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Tionól Forbartha 2019
Beidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG ar siúl in Óstán
Pháirc Bhaile an Róistigh, Corcaigh, ar an Aoine an 15 Samhain 2019.

An Clár
Is é an téama atá againn i mbliana ná ‘Ag Saibhriú na Teanga tríd an Sóisialú sa Scoil lán-Ghaeilge
agus Ghaeltachta’. Tá súil againn straitéisí praiticiúla, taighde agus dea-chleachtais ar an ábhar seo
a roinnt le hoideachasóirí a rachaidh chun a leasa sa suíomh tumoideachais lán-Ghaeilge. Anuas air
sin, beidh réimse leathan ceardlann ar siúl tríd an lá ar go leor ábhar agus téamaí éagsúla don
bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal araon. Ina measc, beidh: drámaíocht, cruinneas agus
saibhreas na Gaeilge, scileanna matamaitice, conas clár rathúil idirbhliana a chur ar siúl, FCÁT,
seánraí scríbhneoireachta, teanga an tsóisialaithe, teicneolaíocht na faisnéise agus códú, acmhainní
praiticiúla don seomra ranga agus neart eile!

Tá áthas an domhain orainn go mbeidh an tOllamh Enlli Thomas ó Scoil an Oideachais agus na
Forbartha Daonna, Ollscoil Bangor, an Bhreatain Bheag, linn mar phríomhchainteoir. Tá go leor
taighde déanta ag Enlli agus go leor ailt acadúla foilsithe aici ar an sealbhú teanga, úsáid teanga,
cúrsaí measúnaithe do dhaoine dátheangacha, mar aon le modhanna oideachais don seachadadh,
sealbhú agus úsáid teanga. Cuirfidh saineolas an Ollaimh Thomas go mór le clár na bliana seo agus
téama na hócáide, tráth a roinnfidh sí go leor eolais agus straitéisí praiticiúla i leith theanga an
tsóisialaithe ó chomhthéacs na Breataine Bige linn.

Beidh an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, T.D., linn maidin an 15 Samhain freisin leis
an Tionól Forbartha a sheoladh go hoifigiúil agus aitheasc a thabhairt. Tá muid go mór faoi chomaoin
ag an Aire as bheith linn.

Tá áthas orainn go mbeidh an grúpa ceoil spleodrach Nuadán ó Rinn Ó gCuanach, Port Láirge, linn
oíche Aoine ag dinnéar ceiliúrtha an Tionóil Forbartha. Is grúpa traidisiúnta é Nuadán a bhfuil a gcuid
ceoil fréamhaithe i ndúchas agus i gcultúr Ghaeltacht na Rinne. Tá Nuadán tar éis ceol a chasadh ag
go leor féilte timpeall na tíre, i bPáirc an Chrócaigh agus ar an teilifís mar chuid den tsraith Féilte.
Cuirfidh siad go mór le spiorad na hoíche tar éis na gceardlann agus seisiúin oiliúna tríd an lá.

Tabhair faoi deara gur dréacht den chlár atá anseo agus go bhféadfadh míreanna áirithe athrú air idir
seo agus an Tionól Forbartha féin. Déanfar uasdátú ar an gclár ar shuíomh Gaeloideachas.

Imeachtaí ar an Satharn, an 16 Samhain
Beidh trí mhír ar chlár an tSathairn i mbliana. Tá súil againn go mbeidh go leor agaibh in ann bheith
linn do na himeachtaí seo freisin:
       •    Seisiún plé agus teacht le chéile do na haonaid agus sruthanna lán-Ghaeilge
       •    Seisiún eolais do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí páistí naíonra agus bunscoile
       •    Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas. 
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Ionadaíocht
De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil don Tionól Forbartha arís i mbliana.
Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an Tionól Forbartha
ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG (eolas@cogg.ie) agus éileamh a dhéanamh tríd
an gcóras OLCS i ndiaidh an Tionóil Forbartha. Is féidir an t-éileamh a dhéanamh trí Ghaeilge ar an
gcóras.

Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG
(eolas@cogg.ie) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

Táillí
       •    Scoileanna le ballraíocht Gaeloideachas: €90 an duine le ráta mochóirí ar fáil go dtí an 30

Meán Fómhair, €100 an duine i ndiaidh an 30 Meán Fómhair
       •    Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile: €130 an duine
       •    Mic léinn lánaimseartha: €50 an duine

Tá imeachtaí uile an Tionóil san áireamh sa táille seo: sosanna tae agus caife, lón, fáiltiú deochanna,
dinnéar ceiliúrtha an Tionóil agus siamsaíocht. Is féidir le daoine clárú don bhfáiltiú agus dinnéar
amháin ar chostas €50. Má tá breis agus triúr ón scoil, institiúid nó eagraíocht chéanna ag freastal
ar an Tionól Forbartha, beidh an ceathrú duine saor in aisce.

Is féidir clárú trí shuíomh Gaeloideachas anois.  

Lóistín
Bíonn an-éileamh ar lóistín le linn an Tionóil i gcoitinne agus molann muid go láidir do dhaoine lóistín
a chur in áirithe chomh luath agus is féidir. Tá ráta speisialta ar fáil do rannpháirtithe an Tionóil in
Óstán Pháirc an Róistigh roimh an 15 Deireadh Fómhair. Chun leas a bhaint as an ráta seo (€110 do
sheomra singil, €125 do sheomra dúbailte/dhá leaba – bricfeasta san áireamh i ngach ceann), glaoigh
ar an óstán ar +353 21 489 0800. An cód leis an lascaine a fháil ar líne ná GAEL19. Tá roghanna eile
ar fáil sa cheantar máguaird freisin.

Clárúchán
Beidh clárúchán oscailte tráthnóna Déardaoin óna 18.30-19.30, mar aon le maidin Dé hAoine óna
08.30-09.15. Má tá tú ag fanacht san óstán an oíche roimh an Tionól nó má tá tú ag obair sa cheantar
máguaird, bain leas as an gclárúchán luath ar an Déardaoin leis an scuaine fhada a sheachaint. 
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Clár Thionól Forbartha 2019 (Dréacht)
Forbhreathnú ar an gclár do bhunscoileanna

08.30-09.15      Clárúchán

09.15-11.00      Ollseisiún 

Fáilte agus aithisc ó Fhíona Uí Uiginn, Uachtarán Gaeloideachas, Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG

Ceol agus siamsaíocht ó Choláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Corcaigh 

Aitheasc agus seoladh, Joe McHugh, TD, an tAire Oideachais agus Scileanna

Eochairaitheasc an Tionóil Forbartha 
An Ghaeilge mar Theanga Shóisialta na nDaltaí - Céard is féidir linn a fhoghlaim ón mBreatain Bheag? 
An tOllamh Enlli Thomas, Ollscoil Bangor 

11.00-11.30     Tae agus caife/Aonach na Seastán

11.30-12.45     Ceardlanna comhthreomhara  
                          
Pléphainéal: ‘Saibhreas agus teanga an tsóisialaithe - dea-chleachtais agus foghlaim óna chéile ‘

Painéal ag plé roinnt de na dea-chleachtais agus straitéisí éifeachtacha atá i bhfeidhm maidir le teanga an
tsóisialaithe sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. 

Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Diarmaid Ua Bruadair, Gaelcholáiste Dhoire, Gabriel Ó
Cathasaigh, Gaelscoil Uí Ríordáin, agus Mairéad Ní Cheallaigh, Scoil Uí Ghramhnaigh. 

