Mar thoradh ar imscrúdú a
rinne an Coimisinéir Teanga
ar an Roinn Oideachas agus
Scileanna, tá athbhreithniú
á dhéanamh acu ar an
gcóras maidir le bunú
scoileanna nua.
Is scéal dearfach é seo do
thuismitheoirí ag tógáil
clainne le Gaeilge. Beidh
níos mó béime á chur ar an
éileamh ar scoileanna lánGhaeilge agus scoileanna
nua á mbunú ar fud an
Stáit.

loideachais.
Mar thoradh ar imscrúdú an
Choimisinéara, tá córas nua le cur
i bhfeidhm a d’fhágfadh nár ghá
gur ag an bpátrún atá ag lorg scoil
Ghaeilge a bheadh an líon is mó
léirithe spéise, agus go mbunófaí
scoil Bhéarla agus scoil Ghaeilge
sa chás go rmbeadh éileamh i
measc céatadán áirithe tuismith-

eoirí ar scolaíocht trí mheán na
Gaeilge.
Chuir Dr Niall Comer, Uachtarán,
Conradh na Gaeilge áilte roimh an
nuacht: Is léir go bhfuil éileamh ar
oideachas lán-Ghaeilge agus is
iontach an scéal é go mbainfear
cea”nn de na bacanna a bhí ar an
deis Gaelscoileanna nua a oscailt
go dtí seo.”

Léiríodh i dTuarascáil
Bhliantúil an Choimisinéara
Teanga, Ronán Ó Domhnaill
go bhfuil lochtanna leis an
gcóras maidir le bunú
scoileanna nua sa Stát.
Faoi láthair, is é an pátrún
a fhaigheann an líon is airde
de léirithe spéise a roghnaítear le scoil nua á bunú,
rud a aithnítear mar bhac
mhór ar fhorbairt an Ghae-

Más mian leat díchlárú ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a
sheoladh chuig marcas@glornangael.ie
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Cad is féidir a
dhéanamh le
páistí a chosaint
ó bhulaíocht i ré
na meán
sóisialta?
Glacann páistí sa lá atá inniu ann
páirt i líontraithe shóisialta ar an
idirlíon trí úsáid ríomhairí agus
ghutháin phóca chliste.
Cé go mbíonn na gléasanna
cumarsáide seo fiúntach agus
tairbheach, baintear mí-úsáid
astu in amanna le daoine eile a
chiapú.
Níos minice ná a chéile bíonn
lucht seolta teachtaireachtaí a
chiapann daoine eile ar lorg
freagra agus moltar gan an
sásamh sin a thabhairt dóibh.

Coimeád an teachtaireacht
Ní gá teachtaireachtaí maslacha a
léamh ach moltar iad a choimeád
agus nóta a ghlacadh de dhátaí
agus amanna. Beidh an t-eolas
seo tábhachtach do na Gardaí
más gá dóibh an scéal a fhiosrú.

bac a chur ar uimhreacha ach
dóibh féin nó aon eolas airgeadais
cabhróidh siad chun d’uimhir a
cosúil le huimhreacha chuntais
athrú i gcás ciaptha tromchúisigh. bainc i measc eolais phearsanta.

Tuairiscigh fadhbanna

Cibearbhulaíocht

Ba chóir comhairle a chur ar
pháistí anois faoin tábhacht le
labhairt i gcás bulaíochta.

Séard is bualaíocht ann ná ionsaí
nó iompar fisiciúil ó dhuine aonarach nó grúpa i gcoinne dhaoine
eile. Bíonn droch-eifeacht ag an
Ba chóir eachtraí tromchúiseacha
iompar ar fholláine an íospartach.
Cuir bac leis an seoltóir
a d’fhéadfaí bheith mídhleathach
a thuairisciú do na Gardaí.
Cuirtear cibearbhulaíocht i gcrích
Ní gá d’éinne cur suas le haon
ar an idirlíon, fhón póca nó
duine atá do do chiapadh. Má
Eolas Pearsanta
ghléasanna eile teicneolaíochta.
chuireann daoine isteach ort ar
Ba
chóir
do
thuismitheoirí
a
líonriathe shóisialta nó ar an
Baineann cibearbhulaíocht go gindheimhniú
nach
scaoileann
páistí
ghuthán is féidir iad a bhlocáil
earálta le bulaíocht shíceolaíoch
tríd an cnaipe blocála a chliceáil. eolas pearsanta ar líne, ar
in ionad bulaíocht fisiciúil ach go
láithreáin ghréasáin nó le daoine
minic is cuid de phatrún níos
Is féidir cumarsáid a shrianadh do nach bhfuil aithne acu orthu.
leithne de bhulaíocht.
liosta teagmhála ceadaithe.
Airítear ainm, seoladh, uimhir
Ar lean ar leathnanach 3
Ní féidir le comhlachtaí guthán
fhóin, seoladh rphost, grianghraf
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Ar lean ó leanach 2

Má mhothaíonn tú iompar den
chineál seo, d’fhéadfaí gur
íobartach cibearbhulaíochta iad.

