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Fáilte
A chairde,
Thar ceann Gaeloideachas agus COGG ba mhaith linn fáilte mhór a chur romhaibh chuig Tionól
Forbartha 2019 atá ar siúl anseo i gcathair Chorcaí. 

Is é ‘Saibhriú na Teanga tríd an Sóisialú sa Scoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta’ téama an Tionóil i
mbliana. Is gné é seo den oideachas atá ina dhúshlán leanúnach inár scoileanna, bíodh siad sa
Ghaeltacht nó lasmuigh di. Ar an ábhar sin tá an-áthas orainn go mbeidh an tOllamh Enlli Thomas ó
Ollscoil Bangor sa Bhreatain Bheag ina príomhchainteoir ag an Tionól i mbliana. Beidh sí in ann a
taithí luachmhar ó shuíomh mionteanga eile a roinnt linn agus moltaí a thabhairt dúinn ón
dea-chleachtas ina tír féin.  

Tá dhá bhliain den obair ar an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta curtha i gcrích anois, agus tá dul
chun cinn suntasach déanta maidir leis an tumoideachas. Tá múinteoirí tacaíochta teanga ceadaithe
do na scoileanna Gaeltachta agus síneadh curtha le líon na seachtainí a mbíonn Cúntóirí Teanga  sna
scoileanna. Cabhraíonn na tacaí seo go mór le saibhriú agus sóisialú na teanga. 

Tá cuid mhór oibre déanta ag Gaeloideachas le cúpla bliain anuas le heolas agus le hacmhainní a
chur ar fáil do na scoileanna maidir le riachtanais speisialta oideachais. Eagraíodh comhdhálacha, tá
bileoga agus físeáin eolais curtha ar fáil, mar aon le taighde ar an ábhar seo. Anois go háirithe, agus
ceist na díolúine ó staidéar ar an nGaeilge tagtha chun cinn, tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeidh
an pobal ar an eolas faoi na buntáistí a bhaineann le foghlaim an dara teanga do gach páiste ag
leibhéal atá oiriúnach. 

Leanann obair COGG ar aghaidh ag cur áiseanna teagaisc ar fáil, don tSraith Shóisearach ach go
háirithe i mbliana. Tá réimse leathan tionscadal taighde idir lámha agus neart seirbhísí taca eile ar
fáil do scoileanna.  

Ba mhaith linn a mheabhrú daoibh go mbeidh trí chruinniú ar siúl do na hearnálacha éagsúla,
bunscoileanna sa Ghaeltacht, bunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht, agus iar-bhunscoileanna
lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht i rith an Tionóil (16.15 – 17.15). Tá sé an-tábhachtach go mbeidh
freastal maith ar na cruinnithe seo mar tugann sé an deis daoibhse ceisteanna a ardú agus smaointe
a chur chun cinn, rud a chabhróidh leis na heagraíochtaí na tacaíochtaí cuí a chur ar fáil amach anseo.  
Mar a fheiceann sibh ó chlár an Tionóil beidh réimse fairsing ábhar faoi chaibidil a rachaidh chun
tairbhe do gach múinteoir. Beidh ceardlanna praiticiúla ar bhealaí nuálacha le cumarsáid, le códú, le
léitheoireacht agus le mata a chur chun cinn, chomh maith le ceardlann ar bhealaí le húsáid a bhaint
as an taisce saibhir eolais atá ar fáil ar an suíomh www.duchas.ie. Beidh treoir ar fáil faoin mbealach
leis an tsonraíocht Ghaeilge T1 a chur i bhfeidhm chomh maith leis an gCreat don Fholláine, agus ar
ndóigh, beidh siamsaíocht iontach againn ó dhaltaí as Gaelscoil Uí Riordáin i gCathair Chorcaí, as
Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, agus ón ngrúpa ceoil Nuadán as Rinn Ó gCuanach. 

Ar an Satharn i mbliana tá iarracht déanta freastal ar riachtanais na dtuismitheoirí le ceardlann ar
ról an tuismitheora le páiste i Naíonra nó i mbunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta. 

Tá súil againn go mbainfidh sibh tairbhe agus taitneamh as an Tionól agus go roinnfidh sibh an t-eolas
agus an taithí le pobal bhur scoileanna ina dhiaidh. 

Tá bliain rathúil caite againn agus bliain dhúshlánach romhainn. Go mbeirimid beo ar an am seo arís!

Fíona Uí Uiginn, Uachtarán Gaeloideachas agus Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG. 
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Ar fáil le cabhrú libh! 
Tá láinnéir ar dhath glas á gcaitheamh ag baill foirne, dath gorm á gcaitheamh ag baill bhoird
Gaeloideachas agus dath dearg á gcaitheamh ag lucht na seastán le go mbeidh sibh in ann iad a aithint
go héasca ag an Tionól Forbartha, agus má tá aon cheisteanna agaibh, freagróidh na daoine seo iad! 

Ná déanaigí dearmad bhur láinnéar féin a chur sa bhosca ag an deasc clárúcháin ag deireadh an lae
le go mbeidh sibh san áireamh sa chrannchur le ticéad saor in aisce a bhuachan do Thionól Forbartha
na bliana seo chugainn in Óstán an Mullingar Park ar an 20 Samhain 2020.



Tá OÉ Gaillimh ag tairiscint
dhá chúrsa pháirtaimseartha
do mhúinteoirí.

Teastas Iarchéime
(Ardscileanna Gaeilge
do Mhúinteoirí)
Déanfar an cúrsa seo a reáchtáil ar bhonn na foghlama cumaisc trí mhodúil
an chúrsa a sheachadadh ar líne thar thréimhse dhá bhliain nó ar bhonn
modúil aonair thar roinnt blianta.

Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach
Is cúrsa dhá bhliain atá i gceist leis an Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach
atá dírithe go príomha ar mhic léinn a bhfuil céim onóracha bainte amach acu
cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge ach atá ag iarraidh an Ghaeilge a
shaothrú mar ábhar acadúil ag leibhéal 8.

Tuilleadh eolais: An Dr Dorothy Ní Uigín
t: 091-493493   r: dorothy.niuigin@oegaillimh.ie
www.oegaillimh.ie/acadamh

N         
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Forbhreathnú ar an gclár 
Dé hAoine, an 15 Samhain

07.45-09.15           Clárúchán                                                                                                                      Forhalla Chill Téagáin
                                                                                                                                                                         Urlár na talún, Ionad na Comhdhála

09.15-11.00            Ollseisiún                                                                                                                       Seomra Estuary
                                                                                                                                                                         3ú hurlár, Ionad na Comhdhála

Fáilte agus aithisc                                                                                                                                               Seomra Estuary
Fíona Uí Uiginn, Uachtarán Gaeloideachas, Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG                 3ú hurlár, Ionad na Comhdhála

Ceol agus siamsaíocht 
Coláiste 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, Prifysgol Bangor

11.00-11.30            Sos agus Seastáin                                                                                                       Seomra Chill Téagáin
                                                                                                                                                                         Urlár na talún, Ionad na Comhdhála

11.30-12.45            Ceardlanna  

1.     Pléphainéal: ‘Saibhreas agus teanga an tsóisialaithe - dea-chleachtais agus               Seomra Syndicate 2 & 3
        foghlaim óna chéile’                                                                                                                            4ú hurlár, Ionad na Comhdhála
        Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg , Diarmaid Ua Bruadair, Gaelcholáiste 
       Dhoire, Gabriel Ó Cathasaigh, Gaelscoil Uí Ríordáin, agus Máirín Uí Chonchúir, 
       Scoil an Fheirtéaraigh

2.     Straitéisí tuisceana do léitheoireacht na Gaeilge                                                                    An Seomra Boird 
        sna hardranganna bunscoile                                                                                                            2ú hurlár, Príomhóstán
        Jacqueline de Brún, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

