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4

Réamhrá
Tá an-áthas ar Gaeloideachas An Traein a athfhoilsiú. Tá súil againn go mbeidh an 
lámhleabhar seo ina áis phraiticiúil luachmhar do mhúinteoirí naíonra agus bunscoile, mar 
aon le príomhoidí, agus go gcabhróidh sé leo clár aistrithe den scoth a chur i bhfeidhm go 
muiníneach agus go héifeachtach. Tá neart leideanna tríd an leabhrán maidir le conas clár 
aistrithe fiúntach a fhorbairt, conas suimeanna, forbairt, foghlaim agus dúshláin pháistí 
a thuairisciú, mar aon le clár gníomhaíochtaí aistrithe a chur le chéile. Tá teimpléid agus 
próifíl aistrithe tríd An Traein a bhféadfadh le naíonraí agus scoileanna a chur in oiriúint 
dá gcuid riachtanais féin agus iad a úsáid leis an bpróiseas aistrithe a thuairisciú. Tá neart 
smaointe ann freisin maidir le conas gaol idir an naíonra agus an bhunscoil a láidriú, agus 
tá súil againn go rachaidh na moltaí sin chun leasa an leanúnachais idir an dá leibhéal sa 
tumoideachas.  

Tá obair mhór déanta ag an earnáil oideachais lán-Ghaeilge le blianta fada leis an 
leanúnachas sa tréimhse luath-thumoideachais agus an t-aistriú ón naíonra go dtí an 
bhunscoil a neartú. Tá Gaeloideachas ag plé le hearnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge 
lasmuigh den Ghaeltacht ó 2014. Aithníonn an eagraíocht an tábhacht mhór a bhaineann 
le próiseas éifeachtach aistrithe ón naíonra chuig an mbunscoil le cinntiú go bhfuil páistí 
sona agus ullamh nuair a thosaíonn siad ar scoil.
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Nóta Buíochais

Gabhaimid buíochas mór leis an údar, an Dr Máire Mhic Mhathúna, a bhfuil an-saineolas 
agus taithí na mblianta aici ar obair an naíonra agus an bpróiseas aistrithe. Táimid 
fíorbhuíoch de gach aon duine a bhí páirteach sa chéad eagrán a ullmhú agus a chur le 
chéile, go háirithe na múinteoirí naíonra, na múinteoirí bunscoile agus na páistí a ghlac 
páirt sa tionscadal.  

Bíonn tionchar fadtéarmach ag aistriú maith ón naíonra go dtí 
an bhunscoil ar chumas foghlama na bpáistí tríd an mbunscoil 
ar fad.

Tá sé d’aidhm ag an leabhrán seo cabhrú le stiúrthóirí 
naíonra, le múinteoirí gaelscoile agus tríothusan le páistí is 
le tuismitheoirí/caomhnóirí an t-aistriú ón naíonra go dtí an 
ghaelscoil a dhéanamh go réidh, socair, sásúil.

5
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Bíonn tionchar fadtéarmach ag aistriú maith ón naíonra go dtí an bhunscoil 
ar chumas foghlama na bpáistí tríd an mbunscoil ar fad (Fabian 2002, lch. 1). 
Tá sé d’aidhm ag an leabhrán seo cabhrú le stiúrthóirí naíonra, le múinteoirí 
gaelscoile agus tríothusan le páistí is le tuismitheoirí/caomhnóirí an t-aistriú 
ón naíonra go dtí an ghaelscoil a dhéanamh go réidh, socair, sásúil. Tugtar 
an cúlra taighde a bhaineann le próiseas an aistrithe sa cháipéis An Traein: 
Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil: Páipéar Cúlra atá ar fáil ar shuíomh 
idirlín Gaeloideachas.  Pléitear na príomhathruithe sa timpeallacht fhisiciúil, 
na hathruithe sóisialta agus féiniúlachta agus na hathruithe oideachasúla a 
mbíonn páistí ag dul i ngleic leo agus iad ag aistriú ón naíonra/réamhscoil go 
dtí an bhunscoil. Tugtar cuntas inti ar na saintréithe a bhaineann leis an luath-
thumoideachas agus ar chúrsaí teanga sna naíonraí agus sna gaelscoileanna. 
Déantar cur síos ar obair an naíonra agus ar shúgradh mar mhodh foghlama 
ag páistí óga. 

Tugtar cuntas sa Pháipéar Cúlra chomh maith ar churaclam na Gaeilge i rang 
na naíonán sa bhunscoil agus ar Aistear, creatchuraclam don Luath-Óige 
(CNCM/NCCA 2009). Tá sé d’aidhm ag Aistear leanúnachas a chothú idir an 
réamhscoil agus an bhunscoil. Tá an-tábhacht ag baint le Síolta, creatlach 
náisiúnta cáilíochta a bhaineann le hardchaighdeáin i gcúram agus in 
oideachas na luath-óige (LOFLO/CECDE 2006), agus le Caighdeán 13 ach go 
háirithe, caighdeán a bhaineann go sonrach leis an aistriú ón réamhscoil go 
dtí an bhunscoil. Molann Síolta go mbeadh polasaí agus plean aistrithe á gcur 
i bhfeidhm i réamhscoileanna agus scoileanna chun eolas agus taithí a roinnt. 
Mheas na stiúrthóirí agus na múinteoirí a d’fhreastail ar dhá sheimineár 
a d’eagraigh Gaelscoileanna Teo., Na Naíonraí Gaelacha agus Forbairt 
Naíonraí Teo. go mbeadh comhoibriú ar bhonn gairmiúil idir an naíonra 
agus an ghaelscoil an-tairbheach. Dúirt siad go raibh an-tábhacht ag baint 
le leanúnachas idir an dá réimse maidir le cúrsaí teanga ionas go mbeadh an 
ghaelscoil in ann tógáil ar obair an naíonra. Mhol siad go gcruthófaí bealach 
le heolas faoi na páistí a thaifeadadh is a chur ar aghaidh go dtí an ghaelscoil, 

Tús maith leath na hoibre1
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le cead na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí. Mheas na rannpháirtithe go 
gcabhródh plean nó clár aistrithe go mór chun an leanúnachas cuí a chothú 
idir an naíonra agus an ghaelscoil agus chun comhthuiscint a fhorbairt idir 
na baill foirne go léir. Cabhróidh an chomhthuiscint seo leis na páistí aistriú 
sásúil a dhéanamh go dtí an bhunscoil. 

Tá moltaí sa leabhrán seo faoin mbealach le polasaí aistrithe oiriúnach a 
cheapadh agus tugtar samplaí d’imeachtaí samplacha a d’fhéadfaí a chur 
san áireamh sa chlár aistrithe. Anuas orthu seo, tá moltaí faoi conas eolas 
faoin scoil a thabhairt don teaghlach, faoi thaithí ar an scoil a chur ar fáil do 
pháistí agus faoi naisc a chothú idir an naíonra agus an scoil. Tugtar sampla 
de phróifíl aistrithe a d’fhorbair O’Kane agus Hayes (2013) mar bhealach 
chun eolas a roinnt idir an réamhscoil agus an bhunscoil agus moltar do 
stiúrthóirí naíonra agus do mhúinteoirí gaelscoile an phróifíl a aistriú agus a 
leasú le go mbeadh sí in oiriúint don suíomh acu féin. Tá moltaí ann chomh 
maith faoi leabhrán aistrithe a d’fhéadfadh na páistí a thosú sa naíonra agus 
a thabhairt leo go dtí an ghaelscoil.

Ag deireadh an leabhráin ar fad tá moltaí breise, gníomhaíochtaí aistrithe 
agus teimpléid ó Mo Scéal (CNCM 2018) a bhféadfadh le naíonraí agus 
scoileanna a úsáid in éineacht leis na moltaí eile anseo.

