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Scoil Lán-Ghaeilge 

 

Is scoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil Charraig na Siúire. Seo thíos na príomhphointí a bhaineann 

leis seo: 

 

 Is í an Ghaeilge: 

 

 teanga ghnó agus chumarsáide na scoile 

 teanga theagaisc agus fhoghlamtha i ngach ábhar seachas Béarla (tá an 

córas tumoideachais i bhfeidhm) 

 teanga chaidrimh idir na múinteoirí  

 teanga chaidrimh idir na múinteoirí agus na daltaí   

 teanga chaidrimh idir na daltaí féin  

 teanga chaidrimh idir na múinteoirí agus na tuismitheoirí nuair is féidir 

 an teanga a labhraítear i ngach rud a bhaineann le saol na scoile taobh 

istigh nó taobh amuigh den scoil.   

 

 Labhróidh an fhoireann agus na páistí an Ghaeilge i gconaí sa scoil, sa chlós, ar an 

mbus scoile, ar thurasanna scoile agus le linn imeachtaí iar-scoile. 

 Tá labhairt na Gaeilge mar chuid de Chód Iompair na scoile. Is trí mhealladh, 

spreagadh agus dea-sampla a spreagfar úsáid na Gaeilge.  

 Reáchtálfar gnó an Bhoird Bhainistíochta trí Ghaeilge. Déanfar cumarsáid le 

heagraíochtaí stáit trí mheán na Gaeilge chomh mór agus is féidir.  

 Déanfar gach iarracht deiseanna rannpháirtíochta a sholáthar do na páistí i saol 

cultúrtha agus comhaimseartha na Gaeilge.  

An Tumoideachas 
             

Is é an tumoideachas an córas oideachais a chuirtear i bhfeidhm i nGaelscoil Charraig naa 

Siúire. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na daltaí tumtha sa Ghaeilge óna gcéad lá ar scoil. 

Labhróidh an múinteoir Gaeilge amháin leis na daltaí ón gcéad lá a thosaíonn siad ar 

scoil.  Tá na blianta i ranganna na Naíonán fíorthábhachtach dá réir. Cuirtear moill ar 

mhúineadh an Bhéarla mar ábhar go dtí tar éis na Nollag sna Naíonain Mhóra.  

 

Polasaí Teanga Ghaelscoil Charraig na Siúire 
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Ní hionann easpa Béarla sna Naíonáin agus easpa scileanna, mar go múintear na scile-

anna réamhléitheoireachta agus fóineolaíochta sa Ghaeilge ó thús.  Aistríonn na scileanna 

ó theanga go teanga go héasca, agus nuair a thosaíonn na páistí ag déanamh Béarla mar 

ábhar, tá siad ullamh tabhairt faoin léitheoireacht. 

 

Maidir leis na hardranganna, moltar ath-thumadh sa teanga ag tús gach scoilbhliana 

agus cuirtear moill ar mhúineadh an Bhéarla sna ranganna go léir go dtí Mí Dheireadh 

Fómhair..  

Teagasc 
             

 An phríomhaidhm atá leis an bpolasaí Gaeilge ná caighdeán ard litearthachta sa 

scríobh agus sa chaint a bhaint amach. Chuige seo tá sé mar aidhm: 

 

 Cumas éisteachta agus labhartha an pháiste a fhorbairt, 

 Cumas léitheoireachta agus scríbhneoireachta an pháiste a fhorbairt, 

 Cumas an pháiste an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth-theanga chumarsáide a 

chothú is a fhorbairt, 

 Muinín an pháiste chun an Ghaeilge a úsáid a chothú; 

 Taitneamh a bhaint as foghlaim trí mheán na Gaeilge, 

 Cur le líofacht, le cruinneas foghraíochta agus le saibhreas teanga an 

pháiste. 