3.     Ceardlann STEM                                                                                                                                  Seomra Maple 
        Jules Ní Chonchobhair agus Séamus Ó Fátharta,TechSpace                                                     2ú hurlár, Príomhóstán                                         

12.45-13.45           Lón agus Seastáin

13.45-14.45           Ceardlanna   

1.     Cluichí ranga agus drámaíochta chun úsáid na Gaeilge a spreagadh                            An Seomra Boird 
        Malachaí Mac Amhlaoibh, Scoil Naomh Gobnait                                                                           2ú hurlár, Príomhóstán

        Nóta: Spásanna teoranta

2.     Ag spreagadh na cainte leis an scáileán glas                                                                              Seomra Syndicate 3  
        Frank Ó Tormaigh, Gaelscoil Eiscir Riada, le hÉanna Ó Brádaigh                                                4ú hurlár, Ionad na Comhdhála

        Nóta: Spásanna teoranta

3.     Aistriú daltaí sa mhatamaitic: conas a éascaíonn  úsáid Izak9 an contanam              Seomra Maple 
        foghlama idir an bhunscoil agus an iar-bhunscoil                                                                   2ú hurlár, Príomhóstán
        Foireann Mhata Izak9
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3.     Múineadh na seánraí scríbhneoireachta                                                                                    Seomra Syndicate 2 
        Ciara Ní Chuilinn, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg                                                                                  4ú hurlár, Ionad na Comhdhála

14.45-15.15            Sos agus seastáin                                                                                                       Seomra Chill Téagáin
                                                                                                                                                                         Urlár na talún, Ionad na Comhdhála

15.15-16.15              Ceardlanna                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         

1.     Puipéid pháipéir agus cumarsáid chruthaitheach                                                                  An Seomra Boird 
        Marc Mac Lochlainn, Branar                                                                                                                 2ú hurlár, Príomhóstán

        Nóta: Spásanna teoranta                                                                                                                          

2.     Ag foghlaim na gramadaí lena chéile agus óna chéile sa seomra ranga                       Seomra Syndicate 2  
        Dr Aisling Ní Dhiorbháin agus Dr Sylvaine Ní Aogáin,                                                                  4ú hurlár, Ionad na Comhdhála
        Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

3.     Códú le micro:bit – gléas spraíúil, spreagúil, agus oiriúnach do gach                             Seomra Maple 
        seomra ranga                                                                                                                                          2ú hurlár, Príomhóstán
        Diarmuid Ó Muirgheasa, The Academy of Code                                                                               

        Nóta: Moltar ríomhaire glúine a thabhairt chuig an seisiún má tá ceann ar fáil duit.             
                                         
16.15-17.15              Cruinnithe    

Cruinniú Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht                                              Seomra Syndicate 2 
Deiseanna, Dúshláin agus Dea-chleachtais – seisiún plé agus malartú eolais                                    4ú hurlár, Ionad na Comhdhála

Cruinniú Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta                                                                           Seomra Birch  
Deiseanna, Dúshláin agus Dea-chleachtais – seisiún plé agus malartú eolais                                   Taobh leis an Aitriam, Príomhóstán

19.30                        Fáiltiú & Dinnéar Ceiliúrtha an Tionóil Forbartha                                      Aitriam agus Seomra Estuary
                                  Siamsaíocht ó Ghaelscoil Uí Ríordáin, Corcaigh, Seán & 
                                   Siobhán Ó Muimhneacháin agus Nuadán.

09.30-11.00           Déan Comhrá! Ceardlann do Thuismitheoirí agus                                    Seomra Willow
                                  do Chaomhnóirí                                                                                                         2ú hurlár, Príomhóstán
                                  Niamh Uí Chadhla, Gaelscoil Chill Dara, Sorcha Ní Chéilleachair,                          
                                   Tuismitheoirí na Gaeltachta, agus Ann Corcoran, tuismitheoir i 
                                   Scoil Bhríde

10.00-11.00          Seisiún plé agus teacht le chéile na nAonad agus Sruthanna                 Seomra Maple
                                  lán-Ghaeilge                                                                                                                 2ú hurlár, Príomhóstán

11.00-12.00           Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas                                                 Seomra Boird
                                                                                                                                                                              2ú hurlár, Príomhóstán
                                   

Dé Sathairn, an 16 Samhain
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Forbhreathnú ar an gclár d’iar-bhunscoileanna
Dé hAoine, an 15 Samhain

07.45-09.15           Clárúchán                                                                                                                      Forhalla Chill Téagáin
                                                                                                                                                                         Urlár na talún, Ionad na Comhdhála

09.15-11.00            Ollseisiún                                                                                                                       Seomra Estuary
                                                                                                                                                                         3ú hurlár, Ionad na Comhdhála

Fáilte agus aithisc                                                                                                                                               Seomra Estuary
Fíona Uí Uiginn, Uachtarán Gaeloideachas, Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG                 3ú hurlár, Ionad na Comhdhála

Ceol agus siamsaíocht 
Coláiste 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, Prifysgol Bangor

11.00-11.30            Sos agus Seastáin                                                                                                       Seomra Chill Téagáin
                                                                                                                                                                         Urlár na talún, Ionad na Comhdhála

11.30-12.45            Ceardlanna  

1.     Pléphainéal: ‘Saibhreas agus teanga an tsóisialaithe - dea-chleachtais agus               Seomra Syndicate 2 & 3
        foghlaim óna chéile’                                                                                                                            4ú hurlár, Ionad na Comhdhála
        Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg , Diarmaid Ua Bruadair, Gaelcholáiste 
       Dhoire, Gabriel Ó Cathasaigh, Gaelscoil Uí Ríordáin, agus Máirín Uí Chonchúir, 
       Scoil an Fheirtéaraigh

2.     Conas clár idirbhliana spreagúil tairbheach a chur ar siúl                                                   Seomra Birch 
        Ógie Ó Céilleachair, Gaelcholáiste Luimnigh, Pádraig Ó hIarnáin/Eoghan Ó hÁinle,              Taobh leis an Aitriam, Príomhóstán
        Clár Cheannairí don Todhchaí CLG, Joanne Ní Choileáin, Coláiste Íosagáin, agus an 
       Dr Laoise Ní Thuairisg , Institiúid Oideachais OCBÁC

3.     Ábhar tacaíochta forbartha ag COGG dírithe ar theagasc agus fhoghlaim na        Seomra Laurel 
        Gaeilge T1 ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí: cur síos, cur chuige agus cur i                 Taobh leis an Aitriam, Príomhóstán
        bhfeidhm sa seomra ranga iar-bhunscoile                                                                            
       Antain Mac Lochlainn agus Siuán Ní Mhaonaigh, www.aistear.ie, agus Shane Ó Ruairc, 
       Meánscoil Chnoc Ainbhil, Baile Átha Cliath                                                                                                                                 

12.45-13.45           Lón agus Seastáin                                                                                                      Seomra Estuary & 
                                                                                                                                                                         Seomra Chill Téagáin

13.45-14.45           Ceardlanna   

1.     Comhtháthú ábhar agus teanga sa seomra ranga lán-Ghaeilge                                     Seomra Laurel 
        agus Gaeltachta                                                                                                                                     Taobh leis an Aitriam, Príomhóstán
       Sinéad Nic Stiofáin, Scoil Chuimsitheach Chiaráin                                                                             

2.     Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais san Iar-bhunscoil                                      Seomra Birch  
        Máire Marshall agus Stella Ní Shé, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta                                 Taobh leis an Aitriam, Príomhóstán
       Oideachais (NEPS)
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3.     Aistriú daltaí sa mhatamaitic: conas a éascaíonn úsáid Izak9 an contanam               Seomra Maple 
        foghlama idir an bhunscoil agus an iar-bhunscoil                                                               2ú hurlár, Príomhóstán
       Foireann Mhata Izak9

14.45-15.15            Sos agus Seastáin                                                                                                       Seomra Chill Téagáin
                                                                                                                                                                         Urlár na talún, Ionad na Comhdhála

15.15-16.15              Ceardlanna  

4.    Ábhar ó dúchas.ie sa seomra ranga Gaeilge                                                                             Seomra Laurel
        Breandán Mac Gearailt agus Emer Davitt, OÉG                                                                            Taobh leis an Aitriam, Príomhóstán

5.     Códú le micro:bit – gléas spraíúil, spreagúil, agus oiriúnach do gach                             Seomra Maple 
        seomra ranga                                                                                                                                          2ú hurlár, Príomhóstán
        Diarmuid Ó Muirgheasa, The Academy of Code

       Nóta: Moltar ríomhaire glúine a thabhairt chuig an seisiún má tá ceann ar fáil duit.