Tá súil againn go gcabhróidh na moltaí seo le stiúrthóirí agus le múinteoirí 
clár aistrithe don aistriú ón naíonra go dtí an ghaelscoil a cheapadh, clár a 
chabhróidh leis na páistí a bheith lánmhuiníneach astu féin, a chuideoidh leo 
tógáil ar an bhfoghlaim a dhein siad sa naíonra agus a chabhróidh leo leas a 
bhaint as na deiseanna nua a bheidh ar fáil dóibh sa ghaelscoil.
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2
Clár aistrithe
Dar leis an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 
(OECD) (2002), tá buntáistí áirithe ag baint le ceangail láidre a fhorbairt 
idir an réamhscoil is an bhunscoil, maidir le haidhmeanna comhaontaithe, 
le modhanna oideachasúla agus le comhthuiscintí idir na baill foirne. 
Cabhróidh an chomhthuiscint seo leis na páistí aistriú sásúil a dhéanamh go 
dtí an bhunscoil.  Moltar mar sin clár aistrithe a fhorbairt idir an naíonra is an 
ghaelscoil, clár a bheadh in oiriúint don staid logánta ar bhealach scaoilte, 
solúbtha. Ceapann Fabian agus Dunlop (2007, lch. 16) go mba chóir tosú leis 
an bprionsabal gur comhfhiontar idir na páistí, na teaghlaigh, na stiúrthóirí is 
na múinteoirí sa phobal acu féin atá san aistriú is go bhfuil sé d’aidhm ag an 
gclár aistrithe cabhair agus tacaíocht a thabhairt do na páistí dul ar aghaidh 
go dtí an chéad staid eile ina saol mar dhaoine cumasacha gníomhacha. 
Mura bhfuil clár aistrithe i bhfeidhm cheana féin, b’fhiú do gach scoil is 
naíonra féachaint ar na deiseanna a chuirfeadh a leithéid ar fáil do na páistí 
faoina gcúram féin.

Tá moltaí curtha ar fáil ag Fabian (2002, lch. 33), Dunlop agus Fabian
(2007, lch. 16) agus agus an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta (Mo Scéal 2018) faoi chlár aistrithe a cheapadh do pháistí, 
do stiúrthóirí agus do thuismitheoirí ina mbeadh eolas faoi na nithe seo a 
leanas:

• Polasaí aistrithe ag an scoil is ag an naíonra

• Teagmháil a chothú idir stiúrthóirí is múinteoirí chun obair a chéile a 
thuiscint

• An scéal faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt an pháiste a insint agus a 
thuairisciú 

• Guthanna na bpáistí a chur san áireamh sa phróiseas

• Conas cabhrú le páistí meonta dearfacha foghlama a fhorbairt

• Cabhrú leis an múinteoir aithne a chur ar na páistí

Moltaí do Chlár Aistrithe
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• Rannpháirtíocht na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a chothú

• Gníomhaíochtaí a eagrú chun cabhrú leis na páistí agus leis na 
tuismitheoirí/caomhnóirí eolas a chur ar shuíomh na scoile, taithí a fháil 
ar an lá scoile is bualadh leis an múinteoir

• Teagmháil le gaelscoileanna is le scoileanna eile chun eolas a roinnt faoi 
dhea-chleachtas

• An clár aistrithe a mheas go tráthrialta

• Oiliúint a chur ar fáil ar phróiseas an aistrithe do na stiúrthóirí is na 
múinteoirí

Imeachtaí samplacha 
Chun tús a chur leis an bpróiseas seo, tugtar samplaí thíos d’imeachtaí a 
d’fhéadfaí a chur ar bun. Bailíodh na himeachtaí samplacha seo ón taighde 
náisiúnta agus idirnáisiúnta a foilsíodh ar an ábhar mar aon le treoirlínte 
agus teimpléid in Mo Scéal (CNCM).

Eolas a thabhairt don teaghlach
Tá a lán bealaí ann chun eolas faoin scoil a thabhairt do na tuismitheoirí/
caomhnóirí:

1. Cruinniú ag an scoil leis na tuismitheoirí/caomhnóirí roimh thosach na 
scoilbhliana.

2. Seolann an scoil leabhrán, ríomhphoist nó litreacha chuig an teaghlach. Tá 
cinneadh le déanamh maidir le teanga na cumarsáide, Gaeilge/Béarla agus 
aon teanga eile a bheadh ag na teaghlaigh, inimircigh nua, mar shampla.

3. Seolann an scoil leabhrán is litreacha chuig an bpáiste. 

4. Beidh gá le haird faoi leith a thabhairt ar pháistí le riachtanais bhreise is 
beidh seirbhísí tacaíochta le pleanáil (Fabian agus Dunlop 2006, lch. 16).

5. Suíomh idirlín nó leathanach baile a thionscnamh le heolas a thabhairt do 
thuismitheoirí agus do pháistí faoin scoil. Is féidir é a chur ar fáil as Gaeilge 
agus as Béarla.

6. Bileog do thuismitheoirí: d’fheadfadh an naíonra bileog do thuismitheoirí 
a ullmhú, ag moladh dóibh roinnt Gaeilge a labhairt leis na páistí i rith an 
tsamhraidh agus rainn agus amhráin as Gaeilge a chanadh ó am go chéile. 
D’fhéadfaí frásaí is rainn shamplacha ón naíonra chur ar an mbileog. 
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Taithí ar an scoil
Cuireann roinnt scoileanna imeachtaí ar siúl a thugann blaiseadh de shaol na 
scoile do na páistí:

1. Tugann an scoil cuireadh don pháiste is don teaghlach cuairt a thabhairt 
ar an scoil roimh thosach na scoilbhliana. Ceapann Fabian (2002, lch. 63) 
go mba chóir go mbeadh níos mó ná cuairt amháin ann roimh thosach na 
scoilbhliana agus go mbeadh imeacht scoile ar siúl le linn na cuairte, mar 
shampla ceacht, am lóin, scéalta, amhráin, chomh maith le saorimirt. 

2. Tugann an scoil cuireadh don stiúrthóir naíonra agus do na páistí cuairt a 
thabhairt ar an scoil roimh thosach na scoilbhliana. 

3. Bíonn ceacht nó gnás bunscoile ar nós scéal nó am lóin ar siúl le linn na 
cuairte.

4. Tugann an naíonra cuireadh do roinnt páistí agus dá dtuismitheoirí/
gcaomhnóirí cuairt a thabhairt ar an naíonra chun labhairt mar gheall ar 
an scoil.

5. Molann Fabian agus Dunlop (2006, lch. 13) go mbeadh “cairde” ag páistí 
an naíonra sa scoil a thabharfadh aire dóibh agus iad ag tosú ar scoil. Páistí 
ó ranganna sinsearacha atá i gceist, is d’fhéadfadh páistí a bhí sa naíonra 
nuair a bhíodar óg a bheith i gceist anseo.

Naisc idir an naíonra agus an scoil
Cabhraíonn comhoibriú agus dea-chaidreamh idir naíonraí agus 
bunscoileanna le haistriú dearfach a éascú do na páistí. I measc na 
mbuntáistí a bhaineann leis an gcomhoibriú seo, áirítear: 

• caidrimh phroifisiúnta a chothú agus saineolas a roinnt ar a chéile
• eolas tábhachtach a roinnt maidir le foghlaim agus forbairt pháistí 

sula dtéann siad ar scoil
• tuiscint níos fearr a fháil ar thimpeallacht foghlama, curaclam agus 

oideolaíocht a chéile
• comhimeachtaí a eagrú do pháistí agus a gcuid tuismitheoirí agus 

caomhnóirí
• leanúnachas sa tumoideachas idir na leibhéil. 
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Tá go leor bealaí éasca le naisc idir an naíonra agus an scoil a chur chun 
cinn:
 
1. Ceapann an naíonra is an scoil polasaí agus clár aistrithe aontaithe.

2. Eagraítear cruinniú idir stiúrthóirí is múinteoirí chun spéiseanna agus 
cumais na bpáistí a phlé, le cead na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí.

3. Tugann an naíonra cuireadh don mhúinteoir cuairt a thabhairt ar an 
naíonra nuair atá an seisiún ar siúl agus tugann an scoil cuireadh don 
stiúrthóir cuairt a thabhairt ar rang na naíonán le linn ceachta. 

4. Tugann an naíonra agus an scoil eolas dá cheile faoina gcuid aidhmeanna, 
faoin gcuraclam, faoi na modhanna oibre agus faoin gcur chuige i leith na 
Gaeilge. 

5. Tugann an naíonra bileog leis na focail, frásaí, na rainn agus na hamhráin a 
bhíonn in úsáid sa naíonra don scoil.

6. Pléann an stiúrthóir ceisteanna faoi dhul ar scoil leis na páistí sa naíonra. 

7. Bíonn éide scoile ar fáil mar éadaí do ghléasadh suas sa naíonra.

8. Déanann páistí sa scoil leabhrán faoi rang na naíonán do pháistí an naíonra. 

9. Léann na stiúrthóirí leabhair faoin scoil leis na páistí. (Féach  Aguisín 2)

10. Bíonn balla grianghraf sa naíonra agus sa scoil ar a gcrochtar grianghraif 
a bhaineann leis na téamaí seo a leanas - mo bhaile, mé féin agus mo 
mhuintir, mo chairde, ag súgradh, an naíonra agus an scoil, an stiúrthóir 
agus an múinteoir.

11. Úsáideann an naíonra an córas céanna peannaireachta leis an scoil.

12. Tugann an scoil agus an naíonra cuireadh do na páistí chuig drámaí agus 
imeachtaí a chéile, imeachtaí Sheachtain na Gaeilge, An Nollaig, mar 
shampla. Tá cúnamh áirithe ar fáil ó Gaeloideachas chun na costais a 
bhainfeadh le cuairt mar seo a ghlanadh.

13. Déanann an scoil físeán ar imeachtaí na scoile, (ceachtanna, crochadh na 
gcótaí, timpeallacht na scoile, comhairle ó na daltaí do na páistí nua, mar 
shampla), chun eolas ar na gnéithe seo a thabhairt do pháistí an naíonra.
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14. Imeachtaí sóisialta a eagrú d’fhoireann an naíonra is na scoile, mar 
shampla Dinnéar na Nollag.

15. Searmanas Fáilte a chur ar bun sa scoil sa chéad téarma agus cuireadh a 
thabhairt do thuismitheoirí agus do stiúrthóirí.

16. Cuireann na stiúrthóirí agus na múinteoirí foirm aistrithe nó próifíl 
aistrithe le chéile, faoi mar a deineadh sa tionscadal DEIS (O’Kane agus 
Hayes 2013) nó líontar ceann de na teimpléid tuairiscithe atá ar fáil 
anois mar chuid de Mo Scéal (CNCM 2018). Cabhraíonn na teimpléid seo 
leis an naíonra eolas faoi fhoghlaim agus fhorbairt na bpáistí a roinnt le 
tuismitheoirí agus caomhnóirí agus le cead uathu, an t-eolas ábhartha 
a roinnt le bunscoileanna. (CNCM 2018). Ní féidir aon cheann de na 
foirmeacha aistrithe nó tuairiscí faisnéise a roinnt leis an scoil gan cead a 
fháil ó thuismitheoir nó caomhnóir an pháiste roimh ré.
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Próifíl aistrithe
D’fhorbair O’Kane agus Hayes (2013) próifíl dar teideal “Transition to School 
– Child Snapshot” le linn tionscadal DEIS i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2010. 
Forbraíodh an phróifíl i bpáirt le stiúrthóirí is múinteoirí sna naíonraí agus 
sna bunscoileanna sa tionscadal. Thuairiscigh na rannpháirtithe gur chuir 
próiseas forbartha na próifíle bonn an-mhaith faoin gcomhoibriú maidir leis 
an aistriú chun na bunscoile. Chuimsigh an phróifíl seo eolas faoin bpáiste 
faoi na réimsí seo thíos: 

• Scileanna teanga agus cumarsáide

• Scileanna sóisialta agus mothúcháin

• Scileanna neamhspleáchais is féinchabhracha

• Scileanna machnaimh

• Scileanna luaileacha: scileanna oll-luaileacha agus  scileanna mínluaileacha

Reáchtáladh cúrsa i bhforbairt ghairmiúil leanúnach chomh maith chun 
eolas a thabhairt do na stiúrthóirí faoin mbunscoil. Roinneadh eolas faoi 
obair na naíonraí ar na múinteoirí is cheap na rannpháirtithe go mba mhór 
an chabhair an t-eolas faoin dá thaobh den aistriú a mhalartú. Dúirt na 
stiúrthóirí go raibh an phróifíl  an-úsáideach chun dul chun cinn a bpáiste a 
phlé le tuismitheoirí/caomhnóirí chomh maith. 

Táimid buíoch de na húdair as cead a thabhairt dúinn an phróifíl a fhoilsiú 
anseo. Is faoi na naíonraí agus na scoileanna a leagan féin a fhorbairt agus na 
míreanna as an doiciméad seo a aistirú go Gaeilge nó leagan dátheangach a 
chur le chéile. 

Baineann Roinn 1, Scileanna Teanga agus Cumarsáide (lch.18), leis an teanga 
dhúchais agus baineann an mhír dheiridh (lgh.23 agus 24) le sealbhú na 
Gaeilge mar dhara teanga. 
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Féachtar ar an bpáiste mar dhuine atá gníomhach sa 
phróiseas, duine atá cumasach agus ábalta agus atá in ann 
feidhm a bhaint as na gníomhaíochtaí tacaíochta a chuireann 
daoine fásta ar fáil.

Cabhraíonn spreagadh is tacaíocht leanúnach le páistí 
buntáiste a bhaint as deiseanna, suíomh is taithí nua.
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Ag dul ar scoil 
Eolas ar an bpáiste

(O’Kane agus Hayes, 2013)

Tugann an fhoirm seo eolas ar inniúlachtaí agus ar an méid atá bainte amach ag 
an bpáiste agus iad ag fágáil an naíonra le freastal ar an mbunscoil.

Ainm an Pháiste:   ________________________________

Dáta Breithe:   ________________________________

Ainm an Naíonra:  ________________________________

Uimhir Theagmhála:   ________________________________

An Traein Text 2020 IRISH ONLY.indd   15An Traein Text 2020 IRISH ONLY.indd   15 26/03/2020   13:4926/03/2020   13:49



An Traein • Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil

16

An bhfuil aon rud eile ar mhaith leat a rá faoi chumas an pháiste sna réimsí seo:

AG DUL AR SCOIL –  EOLAS AR AN  BPÁISTE

CUID 1
Teanga agus Scileanna Cumarsáide

Tá mé in ann labhairt 
go soiléir agus go 
muiníneach:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann éisteacht le 
scéalta agus taitneamh a 
bhaint astu:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá stór focal maith 
agam agus tá mé in ann 
iad a úsáid:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann labhairt 
suas ag ciorcal comhrá:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann féachaint 
sa tsúil ar dhuine nuair 
atá mé ag caint:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann amhráin 
agus rannta a rá:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann cluichí 
cur i gcéill a imirt le mo 
chairde:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann ceisteanna 
a chur agus cúnamh a 
lorg má theastaíonn sé:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann na 
ceisteanna a chuirtear 
orm a fhreagairt:

g Tá    

g Fós ag forbairt
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An bhfuil aon rud eile ar mhaith leat a rá faoi chumas an pháiste sna réimsí seo:

AG DUL AR SCOIL –  EOLAS AR AN  BPÁISTE

CUID 2
Scileanna Sóisialta agus Mothúchánacha

Tá an mhuinín agam 
labhairt le cuairteoirí:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé compordach mo 
chuid mothúchán a 
thaispeáint:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann 
páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann meascadh 
agus spraoi go sásta le 
páistí eile:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann comhoi-
briú agus sealaíocht a 
dhéanamh le páistí eile:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Faighim ar aghaidh go 
maith le mo stiúrthóirí:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann roinnt 
agus fadhbanna a 
réiteach le mo chairde:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tuigim rialacha agus 
gnáthaimh laethúla:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Bainim sásamh as rudaí 
a dhéanaim go maith:

g Tá    

g Fós ag forbairt
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AG DUL AR SCOIL –  EOLAS AR AN  BPÁISTE

CUID 3
Scileanna Neamhspleáchais  agus  Féinchabhrach

An bhfuil aon rud eile ar mhaith leat a rá faoi chumas an pháiste sna réimsí seo:

Tá mé in ann tasc a 
chríochnú liom féin:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann mo 
ghníomhaíocht féin a 
roghnú:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé sásta triail a 
bhaint as rudaí nua:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann treoracha 
a leanúint:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann dul ag 
an leithreas agus mo 
lámha a níochán

