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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar 
an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheabhrú i gcás chruthú agus úsáid na hintleachta saorga (IS) i réimsí an chultúir, an 
oideachais agus an bheartais faisnéise go n-ardaítear raon leathan saincheisteanna 
eiticiúla, agus go leanfar de bheith á n-ardú;

2. á chur i bhfáth go bhfuil gá le critéir a fhorbairt le haghaidh úsáid IS sna hearnálacha 
oideachais, meán agus cruthaitheach trí thagarmharcanna a fhorbairt le haghaidh 
teicneolaíochtaí IS a úsáid sna réimsí seo ar bhealach atá freagrach go heiticiúil agus 
inghlactha; á chur i bhfios go láidir go gcaithfear na critéir sin a choigeartú go 
leanúnach de réir mar a tharlaíonn dul chun cinn sna teicneolaíochtaí IS;

3. ag tabhairt dá haire go bhfuil méadú ag teacht ar an líon córas foghlama pearsantaithe IS 
atá á n-úsáid i scoileanna agus in ollscoileanna, agus go bhfuil sé sin ag athrú ról na 
múinteoirí sa phróiseas foghlama i dtreo ról éascaitheora a bheith acu; á chur i bhfáth 
gur cheart go léireofaí an bogadh seo sna curaclaim;

4. á aithint go bhfuil acmhainneacht mhór ann don IS i réimsí na faisnéise agus na meán; á 
chur i bhfios go láidir, mura ndéantar rialáil, go bhféadfadh éifeachtaí díobhálacha ó 
thaobh na heitice a bheith aige seo freisin trí bhréagnuacht a scaipeadh, trí bholgáin 
faisnéise a chruthú agus trí shaothrú a dhéanamh ar laofachtaí a chuirtear isteach in 
algartaim IS;

5. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart don oideachas saoránaigh a chumhachtú chun 
bealaí nua de smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt, lena n-áirítear ‘feasacht algartam’ 
agus an cumas machnamh a dhéanamh ar an tionchar atá ag IS ar fhaisnéis, eolas agus 
cinnteoireacht;

6. ag cur béim ar a thábhachtaí atá trédhearcacht agus cuntasacht le haghaidh algartaim a 
bhíonn in úsáid ag cuideachtaí meánsruthaithe, chun rochtain ar inneachar atá 
ilghnéitheach ó thaobh cultúir agus teanga de a áirithiú; á chur i bhfáth gur cheart na 
halagartaim sin a dhearadh ar shlí a fhágfaidh nach dtugann siad buntáiste do shaothair 
ar leith trí mholtaí ‘pearsantaithe’ a theorannú go dtí na saothair is mó a bhfuil tóir 
orthu;

7. ag tabhairt dá haire go bhfuil méadú ag teacht ar an líon ceisteanna i dtaobh iomaíocht 
chothrom sa spórt de bharr úsáid teicneolaíochtaí IS; á chur i bhfáth go bhfuil gá le creat 
rialála sa réimse seo.


