
Roghnaigh dáta le haghaidh cruinniú/

ceardlann poiblí, bíodh sé ar scoil nó 

i bhfoirm fhíorúil - iarr ar bhaill an 

phobail a gcuid spéise a chlárú chun 

páirt a ghlacadh ann. 

Cnuasaigh na sonraí ó shuirbhé SRTS 

a bailíodh ó thuismitheoirí na ndaltaí.

Foilsigh faisnéis faoi mholtaí SRTS 

agus faoin suirbhé do thuismitheoirí 

ar shuíomh gréasáin na scoile. Déan 

an leathanach tuirlingthe seo a 

roinnt ar mheáin éagsúla, amhail na 

meáin shóisialta, comharthaíocht, 

nuachtlitreacha agus cláir fhógraí 

pobail.

SEACHTAIN 1

SEACHTAIN 2

Seicliosta:

 ; Plean – conas pobal na scoile a chur ar an eolas faoi na moltaí  

 ; Teagmháil – déan teagmháil leo ag an gcéad chéim den tionscadal 

 ; Fráma ama – socraigh fráma ama oiriúnach chun cumarsáid a dhéanamh 

 ;Cumarsáid a dhéanamh – is féidir meáin éagsúla a úsáid le cabhrú chun 

do theachtaireacht a scaipeadh ar fud an phobail go léir. Roghnaigh meán 

cumarsáide lárnach ina bhfuil an fhaisnéis reatha go léir inrochtana do chách, 

m.sh. suíomh gréasáin

 ;Nuashonruithe – ba cheart faisnéis a ailíniú/nuashonrú ar fud na meán go 

léir 

 ;Cur chun cinn – spreag do líonra chun do chuid nuashonruithe a roinnt 

 ;Acmhainní – soláthraíonn ár bhFoireann Uirlisí 

Cumarsáide SRTS sraith úsáideach d’ábhair 

chumarsáide 

 ;Aighneachtaí – má tá próiseas ‘Cuid 8’ i gceist 

leis na moltaí, spreag pobal na scoile chun 

aighneacht tacaíochta a dhéanamh le linn an 

nós imeachta comhairliúcháin phoiblí. Féach ar 

an acmhainn SRTS dar teideal ‘Próiseas Chuid 8’ 

le haghaidh tuilleadh eolais.

Déan tionól inmheánach daltaí agus 

cruinniú poiblí ar leith a óstáil chun 

an pobal a chur ar an eolas agus chun 

tacaíocht a fháil don tionscadal.

Anailís a dhéanamh ar an tacaíocht/

imní a bhaineann leis na moltaí. 

Aitheantas a thabhairt d’ábhair imní 

a ardaítear agus na faitís sin a ailíniú 

leis na buntáistí féideartha. Foilsigh 

céim dheireanach na cumarsáide m.sh. 

na meáin shóisialta, agallamh raidió, 

nuachtán áitiúil agus nuachtlitir scoile.

SEACHTAIN 3

SEACHTAIN 4

Sampla:

Cuimhnigh go dteastaíonn 

tréimhse chomhairliúcháin 

coicíse ar a laghad le ‘Cuid 

8’ den iarratas pleanála 

chun go mbeidh an pobal 

in ann tuairimí a chur in iúl 

agus agóidí a dhéanamh i 

gcoinne an phlean.

P L E A N  R A N N -
P H Á I R T Í O C H T A  M Í O S A