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann aire a 
thabhairt do mo rudaí 
féin:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann mo lón a 
láimhseáil go maith:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann glanadh 
suas i mo dhiaidh féin:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann obair 
liom féin go sásta nó le 
cairde:

g Tá    

g Fós ag forbairt
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An bhfuil aon rud eile ar mhaith leat a rá faoi chumas an pháiste sna réimsí seo:

AG DUL AR SCOIL –  EOLAS AR AN  BPÁISTE

CUID 4
Scileanna Smaointeoireachta

Tá mé in ann m’ainm 
féin a aithint:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mo chuid dathanna 
ar eolas agam:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mo chuid cruthanna 
ar eolas agam:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann 
comhaireamh go 5:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann míreanna 
mearaí a chríochnú:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann breith 
ar pheann luaidhe i 
gceart:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann cuimh-
neamh ar amhráin agus 
ar rannta:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá tuiscint agam ar rudaí 
a mheaitseáil, a shórtáil 
agus a chur in ord:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé sásta foghlaim:

g Tá    

g Fós ag forbairt
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An bhfuil aon rud eile ar mhaith leat a rá faoi chumas an pháiste sna réimsí seo:

Tá comhordú lámh is 
súl maith agam:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann dathú 
laistigh de na línte den 
chuid is mó:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann coirníní a 
chur ar shnátha agus 
obair ar phionnachlár:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann siosúr a 
úsáid:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Bainim sásamh as 
spraoi le huisce agus le 
gaineamh:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá cothromaíocht 
mhaith agam:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann rith agus 
dul ar thrírothach 

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann preabadh 
agus damhsa:

g Tá    

g Fós ag forbairt

Tá mé in ann liathróid a 
chaitheamh agus breith 
air:

g Tá    

g Fós ag forbairt

AG DUL AR SCOIL –  EOLAS AR AN  BPÁISTE

CUID 5
Scileanna Mínluaileacha agus Oll-luaileacha
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Moltar do na stiúrthóirí agus do na múinteoirí na moltaí thuas a scrúdú go 
mion, féachaint an dtagann siad leis na prionsabail oideachais agus teanga 
atá acu. Tá rogha acu freisin úsáid a bhaint as próifíl eile chomh maith, leithéid 
na dteimpléad tuairiscithe in Mo Scéal (CNCM 2018) atá ar fáil sna haguisíní.  

Is féidir dul chun cinn an pháiste maidir le sealbhú na Gaeilge a bhreacadh ar 
bhealach mar seo chomh maith, bealach atá bunaithe ar phátrún sealbhaithe 
teanga (Mhic Mhathúna 1996).

Úsáidim focail Ghaeilge in abairt Bhéarla.

g Úsáidim  

g Fós ag forbairt

Sampla     

Stiúrthóir: Cad atá déanta agat?
Páiste: I did it, the bláth.

Meascán de Bhéarla agus de Ghaeilge:
Úsáideann an páiste focal Gaeilge in abairt Bhéarla.

Is féidir liom Gaeilge a thuiscint.

g Is féidir    

g Fós ag forbairt

Sampla     

Stiúrthóir: Ar mhaith leat imirt leis an ngaineamh?
Páiste: No, I want to paint.

Tuiscint: 
Tuigeann an páiste caint an stiúrthóra agus léiríonn sé an tuiscint 
sin trí ghníomh oiriúnach a dhéanamh nó trí fhreagra oiriúnach a 
thabhairt as Béarla.
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Úsáidim frásaí a d’fhoghlaim mé.

g Úsáidim  

g Fós ag forbairt

Sampla     
Páiste: Ceangail mo naprún dom. Cé leis é seo? Liomsa é.

Foirmlí cainte/abairtí réamhdhéanta:
Úsáideann an páiste frása nó abairt a múineadh dóibh do 
ghníomhaíocht nó do ghnás ar leith:

Is féidir liom labhairt as mo stuaim féin

g Is féidir    

g Fós ag forbairt

Samplaí     
Páiste: Is liomsa é leon.
Páiste: Chonaic Teidí bean, agus buachaill, cat, madra, cailín, ag rith abhaile.

Saorchaint as a stuaim féin:
Labhraíonn an páiste as a stuaim féin, b’fhéidir nach mbeidh sé cruinn ach 
i dtosach beidh sé/sí ag baint triail as foirmeacha éagsúla de na focail agus 
de chomhréir na habairte:

Beidh roinnt páistí, go háirithe na páistí a bhfuil roinnt Gaeilge acu sa bhaile in 
ann páirt a ghlacadh i gcomhrá agus beidh forbairt teanga ag staid oiriúnach 
dá n-aois ag na páistí a tógadh le Gaeilge.
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Leabhrán: Mise sa Naíonra agus sa Scoil
D’fhéadfaí leabhrán aistrithe a fhorbairt, bunaithe ar leabhrán a d’fhorbair 
“Integrate Ireland Language and Teaching” do pháistí a bhí ag sealbhú an 
Bhéarla mar dhara teanga (Integrate Ireland 2007). D’fhéadfaí tosú ar an 
leabhrán sa naíonra is d’fhéadfadh an páiste é a thabhairt leis/léi chun na 
scoile is leanúint leis an obair ansin. Moltar cóipleabhar le leathanaigh bhána 
nó stracleabhar a úsáid chuige seo. D’fhéadfaí aidhm agus cur chuige an 
leabhráin a mhíniú do na tuismitheoirí/caomhnóirí agus d’fhéadfadh siad an 
obair a bhaineann leis an tréimhse réamhscoile a dhéanamh lena bpáiste 
féin mura raibh sé déanta sa naíonra. Bheadh roinnt de na nithe seo a leanas 
sa leabhrán:

Roinn A: Sa naíonra 
Grianghraf den pháiste sa naíonra
Is mise (ainm agus pictiúr/grianghraf)
Tá mo lá breithe ar (dáta)
Tá cónaí ar na daoine seo sa bhaile liom: (pictiúr/grianghraf)
Seo mo theach: (pictiúr)
Labhraím na teangacha seo sa bhaile:
Mo naíonra: pictiúr/grianghraf agus ainm an naíonra
Mo stiúrthóir: ainm agus pictiúr/grianghraf
Mo chairde sa naíonra:
Is breá liom na scéalta seo: 
Is breá liom na rannta seo:
Mo rogha bréagáin:
Rudaí a chuireann áthas orm:
Rudaí a chuireann imní orm:
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Roinn B: Ar scoil
Táim ag súil leis na rudaí seo ar scoil:
Mise ar scoil (pictiúr) / M’éide scoile (má oireann sé)
Mo scoil: pictiúr/grianghraf agus ainm na scoile
Mo mhúinteoir: pictiúr/grianghraf
Seo mo chairde ar scoil: pictiúr
Mo sheomra ranga: pictiúr
Seo mo mhála scoile: pictiúr
Mo bhosca lóin: pictiúr
Is breá liom na rudaí seo a dhéanamh ar scoil: pictiúr
Ag súgradh sa chlós: pictiúr
Focal ó mo thuismitheoir: alt beag ó Mham nó ó Dhaid.

Clár aistrithe a cheapadh
Beidh toscaí faoi leith ag baint le gach naíonra, le gach scoil agus le naisc idir 
na naíonraí is na scoileanna. Is gá machnamh a dhéanamh ar an staid logánta 
agus ar na fachtóirí thíos nuair atá clár aistrithe á leagan amach:

• Suíomh na scoile i leith an naíonra: an bhfuil siad ar an láthair chéanna? 

• Cad iad na naíonraí agus na gaelscoileanna atá sa cheantar céanna?

• Tá sonraí teagmhála naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den 
Ghaeltacht, mar aon le scoileanna Gaeltachta, ar fáil ar 
www.gaeloideachas.ie. Tá sonraí naíscoileanna agus scoileanna lán-
Ghaeilge ó thuaidh ar fáil ó Altram agus Comhairle na Gaelscolaíochta. Tá 
tuilleadh eolais maidir le naíonra sa Ghaeltacht ar fáil ó Chomhar Naíonraí 
na Gaeltachta. 