16.15-17.15              Cruinnithe    

Cruinniú Earnáil na nIar-bhunscoileanna                                                                                           Seomra Laurel 
Deiseanna, Dúshláin agus Dea-chleachtais – seisiún plé agus malartú eolais                                    Taobh leis an Aitriam, Príomhóstán

19.30                        Fáiltiú & Dinnéar Ceiliúrtha an Tionóil Forbartha                                      Aitriam agus Seomra Estuary
                                  Siamsaíocht ó Ghaelscoil Uí Ríordáin, Corcaigh, Seán & 
                                   Siobhán Ó Muimhneacháin agus Nuadán.

09.30-11.00           Déan Comhrá! Ceardlann do Thuismitheoirí agus                                    Seomra Willow
                                  do Chaomhnóirí                                                                                                         2ú hurlár, Príomhóstán
                                  Niamh Uí Chadhla, Gaelscoil Chill Dara, Sorcha Ní Chéilleachair,                          
                                   Tuismitheoirí na Gaeltachta, agus Ann Corcoran, tuismitheoir i 
                                   Scoil Bhríde

10.00-11.00          Seisiún plé agus teacht le chéile na nAonad agus Sruthanna                 Seomra Maple
                                  lán-Ghaeilge                                                                                                                 2ú hurlár, Príomhóstán

11.00-12.00           Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas                                                 Seomra Boird
                                                                                                                                                                              2ú hurlár, Príomhóstán
                                   

Dé Sathairn, an 16 Samhain
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Clár na Seastán
Tá ríméad orainn go mbeidh seastáin ag na comhlachtaí agus ag na heagraíochtaí
thíos ag an Tionól Forbartha i mbliana. Bí cinnte cuairt a thabhairt orthu! Ná
dearmad na stampaí a bhailiú don Duaischárta le go mbeidh tú san áireamh sa
chrannchur ag Dinnéar Ceiliúrtha an Tionóil Forbartha.  

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Cláir chéime agus iarchéime ó leibhéal 7 go dtí leibhéal 10

Activate Speech
Áiseanna teiripe urlabhra agus teanga. 

An Gúm
Foilsitheoir leabhair Ghaeilge.

An Phríomh-Oifig Staidrimh
Acmhainní oideachasúla saor in aisce a bhaineann le staitisticí agus obair na Príomh-Oifige Staidrimh. 

An Spailpín Fánach
T-Léinte, geansaithe agus earraí eile Gaelacha.

An tÁisaonad
Áiseanna oideachais (áiseanna ilmheán chomh maith le háiseanna clóbhuailte) d’earnáil na
Gaelscolaíochta. 

An tOireachtas
Is ceanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge é an tOireachtas a thacaíonn le húsáid na Gaeilge
agus le bunú gréasán.

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM)
Is seirbhís de chuid na Roinne Oideachais & Scileanna í, ag tacú le scoileanna trí fhorbairt ghairmiúil
leanúnach ar ardchaighdeán a sholáthar agus trí acmhainní éifeachtacha teagaisc agus foghlama a
chur ar fáil do cheannairí agus do mhúinteoirí scoile.

Bricí Spraoi / Branar téatar do Pháistí
Is seirbhís spraoi cruthaíochta é Bricí Spraoi agus is comhlacht amharclainne do pháistí é Branar.

CJ Fallon
Foilsitheoirí leabhair bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.

Clever Mind Toys
Comhlacht a tháirgeann cluichí teanga-bhunaithe. 

Cló Iar-Chonnacht
Comhlacht foilsitheoireachta lonnaithe i gConamara, a fhoilsíonn leabhair i nGaeilge go príomha,
agus ceol traidisiúnta. 

Coláiste na Mumhan
Cursaí Gaeltachta i rith an tsamhraidh.
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Coláiste Uisce
Coláiste Gaeilge a chuireann cúrsaí samhraidh bunaithe ar spórt uisce ar fáil do lucht iar-bhunscoile.

Conradh na Gaeilge
Fóram daonlathach phobal na Gaeilge, ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na
Gaeilge san earnáil dheonach.

Cúla 4/TG4
Is sraith de chláir do dhaoine óga atá i gceist le Cúla 4 ar chainéal náisiúnta teilifíse na Gaeilge, TG4.

Cumann na bhFiann
Clubanna Óige / Imeachtaí Náisiúnta (ar nós Charnabhal na nGaelscoileanna) / Gréasán iomlán
d'imeachtaí óige trí mheán na Gaeilge.

Edco - The Educational Company of Ireland
Soláthraí leabhar agus áiseanna do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna.

Examcraft / 4Schools
Soláthraí áiseanna, póstaer agus leabhair Ghaeilge. Mata Meabhrach, Gaeilge Chruinn, Dialann Obair
Bhaile, Triailscrúduithe na Scrúduithe Stáit, ina measc.

Futa Fata
Teach foilsitheoireachta a chuireann béim ar ábhar spreagúil a chur ar fáil do léitheoirí óga. Tá suim
ar leith aige sa cheol agus sna hamhráin, agus tá éileamh mór ar na dlúthdhioscaí a thagann uaidh.

Gael Linn
Ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge. Eagraíonn Gael Linn imeachtaí do
bhunscoileanna & d’iar-bhunscoileanna – Coirm, Féilte Peile, Gaelbhratach, Díospóireachtaí, Scléip,
Siansa, Abair, Tráth na gCeist.

Gaeltacht UCD
Cúrsaí Teanga / Scéimeanna Scoláireachta

GDK Network Systems
Soláthraí de theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (ICT) chomh maith le háiseanna closamhairc.
An soláthraí is mó de Promethean in Éirinn.

Giglets Education
I gcomhpháirt le COGG, cuireann Giglets réimse leathan de théacsanna agus d’áiseanna Gaeilge ar
fáil don seomra ranga.

Glanmore Foods
Cuireann Glanmore Foods bia sláintiúil ar fáil do 300 scoil ar fud na tíre go laethúil.

Glór na nGael
Ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge. Díríonn Glór na nGael ar fhorbairt
na Gaeilge sa teaghlach, i measc grúpaí pobail, agus i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

Heremon Education Software
Cuireann Heremon Education Software táirge pleanála ar fáil do scoileanna. Tá an táirge ar fáil i
nGaeilge anois.

Institiúid Oideachais Marino
Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht).

Kíla
Eisiúint ceoil, CDanna agus DVDanna. Eagrú ceolchoirmeacha, féilte. 
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Lámh Chúnta
Is comhlacht é seo a chuireann acmhainní Gaeilge ar fáil don seomra ranga/scoil idir téacsleabhair,
cluichí agus eile. 

Leabhar Breac
Foilsitheoir leabhair Ghaeilge lonnaithe i gConamara.

