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GAELBHRATACH 

 Inniu beidh triúr againn ag labhairt libh: 

 Andrea Ní Fhaoláin – Oifigeach Tionscadail 

Gaelbhratach ag an mbunleibhéal – Gael Linn 

 Anita Nic Amhlaidh – Príomhoide, Gaelscoil 

Nás na Ríogh, Cnoc an Phíobaire, An Nás, 

Contae Chill Dara. 

 Siún Ní Shé – Oifigeach Tionscadail 

Gaelbhratach ag an meánleibhéal – Gael Linn 

 



GAELBHRATACH AG AN MBUNLEIBHÉAL 
    

 Scéim i Scoileanna T2 faoi láthair. Tá an scéim 
lán i mbliana. 

                         I mbliana tá….. 

 50 bunscoil 

 14,000 dalta 

 654 múinteoir ag plé leis an scéim ag an 
mbunleibhéal 

 

 Is scéim phíolótach é le haghaidh 
Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta. 
Níl an scéim seo ar fáil faoi láthair.  

 Tá 5 scoil ag plé leis an scéim phíolótach seo. Tá 
siad sa dara bliain anois. 

 



FÍS NA SCÉIME 

 1             Go mbeidh an Tumoideachas á 

chleachtadh tríd an scoil agus an Luath- 

thumoideachas Iomlán (LTI) i ranganna na 

naíonán. 

                     

 2            Go mbeidh deiseanna leanúnacha ag na 

páistí réimse leathan teanga a chloisteáil chun go 

mbeidh deiseanna sealbhaithe agus foghlama 

Gaeilge acu;  

   

 go mbeidh deiseanna saibhrithe Gaeilge ag páistí a 

bhfuil an Ghaeilge mar theanga bhaile acu. 

   



 3. Go mbeidh aoibhneas le baint as an bhfoghlaim 

agus go mbeidh na daltaí mórtasach as a gcuid 

Gaeilge. 

   

 4 Go mbeidh gach ábhar seachas Béarla á 

mhúineadh trí mheán na Gaeilge. 

   

 5           Go spreagfar pobal iomlán na scoile chun 

bheith páirteach sa scéim agus tacú le cur chun cinn 

na Gaeilge in imeachtaí uile na scoile. 

   

 6. Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus 

iad i mbun na scéime. 

 

 



  

AIDHM NA SCÉIME 

 A Go gcuirfear ar chumas na bpáistí an Ghaeilge a 

shealbhaíonn, a fhoghlaimíonn agus a shaibhríonn 

siad a ionramháil chun freastal ar a gcuid riachtanas 

uile. Beidh foghlaim ábhair an churaclaim Ealaín, 

Stair, Mata srl i gceist chomh maith le freastal ar 

riachtanais shóisialta na bpáistí agus le saibhriú 

teanga.  

   

 B Gurb í an Ghaeilge an ghnáth-theanga 

chumarsáide i ngach gné d’obair agus de shaol na 

scoile. 

   



 C  Go gcothófar feasacht teanga i measc na 

ndaltaí agus pobal na scoile le go mbeidh bá, 

meas agus tuiscint ar ionad agus ar thábhacht na 

Gaeilge. 

   

 D Go mbeidh timpeallacht shaibhir teanga sa 

scoil. 

   

 E  Go mbeidh an scoil, na tuismitheoirí agus an 

pobal ag tacú lena chéile san obair. 

 

  

 

 



 Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar ár suíomh 

https://gaelbhratach.ie/  

   

 Nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig 

 andrea@gael-linn.ie 

 siun@gael-linn.ie  
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 GAELBHRATACH  

An scéim sa Ghaelscoil 



CÉN FÁTH? 

 Mar tacaíocht don féin mheastóireacht scoile 

 Úinéireacht a thabhairt dona daltaí 

 Pobal scoile a bhunú 

 Tacú le LTI 

 An Ghaeilge mar theanga beo 

 

 

 



DEISEANNA A BHAINEANN LEIS AN SCÉIM 

 Scilleanna nua a fhoghlaim 

 Nascadh le tionscnaimh eile atá ar siúl ag an  

scoil eg teicneolaíochta fáisnéise 

 Tacaíocht agus comhairle ó Ghael- Linn 

 Ceiliúradh, taitneamh , nualaíocht 

 Aitheantas  don dea oibre atá ar siúl agaibh 

 Saor ón Aisce 

 



CRUTH NA SCÉIME 

 Roinn A: tograí atá riachtannach atá i gceist 

anseo eg plean chuimsitheach don Ghaeilge, 

coiste ghaelbhratach, LTI sa scoil, timpeallacht 

na scoile Ghaelach 

 Roinn B: go leor leor imeachtaí/tionscnamh go 

bhfeadfadh an scoil tabhairt faoi (is gá 3 cinn as 

gach liosta a roghnú 



TAIFEAD AGUS MEASÚNÚ  

 Foirm Iontrála a líonadh 

 Taifead ar na gníomhaíochtaí a mbíonn ar siúl 

agaibh; moltar go láidir blag a chruthú 

 Measúnú  ag Gael Linn ag an deireadh i dtreo an 

gaelbhratach a bhaint amach. 