• Ar chóir idirdhealú a dhéanamh idir tuismitheoirí/caomhnóirí nua is daoine 
a bhfuil páistí acu sa scoil cheana féin? 

• Conas ar féidir leis an scoil forbairt a dhéanamh ar theanga na bpáistí a bhí 
sa naíonra?

• An mbeidh páistí le riachtanais bhreise ag aistriú ón naíonra go dtí an scoil? 
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• Cad iad na bealaí a dtugann an dá institiúid tacaíocht, spreagadh agus 
cúnamh do na tuismitheoirí/caomhnóirí maidir leis an nGaeilge? 

• Ceisteanna ama: cé mhéid ama a bheidh i gceist leis an gclár aistrithe? 
Cathain a chuirfear tús leis an gclár?, Cén fhad a leanfar leis? 

Bealach amháin chun clár aistrithe a phleanáil
• Aidhmeanna na scéime ar bhonn logánta a leagan amach

• Na rudaí atá ar bun faoi láthair a liostáil

• An staid idéalach a leagan amach

• Tosaíochtaí na scéime agus pointí eile a leagan amach

• Pleanáil ar an mbealach len iad a chur i gcrích: 

  1.  Cén tréimhse ama a bheidh i gceist, ó Lá Fhéile Pádraig go dtí Oíche  
 Shamhna, mar shampla.

  2.  Na daoine a bheidh páirteach sa scéim a ainmniú: múinteoirí na   
 naíonán, an  príomhoide, baill eile d’fhoireann na scoile, stiúrthóirí na  
 naíonraí, na páistí, na tuismitheoirí/caomhnóirí.

  3.  Na hacmhainní ama is airgid a bheidh ag teastáil

• Measúnú a phleanáil
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Nuair a bhí siad sa naíonra, thaitin sé leis na páistí go raibh 
cairde agus gaolta leo sa ghrúpa céanna, go raibh cóisir mhór 
ann ar a laethanta breithe, go raibh siad ag foghlaim Gaeilge 
agus go raibh bréagáin dheasa ann.

Ba chuimhin le go leor acu a gcéad lá ar scoil, go raibh mála 
scoile nua acu is go bhfuair siad leabhair nua scoile.
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3
Tá an-tábhacht le haistriú sásúil chun na bunscoile mar leagtar síos pátrúin 
foghlama, caidrimh agus meonta sna míonna tosaigh sa scoil. Moltar Clár 
Aistrithe a leagan amach idir naíonraí agus na scoileanna ar a bhfreastalaíonn 
na páistí. Má bhíonn Clár Aistrithe i bhfeidhm beidh níos mó tuisceana agus 
measa ag stiúrthóirí naíonra is múinteoirí ar obair a chéile is ar chumais agus ar 
riachtanais na bpáistí. Beidh na páistí ag tógáil ar a dtaithí sa naíonra is ag dul i 
dtaithí ar athruithe maidir leis an spás fisiciúil, athruithe sóisialta is féiniúlachta 
agus athruithe oideachasúla. 

Tá tionscnaimh mar Aistear, creatchuraclam don Luath-Óige, Síolta, an 
chreatlach náisiúnta d’oideachas na luath-óige, agus Mo Scéal (2018) ag 
tosú ar leanúnachas a chothú idir naíonraí agus bunscoileanna ach is faoi na 
scoileanna is na naíonraí atá sé an teagmháil agus leanúnachas a chur chun 
cinn ar bhonn logánta.

Tugadh moltaí sa leabhrán seo faoi conas clár aistrithe a phleanáil agus faoi na 
himeachtaí samplacha agus tionscnaimh a d’fhéadfadh a bheith i gceist ann. Is 
iad na daoine áitiúla, stiúrthóirí na naíonraí agus múinteoirí na ngaelscoileanna, 
is fearr a thuigfidh cad a oireann don suíomh acu féin.

Conclúid
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Moltar go mbeadh tuiscint ag na stiúrthóirí ar an 
dátheangachas is ar shealbhú teanga is go mbeadh pleanáil 
teanga ar bun sa naíonra, chomh maith le pleanáil a 
bhaineann leis an gclár oibre.

Cuirtear an-bhéim ar shúgradh mar mhodh foghlama ag páistí 
sa naíonra.

28
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Measann Curaclam na Bunscoile go gcuireann taithí agus eolas 
ar an nGaeilge le cumas an pháiste tuiscint ar fhéiniúlacht 
náisiúnta agus chultúrtha na tíre a fhorbairt.

Is í an Ghaeilge teanga na gaelscoile, is cuirtear deiseanna ar 
fáil do na páistí máistreacht a fháil ar an teanga trí thaithí a 
fháil ar an nGaeilge mar mheán foghlama.
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Aguisíní  

AGUISÍN A

Gníomhaíochtaí aistrithe breise ó Mo Scéal   
Tá teimpléid agus leidbhileoga éagsúla forbartha ag an gComhairle Náisiúnta 
Curaclaim agus Measúnachta mar chuid den chlár aistrithe Mo Scéal. Tá siad lán le 
leideanna agus gníomhaíochtaí breise a bhféadfadh le naíonraí agus le scoileanna 
a chur i bhfeidhm ar mhaithe le dea-chaidreamh gairmiúil a chothú le chéile, mar 
aon le saineolas agus taithí a roinnt faoi thimpeallacht foghlama, faoi churaclam 
agus faoi oideolaíocht a chéile i gcomhthéacs an phróisis aistrithe.  
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36

Mo Scéal:  Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil 
go dtí an Bhunscoil

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Sonraí Pearsanta an Pháiste

Ainm:

Taitníonn ........... leis nó léi mar ainm

Sloinne:

Dáta breithe:

Sonraí na Bunscoile agus na Réamhscoile

An bhunscoil ina bhfuil an páiste cláraithe:

Réamhscoil:

Uimhir theagmhála na réamhscoile:

Teagmhálaí na réamhscoile:

Ról an teagmhálaí:

GRIANGHRAF DEN 
PHÁISTE INA 

AONAR NÓ INA (h)AONAR

Mo Scéal Teimpléad Tuairiscithe 1: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil go dtí an Bhunscoil (Mo Scéal 2018) 
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37

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 1: An Cleachtóir

Folláine

Cur síos gairid is ea an fhaisnéis thuas ar fholláine an pháiste. Dírítear ann ar mhuinín agus ar shonas an 
pháiste.

Féiniúlacht agus Muintearas

Tugtar cur síos sna ráitis thuas ar thuiscint an pháiste ar a f(h)éiniúlacht agus ar a m(h)uintearas féin. Dírítear 
iontu ar an tuiscint atá á forbairt ag an bpáiste faoi cé hé nó cé hí féin, agus faoina t(h)eaghlach agus faoina 
p(h)obal.
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38

Cumarsáid

Léirítear sna ráitis thuas scileanna cumarsáide an pháiste. Dírítear iontu ar an gcaoi a roinneann an páiste an 
taithí agus na mothúcháin atá aige nó aici ar bhealach atá ag éirí níos muiníní agus níos cumasaí.

Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht

Léirítear sna ráitis thuas cumas an pháiste rudaí a iniúchadh agus smaoineamh a dhéanamh. Dírítear iontu ar 
thaithí agus ar spéis an pháiste sna rudaí, sna háiteanna agus sna daoine atá sa cheantar.

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 1: An Cleachtóir
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39

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 1: An Cleachtóir

Achoimre/faisnéis bhreise maidir le láidreachtaí, spéiseanna agus dúshláin an pháiste  

  Straitéisí/smaointe úsáideacha chun tacú le haistriú an pháiste chuig an mbunscoil

Conas is féidir le tuismitheoir(í) nó caomhnóir(í) tacú le foghlaim an pháiste i rith 
an tsamhraidh

Freastal

Blianta sa Réamhscoil 1 bhliain 2 bhliain

Líon na laethanta a d’fhreastail an páiste i rith na bliana 
réamhscoile seo _____ de _______

An Traein Text 2020 IRISH ONLY.indd   39An Traein Text 2020 IRISH ONLY.indd   39 26/03/2020   13:4926/03/2020   13:49



40

Ainm an bhaill teaghlaigh atá ag comhlánú na foirme seo

Ainm:

Sloinne:

Gaol leis an bpáiste:

Cad ba mhaith leat a bheith ar eolas ag bunscoil nua do pháiste mar gheall air nó uirthi?

