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Plean Scoile Gaeilge  
  Scoil Mhuire Áth Luain 

 
 
Reamhraiteas 

(a) Conas a cuireadh an plean le chéile agus cé bhí páirteach ann? 

Chuir foireann na scoile an plean seo le chéile ó bhliain 2003 / 04 go 2007. Tharla sé 
seo ar laethanta churclaim, cruinniú múinteoirí agus cuairteanna o chuiditheoirí.  
 
(b) Cén fáth go bhfuil gá leis an bplean seo? 
Teastáionn uainn an Ghaeilge a chur ar aghaidh sa scoil agus í a leathnú tríd na 
scoile sa chaoi is go mbeidh leanúnachas ann. 
 
Fis agus Aidhmeanna 

(a) Fís – An plean i gcomhthéacs na scoile 

 

 Déanann na múinteoirí gach iarracht an Ghaeilge a úsáid i rith an lae. 

 Déanaimid gach iarracht freastal ar riachtanais teanga chuile pháiste 
sa scoil. 

 Bíonn baint ag an scoil seo le himeachtaí culturtha na Gaelige mar 
shampla peil, iománaiocht, rince, ceol.  

 Glacann roinnt de na páistí páirt sa Fhéile Cheoil na Scoileanna gach 
bhliain. 

 Bíonn Cruinniú speisialta againn (Mí na Márta) i  halla na scoile chun 
Seachtain na Gaeilge a chomóradh. 

 

(b) Aidhmeanna: 

 

 Sa scoil seo déanaimid gach iarracht an Ghaeilge a dhéanamh taitneamhach 
do na leanaí. 

 Usáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide a chur chun cinn 

 Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge agus spéis agus dúil inti a chothú 
Taitneamh a bheith le baint as foghlaim na Gaeilge 
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 Cumas éisteachta agus labhartha an pháiste a fhorbairt agus a m(h)uinín 
chun an Ghaeilge a úsáid a chothú 

 Cumas léitheoireachta agus scribhneoireachta an pháiste a chothú ag leibhéil 
a oireann dó/di féin agus don chineal scoile 

 Eisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scribhneoireacht a fhorbairt ar 
bhealach comhthaite 

 Feasacht teanga agus feasacht cultúir a chothú 

 Cúram a dhéanamh d'fhorbairt shoisialta, chognaíoch, mhothúchánach, 
shamhlaíoch agus aeisteitiúil an pháiste 

 Cur le liofacht, le cruinneas fóghraíochta agus le saibhreas teanga an pháiste 
 
 
Abhar an Phlean 
Tá an plean don Ghaeilge eagraithe faoi na ceannteidil seo leanas 
1. Pleanáil don Churaclam 

 

Curaclam na Gaeilge 
1.1 Cur Chuige Cumarsaideach 
1.2 Feidhmeanna Teanga 
1.3 Snáitheanna an Churaclaim 
1.4 Comhthathú na Snáitheanna 
1.5 Téamaí, Straitéisí agus Módhanna Múinte 
1.6 Gaeilge Neamhfhoirmiúil – úsáid na Gaeilge i rith an lae. 

 

2. Pleanáil Eagraíochta 
2.1 Pleanáil an Mhúinteora 
2.2 Aiseanna 
2.3 Eagsúlacht cumais 
2.4 Comhthathú le habhair eile 
2.5 Measunú 
2.6 Obair bhaile 
2.7 Forbairt foirne 
2.8 Tuismitheoirí agus an Ghaeilge 
2.9 Comhionannas 

 

1. Curaclam na Gaeilge 

1.1 Cur Chuige Cumarsáideach 
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Múintear gach gné den Churaclam Gaeilge faoin gCur Chuige Cumarsáide 
Na gnéithe is tábhachtaí de cheacht cúmarsáide –  
 

 Ábhar teagaisc agus foghlama páistelárnach 

 An páiste  bheith gníomhach agus tascanna le déanamh aige / aici 

 Déanann na múinteoirí iarracht úsáid a bhaint as an nGaeilge i rith ranganna 
eile m.sh treoracha a thabhairt san chorp oideachas, ealaíon srl 

 An múinteoir ag glacadh  le hidirtheanga a pháiste mar den phróiseas 
foghlama 

 
1.2 Feidhmeanna teanga 

 Tuigimíd mar fhoireann go bhfuil na Feidhmeanna Teanga mar chuid de gach 
ceacht Gaeilge a múinimid. 

 Tá leanúnachas ann ó rang go rang leis na heiseamláirí a mhúintar do na 
páistí. Déanaimid athraithe ar na samplaí mar a oireann. 

 Múineann na múinteoiri Feidhmeanna Teanga áirithe do ranganna áirithe. Tá 
na Feidhmeanna Teanga seo sa larchuraclam na scoile seo (Féach Aguisín 
1) 

 Is féidir  cóip den larchuraclam  a íoslódáil ar www.ncca.ie 

 

1.3 Snáitheanna an Churaclaim – Forbrofar na snaitheanna ar bhealach 
comhthaite ach luaitear anseo thíos na priomhghnéithe a bhaineann le gach snáithe.  
 

(a) Éisteacht 

 Eisteacht go neamhfhoirmiúil i rith an lae  m. shampla teanga bhainistíochta 
na ranga m. shampla dún an doras (Féach Agúisín 2) 

 Sa rang / scoil – leis an múinteoir ranga agus múinteoirí eile, le daltaí eile, le  
amhráin  agus rannta     

 Eisteacht go foirmiúil i rith ceachta, m. sh. rainn, tascanna éisteachta – éist 
agus tarraing, dánta. 

 
(b) Labhairt 
Labhairt go neamhfhoirmiúil chomh minic agus is féidir i rith an lae taobh amuigh den 
cheacht Gaeilge m. sh Dia Dhuit, teachtaireacht / dul go dtí an leithreas (Féach 
Aguisín 3) 
Sa rang / scoil – am lóin, treoracha, beannachtaí,  feidhmeanna teanga sa 
larchuraclam na scoile seo 
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Labhairt go foirmiúil sa cheacht – páistí ag labhairt go simplí faoi na topaicí agus na 
teamaí a bhfuil spéis acu féin iontu mar atá léirithe sa larchuraclam na scoile seo  

 

(c) Léitheoireacht 

 Tá clár ullmhucháin don léitheoireacht ann. Tosaíonn sé i ranganna naionáin 
le scéalaíocht agus tosaíonn sé go foirmiúil i Rang a haon m.sh. rainn, cluichí 
éisteachta, pictiúrleabhair, prionta gaeilge sa timpeallacht 

 Tús na léitheoireachta – Tosaíonn an léitheoireacht go foirmiúil i Rang a dó 
agus déantar forbairt ar ar an léitheoireacht ó Rang 3 go dtí Rang 6 (Féach 
Aguisín 4) 

 

 (d) Scríbhneoireacht  

Tosaítear ar an scríbheoireacht i Rang a dó agus déantar próiseas na 
scríbhneoireacht a fhorbairt ó Rang a 3 go Rang a 6. Cuirifimid gníomhaíochtaí 
oiriúnacha scríbhneoireachta ar bhun sa scoil a chothóidh múinín agus fonn scríofa 
ins na daltaí. Beidh na Téamaí in úsáid againn mar bhun ábhair agus beidh an 
scríbhneoireacht bunaithe ar an léitheoireacht freisin. Tá Táscanna 
Scríbhneoireachta luaite Agúisin 5 mar sh -  

 Pictúirí a tharraingt de rudaí a thaithníonn / nach dtaithníonn leo agus lipéid a 
chur air 

 Nuacht simplí bunaithe ar imeachtaí a bhaineann leo 

 Líon na Bearnaí 

 Dialann simplí a choimead 

Gramadach 

Aontaíonn foireann na scoile go bhfuil gá faoi leith le gramadach foirmiúil tríd na 
scoile. Cuirfimís cleachtaí oiriúnacha ar fáil chun an Ghaeilge a bhuanú. Gramadach 
atá á mhúineadh sa churaclam cumarsáideach  - Féach Agúisín 7  

Litriú 

Déantar litriú go foirmiúil sa scoil agus bíonn scrúdú scriofa ag Rang 3 – Rang 6 
gach seachtain. Bíonn sé bunaithe ar ábhar Léitheoireachta agus Cómhrá. 
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1.4 Comhtháthú na Snáitheanna    

Cé go bhfuil cur síos ceann ar cheann ar na snáthanna difriúla Éisteacht, Labhairt, 
Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht sa churaclam, déanfar iad a chomhtháthú lena 
chéile de ghnáth sa cheacht Gaeilge. Is féidir é sin a dhéanamh trí na gíomhaíochtaí 
atá luaite faoi na snáitheanna san ábhar teagaisc agus foghlama. 
 