Léargas 
Tionscnamh trí Ghaeilge le daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile; seans dul ar cuairt go tíortha eile
agus tabhairt faoin Erasmus+. Deis chun rudaí nua a fhoghlaim agus bualadh le daoine nua.

Na Naíonraí Gaelacha 
Is eagraíocht dheonach neamhspleách í na Naíonraí Gaelacha, a bunaíodh in 1974 le tacú le naíonraí
lasmuigh den Ghaeltacht. Is féidir le naíonraí a bhfuil ballraíocht acu leis na Naíonraí Gaelacha
buntáiste a bhaint as tacaíochtaí agus deiseanna forbartha tríd an eagraíocht.

Nexus Tec
Comhlacht a tháirgeann earraí agus bréagáin oideachasúla. 

Oifig an Choimisinéara Teanga
Comhairle don bpobal agus ar eagraíochtaí Gaeilge i dtaca le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Primary Planet / Eipic
An chéad iris nuachta do pháistí in Éirinn i nGaeilge.

Qubizm
Táirge oideachasúil Izak9 chun tuiscint níos fearr a fhorbairt i bpáistí ar conas fadhbanna mata a
réiteach.

Rockfield Educational Supplies
Soláthairtí agus acmhainní don seomra ranga.

Bleaist!
Clár oideachais idirghníomhach dírithe ar STEM. Beidh taispeántais ar leith dírithe ar scoileanna
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta mar chuid den taispeántas in 2020.

SingFónaic
Is clár fónaice ar líne í SingFónaice. Tá carachtair, rainn, dánta, amhráin agus cluichí mar ghné
lárnach den chlár fónaice. Tá SingFónaic deartha le haghaidh bunscoileanna, Gaelscoileanna &
scoileanna Gaeltachta. Tá an clár go léir i nGaeilge.

Wriggle Learning
Tugann Wriggle Learning tacaíocht do scoileanna ar mian leo cur leis an múineadh agus leis an
bhfoghlaim tríd an teicneolaíocht dhigiteach a úsáid. 



Ag cosaint
cearta teanga

www.coimisineir.ie
An Spidéal, Gaillimh, Éire

FÓN: 091 504 006 / 1890 504 006
RÍOMHPHOST: eolas@coimisineir.ie

@ceartateanga



An Buachaill is Measa ar Domhan
le Eoin Colfer

Leagan Gaeilge den leabhar The Legend of the Worst Boy in the
World, scríofa ag Eoin Colfer agus maisithe ag Tony Ross. Is í
Máirín Ní Ghadhra, iriseoir le RTÉ Raidió na Gaeltachta, a
d’aistrigh go Gaeilge.

Níl ó Mháirtín ach cluas éisteachta a fháil óna mhuintir nuair a
thagann sé abhaile ón scoil agus fonn clamhsáin air. Ach ní mórán
ama a bhíonn ag a Mhamaí agus a Dhaidí dhó. An chúis leis an
easpa ama seo, dar le Máirtín, ná an ceathrar clamhsánach atá
mar dheartháireacha aige. Cé a éistfidh lena chlamhsáin féin?

feiliúnach do rang 4–5  €8  

(aistriúchán Gaeilge ar DIRTY BERTIE)

Cló Iar-Chonnacht
Ordaigh ar www.cic.ie  nó 091 593307

Cló Iar-Chonnacht An Cheardlann,  An Spidéal, Co. na Gaillimhe.    
Teil: 091-593307    Facs: 091-593362   eolas@cic.ie    www.cic.ie

Bertie Brocach

Trí scéilín dhána i ngach leabhar a
chuirfeas idir gháire agus ghliondar

ort faoi ghalamaisíocht agus faoi
ghallivantáil leaidín beag lofa.

Classroom readers •  Fíorleabair ranga
feiliúnach do rang 5–6 €8 an ceann  

C            
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Duaischárta
Tá Duaischártaí sna málaí do rannpháirtithe an Tionóil Forbartha. Tabhair leat é
agus tú ar cuairt ag Halla na Seastán. Chun deis a bheith agat duais a bhuachan,
faigh stampa ó gach comhlacht liostáilte ar an Duaischárta ag a gcuid seastán
agus fág an Duaischárta ag an deasc clárúcháin roimh 17.30.

Táimid an-bhuíoch díobh siúd ar fad a chuir duaiseanna den chéad scoth ar fáil
dúinn i mbliana. 

Fógrófar na buaiteoirí ag an dinnéar ceiliúrtha tráthnóna. Is gá duit bheith i láthair
ag an dinnéar chun an duais a ghlacadh, nó rachaidh sé ar ais sa tarraingt arís!

Dearbhán €50 DID Electrical

Fíon ar luach €60

Dearbhán €59 d’áiseanna  
ón Áisaonad

Ceadúnas Uile-Scoile SingFónaic 
ar luach €480

Beart leabhar agus 
dlúthdhioscaí Kíla

An t-Áis 
Pleanála 
Bunscoile





DÉARDAOIN 5ú MÁRTA 2020

Is ócáid lán le spraoi í agus cuirfidh daltaí a dtograí 
eolaíochta i láthair trí Ghaeilge.

Is deis iontach í seo do dhaltaí a gcuid Gaeilge a 
úsáid lasmuigh de thimpeallacht na scoile.

Lá speisialta do Ghaelscoileanna 
agus do scoileanna Gaeltachta.

Faigh tuilleadh eolais 
agus cláraigh ag: 
esbscienceblast.com

Déan teagmháil linn:  
scienceblast@rds.ie 
+353 1 240 7990 (PnahÉ) 
0345 266 1897 (TÉ)
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Clár an Tionóil Forbartha: ceardlanna agus cainteoirí 
Dé hAoine, an 15 Samhain

09.15 - 11.00 Ollseisiún

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

Fáilte le Fíona Uí Uiginn, Uachtarán Gaeloideachas 

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, Prifysgol Bangor

Faoi láthair, is í Enlli Thomas an Stiúrthóir Taighde agus Tionchair i Scoil an Oideachais agus Fhorbairt an
Duine in Ollscoil Bheannchair.  Ó chuaigh sí isteach i Scoil an Oideachais, bhí sí i gceannas ar roinnt
tionscadail taighde, ina measc, taighde a rinne iniúchadh ar fhorbairt úsáid shóisialta na Breatnaise i measc
páistí taobh istigh den seomra ranga agus taobh amuigh de,  taighde a d’fhéach ar na seansanna a bhí ag
páistí T2 chun an Bhreatnais a úsáid taobh istigh den seomra ranga, agus taighde a rinne oiriúnú Breatnaise
ar thomhais theangeolaíocha agus neamhtheangeolaíocha caighdeánaithe atá in úsáid go forleathan i
scoileanna. Clúdaíonn a príomhshuimeanna agus a saineolas modhanna sícitheangeolaíocha ar shealbhú
dhá theanga, ina measc; an tslí a sealbhaíonn páistí struchtúir chasta nuair nach gcluineann siad mórán den
sprioctheanga; measúnú dátheangach; agus modhanna oideachais chun teanga a sheachadadh, a shealbhú
agus a úsáid. Tá taighde déanta aici ar a lán ábhar agus tá a lán alt foilsithe aici ina lán réimsí a bhaineann le
staidéar teanga, ina measc; gnéithe de shealbhú dátheangach; cúinsí ionchuir a théann i bhfeidhm ar
shealbhú T1-T2 ar shlí rathúil; aistriú dátheangach; measúnú dátheangach; litearthacht dhátheangach;
Feidhm rialaithe agus an dátheangachas; stádas socheacnamaíoch agus cumas teanga; agus cúinsí a théann i
bhfeidhm ar úsáid teanga. Tugann sí léachtaí go rialta do chleachtóirí agus d’oibrithe cúram leanaí in earnáil
an oideachais agus na meabhairshláinte ar ábhair a bhaineann le forbairt teanga agus leis an dátheangachas,
agus bíonn sí ar an teilifís agus ar an raidió go rialta mar shaineolaí. Tugadh cuireadh di teacht mar
phríomhchainteoir ag comhdhálacha éagsúla idirnáisiúnta taighde i Málta, i Vársá, sa Phortaingéil agus i
nGaillimh.