An bhfuil aon mholtaí agat a d’fhéadfadh cabhrú le do pháiste socrú isteach 
i naíonáin shóisearacha?

An bhfuil eolas breise faoi do pháiste ar mhaith leat a insint don bhunscoil?

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 2: Tuismitheoir nó Caomhnóir 
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primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 3: Páiste                      Ainm:
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42

Cuid 3: Cead an Pháiste                    

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Le comhlánú ag an gcleachtóir réamhscoile in éineacht leis an bpáiste. Trí mharc a chur ar an aghaidh 
chuí tugtar an rogha don pháiste: 
 
(1) páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht maidir le dul ar scoil
 
(2) gníomhaíocht a roinnt leis an mbunscoil

Cuir marc ar an aghaidh chuí

Táim sásta páirt 
a ghlacadh i 
ngníomhaíocht faoi 
dhul chuig mo 
bhunscoil nua.

 

Táim sásta ligean 
duit mo 
ghníomhaíocht a 
roinnt le mo 
bhunscoil nua.
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43

Cuid 4: Cead Tuismitheora nó Caomhnóra                    

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Chomh maith le cóip den tuairisc a fháil lena coinneáil duit féin, iarrtar ort ar mhian leat go roinnfeadh 
an réamhscoil cóip di le scoil nua do pháiste. Ní féidir an tuairisc a sheoladh chuig an scoil gan cead 
uaitse. Iarrtar ort an fhoirm cheadaithe seo a shíniú nuair a bheidh trí chuid na tuairisce seo curtha 
ar fáil duit - an chuid a chomhlánaigh an cleachtóir, an chuid a chomhlánaigh tú féin, agus an chuid ar 
mhaith le do pháiste a roinnt leis an scoil.

Chomh maith le faisnéis ghinearálta faoi chúrsaí foghlama do pháiste, d’fhéadfadh eolas príobháideach 
a bheith i gceist sa tuairisc freisin maidir le do pháiste, mar shampla, a chúlra nó a cúlra ciníoch nó 
eitneach, a shláinte nó a sláinte nó aon mhíchumas nó riachtanas speisialta oideachais atá aige nó aici.

Iarrtar cead uait sna boscaí thíos go dtabharfadh an réamhscoil cóip den tuairisc faoi do pháiste don 
bhunscoil.   

Cuir tic ar na roghanna thíos a bhaineann le hábhar

Léigh mé an tuairisc faoi mo pháiste. Léigh mé Níor léigh 
mé

Tugaim cead don réamhscoil an fhaisnéis uile a 
roinnt le bunscoil mo pháiste, lena n-áirítear aon 
eolas príobháideach atá sa tuairisc.

Sea, tugaim 
cead.

Ní hea, ní 
thugaim 
cead.

Tugaim cead don réamhscoil agus don bhunscoil 
ábhar na tuairisce a phlé.

Sea, tugaim 
cead.

Ní hea, ní 
thugaim 
cead.

Sínithe Dáta

Tuismitheoir nó 
Caomhnóir:  

Cleachtóir:  

Bainisteoir:  
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Mo Scéal:  Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil 
go dtí an Bhunscoil

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Sonraí Pearsanta an Pháiste

Ainm:

Taitníonn ........... leis nó léi mar ainm

Sloinne:

Dáta breithe:

Sonraí na Bunscoile agus na Réamhscoile

An bhunscoil ina bhfuil an páiste cláraithe:

Réamhscoil:

Uimhir theagmhála na réamhscoile:

Teagmhálaí na réamhscoile:

Ról an teagmhálaí:

GRIANGHRAF DEN 
PHÁISTE INA 

AONAR NÓ INA (h)AONAR

Teimpléad Tuairiscithe 2: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil go dtí an Bhunscoil (Mo Scéal 2018)  
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45

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 1: An Cleachtóir 

Folláine I gcónaí Formhór an 
ama Anois is arís Go hanamh

Tá caidreamh maith ag an bpáiste le 
páistí eile san ionad  

Is maith leis an bpáiste páirt a 
ghlacadh i súgradh de chineálacha 
éagsúla

Tá an páiste muiníneach

Tá scileanna maithe ag an bpáiste ó 
thaobh mórghluaiseachtaí  ginearálta

Tá scileanna maithe ag an bpáiste 
ó thaobh scileanna mínluaile níos 
fíneáilte

Tá an páiste neamhspleách

Déileálann an páiste go maith le 
hathruithe

Tríd is tríd tá teacht aniar maith 
sa pháiste agus is féidir leis nó léi 
leanúint ar aghaidh mura mbíonn 
rudaí mar atá leagtha síos

Tá an páiste in ann déileáil go maith 
lena mhothúcháin nó lena 
mothúcháin féin

Léiríonn an páiste breithiúnas maith 
nuair a bhíonn rioscaí le glacadh aige 
nó aici

 
Nótaí breise, lena n-áirítear na réimsí a mbaineann an páiste taitneamh astu
 

Cur síos gairid ar fholláine an pháiste is ea an fhaisnéis thuas. Dírítear ann ar mhuinín 
agus ar shonas an pháiste.
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46

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 1: An Cleachtóir

Féiniúlacht agus Muintearas I gcónaí Formhór 
an ama

Anois is 
arís

Go 
hanamh

Tá tuiscint á forbairt ag an bpáiste ar a 
fhéiniúlacht nó ar a féiniúlacht féin  

Tá tuiscint láidir ag an bpáiste go bhfuil 
sé nó sí ina chuid nó ina cuid de ghrúpa, 
de theaghlach agus de phobal

Tá tuiscint láidir ag an bpáiste gur cuid 
den ghrúpa san ionad é nó í

Tuigeann an páiste na róil éagsúla atá ag 
daoine sa phobal

Cuidíonn an páiste chun cinntí a 
dhéanamh faoi ábhair a mbíonn 
tionchar acu air nó uirthi

Tá scileanna maithe sóisialta ag an 
bpáiste

Tuigeann an páiste na rialacha agus na 
teorainneacha a bhaineann le hiompair 
inghlactha

Tá an páiste ag tosú ag smaoineamh faoi 
dhaoine eile agus a gcuid mothúchán 
agus tuairimí

Léiríonn an páiste meonta dearfacha 
foghlama1

Feictear don pháiste gur foghlaimeoir 
cumasach é nó í

 
Nótaí breise, lena n-áirítear na réimsí sin a mbaineann an páiste taitneamh astu 

 

 1 Is éard atá i gceist le meon ná go bhfuil an páiste tugtha do freagraí a thabhairt ar rudaí ar bhealaí faoi leith. Is patrún  
   iompair é a léiríonn an páiste go minic, m.sh., fiosracht, neamhspleáchas, buanseasmhacht, teacht aniar.
 

Tugann na ráitis thuas cur síos ar thuiscint na bpáistí ar a bhféiniúlacht agus ar a muintearas 
féin. Dírítear iontu ar an tuiscint atá á forbairt ag na páistí faoi cé hiad féin, agus faoina 
dteaghlaigh agus faoina bpobail.   
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Cuid 1: An Cleachtóir 

Cumarsáid I gcónaí Formhór an 
ama Anois is arís Go hanamh

Úsáideann an páiste scileanna 
neamhbhriathartha chun cumarsáid 
a dhéanamh

 

Labhraíonn an páiste go soiléir

Éisteann an páiste go maith le daoine 
eile agus tugann freagraí cuí orthu

Déanann an páiste aithris ar amhráin 
agus rainn do pháistí

Tugann an páiste freagra ar roinnt 
ceisteanna oscailte éagsúla den 
chineál, ‘Ní fheadar cén fáth ...’