Cathaoirleach: Dónal Ó hAiniféin 

An léitheoireacht Ghaeilge sna hardranganna sa bhunscoil – Jacaí de Brún, Institiúid Oideachais OCBÁC

Ceardlann Techspace (teideal le deimhniú)- Séamus Ó Fatharta, Techspace 

Ag foghlaim na gramadaí lena chéile agus óna chéile sa seomra ranga -  Sylvaine Ní Aogáin & 
Aisling Ní Dhiorbháin, Institiúid Oideachais OCBÁC 

12.45-13.45     Lón agus Aonach na Seastán

13.45-14.45     Ceardlanna comhthreomhara
                          
Cluichí ranga agus drámaíochta chun úsáid na Gaeilge a spreagadh – Malachaí Mac Amhlaoibh, Scoil
Naomh Gobnait

Ag Spreagadh na cainte leis an scáileán glas – Frank Ó Tormaigh, Gaelscoil Eiscir Riada 

Ag forbairt scileanna matamaitice trí Izak9 a úsáid (Ardranganna bunscoile agus Bunranganna
iar-bhunscoile) (éascaitheoir le deimhniú)
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08.30-09.15     Clárúchán 

09.15-11.00     Ollseisiún  

Fáilte agus aithisc ó Fhíona Uí Uiginn, Uachtarán Gaeloideachas, Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG

Ceol agus siamsaíocht ó Choláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Corcaigh 

Aitheasc agus seoladh, Joe McHugh, TD, an tAire Oideachais agus Scileanna

Eochairaitheasc an Tionóil 
An Ghaeilge mar Theanga Shóisialta na nDaltaí - Céard is féidir linn a fhoghlaim ón mBreatain Bheag? An
tOllamh Enlli Thomas, Ollscoil Bangor  

11.00-11.30     Tae agus caife/Aonach na Seastán

11.30-12.45     Ceardlanna comhthreomhara  

Pléphainéal: ‘Saibhreas agus teanga an tsóisialaithe - dea-chleachtais agus foghlaim óna chéile‘

Painéal ag plé roinnt de na dea-chleachtais agus straitéisí éifeachtacha atá i bhfeidhm maidir le teanga an
tsóisialaithe sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. 

Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Diarmaid Ua Bruadair, Gaelcholáiste Dhoire, Gabriel Ó
Cathasaigh, Gaelscoil Uí Ríordáin, agus Mairéad Ní Cheallaigh, Scoil Uí Ghramhnaigh. 

Cathaoirleach: Dónal Ó hAiniféin 

14.45-15.15     Tae agus caife/Aonach na Seastán

15.15-16.15     Ceardlanna comhthreomhara  

Puipéid pháipéir agus cumarsáid chruthaitheach – Marc Mac Lochlainn, Branar  

Leanúnachas ón naíonra go dtí an bhunscoil (le deimhniú)

Múineadh na seánraí scríbhneoireachta – Ciara Ní Chuilinn, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóig 

16.15-17.15     Cruinnithe Earnáil an Bhunleibhéil  

Cruinniú Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht – Deiseanna, Dúshláin agus
Dea-chleachtais – seisiún plé agus malartú eolais  

Cruinniú Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta – Deiseanna, Dúshláin agus Dea-chleachtais – seisiún plé 
agus malartú eolais  

19.30  Fáiltiú & Dinnéar Ceiliúrtha an Tionóil Forbartha  
Siamsaíocht ó Ghaelscoil Uí Ríordáin, Corcaigh, agus Nuadán

Forbhreathnú ar an gclár
d’iar-bhunscoileanna 
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Conas clár idirbhliana spreagúil tairbheach a chur ar siúl.

Sa cheardlann seo, roinnfear eolas praiticiúil agus roinnt den taighde atá ann maidir le conas clár
idirbhliana spreagúil tairbheach a chur ar siúl san iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta.
Labhróidh Ógie Ó Céilleachair, Gaelcholáiste Luimnigh, maidir le cúrsaí drámaíochta agus conas dráma a
scríobh, a stiúradh agus a léiriú go héifeachtach leis na scoláirí. Labhróidh Eoghan Ó hÁinle, CLG, maidir
leis an gclár Ceannairí don Todhchaí agus conas is féidir le scoileanna leas a bhaint as.