Clabhsúr le Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG
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11.30 - 12.45 Ceardlanna 

Pléphainéal: ‘Saibhreas agus teanga an tsóisialaithe - dea-chleachtais agus foghlaim óna chéile ‘
Diarmaid Ua Bruadair, Gaelcholáiste Dhoire, Gabriel Ó Cathasaigh, Gaelscoil Uí Ríordáin, agus Máirín Uí
Chonchúir, Scoil an Fheirtéaraigh.
Cathaoirleach: Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg

Tabharfar léargas agus déanfar machnamh ar cheisteanna a bhaineann le teanga an tsóisialaithe agus ar
shaibhreas teanga i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta mar chuid den seisiún seo. Beidh painéal aíonna
i láthair le saineolas, dea-chleachtais agus smaointe praiticiúla a roinnt, mar aon le saincheisteanna a
chíoradh.
I measc na n-ábhar a phléifear, beidh:

    •     An Ghaeilge lasmuigh den seomra ranga - deiseanna, smaointe, dúshláin agus réitigh
    •     Dea-chleachtais saibhrithe teanga sa bhunscoil Ghaeltachta
    •     Spreagadh, úsáid agus forbairt na Gaeilge i gclós na Gaelscoile
    •     Úsáid agus cothú na Gaeilge sa Ghaelcholáiste
    •     Rannpháirteachas tuismitheoirí agus an phobail

Cé go bhfuil fianaise curtha ar fáil ag taighdeoirí thar na blianta gur mó buntáiste a bhaineann leis an
tumoideachas lán-Ghaeilge, mar sin féin, aithnítear go minic gurb í úsáid an Bhéarla atá i dtreis i measc
dhaltaí an tumoideachais go sóisialta. Déanfar iniúchadh agus plé ar na saincheisteanna seo ar mhaithe le
réitigh phraiticiúla fhéideartha a nochtadh agus le foghlaim óna chéile.

Is as Lios Deargáin, Lios Póil ar imeall Ghaeltacht Chorca Dhuibhne ó dhúchas é Dónal Ó hAiniféin. Tá cónaí
anois air sa Ruadhán i gContae an Chláir. Bhain sé ceim B.Oid amach i gColáiste Mhuire Gan Smál in 1989
agus Máistreacht i Modheolaíochtaí do Theagasc Teangacha in Acadamh na hOllscolaíochta, O.É.G. in 2007.
Ghlac sé le post mar phríomhoide i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, in 2006. Is Iar-Uachtarán ar
Ghaelscoileanna Teo. (2002-2005) é agus ball tofa ar COGG ó 2002 go 2010 agus ina chathaoirleach ar
COGG faoi láthair. Tá an-spéis aige san oideachas Gaeltachta agus sa tumoideachas.

Tógadh Diarmaid Ua Bruadair i nGaeltacht uirbeach Bhóthar Seoighe i mBéal Feirste, pobal atá ag ceiliúradh
50 bliain ó bunaíodh é in 1969! Is é an chéad phríomhoide ar Ghaelcholáiste Dhoire i nDún Geimhin é. Tá
an scoil sa chúigiú bliain le 175 dalta ag foghlaim faoi scáth Bheann Bradach. Aithníonn foireann na scoile an
tábhacht a bhaineann le naisc láidre a chothú leis an phobal áitiúil agus leis an Ghaeltacht, chun tacú leis an
sealbhú teanga. Tá sé pósta le Brasaíleach mná agus triúr clainne aige. Is í an Ghaeilge agus an Phortaingéilis
teanga an tí.

Is príomhoide Ghaelscoil Uí Ríordáin, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí, é Gabriel Ó Cathasaigh. Tógadh i Lios
Póil é. D’fhreastail sé ar Scoil Chluain Chumhra, Coláiste Bhréanainn, Cill Áirne, Coláiste Mhuire Gan Smál
agus CIT. Thosaigh sé amach ag múineadh sa Mhodhscoil i gCorcaigh in 1981. Ceapadh é mar phríomhoide i
nGaelscoil Uí Ríordáin in 1983. Tá 781 dalta ag freastal ar an scoil i mbliana. Tá sé pósta le Bridie May agus tá
triúr clainne acu, Micheál, Órla agus Caitríona. “Tá gaisce á dhéanamh inár scoileanna gach uile lá. Bímis
bródúil as a bhfuil bainte amach againn. Leanaimis orainn go muiníneach”.

Is as Conamara ó dhúchas do Mháirín Uí Chonchúir. Is príomhoide Scoil an Fheirtéaraigh, bunscoil
Ghaeltachta i gCorca Dhuibhne, í.
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11.30 - 12.45 

Straitéisí tuisceana do léitheoireacht na Gaeilge sna hardranganna bunscoile
Jacqueline de Brún, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Cuirfear eolas i láthair ar chleachtas na léitheoireachta atá ar bun i nGaelscoileanna faoi láthair. Bunaithe ar
an eolas seo, déanfar cur síos ar idirghabháil léitheoireachta d’fhonn straitéisí tuisceana a chruthú. Mar
chuid den idirghabháil pléifear na féidearthachtaí a bhaineann le Fardal Léitheoireachta don mheasúnú agus
leabhair leibhéalaithe le húsáid sa mheasúnú agus i gceachtanna faoi threoir. Molfar bealaí inar féidir páistí a
spreagadh le bheith ag léamh i nGaeilge agus leibhéal tuisceana a ardú trí dhíriú ar roinnt straitéisí.

Is Ollamh Cúnta ar Theagasc na Gaeilge í Jacqueline de Brún in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ba
Chomhairleoir Oideachais san Áisaonad i mBéal Feirste í agus ba mhúinteoir Gaelscoile í roimhe sin.
D’fhorbair sí na cláir Fónaic na Gaeilge (BELB) agus Cód na Gaeilge (CCEA) agus ba í an stiúrthóir a bhí ar an
chlár luathléitheoireachta Cleite (An tÁisaonad). Tá suim ar leith ag Jacqueline i leabhair do pháistí agus i
léitheoireacht na Gaeilge; sin ábhar a PhD. Is iomaí leabhar atá curtha in oiriúint go Gaeilge, nó scríofa i
nGaeilge aici, mar chuid d’obair an Áisaonaid agus tá úrscéal do pháistí foilsithe aici leis an Ghúm. Tá a dara
húrscéal le foilsiú ag Leabhar Breac.
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11.30 - 12.45 

Ceardlann STEM le foireann Techspace
Jules Ní Chonchobhair agus Séamus Ó Fátharta, TechSpace

Sa cheardlann STEM seo breathnófar ar chiorcaid le Makey Makey agus ciorcaid pháipéir. Gléas leictreonach
atá sa Makey Makey agus ligeann sé duit rud ar bith seoltach a iompú isteach ina rialtán do do ríomhaire.
Féachann an cheardlann seo ar an gcineál ábhar atá in ann sruth a iompar, agus conas is féidir linn úsáid a
bhaint astu le healaín idirghníomhach a chruthú

Is Oifigeach Oideachais STEAM le TechSpace í Jules Ní Chonchobhair. Tá cúlra aici san innealtóireacht
fuaime agus le ríomhairí. Is breá léi bealaí nua cruthaitheacha a aimsiú chun oiliúint STEAM a thabhairt do
chách. Feicfidh tú í agus acmhainní nua oideachais STEAM á gcruthú aici do Chlár TechSpace nó obair á
déanamh aici ar arm róbat. Is Comhordaitheoir Clár TechSpace é Séamus Ó Fátharta. Forbraíonn agus
dearann Séamus tionscadail chomhpháirtíochta a thugann gné na Gaeilge do chlár TechSpace chun
beochta, agus úsáid á baint aige as an teicneolaíocht is nua do dhaoine óga in Éirinn.
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11.30 - 12.45 

