Foirm Chlárúcháin 2014/15:
**Sula líonann tú an fhoirm seo ba cheart go mbeadh:
•
•
•
•
•
•
•

sibh ar Bhliain 1 den scéim;
‘Roinn A’ atá léirithe sa leabhrán “Gaelbhratach - Measúnú” curtha
i bhfeidhm sa scoil cheana féin;
spriocanna roghnaithe (lth. 3);
plean gníomhaíochta don bhliain leagtha síos (lth. 4);
Lá na Gaeilge// Seachtain na Gaeilge 2015 pleanáilte agaibh;
plean féinmheasúnaithe leagtha síos (lth. 6);
na sé chéim atá sa cháipéis seo comhlíonta.

Ainm Gaeilge na scoile: ______________________________
Uimhir Rolla na Scoile: _____________
Seoladh Iomlán:

Ríomhphost:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________

Uimhir Fóin:

____________________

Líon Múinteoirí:
Líon Scoláirí:
Dearbhaímid gur taifead fíor an cur síos atá ceangailte leis an bhfoirm iarratais seo. Ba
mhaith linn ár scoil a chlárú don scéim ‘Gaelbhratach’ don scoilbhliain 2014/15.
Síniú an Phríomhoide _________________________________

Dáta______________

Síniú Theagmhálaí ‘Gaelbhratach’ ___________________________Dáta_____________
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Céim 1 : Coiste na Gaeilge
1. Cé a bheidh mar bhaill den choiste? (Cuir tic agus ainmneacha..)
Múinteoirí r

r

Tuismitheoirí

Daltaí

r

2. Cé chomh minic is a bheidh cruinnithe agaibh?
Gach seachtain
Gach coicís
Gach mí
Eile

___________

3. Cur síos ar ghnó an choiste (What will the committee do?).
Nod: Féach an leabhrán “Gaelbhratach - Measúnú”
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(Tabhair Sonraí)

Céim 2: Spriocanna (Cuir tic leis na spriocanna a
roghnaigh sibh- 6 cinn ar a laghad.)
Rannta, Amhráin, Cluichí Fánacha
An Tionól Scoile
Amhrán na bhFiann
Bainistíocht Ranga
Scéalaíocht
Greamaitheoirí
An Ghaeilge agus ábhair eile churaclaim
Páistí ag fáiltiú ag doras na scoile// seomra ranga
An Ghaeilge lasmuigh den scoil
Siamsaíocht
Léiriú Físe ar Théama Roghnaithe
Scéim na gComrádaithe
Tráth na gCeist
Karaoke as Gaeilge
Cluichí Teanga/ Léitheoireachta

**Féach lth. 6-15 leabhrán “Gaelbhratach- Measúnú” chun tuilleadh eolais a fháil ar
an gcaoi le tabhairt faoi na spriocanna.
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Céim 3: Plean Gníomhaíochta

Sprioc

Daoine Páirteach(Múinteoirí faoi
leith etc.)

Cathain// Cé
chomh rialta?

Conas a chuirfidh sibh an sprioc i bhfeidhm?

1

2

3

4

4

5

6
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*Is féidir leathanach eile a chur leis seo más mian leat tuilleadh sonraí a thabhairt.

Céim 4: Féinmheasúnú:
Léirigh an plean atá agaibh chun tabhairt faoi fhéinmheasúnú: (Mar shampla; An úsáidfidh
sibh an blag? An mbeidh filltéan ag gach múinteoir? Céard a sheolfar ar aghaidh chuig Gael
Linn ag deireadh na bliana?)
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Coinneoidh an scoil taifead ar an nGaeilge atá in úsáid ag na páistí trí: (cuir ciorcal)
ü Blag a chruthú
ü Físeáin rialta a choinneáil i ngach rang
ü Filltéan (ag gach rang) a choinneáil le pictiúir, podchraoltaí, tuairiscí scríofa, samplaí de chaint na
bpáistí
ü Eile
Céard a sheolfar ar aghaidh chuig Gael Linn ag deireadh na bliana?

Léirigh thíos samplaí de fhrásaí na seachtaine// míosa atá roghnaithe agaibh a dhéanfaidh
freastal ar riachtanais teanga na bpáistí (Smaoinigh freisin ar: Cá mbeidh siad le feiceáil?
Conas a mhúinfear iad?- Tionóil na scoile, sna ranganna féin etc?)

Smaoinigh freisin: Cén úsáid nádúrtha a bheas ag na páistí don fhrása seo?

Céim 5: Comhtháthú sa Churaclam - (Conas a dhéanfar é seo?)
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*Ní mór cleachtadh a dhéanamh orthu seo freisin:
• Bainistiú ranga as Gaeilge i rith an lae
• Úsáid frásaí na seachtaine i rith an lae
• Úsáid frásaí coitianta i rith an lae, m.sh, “Is gearr go mbeidh sé in
am…”
“Caithfimid Mata a dhéanamh anois…”
• Rang ceoil// corp oideachais// ealaíne etc a stiúradh as Gaeilge

Ábhar (Subject)

Rang/
Ranganna

Ceachtanna nó Téamaí
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Céim 6: Eolas agus Spreagadh
Conas a scaipfear an t-eolas i do scoilse & i measc phobal na scoile faoin nGaelbhratach?
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Cén plean atá déanta agaibh do Lá na Gaeilge// Sheachtain na Gaeilge

2015:

Nóta: Bí cinnte go bhfuil an fhoirm líonta amach ina iomláine agat agus seol ar
ais le do thoil roimh an 31 Deireadh Fomhair 2014 chuig:
Síomha Ní Mhuirí, 35 Sráid an Dáma, BÁC 2.

Míle Buíochas!

***Ní mór cóip den fhoirm seo a choinneáil díobh féin!
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