Baineann an páiste taitneamh as 
leabhair a iniúchadh

Aithníonn an páiste go bhfuil ciall ag 
baint le hábhar priontáilte

Úsáideann an páiste TFC ar bhealach 
taitneamhach, bríoch

Is maith leis an páiste a bheith 
cruthaitheach

Úsáideann an páiste marcáil chun brí 
a thaispeáint

 
Nótaí breise, lena n-áirítear na réimsí sin a mbaineann an páiste taitneamh astu 

Léirítear sna ráitis thuas scileanna cumarsáide an pháiste. Dírítear iontu ar an gcaoi a roin-
neann an páiste an taithí agus na mothúcháin atá aige nó aici ar bhealach atá ag éirí níos 
muiníní agus níos cumasaí.
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Cuid 1: An Cleachtóir 

Taiscéalaíocht agus 
Smaointeoireacht

I gcónaí Formhór an 
ama Anois is arís Go 

hanamh

Baineann an páiste taitneamh as an 
timpeallacht a iniúchadh trí leas a 
bhaint as a chéadfaí nó as a céadfaí

 

Tá tuiscint á fáil ag an bpáiste ar an 
am a bhí agus ar an am atá ann anois 
ina shaol nó ina saol féin, agus ar 
na daoine agus ar na háiteanna sa 
cheantar

Tá an páiste ar an eolas faoi ghnéithe, 
ainmhithe agus plandaí sa cheantar

Úsáideann an páiste smaointe 
matamaitice i ngníomhaíochtaí laethúla

Baineann an páiste taitneamh as 
uimhreacha a chomhaireamh agus a 
úsáid

Tá an páiste ag forbairt tuisceana ar 
chruthanna agus ar spás

Baineann an páiste taitneamh as 
fadhbanna a réiteach le daoine eile

Tá an páiste sásta triail a bhaint as 
rudaí nua

Tá an páiste ag tosú ag forbairt a 
chuid smaointe nó a cuid smaointe 
féin maidir le cén fáth agus conas a 
tharlaíonn rudaí

Tá an páiste ag tosú ag cruthú nasc idir 
foghlaim nua agus taithí roimhe sin

 
Nótaí breise, lena n-áirítear na réimsí sin a mbaineann an páiste taitneamh astu

Léirítear sna ráitis thuas cumas an pháiste rudaí a iniúchadh agus smaoineamh a dhéanamh. 
Dírítear iontu ar thaithí agus ar spéis an pháiste sna rudaí, sna háiteanna agus sna daoine atá 
sa cheantar.
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Cuid 1: An Cleachtóir

Achoimre/faisnéis bhreise maidir le láidreachtaí, spéiseanna agus dúshláin an pháiste  

  Straitéisí/smaointe úsáideacha chun tacú le haistriú an pháiste chuig an mbunscoil

Conas is féidir le tuismitheoir(í) nó caomhnóir(í) tacú le foghlaim an pháiste i rith 
an tsamhraidh

Freastal

Blianta sa Réamhscoil 1 bhliain 2 bhliain

Líon na laethanta a d’fhreastail an páiste i rith na bliana 
réamhscoile seo _____ de _______
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Ainm an bhaill teaghlaigh atá ag comhlánú na foirme seo

Ainm:

Sloinne:

Gaol leis an bpáiste:

Cad ba mhaith leat a bheith ar eolas ag bunscoil nua do pháiste mar gheall air nó uirthi?

An bhfuil aon mholtaí agat a d’fhéadfadh cabhrú le do pháiste socrú isteach 
i naíonáin shóisearacha?

An bhfuil eolas breise faoi do pháiste ar mhaith leat a insint don bhunscoil?

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Cuid 2: Tuismitheoir nó Caomhnóir 
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Cuid 3: Páiste                      Ainm:
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Cuid 3: Cead an Pháiste                    

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Le comhlánú ag an gcleachtóir réamhscoile in éineacht leis an bpáiste. Trí mharc a chur ar an aghaidh 
chuí tugtar an rogha don pháiste: 
 
(1) páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht maidir le dul ar scoil
 
(2) gníomhaíocht a roinnt leis an mbunscoil

Cuir marc ar an aghaidh chuí

Táim sásta páirt a 
ghlacadh i 
ngníomhaíocht faoi 
dhul chuig mo 
bhunscoil nua.

 

Táim sásta ligean 
duit mo 
ghníomhaíocht a 
roinnt le mo 
bhunscoil nua.
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Cuid 4: Cead Tuismitheora nó Caomhnóra                    

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Chomh maith le cóip den tuairisc a fháil lena coinneáil duit féin, iarrtar ort ar mhian leat go roinnfeadh 
an réamhscoil cóip di le scoil nua do pháiste. Ní féidir an tuairisc a sheoladh chuig an scoil gan cead 
uaitse. Iarrtar ort an fhoirm cheadaithe seo a shíniú nuair a bheidh trí chuid na tuairisce seo curtha 
ar fáil duit - an chuid a chomhlánaigh an cleachtóir, an chuid a chomhlánaigh tú féin, agus an chuid ar 
mhaith le do pháiste a roinnt leis an scoil.

Chomh maith le faisnéis ghinearálta faoi chúrsaí foghlama do pháiste, d’fhéadfadh eolas príobháideach 
a bheith i gceist sa tuairisc freisin maidir le do pháiste, mar shampla, a chúlra nó a cúlra ciníoch nó 
eitneach, a shláinte nó a sláinte nó aon mhíchumas nó riachtanas speisialta oideachais atá aige nó aici.

Iarrtar cead uait sna boscaí thíos go dtabharfadh an réamhscoil cóip den tuairisc faoi do pháiste don 
bhunscoil.   

Cuir tic ar na roghanna thíos  a bhaineann le hábhar

Léigh mé an tuairisc faoi mo pháiste. Léigh mé Níor léigh 
mé

Tugaim cead don réamhscoil an fhaisnéis uile a 
roinnt le bunscoil mo pháiste, lena n-áirítear aon 
fhaisnéis phríobháideach atá sa tuairisc..

Sea, tugaim 
cead.

Ní hea, ní 
thugaim 
cead.

Tugaim cead don réamhscoil agus don bhunscoil 
ábhar na tuairisce a phlé.

Sea, tugaim 
cead.

Ní hea, ní 
thugaim 
cead.

Sínithe Dáta

Tuismitheoir nó 
Caomhnóir:  

Cleachtóir:  

Bainisteoir:  
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Ag Aistriú: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil 
go dtí an Bhunscoil  
Gníomhaíochtaí a mholtar do réamhscoileanna chun tacú 
le haistriú dearfach go dtí an scoil

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Is féidir cabhrú le páistí ullmhú don aistriú go dtí 
an bhunscoil ar go leor bealaí. Mar shampla, ní 
mór go mbeadh scileanna agus meonta áirithe 
ag páistí. Áirítear ina measc seo scileanna cainte/
cumarsáide agus scileanna sóisialta mar aon le 
meonta dearfacha foghlama mar neamhspleáchas, 
fiosracht agus teacht aniar. 

Tá sé ríthábhachtach go gcuirfí deiseanna ar 
fáil do pháistí na scileanna seo a fhorbairt trí 
ghníomhaíochtaí leanúnacha agus trí ghnáthaimh 
na réamhscoile. Déan cinnte go leor deiseanna a 
chur ar fáil do pháistí:

• a bheith neamhspleách, ó thaobh aire a 
thabhairt dóibh féin ach go háirithe

• labhairt, cumarsáid a dhéanamh agus spraoi 
lena chéile

• scoileanna réitithe fadhbanna a chleachtadh 
agus foghlaim cén chaoi le leanúint ar aghaidh 
nuair nach n-oibríonn rudaí mar a bhí beartaithe 
acu

• an domhan mórthimpeall orthu a iniúchadh 
agus rioscaí foghlama a thógáil, lasmuigh ach 
go háirithe.

Ná dearmad leas a bhaint as Teimpléid Thuairiscithe 
Mo Scéal: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil go dtí an 
Bhunscoil le heolas a roinnt le tuismitheoirí/le 
caomhnóirí agus le scoileanna maidir le foghlaim pá
istí.                                                               

Seo thíos roinnt smaointe praiticiúla eile a bhféadfá 
leas a bhaint astu ó thús mhí na Bealtaine ar aghaidh. 
B’fhéidir go n-eagrófá gníomhaíochtaí aistrithe 
eile, i gcomhpháirt le bunscoileanna áitiúla. Féach 
an leidbhileog Comhghníomhaíochtaí aistrithe do 
naíonraí agus do bhunscoileanna le roinnt smaointe 
a fháil. 