Pléphainéal: Conas clár idirbhliana spreagúil tairbheach a chur ar siúl
Ógie Ó Céilleachair, Gaelcholáiste Luimnigh, Pádraig Ó hIarnáin/Eoghan Ó hÁinle, Clár Cheannairí don
Todhchaí CLG, Joanne Ní Choileáin, Coláiste Íosagáin, agus an Dr Laoise Ní Thuairisg , Institiúid Oideachais
OCBÁC
Cathaoirleach: An Dr Laoise Ní Thuairisg , Institiúid Oideachais, OCBÁC

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 painéal
múinteoirí maidir le hacmhainní agus tionscadail éagsúla atá idir lámha acu ina gcuid scoileanna féin agus
conas a d’fhéadfadh scoileanna eile iad a chur i bhfeidhm go héifeachtach ar mhaithe le scileanna agus
cumais éagsúla a spreagadh ina gcuid scoláirí.

I measc na n-ábhar a phléifear go mion, beidh:
    •     Úsáid na drámaíochta i gclár na hidirbliana agus na féidearthachtaí a bhaineann léi
    •     Teastas Eorpach na Gaeilge – buntáistí agus deiseanna a bhaineann le clár TEG san idirbhliain
    •     An clár Ceannairí don Todhchaí de chuid Chumann Lúthchleas Gael
    •     Teacht in Inmhe - ábhair, gníomhaíochtaí agus moltaí éagsúla do scoileanna Gaeltachta.

Is í an Dr Laoise Ní Thuairisg , Institiúid Oideachais OCBÁC, a bheidh mar chathaoirleach ar an seisiún seo.
Roinnfidh Laoise torthaí taighde agus moltaí atá ag eascairt as an tionscadal is deireanaí ar thug sí féin agus a
comhghleacaí an tOllamh Pádraig Ó Duibhir faoi -  Teacht in Inmhe, taighde ar chlár idirbhliana dírithe ar
riachtanais iar-bhunscoileanna Gaeltachta.

Is Ollamh Cúnta í Laoise Ní Thuairisg , i Scoil na Teanga, Litearthachta agus an Oideachais Luath-Óige in
Institiúid Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. I measc na réimsí a bhfuil suim acadúil aici iontu, tá:
an t-oideachas dátheangach do chainteoirí dúchais; an t-oideachas dátheangach; an t-oideachas i
dteangacha mionlaigh; an t-oideachas Gaeltachta; an phleanáil teanga san oideachas. Tá an iliomad
tionscadal taighde curtha i gcrích aici sna réimsí sin. Ba é an Clár idirbhliana in iar-bhunscoileanna Gaeltachta
a bhí mar ábhar ag an tionscadal is déanaí dá cuid, a raibh a comhghleacaí an tOllamh Pádraig Ó Duibhir
mar chomhúdar air. Tá sí ina cathaoirleach ar chlár nua in oideachas múinteoirí iar-bhunscoile in Institiúid
Oideachais DCU, an B.Oid i nGaeilge agus, Fraincis nó Gearmáinis nó Spáinnis.

Is ón Rinn ó dhúchas d’Ógie Ó Céilleachair. Is múinteoir staire, Gaeilge, drámaíochta agus polaitíochta &
sochaí é i nGaelcholáiste Luimnigh, áit a scríobhann agus a léiríonn sé dráma le mic léinn na hIdirbhliana
gach bliain. Tá úrscéal do dhéagóirí foilsithe aige - Cúpla - agus bailiúchán gearrscéalta Katfish agus Scéalta Eile
(Cló Iar-Chonnacht). Tá téacsleabhar staire don Teastas Sóisearach foilsithe aige chomh maith. Glacann
Ógie Ó Céilleachair páirt in Oireachtas na Gaeilge go rialta i réimsí an tsean-nóis agus lúibíní. Tá sé ina bhall
reatha de Bhord na Taibhdheirce i nGaillimh. 

Is as Inis Mór, Oileán Árann, do Phádraig Ó hIarnáin. Is múinteoir Gaeilge agus corpoideachais é i gColáiste
na Corónach Muire sa Chreagán, Gaillimh. Bhain sé céim mhúinteoireachta amach in 2004. Tá sé ina bhall
de Chumann Peile Oileáin Árann, áit a bhfuil sé ina imreoir agus ina rúnaí ar an gcumann. Tá an-suim aige i
gcúrsaí spóirt, go háirithe peil Ghaelach agus iománaíocht. Tá sé bainteach leis an gClár ‘Ceannairí don
Todhchaí’ le trí bliana anuas. Is é Eoghan Ó hÁinle Comhordaitheoir Náisiúnta an chláir.

Is ón Muirígh, i nGaeltacht Chiarraí, do Joanne Ní Choileáin ó dhúchas. Is múinteoir sinsearach Gaeilge,
Staire agus Oideachas Reiligiúnach í i gColáiste Íosagáin, i ndeisceart Bhaile Átha Cliath, le fiche bliain. Tá sí i
bhfeighil chlár TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) san Idirbhliain i gColáiste Íosagáin le deich mbliana anuas.
Bronnadh Gradam TEG uirthi agus ar an scoil ag Oireachtas na Samhna, 2019. Is Oifigeach T1 í Joanne ar
choiste an Ghréasáin, cumann ábhair nua do mhúinteoirí Gaeilge.
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11.30 - 12.45 

Ábhar tacaíochta forbartha ag COGG dírithe ar theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge T1 ag leibhéal
na Sraithe Sóisearaí: cur síos, cur chuige agus cur i bhfeidhm sa seomra ranga iar-bhunscoile
Antain Mac Lochlainn agus Siuán Ní Mhaonaigh, www.aistear.ie, agus Shane Ó Ruairc, Meánscoil Chnoc
Ainbhil, Baile Átha Cliath

Tabharfar léargas sa chur i láthair seo ar na prionsabail ar a bhfuil Dúchas bunaithe agus an chaoi a bhfuil an
t-ábhar ag teacht le fealsúnacht na sonraíochta Gaeilge don tSraith Shóisearach. Déanfar cíoradh ar bhealaí
leis an leas is fearr a bhaint as na hábhair sa seomra ranga

Labhróidh Shane maidir le Réidh le Plé agus lámhleabhar na chéad bhliana.

Tá taithí fhada ag Antain Mac Lochlainn agus ag Siuán Ní Mhaonaigh ar acmhainní foghlama agus teagaisc a
scríobh d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí Gaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta agus don earnáil
aosoideachais. I measc na bhfoilseachán eile atá acu do scoláirí iar-bhunscoile tá Blas - Cleachtaí foghraíochta
(COGG) agus Snas agus Blas – cúrsa ilmheán do na chéad bhlianta iar-bhunoideachais i nGaelscoileanna ó
thuaidh (CCEA). Is scríbhneoir agus aistritheoir é Antain chomh maith agus tá leaganacha Gaeilge curtha ar
fáil aige de leabhair C.S. Lewis (An Leon, An Bandraoi agus an Prios Éadaigh agus An Capall agus a Ghiolla) agus
Asterix. Tá Siuán ina stiúrthóir ar Theastas Eorpach na Gaeilge, córas teastasaithe d’fhoghlaimeoirí Gaeilge,
atá faoi chúram Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad.

