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Treoirlínte na Meáin Shóisialta 

Dátheangachas: Beidh póstálacha de chuid Gaelscoil _____________ i nGaeilge agus i mBéarla ar ár meáin 
shóisialta ar mhaithe le hinrochtaineacht a chinntiú do na geallsealbhóirí go léir.  

 

Tuin: Is tuin leathfhoirmeálta a bheidh ag Gaelscoil  _____________  ar na meáin shóisialta mar gur uirlis 
chumarsáide oifigiúil don eagraíocht atá inti ach go gcaithfidh gach duine an t-eolas a thuiscint. Beidh an t-ábhar 
scríofa i nGaeilge & i mBéarla soiléir. Cuirfear gach iarracht isteach póstálacha Twitter a dhéanamh sothuigthe, in 
ainneoin an teorainn 140 carachtar. 

 

Íomhánna / Físeán: Bainfear úsáid as íomhánna nó físeán más cuí mar go mbíonn rannpháirtíocht níos mó le 
póstálacha mar seo.  

 

Cóipcheart & 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.  

 

Polasaí na Meáin Shóisialta 

 

Cuireann Gaelscoil  _____________ fáilte roimh theachtaireachtaí agus idirghníomhartha ar ár leathanaigh do 
na meáin shóisialta. Ní mór a thabhairt faoi deara, áfach:  

• Bainfear aon bharúlacha / ábhar atá maslach nó neamhoiriúnach  
• Déanfar gach iarracht póstálacha a dhéanamh i mBéarla agus i nGaeilge  
• Beidh monatóireacht ar na leathanaigh ó 9rn-5in, Luan go hAoine 
• Déanfar gach iarracht freagra a thabhairt ar theachtaireachtaí taobh istigh de 48 uair más féidir 

 

Polasaí Barúlacha:  

Baineann Gaelscoil  _____________  úsáid as na meáin shóisialta ar líne le heolas a roinnt, aiseolas a bhailiú agus 
comhrá a chruthú lenár bpobal. Cuirimid fáilte roimh smaointí agus tuairimí ach bainfimid aon bharúil nó ábhar atá:  

• 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  

 

Suíomh na Scoile Facebook na Scoile Instagram na Scoile Twitter na Scoile 
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Ardáin na Scoile 
Facebook: Cuir chuige molta: 

• Bíodh leathanach gnó ag an scoil (seachas próifíl pearsanta) 

• Ba chóir go mbeadh an leathanach poiblí 

• Ríthábhachtach an leathanach Facebook a cheangail le cuntas Instagram na scoile (más ann dó). Béifear 

in ann postálacha a sceidealú don dá árdán seo trí Meta Business Suite ansin. 

• Treoir: Conas Facebook a cheangail le Instagram 

Twitter: Cuir chuige molta: 

• Ba chóir go mbeadh an cuntas poiblí 

• Is féidir postálacha a sceidealú trí Tweeter Deck (fad is go bhfuil tú logáilte isteach ar do chuntas) 

Instagram: Féach Facebook thuas 

Suíomh: Bí cinnte URL an tsuímh a chur ar gach ardáin shóisialta thuas agus a mhalairt. 
 

Moltaí:  

• Déan cinnte go bhfuil íomhá próifíl céanna ag gach ardán agus go n-úsáidtear lógó na scoile ar gach 

leagan eolais (comhthathú agus leanúnachas) 

• Déan cinnte go roinnfear an t-eolas céanna mar gheall ar chlárúchán (& eile) ar gach ardán thuas. 

mailto:jill@foras.ie
https://business.facebook.com/
https://youtu.be/10UKnFsBvXA?t=64
https://tweetdeck.twitter.com/
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• Is fiú go mór gach árdán a úsáid más féidir – sroichtear luchtanna éagsúla ar ghach cheann acu. 

• Aithin grúpaí éagsúla de thuismitheoirí sa cheantar ar na hardáin (Facebook ach go háirithe) – lorg 

ballraíocht de na grúpaí seo agus postáil an t-eolas mar gheall ar chlárúchán iontu, m.sh. 

