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Céim 1: Déan cur síos ar an scil a bheidh le foghlaim agus an tábhacht a bheidh leis an scil seo a fhoghlaim 
Mar shampla, agus sinn ag iarraidh ar dhaltaí go mbeannóidh siad do dhaoine eile go cuí. Is mian linn go bhfoghlaimeoidh na 
daltaí conas ‘Hálo/ Dia duit’ a rá lena múinteoir agus leis na daltaí eile sa rang gach maidin agus ansin an scil sin a úsáid. Féadfar 
úsáid na scile seo a thaispeáint i bhfíseán, i bpictiúr, i leabhar, i gcartún, agus tú ag úsáid puipéad, nó trí thagairt d’iompar piaraí: 
“féach mar a bheannaíonn Séamus dá chomrádaithe sa rang gach lá”. 
 
Céim 2: Déan aithris ar an scil 
Léirigh go soiléir ord na gcéimeanna a bhaineann leis an scil (m.sh. siúil chomh fada le duine éigin, féach ar a chuid súile, déan 
meangadh gáire leis agus abair “Hálo/ Dia duit” agus ansin abair ainm an duine, agus abair é i nglór deas múinte). Féadfaidh an 
múinteoir nó daltaí roghnaithe an aithris sin a dhéanamh. D’fhonn an seans is mó a thabhairt don phróiseas, ba chóir go mbeadh 
ardmheas ag an bhfoghlaimeoir ar an duine atá ag déanamh aithrise ar an scil agus é ar chomhaois / inscne leis féin. Ina 
theannta sin, caithfidh an chuma a bheith ar an aithris go bhfaighidh an dalta atreisiú as a bheith i mbun na scile sóisialta 
(Goldstein, 1981). Tabhair go leor samplaí den scil atá le foghlaim. 
 
Céim 3: Rólghlacadh agus aiseolas 
Déanann an dalta aithris ar an scil ar bhealach struchtúrach (m.sh. le múinteoir agus dalta eile). Déan forbairt ar dheiseanna 
cleachtaidh ina bhfaighidh an dalta aiseolas ón múinteoir, aiseolas a chuirfidh síos go cruinn ar an rud a rinne an dalta (m.sh. 
“maith an cailín a Shíle as beannú do do chomrádaithe ranga agus Dia duit a rá liom ar maidin. Tá iompar an-chairdiúil ar siúl 
agat.”). Seans gur rud úsáideach é taifeadadh físe nó grianghraif de na cásanna seo más mian leat aiseolas a thabhairt. 
 
Céim 4: Déanann an dalta cleachtadh ar an scil 
Tabhair deiseanna chun an scil a úsáid, i mbeirteanna ar dtús agus ansin in obair ghrúpaí beaga. Tabhair duais as an scil a úsáid 
go hiomchuí. 
 
Céim 5: An scil a chothabháil agus a ghinearálú 
Úsáid leideanna amhairc nó ó bhéal chun an dalta a spreagadh an scil a úsáid sa seomra ranga (m.sh. ag tús an lae), sa chlós 
(m.sh. le daltaí eile / baill foirne) agus sa bhaile (le muintir an tí / cuairteoirí). Tá an-tábhacht le comhoibriú idir an baile agus an 
scoil. Breathnaigh ar an dalta in áiteanna difriúla go bhfeicfidh tú an gcuireann sé/sí an scil ag obair gan leid a fháil. Tabhair 
moladh ag cur síos ar an rud atá an dalta a dhéanamh agus tabhair duais. Féadfaidh an dalta monatóireacht a dhéanamh 
air/uirthi féin freisin ag úsáid na scile. De réir a chéile, is féidir atreisiú a úsáid ó am go ham go dtí go mbeidh cothabháil déanta 
de réir a chéile ar an iompar cuí trí rudaí dearfacha a bheidh ag tarlú go nádúrtha .i. is sásúla an idirghníomhaíocht atá ag an 
dalta ón gcéad nóiméad le daoine fásta agus le piaraí ag an tús. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Is mian leis an tSeirbhís Tacaíochta um Oideachas Speisialta buíochas a ghabháil le Anita Prunty, An Roinn um Oideachas 
Speisialta, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, as cead a thabhairt an doiciméad seo a chur isteach i dTaisce 
Acmhainní Scoileanna. 
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