Is múinteoir iar-bhunscoile é Shane Ó Ruairc i Meánscoil Chnoc Ainbhil, Baile Átha Cliath, áit a mbíonn an
Ghaeilge agus an Stáir á múineadh aige. Tá bliain caite aige i Meiriceá agus i gCeanada ag teagasc na Gaeilge. 
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13.45-14.45  

Cluichí ranga agus drámaíochta chun úsáid na Gaeilge a spreagadh
Malachaí Mac Amhlaoibh, Scoil Náisiúnta Naomh Gobnait, Dún Chaoin

Is ceardlann idirghníomhach phraiticiúil í seo a léireoidh roinnt cluichí teanga agus cluichí drámaíochta atá
taitneamhach le cleachtadh sa rang.

Ceapadh Malachaí Mac Amhlaoibh mar Phríomhoide i Scoil Dhún Chaoin ag tús 2018. Go dtí sin mhúin sé i
nGaelscoil Uí Drisceoil, Corcaigh. Tá suim ar leith aige san amharclannaíocht, go háirithe mar thacaíocht
teanga. Bhain ranganna faoina stiúir roinnt gradam amach ag an bhFéile Scoildrámaíochta. Tá sé tar éis
áisitheoireacht a dhéanamh ar chúrsaí drámaíochta agus teanga d’ábhar oidí Choláiste Mhuire Gan Smál,
Coláiste Hibernia agus ar chúrsaí le Cumann Múinteoirí Éireann. Bronnadh gradam aisteoireachta air ag an
bhFéile Náisiúnta Drámaíochta in 2019.
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13.45-14.45 

Ag spreagadh na cainte leis an scáileán glas
Frank Ó Tormaigh, Gaelscoil Eiscir Riada, le hÉanna Ó Brádaigh

Nóta: Spásanna teoranta

Taispeánfaidh an cheardlann seo conas is féidir le múinteoirí scáileán glas a úsáid chun páistí a spreagadh
chun cainte faoi ábhar ar bith. Foghlaimeoidh múinteoirí conas an scáileán glas a úsáid le hábhar ar bith a
mhúineadh agus conas scileanna scannánaíochta, scéalaíochta agus eagarthóireachta a chothú i measc na
bpáistí.

Tá Frank Ó Tormaigh ag múineadh le breis is deich mbliana i scoileanna éagsúla i gCorcaigh, i gCill Dara agus
i mBaile Átha Cliath. Tá sé ag múineadh faoi láthair i nGaelscoil Eiscir Riada i Leamhcán, Co. Bhaile Átha
Cliath, áit a bhfuil sé i gceannas ar chúramaí teicneolaíochta. Bhain sé Máistreacht san Fhoghlaim Dhigiteach
amach in 2017 agus chabhraigh sé leis an scoil an gradam Scoil Dhigiteach Barr Feabhais a fháil anuraidh.
D’éirigh le Frank deontas a fháil ón gCiste do Scoileanna Barr Feabhais (Digiteach) chun grúpa
comhoibríoch de sé Ghaelscoil a bhunú a chuirfidh béim ar scileanna códaithe múinteoirí agus páistí a
fhorbairt trí úsáid a bhaint as Lego We Do 2.0. Úsáideann sé an Scáileán Glas go minic sa seomra ranga chun
réimse leathan ábhar a mhúineadh agus chun saibhreas teanga a chothú sa seomra ranga.
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13.45-14.45 

Aistriú daltaí sa mhatamaitic: conas a éascaíonn úsáid Izak9 an contanam foghlama idir an
bhunscoil agus an iar-bhunscoil (Ardranganna bunscoile agus bunranganna iar-bhunscoile)
Foireann Mhata Izak9

Sa cheardlann phraiticiúil idirghníomhach seo, taispeánfar conas ciúbanna mata Izak9 agus a chuid ábhair
tacaíochta a úsáid sa seomra ranga lán-Ghaeilge. Cuirfear i láthair conas an trealamh agus na hacmhainní a
úsáid chun tacú le curaclam scilbhunaithe trí mhuinín agus chumas daltaí a chothú le scileanna inaistrithe.
Tá breis eolais maidir le Izak9 ar fáil ar www.izak9.com 

Déanfaidh baill fhoireann mhata Izak9 éascaitheoireacht ar an gceardlann seo le cúnamh ó mhúinteoirí a
bhfuil Izak9 in úsáid acu ina scoileanna féin.
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13.45-14.45 

Comhtháthú ábhar & teanga sa seomra ranga lán-Ghaeilge agus Gaeltachta 
Sinéad Nic Stiofáin, Scoil Chuimsitheach Chiaráin

Roinnfear eolas agus cur chuige maidir leis an gcomhtháthú ábhar & teanga sa cheardlann seo mar aon le
roinnt taighde atá déanta ar an ábhar. Fágfaidh múinteoirí an cheardlann seo le go leor smaointe praiticiúla a
d’fhéadfadh siad a chur i bhfeidhm ina scoileanna féin. 

Tá Sinéad Nic Stiofáin ag obair mar leas-phríomhoide i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua ó
2013. Roimhe sin, chónaigh agus d’oibrigh Sinéad i mBaile Átha Cliath agus bhí sí ina príomhoide tánaisteach
i nGaelcholáiste Reachrann ó 2004-2012. Tá taithí ag Sinéad ar an gcúlra teanga a bhaineann leis an
ngaelcholáiste agus an scoil Ghaeltachta agus tuiscint aici ar an dá chomhthéacs éagsúla seo. Faoi láthair, tá sí
sa dara bhliain ar an gcúrsa M.Oid i gColáiste Mhuire gan Smál agus í ag baint an-tairbhe as!
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13.45-14.45 

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

Sa chur i láthair seo, pléifear an tábhacht a bhaineann le cothú na folláine in iar-bhunscoileanna. Tá sé i gceist
go mbeidh cothú na folláine i gcroílár gach scoile agus gach lárionad oideachais

Is síceolaithe iad Máire Marshall agus Stella Ní Shé leis an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
(NEPS). Oibríonn síceolaithe NEPS le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna araon agus tá foghlaim,
iompar, forbairt shóisialta agus forbairt mhothúchánach mar chúram orthu. Tugtar líon áirithe scoileanna do
gach aon síceolaí. Tá obair leis an bpobal scoile mar speisialtóireacht ag síceolaithe NEPS. Bíonn siad ag obair
i gcomhpháirtíocht le múinteoirí, tuismitheoirí agus le leanaí chun riachtanais oideachais a aithint. Bíonn
réimse seirbhísí á dtairiscint acu atá dírithe ar fhreastal ar na riachtanais sin, mar shampla, tionscadail
speisialta, taighde, agus ag tacú le daltaí aonair (trí chomhairliúchán agus trí mheasúnú).
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15.15 -16.15  

Puipéid pháipéir agus cumarsáid chruthaitheach 
Marc Mac Lochlainn, Branar Téatar do Pháistí 

Nóta: Spásanna teoranta

Gheobhaidh daoine blaiseadh sa cheardlann phraiticiúil seo ar conas puipéid a úsáid sa seomra ranga.
Úsáidfear páipéar agus ábhair shimplí le puipéid a chruthú le linn na ceardlainne agus fágfaidh
rannpháirtithe le go leor smaointe dá gcuid seomraí ranga féin. Foghlaimeofar faoi bhealaí le puipéid a úsáid
chun deiseanna cumarsáide a chruthú agus chun cumas comhoibritheach a chothú i measc grúpaí ar
bhealach cruthaitheach.

Tá Marc Mac Lochlainn ina Stiúrthóir Ealaíne ar Bhranar Téatar do Pháistí. Bhunaigh sé an comhlacht in
2001. Léiríonn Branar drámaí go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta i scoileanna, in amharclanna agus ag féilte.
Chaith sé tréimhse mar mhúinteoir bunscoile agus iar-bhunscoile. Is minic dó a bheith ag léachtóireacht sna
Coláistí Oiliúna agus chaith sé trí bliana mar ealaíontóir cónaitheach i gColáiste Mhuire gan Smál ó 2013 –
2016.