• Faraor, le freastal ar níos mó tuismitheoirí, is gá go mbeadh postálacha á dhéanamh go dátheangach 

• Ó thaobh fógraí agus dearadh de – ba choir claí leis na nithe seo i gcónaí: 

o Leanúnachas: Úsáid lógó na scoile i gcónaí, dathanna na scoile, lógó AFP (san íomhá thíos) 

o Gonta & soiléir Ná cur ach na sonraí is tábhachtaí ar an bhfógra sa mhéid is lú focal 

o Toisí le cur in oiriúint Oireann toisí Instagram gach ardán (1080px X 1080px) 

o Teanga Dátheangach nó leagan Gaeilge & Béarla (is gá freastal ar thuismitheoirí gan Ghaeilge) 

o Sonraí teagmhála Tabhair seoladh don suíomh  & ríomhphost le teach tar thuilleadh eolais 
 

Cúnamh ó An Foras Pátrúnachta 
• Cúnamh ó Bhainisteoir Cumarsáide, Jill Mc Mahon (jill@foras.ie) 

• Dearadh ar fhógraí do na meáin shóisialta / bileoga le cló / fógra mór don cheantar 

• Treoir le postálacha a sceidealú (ba chóir go mbeadh ábhar ag dul amach gach cúpla lá) NÓ fógraí urraithe 

a dhéanamh ar na meáin shóisialta (buiséad de dhíth anseo) 

• Ionadaí AFP ag cruinnithe / lá oscailte* 

• Súil a chaitheamh ar phostálacha le proifléitheoireacht a dhéanamh / cabhrú le foclaíocht 
 

Féidearachtaí na scoile 
• Dreamanna áitiúla a aithint (CLG, Eaglais, naíonraí, TD, srl.) 

• Eolas faoin scoil (do bhileoga, srl.) 

• Leathanach ar leith ar an suíomh leis an eolas cuí ar chlárúcháin /eolas do thuismitheoirí 

• Tuismitheoirí a aithint le cabhrú le scaipeadh bileoga 

• Litreacha a dhréachta 

• Cur i láthair / cruinnithe a reáchtáil 

• Is féidir libh bhur rogha rud a chur leis seo chomh maith 

Moltaí:  

• Bheadh sé iontach 3 mhórphointe faoin scoil a bhrú chun cinn. M.sh. Oideachas trí mheáin na Gaeilge / 

Scoil Chaitliceach / Foirgneamh nua ar an mbealach! – pé rud atá ábhartha do bhur scoil 

Acmhainní & Moltaí eile is féidir na rudaí seo a sceidealú do na hárdáin shóisialta 
• Eolas mar gheall ar an tumoideachas: https://gaeloideachas.ie/is-tuismitheoir-dalta-

me/bunscoileanna/?lang=ga 

• Tacaíochtaí ar fáil do thuismitheoirí (ach go háirithe ar bheagán Gaeilge):  

o https://irishforparents.ie/parents/ 

o https://youtube.com/playlist?list=PLXb682IlHqY9-LpmJDoV9pKf7NY58Ed-a 

• Is féidir libh bhur rogha rud a chur leis seo chomh maith 

mailto:jill@foras.ie
mailto:jill@foras.ie
https://gaeloideachas.ie/is-tuismitheoir-dalta-me/bunscoileanna/?lang=ga
https://gaeloideachas.ie/is-tuismitheoir-dalta-me/bunscoileanna/?lang=ga
https://irishforparents.ie/parents/
https://youtube.com/playlist?list=PLXb682IlHqY9-LpmJDoV9pKf7NY58Ed-a
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Canva: Cuntas Premium a fháil saor in aisce 
 

Tá Canva thar a bheith áisiúil le rudaí tarraingteacha is snasta a dhearadh – is féidir rochtain a fháil ar Canva Pro 

(úsáid gan teorainn) saor in aisce agus an iarratas a dhéanamh mar charthanach/eagraíocht 

neamhbhrábúis/oideachasóirí: https://www.canva.com/education/ Tógfaidh sé seo thart ar mí ar Canva teacht ar 

ais chugaibh ina dhiaidh iarratais ach is féidir mí Pro saor in aisce a fháil mar úsáideoirí nua idir an dá linn. 

 
 

Lógó & Dathanna 
 

Uaslódáil lógó na scoile (ar ardchaighdeán) chuig Canva. Tabharfaidh Canva cóid na ndathanna sa lógó duit. 
(Tiocfaigh tú ar na féidearachtaí seo ar thaobh clé sa chomhéadan eagarthóireachta) 
 
m.sh.  

 
1. Lógó An Fhorais 

 

 
 

2. Uaslódail anseo 
 

 

 
3. Agus tú i mbun dearaidh, tiocfaidh dathanna aníos faoi 

“Photo Colours” ar chlé agus dath á roghnú agat 
 

 
 

4. Roghnaigh dath agus brú ar chnaipe “+” le cód don dath a 
fháil 

 
 

 
Úsáid na cóid thuas sa bhosca Hex in aon chlár atá in úsáid le rudaí a dhearadh: 
 

 
 

 

mailto:jill@foras.ie
https://www.canva.com/education/





