
Aguisín 2 Leideanna praiticiúla ar conas cultúr dearfach scoile a chothú 

Seo a leanas roinnt leideanna praiticiúla a d'fhéadfadh cabhrú le scoileanna cultúr dearfach scoile a chothú 

agus iompar bulaíochta a chosc agus dul i ngleic leis. 
 

 

 Tabhair dea-shampla d'iompar ina léirítear meas do gach ball de phobal na scoile i ngach caidreamh a bhíonn 

agat leo.  

 Múin do na daltaí go sainráite an rud is teanga a léiríonn meas agus iompar a léiríonn meas ann, an tslí ina 

gcuirtear in iúl é, an tionchar a bhíonn aige sa seomra ranga agus ar fud na scoile.  

 Cuir teachtaireachtaí láidre measa ar taispeáint sa seomra ranga, in áiteanna tionóla agus ar fud na scoile. 

Bíodh na daltaí bainteach le dréachtú na dteachtaireachtaí.  

 Beir orthu agus iad á n-iompar féin i gceart - tabhair aird ar an gcineál iompair atá uait agus mol é nuair a 

fheiceann tú é.  

 Téigh i ngleic ar shlí chomhsheasmhach le haon teanga idirdhealaitheach agus maslach a úsáidtear sa scoil – 

áirítear air sin teanga homafóbach agus ciníoch agus teanga a dhéanann beag is fiú de dhaltaí atá faoi 

mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.  

 Tabhair aiseolas cuiditheach do dhaltaí nuair nach mbíonn iompar agus teanga a léiríonn meas le sonrú uathu.  

 Bíodh córas spreagthaí agus luachanna saothair ann chun iompar inmhianaithe a chur chun cinn mar aon le 

géilliúlacht do rialacha agus do ghnásanna na scoile.  

 Múin go sainráite do na daltaí conas meáin shóisialta a úsáid ar shlí fhreagrach.  

 Tabhair spreagadh do na daltaí chun géilleadh do rialacha na scoile maidir le húsáid fón póca agus an Idirlín. 

Déan obair leantach le daltaí nach dtugann aird ar na rialacha.  

 Tabhair ról gníomhach do thuismitheoirí agus/nó do Chumann na dTuismitheoirí i bhfeachtais chun feasacht 

mar gheall ar mheáin shóisialta a mhúscailt.  

 Leag béim ar an gceart atá ag gach duine i bpobal na scoile ar a bheith slán sábháilte sa scoil.  

 Múin rialacha na scoile go sainráite sa seomra ranga agus in áiteanna tionóla i dteanga a thuigfidh na daltaí, 

agus cuir béim ar na rialacha sin. 

 Féadann gach ball foirne a bheith san airdeall chun aon iompar bulaíochta a thabhairt faoi deara.  

 Cinntigh go bhfuil dóthain maoirseachta sa chlós agus lasmuigh den scoil.  

 Féadann foireann na scoile comhairle a fháil ó na daltaí faoi na háiteanna is mó ina dtarlaíonn bulaíocht agus 

faoi na hamanna ag a dtarlaíonn sé.  

 Is gnách do na háiteanna is mó ina dtarlaíonn bulaíocht a bheith sa chlós agus lasmuigh den scoil, i seomraí 

gléasta, i ndorchlaí agus in áiteanna eile inar beag maoirseacht a dhéantar. 

 Is gnách bulaíocht a bheith coitianta nuair nach mbíonn maoirseacht struchtúrtha ann, mar shampla nuair a 

bhíonn daltaí sa chlós nó ag athrú seomraí ranga.  

 Tacaigh le bunú comhairlí scoile agus lena gcuid oibre.  

 

 