Tá aithne níos fear ag
tuismitheoirí ar a gcuid pháistí ná
aon duine eile.
Cibearbulaíocht a thuairisciú
Is iad na tuismitheoirí is fearr
chun cur isteach ar a gcuid
pháistí a aithint.

Cad ba chóir bheith ag faire
amach dó?
1.

2.

3.
4.

Má tá páiste ag iarraidh an
scoil a sheachaint nó má tá
cuma orthu go bhfuil siad
imníoch nó ar buile, go
háirithe tar éis dóibh an fón
nó ríomhaire a úsáid;
Má tá siad ag aistarraingt ó
imeachtaí a mbíodh suim
acu ann de ghnách;

Ba chóir dul i dteagmháil le scoil
an pháiste nó ógeagraíocht má
bhaineann an bulaíocht le dalta
eile ón scoil nó ógeagraíocht nó
le haon institidúid eile a bhaineann leis an scéal.
Má tá an cibearbulaíocht
thromchúiseach nó coiriúil, ba
chóir dul i dteagmháil leis na
Gardaí.

dtuigfidh páistí béasaíocht ar an
idirlíon.

Treoirlínte
Ba chóir na treorlínte seo a
leanas a mhíniú dóibh agus béim
a leagann ar a thábhachtaí is atá
sé go leanfá iad:
1.

Go seachnófar mothúcháin
duine a ghoilliúint;

2.

Go dtabharfar meas do
chearta dhaoine eile;

3.

Go seachnófar daoine a
mhaslú;

Má chreidtear go bhfuil baint 4.
ag páiste le cibearbhulaíocht
ar dhaoine eile?

Ní mór do pháistí a thuiscint go
bhfuil gach foirm bhulaíochta
Má tá said ag léiriú
neamhshuim i ríomhairí; nó mícheart agus go bhfuil sé
riachtanach tacaíocht a thabhairt
Má athraíonn scáileáin go
do dhuine ar bith a bhfuil
sciobtha agus tú ag teacht bulaíocht á déanamh orthu.
isteach sa seomra.
Tá sé tábhactach de bhrí sin go

5.

Go bhfanfaidh daoine socair
má mhaslaíonn duine bith
iad; agus

Go raibh meas ar
phríobháideachas dhaoine
eile.

Má leantar an comhairle seo,
cabhróidh sé páistí a chosaint ó
choir.

3

4

5

6

7

8

Cúpla seachtain ó shin bhí leathanach againn le cuardach a dhéanamh ar mionbheithigh nó
feithidí sa ghairdín nó sa choill. Is féidir Óstán na bhFeithidí a dhéanamh dóibh, áit deas
chompardach a mbeidh siad ábalta teacht chun cónaí ann agus beidh tusa in ann radharc níos
fearr a fháil orthu.
Seo a leanas mar a rinne muid an ceann seo, bain triail as sa bhaile:
1. D’úsáid muid sean-sheilfeanna nach raibh in úsáid sa teach. Chuir muid teideal ar bharr le
péint agus scair muid gach seilf ina trí le hadhmad.
2. Ansin, líon muid na spásanna le rudaí a bhí ina luí thart faoin teach agus a chuideodh leis
na mionbheithigh dul i bhfolach ann.
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Tá na puipéid seo an-fhurasta le déanamh. Is féidir amharc ar
an fhíseán anseo agus tá an teimpléid le priontáil anseo.

De dhíth:
Marcóirí
Siosúr
Cairtchlár bán
Gliú
Pionnaí éadaigh
Googly súile

Céimeanna

1. Priontáil amach na teimpléid
2. Cuir dath ar gach ceann de na cruthanna, seachas an píosa
le ‘gliú’ scríofa air
3. Gearr amach gach ceann de na píosaí
4. Fill agus greamaigh na píosaí éagsúla de reir na
dtreoracha, is féidir na pionnaí éadaigh a úsáid anseo le
cuidiú leat greim a fháil ar an chairtchlár
5. Cuir na súile air
6. Bí ag súgradh leo
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