 

1.5 Téamaí, Straitéisí agus Modhanna Múinte 

(a) Téamaí – Mé Féin, Bia, Sa Bhaile, An Teilifis, Ar Scoil, Éadaí, Caitheamh 

Aimsire, Siopadóireacht, An Aimsir, Ocáidí Speisialta 
 
Múintear na téamaí thuas luaite i ngach rang sa scoil. 
Bíonn éagsúlacht sna fóthéamaí ó rang go rang. 
 

(b) Straitéisí – 

 Pictúirí ildaite – iad a úsáid chun na páistí a spreagadh chun caint as a stuaim 
féin – dean cur síos ar an bpictúir, ainmnigh na rudaí a fheiceann tú sa 
phictúir agus rl. 

 Focail in Abairtí 

 Nuacht Shimplí phearsanta a thabhairt faoi am atá thart 

 Cluichí Teanga a imirt 

 Tascanna agua Feidhmeanna 

 Drámaí – a dhéanamh leis a leanaí bunaithe ar na téamaí mar shampla -  

 An Nollag, Óiche Shamhna, An Siopa – ról ghlacadh a chleachtadh ag 
leibhéal shimplí agus í suíomh éagsúla. 

 Scéalta Gearra 

 Filíocht 

 Rannta le hathrá a aithris / Amhráin a chanadh 

 Dánta 

 Rabhlóga 

 Tomhais 

 Seanfhocail 
 
 

(c) Modhanna Múinte –  
Baintear leas as réimhse módhanna múinte de réir mas a oireann i ngach rang. 
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 An Módh Direach 

 Módh na Sraithe 

 Módh na Lan Fhreagartha Gniomhaí 

 An Módh Clóslabhartha 

 An Módh Clósamhairc 

 Módh na Ráite 

 

1.6 Gaeilge Neamhfhoirmiúil  
Usáid na Gaeilge chomh minic agus is féidir i rith an lae scoile. (Aguisín 6)  
 

 Ocáidi rialta i rith an lae. Am rolla, mar shampla 

 Teachtaireachtaí 

 Bainistéoireacht ranga 

 Prionta sa timpeallacht: feidearthachtai – comharthai 

 Frása na Seachtaine – a roghnú, a fhorbairt, a mhúineadh agus a úsáid.    
Déanann gach múinteoir a dhícheall frása na seachtaine a roghnú agus a 
chur i bhfeidhm in a rang féin.  

    

2. Pleanáil Eagraíochta  

 

2.1 Pleanáil an Mhúinteora 

 Leanann an múinteoir na ceannteidil thuas nuair a bhíonn siad ag pleannáil a 
gcuid  oibre. 

 Scríobhfaidh na múinteoirí an obair atá déanta sa rang sa chuntas miosúil. 

 Déanann na múinteoirí pleanáil fhadtéarmach agus gearrthéamach agus 
déantar tagairt don phlean le linn na pleanála. 

 
2.2 Áiseanna (Aguisín 8) 
 (Teicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide san áireamh) 

 Na háiseanna atá in úsáid na : Bua na Cainte (Naíonáin – Rang a do) 
 postaeir / cairteanna, Abair Lion (Rang a 3- Rang a 6) 

 Tá na háiseanna ag gach múinteoir in a rang féin agus tá gach múinteoir 
freagrach as na háiseanna. 

 Tá Clár Bán i ngach seomra agus tá na leabhair léitheoireachta le fail ar  
1www.folensonline  

                                                 
1  

http://www.folensonline/
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2.3 Éagsúlacht Cumais 
 

 Tá ar gach pháiste Gaeilge a fhoghlaim fiú amháin na páistí ó tíortha i gcéin 
(i.e. páistí ó tíortha eile nach bhfuil Béarla mar a theanga dúchais acu ) ach 
má tá diolúine ón nGaeilge acu ní gá dóibh gaeilge a fhoghlaim 
(Ciorclan 12/96.) 