 (Beidh an brat dona gaelscoileanna agus 

scoileanna ghaeltachta difriúl ón gceann dona 

gnáth scoileanna) 













   

 
 

An Meánleibhéal 



GAELBHRATACH AG AN MEANLEIBHÉAL 

 Scéim ghradaim 

 Bliaintiúil 

 Aitheantas 

 Coiste 

 Imeachtaí 

 Gaeilge taobh amuigh den rang 

 Daltaí / Múinteoirí / Foireann na Scoile / 

Tuismitheoirí / An Ceantar 

 Cuairt x 3 

 



AG TOSNÚ AMACH SA SCÉIM – BLIAIN 1  

Coiste a bhunú 

Suirbhé 

Plean Gnímh 

Foirm mhonatóireachta 

Mana/Fís don Ghaeilge sa scoil 

          3 ghníomh sa bhreis 

Gaeilge24 

Díospóireachtaí Ghael Linn 

Ócáid le scoileanna eile 

Clár raidió 

 

 



AN COISTE: 

 

                         Rólanna ar leith: 

 

 Cathaoirleach 

 Rúnaí  

 Oifigeach Caidreamh Poiblí 

 Rólanna eile, m.sh. Oifigeach Spóirt 

 



NASC LEIS AN OBAIR RANGA 

Tionscadal ar logainmeacha 

Comharthaí Gaeilge a dhearadh 

Sraithphictiúir 

Dánta – Podchraoladh 

Cearta teanga 

Staitisticí ón suirbhé 

Corpoideachas 

 



IMEACHTAÍ 

 Biachlár sa ceaintín 

 Fógraí ar an idirchum 

 Lá Spóirt 

 Ceolchoirm 

 Físeán 

 Físeán ceoil 

 Ceardlann damhsa 

 Ciorcal Comhrá 

 Lón Gaeilge 

 Aoi-Chainteoir 

 Dráma 

 Countdown as Gaeilge 

 XFactor / GaelFactor 

 

 



GAELBHRATACH AG FORBAIRT 

 

 

 

 Tar éis bl.1… ag bogadh ar aghaidh… 

 Dul chun cinn & forbairt na Gaeilge sa scoil 

 Ní athrá  atá i gceist 

 Aitheantas / Muinín  

 

 Nasc a dhéanamh leis an bpobal/scoileanna 

 



NA CATAGÓIRÍ 

Siamsaíocht     

Spórt         

 Idirlíon     

Pobal  

3 mhór-imeacht le roghnú astu 

 

                                      Spórt:  

 Comórtas sa scoil  

 Lá Spórt trí Ghaeilge 

 Lá spórt sa bhunscoil áitiúil 

 



CATAGÓIRÍ AR LEAN… 

Siamsaíocht: 

 Ceolchoirm  

 Comórtas Amhranaíochta  

 Céilí Mór 

 Dráma na Nollag 

 

Pobal 

 Suirbhé ar mhuintir an bhaile..  

 Ceolchoirm phoiblí…  

 Maidin caifé don phobal 

 

 



CATAGÓIRÍ AR LEAN: 

 Idirlíon 

 Físeán ceoil a dhéanamh…  

 Leathanach Facebook / Twitter / Instagram don 

scoil a bheith ag feidhmiú as Gaeilge…  

 Suíomh na scoile a aistriú go Gaeilge 

 

 Mar sprioc sa bhreis i mbliana: 2016 

 

 An Measúnú – Gach rud sa fillteán 

Gaelbhratach ag na daltaí – stór eolais 

 



AN BRONNADH MÓR 

 

Mí Aibreáin… 2015  

45 scoil ó cheann ceann na tíre..  

Taoiseach Enda Kenny  

Dún Mhic Aodha  

Aitheantas agus stádas as ucht a gcuid 

oibre!  

 



























   

 

 

 Tabhair cuairt ar an suíomh:  

 

 www.gaelbhratach.ie  

 

 siun@gael-linn.ie  

 niamh@cnag.ie  

 andrea@gael-linn.ie  
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