
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   Polasaí maidir leis na meáin shóisialta 

   Gaelscoil Cholmcille 



 

Polasaí ar úsáid Twitter Gaelscoil Cholmcille 

 

Aidhmeanna: 

Gaiscíocht agus éachtaí na bpáistí (iar-scoláirí san áireamh) a roinnt le pobal na scoile 

Eolas ábhartha a roinnt le pobal na scoile agus leis an mórphobal 

Úsáid chiallmhar agus sábháilte na meán shóisialta a léiriú 

Úsáid na teicneolaíochta a chur chun cinn 

 

Ginearálta: Bainfidh baill foirne roghnaithe úsáid as gléas ceadaithe chun an cuntas Twitter a 

bhainistiú. Ní féidir ach gléas scoile a úsáid chun grianghraif a ghlacadh d’aghaidh páiste. Cuntas 

Twitter poiblí a bheidh i gceist (@GaelscoilCholmcille). Déanfar tvuíteáil idir 8 r.n agus 6 i.n, Luan go 

Aoine amháin, ach amháin i gcás ócaid scoile nó chun eolas tábhachtach a roinnt. 

 

Leantóirí: Déanfaidh baill foirne roghnaithe monotóireacht ar na leantóirí agus déanfar aon duine 

nach bhfuil dírithe ar mhaitheas na scoile a bhlocáil. Ní leanfaidh an cuntas Twitter scoile ach cuntais 

oideachasúla nó Gaeilge.  Beidh cosc ar cúntais pearsanta a leanúint ach amháin cuntais a bhfuil 

baint acu le cúrsaí oideachais. Mar shampla údar, foireann in eagrais Ghaeilge, urlabhraí Gaeilge &rl. 

 

Ceisteanna Scoile: Ní bheidh aon fhreagra tugtha ar cheisteanna scoile tríd an gcuntas Twitter ós 

rud é nach é Twitter an t-ardán feiliúnach le ceisteanna scoile a phlé.  

 

Aitheantas Daoine: Ní úsáidfidh an cúntas scoile Twitter ach céad ainm aon pháiste. Ní dhéanfaidh 

cuntas na scoile aghaidh aon pháiste a phostáil gan chead a fháil ó thuismitheoir/caomhnóir roimh 

ré. Is féidir saothar agus foghlaim na bpaistí a phostáil. Is féidir mar shampla lámha, nó cúl paiste atá 

ag déanamh píosa ealaíne a phostáil. Má tá páiste sa phictiúr le hainmniú, déanfar é a aithint ag 

úsaid tús litreacha a ainm/hainm. M.sh. Déanfaidh ‘JB’ as Joe Bloggs. 

 

Gléasanna agus Turais Scoile: Bainfidh úsáid as gléas ceadaithe leis an gcuntas a rith. Is féidir an 

cuntas a úsáid le linn turas scoile agus beidh ball foirne roghnaithe i gceannas ar an gcuntas. Is féidir 

an cuntas a rith ó ghuthán pearsanta an bhall foirne le linn an turais / le linn saoire scoile / i 

gcásanna éigeandála ar nós drochaimsir. Ní bheidh guthán pearsanta d’aon bhall foirne úsáidte 

riamh chun póstálacha le híomhánna de dhaltaí d’aon chineál a roinnt.  

 

Dátheangachas: Beidh póstálacha de chuid Gaelscoil Cholmcille i nGaeilge agus i mBéarla ar ár 

meáin shóisialta ar mhaithe le hinrochtaineacht a chinntiú do na geallsealbhóirí go léir.  



 

Polasaí ar úsáid Twitter Gaelscoil Cholmcille 
 

Tiúin: Is tiúin leathfhoirmeálta a bheidh ag Gaelscoil Cholmcille ar na meáin shóisialta mar gur 

uirlis chumarsáide oifigiúil don scoil atá i gceist ach go gcaithfidh gach duine an t-eolas a thuiscint. 

Beidh an t-ábhar scríofa i nGaeilge & i mBéarla go soiléir. Cuirfear gach iarracht isteach póstálacha 

Twitter a dhéanamh sothuigthe. Beidh scéalta dearfacha amháin á roinnt ar cúntas Twitter na scoile 

(Ach amhán I gcás comhbhrón a dhéanamh le muintir de pobal na scoile.) 
 

Íomhánna / Físeáin: Bainfear úsáid as íomhánna nó físeán más cuí mar go mbíonn rannpháirtíocht 

níos mó le póstálacha mar seo. Ní bheidh aghaidh aon pháiste le feiceáil sna híomhánna / físeáin. 

 

Cóipcheart agus ceisteanna dlí: Má tá úsáid á baint as ábhar de chuid duine eile m.sh. 

grianghrafanna, tabharfaidh aitheantas don mhéid sin sna póstálacha & beidh cead faighte uathu 

an t-ábhar a úsáid. Ní bhainfear úsáid as na cóipchearta, trádmharcanna, cearta poiblíochta ná 

cearta daoine eile gan cead cuí a bheith faighte uathu siúd ar leo na cearta sin.  

 

Bainfear aon bharúlacha / ábhar atá: maslach nó neamhoiriúnach / Graosta nó ciníoch / Teanga 

bagrach / maslaithe nó ionsaithe pearsanta / Ráitis a d’fhéadfadh leabhal a bheith i gceist leo / 

Ábhar bradaílthe; aon ábhar a sháraíonn aon dlí, cóipcheart san áireamh / Eolas pearsanta atá 

príobháideach gan chead / Eolas nó naisc nach mbaineann leis an ábhar cainte / Cur chun cinn 

earraí/seirbhísí tráchtála nó turscar  

 

Slandáil: Deanfar pasfhocal an cuntas Twitter scoile a athrú ar bhonn rialta.  
 

Mar thoradh ar úsáid Twitter tá an baol ann go mbeidh páiste níos óige ná 13 á úsaid. Déanfaidh 

foireann na scoile rialacha slandála don idirlíon a mheabhrú do na daltaí. Cuid de na 

croíphrionsabail atá i bpolasaí na scoile ar an ábhar seo ná:  

 Ná déan atvuíteáil ar aon rud a chuirfidh isteach ar aon duine eile;  

 Abair le duine fásta má tá rud éigin nó duine éigin ar líne ag cur isteach ort;  

 Ná labhair le haon duine nach bhfuil aithne agat orthu san fhíorshaol;  

 Ná buail le héinne ón idirlíon nach bhfuil aithne agat orthu san fhíorshaol 

 

Is féidir na céimeanna ar https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior  a 

leanúint chun Twitter a chur ar an eolas maidir le iompar mí-oiriúnach ar an ardán. 

 

Glacadh leis an bpolasaí seo ag cruinniú boird ar  18 / 09 / 19 

 

   Cathaoirleach:  Cormac Mc Cashin   Príomhoide: Sandra Ní Gharbháin 

https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior

