
Ag roinnt eolais lena chéile 

 

“Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine” 

Mar mhúinteoirí 

Foghlaimíonn muid go leor faoi na páistí atá faoinár gcúram toisc an méid ama 

a chaithimid leo. Tugaimid faoi deara rudaí faoi pháistí nach bhfuil in ár rang 

féin fiú, agus muid ag maoirseoireacht sa chlós. Uaireanta feicimid rudaí nó 

tugaimid rudaí faoi deara a bheadh mar chabhair don mhúinteoir ranga nó 

eile.  Tá sé tábhachtach dúinn an t-eolas a roinnt leis an té a mbaineann sé 

leis. 

 

Tá cúpla bealach chun é seo a dhéanamh 

 Comhrá neamhfhoirmeálta leis an múinteoir chuí 

 Cruinniú príomháideach a eagrú leis an múinteoir chuí 

 An t-eolas a roinnt leis an bhfoireann (má tá se oirúnach) ag cruinniú 

Foirne 

 

Tá bealaí eile againn chun eolas faoi dhaltaí a scaipeadh ar an múinteoir chuí 

 Tuairiscí  Bliantúil scoile an pháiste a bheith  scríofa go beacht, néata, 

cruinn 

 Dul chun cinn an pháiste a chlárú sa chlárleabhar ag deireadh na bliana 

 Tuairiscí mheasúnaithe (torthaí) a roinnt nuair atá sé oiriúnach 

 Breathnóireacht an mhúinteora a roinnt lena chéile má tá sé oiriúnach 

 

Eolas a scaipeadh ar thuismitheoirí 

Nuair a theastaíonn ó thuismitheoir nó ó mhúinteoir/ Príomhoide eolas a 

roinnt lena chéile déanaimid cruinniú a eagrú idir na páirtithe . 

Roghnaímid suíomh oiriúnach agus compordach. Déanaimid iarracht bheith 

beacht agus cúramach ins an rud atá le rá. Déanaimid cinnte ag deireadh an 

chruinnithe go bhfuil an t-eolas cheart tugtha, faighte  agus tuigthe ag na 

páirtithe. 

In amanta bíonn gá leis an dara chruinniú, seachtain nó mar sin níos déanaí 

chun a chinntiú go bhfuair na páirtithe éagsúla deis aon cheist breise a árdú 

más gá. 

 

Eolas a iarrtar orainn ó eagraisí eile 

Tá sé mar pholasaí againn gan eolas a thabhairt do dhaoine faoi aon ní a 

d’fhéadfadh bheith discréideach, rúnda srl thar an bhfón ag am ar bith. 



Nuair a lorgaíonn eagraisí proifisiúnta eolas uainn , tugtar le fios dóibh an 

tábhacht a bhaineann leis an t- iarrtas a bheith i bhfoirm litreach. Bímid níos 

mó ná sásta é seo a mhíniú dóibh agus bíonn siad tuisceannach faoi. Nuair a 

fhaighimid  iarrtas ar eolas, cuirtear an teolas chucu a luaithe agus is féidir 

má tá sé oiriúnach. 