Cathaoirleach agus moltaí ón taighde: an Dr Laoise Ní Thuairisg, Institiúid Oideachais OCBÁC  

12.45-13.45     Lón agus Aonach na Seastán

13.45-14.45     Ceardlanna comhthreomhara  

FCÁT sa seomra ranga lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (CLIL) (éascaitheoir le deimhniú)  

Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais san Iar-bhunscoil– Máire Marshall agus Stella Ní Shé, 
An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)

Ag forbairt scileanna matamaitice trí Izak9 a úsáid (Ardranganna bunscoile agus Bunranganna 
iar-bhunscoile) (éascaitheoir le deimhniú)

14.45-15.15     Tae agus caife/Aonach na Seastán

15.15-16.15     Ceardlanna comhthreomhara  

Ábhar ó dúchas.ie sa seomra ranga Gaeilge – Breandán Mac Gearailt agus Emer Davitt, OÉG  

Códú don tSraith Shóisearach & Ríomheolaíocht don tSraith Shinsearach – (le deimhniú)

16.15-17.15     Cruinniú Earnáil na nIar-bhunscoileanna  

Deiseanna, Dúshláin agus Dea-chleachtais – seisiún plé agus malartú eolais  

19.30  Fáiltiú & Dinnéar Ceiliúrtha an Tionóil Forbartha 
Siamsaíocht ó Ghaelscoil Uí Ríordáin, Corcaigh, agus Nuadán

09.30-11.00    Ceardlann do thuismitheoirí páistí bunscoile agus naíonra   
An Ghaeilge agus do pháiste sa naíonra nó sa bhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta - 
do ról mar thuismitheoir

Niamh Uí Chadhla, Gaelscoil Chill Dara
Sorcha Ní Chéilleachair, Tuismitheoirí na Gaeltachta 

10.00-11.00     Seisiún plé agus teacht le chéile na nAonad agus Sruthanna lán-Ghaeilge 

11.00-12.00     Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas 

Seastáin: Smaointe, inspioráid agus margaí le fáil
Chuile bhliain, bíonn deis ag toscairí an Tionóil Forbartha cuairt a thabhairt ar Aonach na Seastán tríd an lá
Dé hAoine. Bíonn comhlachtaí agus eagraíochtaí oideachais agus Gaeilge i láthair aige seo ag roinnt eolais
maidir lena gcuid seirbhísí agus táirgí d’oideachasóirí. Tugann sé seo deis do thoscairí taighde a dhéanamh
ar tháirgí agus leabhair úrnua, comhairle a fháil maidir le hacmhainní agus seirbhísí a rachadh chun leasa
an tseomra ranga, agus margaí níos fearr a fháil. Tá ríméad orainn go mbeidh aonach seastán níos mó
againn i mbliana le suas go ceathracha seastán ann ar an lá. Roinnfear eolas maidir leis na seastáin a bheas
linn i mbliana ar shuíomh Gaeloideachas. Bí cinnte cuairt a thabhairt orthu! Ná déan dearmad stampaí a
bhailiú don Duaischárta le go mbeidh tú san áireamh sa chrannchur ag Dinnéar Ceiliúrtha an Tionóil
Forbartha. 

Satharn 
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G E ATA  C H U N  N A  G A E I LG E

G AT E WAY  TO  T H E  I R I S H  L A N G U AG E

B A I L E  Á T H A  C L I A T H  ·  B É A L  F E I R S T E  ·  R Á T H  C H A I R N  ·  G A O T H  D O B H A I R

www.forasnagaeilge.ie
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Halla Naomh Pádraig
Institiúid Oideachais Marino 
Ascaill Uí Ghríofa
Baile Átha Cliath 9, D09K4P6
01 853 5195 
eolas@gaeloideachas.ie 
www.gaeloideachas.ie

   

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

An Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaíochta
23 Plás Windsor
Baile Átha Cliath 2, D02 RU80
01 634 0831
eolas@cogg.ie
www.cogg.ie 
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