 

 Déanfar na scileanna réamhléitheoireachta, réamh scríbhneoireachta agus 

scileanna réamhmhata go hiomlán trí Ghaeilge. Tosnóidh léitheoireacht sa 

Ghaeilge ar dtús mar atá leagtha síos ag an gCuraclam Athbhreithnithe. Múintear 

gach ábhar ar chlár na bunscoile trí mheán na Gaeilge ach amháin an Béarla. I 

ndiaidh na Nollag i rang na Naí. Mhóra a thosnaítear ar léitheoireacht an Bhéarla. 

 Is trí mheán na Gaeilge amháin a thabharfar gach míniú, soiléiriú agus sainmhíniú 

focal, téarma, srl., i ngach ábhar ach amháin i gcás an Bhéarla. 

 Sa chás go mbíonn daltaí na Gaelscoile á n-ullmhú i gcomhair na Sacraimintí tá sé 

intuigthe gur trí mheán na Gaeilge amháin a dhéanfar an t-ullmhúchán seo agus 

gur trí Ghaeilge a chuirfear searmanais ar fáil ar an lá. 

 Glactar leis gur as Gaeilge a dhéanfaidh an múinteoir Tacaíochta Foghlamtha agus 

an Múinteoir Acmhainne a gcuid oibre ar fad ach amháin nuair a bhíonn obair 

Bhéarla ar siúl. 

 I Rang 6 tugtar téarmaíocht Bhéarla sa Mhata dos na daltaí á n-ullmhú do 

théascanna méanscoile. 

 Glacfaidh an fhoireann páirt i bhforbairt ghairmiúil leanúnach ó thaobh na Gaeilge 

de go rialta.  
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Cumarsáid 
             

 An clós: Is é polasaí na scoile gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide idir na 

daltaí i gcónaí i gclós na scoile.  Múinfear stór focal an chlóis do na daltaí go luath 

tar éis dóibh tosú ar scoil agus déanfar dul siar rialta ar an stór focal seo.  

 An fhoireann: Is trí dhea-shampla agus trí dhea-chleachtas a ghlacfaidh na daltaí 

le polasaí teanga na scoile.  Mar sin, beidh múinteoirí agus foireann iomlán na 

scoile le cloisteáil ag úsáid na Gaeilge i ngach gné den lá scoile taobh istigh agus 

taobh amuigh don seomra ranga, eatarthu féin, le páistí agus le daoine eile a 

thagann chun na scoile. 

 Eagraíochtaí: Déanfar cumarsáid le heagraíochtaí stáit trí mheán na Gaeilge 

chomh mór agus is féidir.  

 Tuismitheoirí: Déanfar cumarsáid dhátheangach le tuismitheoirí na scoile 

(nuachtlitreacha, téacsanna srl.). Déanfar gach iarracht tuismitheoirí a spreagadh 

agus a chumasú chun a gcuid Gaeilge a úsáid i láthair na scoile. Cuirfear ranganna 

Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí go rialta agus cuirfear ar an eolas iad maidir le 

himeachtaí / ranganna / ócáidí a bheidh ar siúl trí mheán na Gaeilge. Cuirfear 

tuismitheoirí ar an eolas maidir leis an gcóras tumoideachais.  

 Cuairteoirí: Má thagann teagascóirí /cainteoirí ón taobh amuigh chun ceardlanna 

a dhéanamh leis na páistí – amhránaíocht, drámaíocht, scéalaíocht srl. – déanfar 

gach iarraacht a chinntiú go mbeidh ar a gcumas na ceardlanna sin a reáchtáil trí 

Ghaeilge, ach amháin más forbairt ar an ábhar Béarla atá mar aidhm leis an 

gcuairt.  

 

 

 

 

 

Riail na Gaeilge  
 

Tuigfidh na páistí go léir gurb í an Ghaeilge teanga na scoile. Molfar na páistí as ucht a 

gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a labhairt ach muna bhfuil páistí sásta a gcuid Gaeilge a 

úsáid, úsáidfear na straitéisí atá sa Chód Iompair. 

 


