
 
 

 
Treoirnóta don Múinteoirí 
Intreoir 
Is tionscnamh de chuid na Roinne Iompair é an clár Slite Sábháilte chun na Scoile (SRTS) agus tacaíonn an Roinn 

Oideachais leis. Oibríonn An Taisce an clár seo i gcomhpháirtíocht leis an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) agus 

údaráis áitiúla. Tá trí aidhm ag an gclár: 

1. Cur ar chumas daltaí siúl, rothaíocht, agus scútáil go sábháilte chun na scoile. 

2. Feabhas a chur ar shábháilteacht ag geata na scoile trí chóireálacha 'os comhair na scoile' a sholáthar chun 

brú tráchta a mhaolú agus rochtain a fheabhsú.. 

3. Chur isteach raiceanna rothar chun téann go dtí scoil ar do rothar a feabhsú. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar ár suíomh gréasáin: https://greenschoolsireland.org/saferoutestoschool/  

Tugann gníomhaíocht Sheachtain na nInnealtóirí Bealaí Sábháilte chun na Scoile isteach an cineál taighde a bhíonn i 

gceist go minic i dtionscadail innealtóireachta, le fócas ar dhearadh ár sráideanna agus ár mbóithre. Faigheann daltaí 

deis ansin saincheisteanna a aithint ar a mbealach chun na scoile agus réitigh a fhorbairt. 

Bunriachtanais:  
Cóip chlóite den Bhileog Oibre Taisteal ar Scoil do gach dalta i do rang 

Cóip chlóite (méid A3) de phóstaer Leagan Amach Bóthair na Scoile – socraigh cé mhéad grúpa a roinnfidh do rang 

isteach, agus priontáil ceann do gach grúpa. Má ní fhéidir Leagan Amach Bóthair na Scoile a phriontáil in A3, is féidir 

é a phriontáil in A4 freisin ach beidh na heilimintí ón mbileog 3b sách mór ar an leathanach. 

Cóip chlóite den Bhileog Oibre Eilimintí Dearaidh Bóthair – ar a laghad ceann amháin le haghaidh gach póstaer 

Leagan Amach Bóthair Scoile, ach tá dhá nó trí cinn níos fearr. 

Páipéarachas – gliú, siosúr, páipéar bán, pinn luaidhe dathúcháin/criáin, ábhair scríbhneoireachta eile 

Roghnach:  
Rochtain ar Google Maps, ar taispeáint ar do chlár bán. 

Modh Gníomhach 
Is féidir leat an físeán faoin gníomhaíochta Sheachtain na nInnealtóirí SRTS a thaispeáint do na daltaí ar dtús. 

1. Bileog Oibre Taisteal ar Scoil 

Roimh an gníomhíocht: mínigh do na daltaí gur minic a dhéanann innealtóirí taighde ag tús tionscadail. Tá siad chun 

an cineál céanna taighde a dhéanamh ag fáil amach conas a d'oibrigh rudaí, conas a d'athraigh siad, agus cén fáth. 

Dáil na bileoga oibre le go mbeidh na daltaí in ann eolas a bhailiú óna ndaoine fásta le foghlaim faoin gcaoi ar chaith 

daoine ag taisteal blianta ó shin mar chuid dá dtaighde. 

Sa rang: lig do na páistí plé a dhéanamh ar na cúiseanna atá leis na difríochtaí maidir le bealaí chun dul ar scoil anois 

i gcomparáid leis an tráth sin. 

2. Bileog Oibre Cé Chomh Fada is Féidir Leat Siúl 

Bain úsáid as an mbileog oibre leis an rang a chur ag plé cé chomh fada is féidir leo siúl. 

Pléigh cad a d’fhéadfadh moill a chur ort agus tú ag siúl, agus cad a d’fhéadfadh tú a bhrostú. 

Seiceáil na thuairim na bpáistí i gcoinne na sonraí a cuireadh ar fáil dá n-aoisghrúpa. 

https://greenschoolsireland.org/saferoutestoschool/


 
 
 

Roghnach: ag baint úsáide as Google Maps, seiceáil na sainchomharthaí tíre ar féidir leat siúl chucu ón scoil laistigh 

de chúig nóiméad, deich nóiméad, agus cúig nóiméad déag. 

3. a. Postaer Leagan Amach Bóthair na Scoile agus b. Bhileog Oibre Eilimintí Dearaidh Bóthair 

Tosaíonn na páistí le dhathú an phóstaer leagan amach na sráide agus an bhileog oibre eilimintí dearaidh bóthair, 

agus na heilimintí dearaidh bóthair a ghearradh amach. 

Ag obair i ngrúpaí, pléann na daltaí an áit is fearr chun na heilimintí dearaidh bóthair a chur. 

Anois is féidir leo gliú a úsáid chun na heilimintí a ghreamú den phóstaer áit a gceapann siad go ndéanfadh sé an 

bealach níos fearr. Is é an toradh deiridh ná an dhearadh don an spás os comhair an scoil. 

Ag úsáid páipéar bán agus ábhar líníochta/scríbhneoireachta, is féidir leis na páistí a gcuid réitigh féin a dhearadh ar 

fhadhbanna coitianta i ndearadh bóithre, agus ba chóir go n-imeoidh siad fiáin! Smaoineamh amháin a tháinig ár 

gcomhghleacaí suas ná zipline in ionad trasrian séabra!  

Obair do Dhaltaí a Roinnt 

Seol grianghraif de na Dearaí Tosaigh Scoile chuig srts@eeu.antasce.org le gur féidir linn obair do mhic léinn a 

fheiceáil. 
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