 
2.4 Comhtháthú le hábhair eile 
Nuair go féidir é, déantar an Ghaeilge a chomhthathú leis na hábhair seo a leanas – 
Corp Oideachais (Aguisín 10), Ceol agus Ealáin. 
 
2.5 Measúnú – 


 Dirbhreathnú an mhúinteora 

 Tascanna agus trialacha deartha ag an múinteoir 

 Bailiuchán d’obair agus de thionscadáil an pháiste 
 
 2.6 Obair bhaile 

 Tugtar obair bhaile oiriúnach sa Ghaeilge do na páistí  i ngach rang o rang a 
II go rang VI mar sh Litriú, Scríbhneoireacht, Leitheoireacht / Dán a fhoghlaim 

 Tá polaisí obair bhaile forbartha againn sa scoil seo cheana féin 

 

2.7 Forbairt Foirne 

 Tá a lán taithí ag múinteoirí áirithe sa scoil seo do mhúineadh na Gaeilge 
agus  tugann said tacaiocht / comhairle do na múinteoiri eile sa scoil. 

 Tugann an priomhoide spreagadh do na múinteoiri go léir Gaeilge a labhairt 
le linn an lá scoile 

 Bíonn cúrsaí Gaeilge le fáil lasmuigh den scoil agus bíonn na billeoga le 
feiscint sa seomra foirne 

 

2.8 Tuismitheoirí agus an Ghaeilge 

 Iarr ar na tuismitheoirí (más féidir leo) cabhrú leis na páistí leis an obair bhaile 
(Aguisín 11) 

 Focal nua nó abairt a thabhairt do na leanaí a thaispeáint sa bhaile. 

 Spreagann na múinteoirí na dáltaí chun féachaint ar clár oiriúnacha ar TG4 
m.sh. cluichí iománaíochta agus peil 
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2.9 Comhionannas 

 Bíonn an seans chéanna ag gach dalta an Ghaeilge a fhoghlaim 

 Déanaimid ár ndícheall mar fhoireann teagaisc ar riachtanais gach 
páiste sa scoil seo 

 
  

An tslat tomhais atá ag an scoil chun an plean a mheas: 
Tá fhios againn go bhfuil an plean á chur i bhfeidhm sa scoil mar -  
 

 Leanann ullmhúchan an mhúinteora an plean 

 Leantar na nósanna imeachta atá sa phlean 
 
 
Beidh a fhios again gur comhlíonadh aidhmeanna an phlean ó na torthaí seo 

 Aiseolas dearfach ó na múinteoirí, na páistí agus ó thuairiscí na gCigirí. 

 Aiseolas dearfach ó scoileanna dara leibheal 

 Páistí ag labhairt  Gaeilge lasmuigh de ranganna Gaeilge agus ag baint 
taitnimh aisti 

 

Cur i bhfeidhm 
(a) Rólanna agus freagracht 

 Tá na múinteoirí go léir freagrach as an bplean a fhorbairt, a chur i bhfeidhm 
agus tuairisc a thabhairt air 

 Beidh athbhreithniú déanta ar go minic ag cruinniú foirne, agus cruinniú 
airithe leis an bpriomhoide agus múinteoir le dualgais speisialta i bpleanáil 
churaclaim) 

 
Athbhreithniú 
Caithfear an plean seo a athbhreithniú go rialta chun deimhin a dhéanamh de 
go bhfuil Curaclam na Gaeilge á cur i gcrích i gceart. 

 

(a) Rólanna agus Freagracht 

 Beidh na daoine seo a leanas páirteach san athbhreithniú 

 Foireann teagaisc 

 Daltaí 
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 Tuismitheoirí 

 Múinteoir le dualgais speisialta i bpleanaile churaclaim Gaeilge    

 Comhordaithteoir an phlean – Therese Lonergan 

 Bord Bainistíochta / An Roinn 

 

Athbhreithniú  
Déanadh athbhreithniú ar an bplean seo Aibreáin 2012  
*Déanadh athbhreithniú ar Frásaí na Seachtaine, Na Feidhmeanna Teanga agus 
Dánta / Filíocht  Feabhrá 2013   
 
Athbhreithnú arís Meán Fómhair 2013 agus arís in Feabhra 2017 
*Review date denotes whole-staff review; post holders will update plans more 
frequently if necessary and keep staff informed of updates 
 