Bu
ns
co
ile
an
na

13.45 - 14.45  

Múineadh na seánraí scríbhneoireachta 
Ciara Ní Chuilin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg

Sa chur i láthair seo déanfar cur síos praiticiúil ar mhúineadh na seánraí scríbhneoireachta i suíomh na
Gaelscoile agus ar úsáid na teicneolaíochta chun na páistí a spreagadh san ábhar seo. 

Is múinteoir bunscoile í Ciara Ní Chuilinn i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir. Tá Rang a 6 aici faoi
láthair. Chaith Ciara tréimhse ag obair mar aistritheoir agus ag obair le Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile
Cliath ag díriú ar théarmeolaíocht agus aistriúchán.
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15.15 -16.15  

Ag foghlaim na gramadaí lena chéile agus óna chéile sa seomra ranga 
Dr Aisling Ní Dhiorbháin agus Dr Sylvaine Ní Aogáin, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

In ainneoin an taighde atá curtha i gcrích le blianta anuas maidir leis na dea-éifeachtaí foghlama a bhaineann
le córais tumoideachais go hidirnáisiúnta, tugann taighde le fios dúinn go mbíonn laigí cruinnis sa labhairt
agus sa scríbhneoireacht ag foghlaimeoirí tumoideachais. Díríonn an cheardlann seo ar mhodhanna múinte
praiticiúla le dul i ngleic le laigí cruinnis sa seomra ranga lán-Ghaeilge. Sa cheardlann seo, déanfar cur síos ar
bhealaí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla le páistí a spreagadh dul i mbun fhoghlaim na gramadaí lena chéile
agus óna chéile.

Is múinteoir bunscoile í Sylvaine. Tá a céim dhochtúireachta bainte amach aici i ngort an tumoideachais.
Díríonn a cuid taighde ar shealbhú an dara teanga agus ar chur chun cinn teanga chruinn i gcomhthéacs na
bunscoile. Faoi láthair, tá sí ar iasacht óna scoil ag obair leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do
Mhúinteoirí.

Is iar-mhúinteoir lán-Ghaeilge í Aisling Ní Dhiorbháin agus tá sí ag obair mar ollamh cúnta i dTeagasc na
Gaeilge in Institiúid an Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá acmhainn ghramadaí Bain Súp As!
foilsithe ag Aisling, agus tá taighde déanta aici ar chur chuige ionduchtach do theagasc na gramadaí sna
scoileanna lán-Ghaeilge agus in oideachas múinteoirí.
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15.15 -16.15  

Ábhar ó dúchas.ie sa seomra ranga Gaeilge 
Breandán Mac Gearailt agus Emer Davitt, Scoil an Oideachais, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Roinnfear smaointe maidir leis an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as ábhar ó dúchas.ie sa seomra ranga Gaeilge
sa cheardlann seo. Bunaithe ar obair a rinneadh le scoláirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas in OÉ
Gaillimh.

Is múinteoirí iar-bhunscoile iad Breandán agus Emer atá ag obair mar léachtóirí i Scoil an Oideachais in OÉ
Gaillimh. Tá an léacht seo bunaithe ar thionscnamh idir OÉ Gaillimh, Tuairisc.ie agus COGG le hábhar
dúchas.ie a chur in oiriúint don seomra ranga Gaeilge ag leibhéal na sraithe sóisearaí.
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15.15 -16.15  

Códú le micro:bit – gléas spraíúil, spreagúil, agus oiriúnach do gach seomra ranga 
Diarmuid Ó Muirgheasa, The Academy of Code

Sa seisiún seo taispeánfar conas is féidir úsáid a bhaint as micro:bit, gléas atá beag, éasca le húsáid agus
réasúnta saor, le códú a mhúineadh ag aon leibhéal ó thús na bunscoile go deireadh na hiar-bhunscoile.
Sa dara cuid den cheardlann beidh deis ann triail a bhaint as códú leis an micro:bit. Is féidir úsáid a bhaint as
gléas ar bith beagnach chuige seo: guthán, taibléad nó ríomhaire glúine. 

Nóta: Moltar ríomhaire glúine a thabhairt leat chuig an seisiún má tá ceann ar fáil duit

Tá Diarmuid Ó Muirgheasa ina Stiúrthóir Bainistíochta ag an Academy of Code, comhlacht a mhúineann
ranganna códaithe (i mBéarla agus i nGaeilge) do 1,000+ dalta gach seachtain i mBaile Átha Cliath agus
timpeall Chúige Laighean. D’oibrigh sé roimhe sin mar chomhairleoir ríomhaireachta, ag scríobh cód do
chomhlachtaí san earnáil phoiblí agus phríobháideach, agus d’oibrigh freisin mar léachtóir in Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá sé anois dírithe ar an gcéad ghlúin eile de chódóirí na tíre a mhúnlú.

16.15-17.15   

Cruinnithe Earnálacha Gaeloideachas 
Bunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht, Bunscoileanna Gaeltachta, Iar-bhunscoileanna

Seisiún plé agus malartú eolais ar dheiseanna, dúshláin agus dea-chleachtais san earnáil. Reáchtálfar toghchán na
n-earnálacha éagsúla le linn na gcruinnithe seo chomh maith.

09.30-11.00  

Déan Comhrá! Ceardlann do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí 
Niamh Uí Chadhla, Gaelscoil Chill Dara, Sorcha Ní Chéilleachair, Tuismitheoirí na Gaeltachta, agus Ann Corcoran,
tuismitheoir i Scoil Bhríde

An Ghaeilge agus do pháiste sa naíonra nó sa bhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta - do ról mar thuismitheoir.

Tá an cheardlann seo dírithe ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a bhfuil páistí acu ag freastal ar naíonra nó ar
scoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta. Tá sí oiriúnach do chách, beag beann ar a leibhéal líofachta sa Ghaeilge. Le linn
an tseisiúin, beimid ag breathnú ar théama an Tionóil – úsáid na Gaeilge mar theanga an tsóisialaithe – mar a
bhaineann sé le ról na dtuismitheoirí. Beidh painéal ann chun a dtaithí éagsúil a roinnt, mar aon le noda agus
comhairle a thabhairt maidir le:

    •     Cén buntáiste a thugann úsáid na Gaeilge mar theanga an tsóisialaithe (seachas teanga an tseomra ranga)
do do pháiste

    •     Cén ról atá agat mar thuismitheoir i dtaobh do pháiste a spreagadh, is cuma cén leibhéal líofachta atá
agat féin sa Ghaeilge

    •     Conas níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile
    •     Tacaíochtaí agus acmhainní

10.00-11.00 

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

11.00-12.00

Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas
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Dé Sathairn, an 16 Samhain
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Féile Bunscoile
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Tá sé mar aidhm ag COIRM GAEL LINN lucht bunscoile a spreagadh 
le seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla 
atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. 
Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas                         
(i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a 
léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.

Na Seónna Féin
Is éard atá i gceist ná seó stáitse i nGaeilge nach 

cloí leis an teorainn ama ionas nach gcuirfear as don 
chlár ama. Glacfar le seónna i bhfoirm scoraíochta, 
cabaret, ceoldráma, dráma nó sceitse. 

cheadófar d’aon scoil níos mó ná seó amháin a iontráil.

Dátaí Féilte Coirm 2020

1. 

3. 
4. 

7. 
8. 

Chun seó scoile a iontráil téigh chuig:

www.gael-linn.ie/coirmDáta 
deiridh iontrála
19 Nollaig 2019 Tuilleadh Eolais: Seán Ó Ceallaigh 

seanc@gael-linn.ie nó 01 6753299

      





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 