Bíodh na páistí páirteach i bpleanáil na 
ngníomhaíochtaí aistrithe - céard ba mhaith leo 
a fháil amach? Tá sé tábhachtach go labhrófá 
leis na páistí agus go n-éistfeá go cúramach lena 
bhfreagraí. Déan taifead ar an mbreathnóireacht a 
dhéanann tú ar na páistí – a dtuairimí, a bhfreagraí 
agus a gceisteanna le linn spraoi agus le linn plé 
treoraithe faoin aistriú go dtí an bhunscoil. 

Gníomhaíochtaí a mholtar do réamhscoileanna chun tacú le haistriú dearfach go dtí an scoil                   
(Mo Scéal 2018)   
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Gníomhaíochtaí aistrithe
Leabhair ghrianghraf agus taispeántais ar na ballaí 

Cruthaigh leabhair ghrianghraf de scoileanna áitiúla le codanna éagsúla den taobh istigh/amuigh d’fhoirgneamh 

na scoile, den éide scoile, de na baill foirne. D’fhéadfá grianghraif a ghlacadh de shonóg na réamhscoile 

(béar/bábóg) ar cuairt ar an scoil. Fág na leabhair amuigh le go mbeidh fáil ag na páistí orthu nó suigh síos le 

cúpla páiste le labhairt fúthu agus éist lena dtugann siad faoi deara agus lena gceisteanna.

Cruthaigh taispeántas de ghrianghraif de scoileanna áitiúla ar an mballa.

• Cuir grianghraif de na páistí agus de na múinteoirí (ach cead a fháil) faoi bhun na scoileanna a mbaineann 

siad leo. 

• Pléigh cé a bheidh ag freastal ar gach scoil agus cad a bheidh ar bun acu ann. 

Spraoi agus prapaí spraoi 

Cuir na nithe seo a leanas ar fáil: 

• éide shamplach scoile nó sean-éide scoile/culaith spóirt sa chúinne bréigéide agus, más féidir, béar/bábóg 

mór le gléasadh. D’fhéadfá iarraidh ar thuismitheoirí/ ar chaomhnóirí sean-éide scoile/seanchulaith spóirt 

a bhronnadh ar an réamhscoil.

• bosca aistrithe le rudaí do na naíonáin shóisearacha, mar shampla coirníní snáithithe, pionnachláir, míreanna 

mearaí, leabhair phictiúr agus leabhair rannta, cásanna pinn luaidhe, málaí scoile, boscaí lóin, buidéil uisce, 

cóipleabhair, fillteáin le dúntóirí. Pléigh leis na páistí cé na rudaí ba chóir a bheith san áireamh.

• ‘seomra ranga scoile’ le haghaidh spraoi sochdhrámaíochta. Tabharfaidh sé seo léargas duit ar an gcaoi a 

bhfuil na páistí ag smaoineamh faoin scoil agus céard a cheapann siad fúithi. 

Plé faoin scoil 

Léigh scéalta faoi dhul ar scoil agus

• pléigh na nithe a bhfuil na páistí ag súil leo agus/nó a bhfuil imní orthu fúthu maidir le dul ar scoil.

• pléigh na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir an réamhscoil agus an bhunscoil. 

D’fhéadfadh na páistí:

• samhail a tharraingt/a phéinteáil/a thógáil den íomhá atá acu den scoil.

• Scríobh chuig páistí atá sna naíonáin shóisearacha (le duine fásta mar scríobhaí). D’fhéadfadh go 

mbeadh sé spraíúil an litir a sheoladh sa phost. B’fhéidir go scríobhfadh an múinteoir bunscoile na 

freagraí síos tar éis plé a dhéanamh leis na páistí sa rang agus go seolfaidís litir ar ais. 
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Gníomhaíochtaí aistrithe
Cuairteanna

Eagraigh:

• cuairt chuig seomra ranga i rith am scoile agus fanaigí le haghaidh gníomhaíochta. Taispeáin do na páistí 

cá mbeidh na cótaí, cá bhfuil na leithris, cé na bréagáin ar féidir spraoi leo. 

• cuairt 10/15 nóiméad chuig clós scoile folamh. Dírigh aird na bpáistí ar rudaí mar an doras go dtí na 

leithris agus labhair leo faoi chuid de na gníomhaíochtaí spraíúla a mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh 

iontu sa chlós nuair a rachaidh siad ar scoil.

• turas bus agus tiomáint thar na scoileanna áitiúla ar an mbus. Is maith an smaoineamh é seo má bhíonn 

na páistí ag dul ar aghaidh chuig roinnt scoileanna éagsúla. 

• cuairt fhíorúil - úsáid seisiúin Skype/Facetime leis an scoil/na scoileanna. B’fhéidir go dtaispeánfadh 

páistí na naíonán sóisearach an seomra ranga do pháistí na réamhscoile nó d’fhéadfadh an múinteoir an 

‘turas’ a stiúradh. 

• cuairt ón múinteoir scoile go dtí an réamhscoil (cúpla uair) le scéal a léamh nó le páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíocht éigin. Má bhíonn múinteoirí éagsúla i gceist, eagraigh grúpghníomhaíocht bheag leis na 

páistí a bheidh i rang gach múinteora ar leith.

• cuairt ó pháistí níos sine go dtí an réamhscoil le labhairt leis na páistí faoin scoil. D’fhéadfadh gur páiste 

de chuid rang a 5 nó rang a 6 a bheadh i gceist nó páiste de chuid na naíonán sóisearach nó sinsearach. 

D’fhéadfaí na ceisteanna a roinnt lena chéile roimh ré.

• cuairt le feiceáil cén chaoi a bhfuil ag éirí leis na páistí socrú isteach ina scoil nua san fhómhar. 
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Gníomhaíochtaí aistrithe
Comhpháirtíocht le tuismitheoirí/le caomhnóirí

Spreag na tuismitheoirí/na caomhnóirí:

• chun tacú lena bpáistí a bheith neamhspleách ó thaobh féinchúraim de agus ar bhonn ginearálta 

sa bhaile.

• ainmneacha na bpáistí a chur ar a gcuid cótaí/giuirléidí.

• bualadh le páistí eile a bheidh ag freastal ar an scoil chéanna le linn laethanta saoire an 

tsamhraidh ionas gur féidir leis na páistí teagmháil a choinneáil lena chéile.

Cruthaigh agus cuir ar an mballa taispeántas de na spriocanna atá ag na tuismitheoirí dá bpáistí agus iad ag 

dul ar scoil. Spreag na tuismitheoirí/na caomhnóirí a bhfuil an Béarla mar theanga bhreise acu scríobh ina 

dteanga dhúchais. 

Tabhair cuireadh do thuismitheoirí/do chaomhnóirí a bhfuil páistí níos sine acu ar scoil comhairle agus 

tacaíocht a chur ar fáil do thuismitheoirí/do chaomhnóirí céaduaire.

Eagraigh seisiún eolais do thuismitheoirí/do chaomhnóirí, go hidéalach i gcomhpháirt leis an scoil/na 

scoileanna. D’fhéadfá smaointe a roinnt maidir leis an gcaoi ar féidir le tuismitheoirí/le caomhnóirí cabhrú 

lena bpáistí a bheith ullamh don scoil agus na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir an réamhscoil agus an 

bhunscoil a mhíniú. Chomh maith leis sin, cuir tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas go bhféadfadh an próiseas 

aistrithe a bheith deacair do chuid acu, do thuismitheoirí/do chaomhnóirí céaduaire go háirithe, agus gur 

gnáthmhothúchán é seo.  

Iarr ar thuismitheoirí/ar chaomhnóirí aiseolas a chur ar fáil faoina dtaithí i dtaobh na ngníomhaíochtaí aistrithe 

agus bain úsáid as seo mar aon le léargais na bpáistí le cur leis an bpróiseas bliain i ndiaidh a chéile.
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Ag Aistriú: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil 
go dtí an Bhunscoil
 
Gníomhaíochtaí a mholtar do scoileanna le tacú le
haistriú dearfach go dtí na naíonáin shóisearacha

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Tréimhse thábhachtach agus shuimiúil do pháistí 

óga is ea an t-aistriú ón réamhscoil go dtí an 

bhunscoil agus is féidir le múinteoirí tacú leosan 

agus lena dteaghlaigh ar go leor bealaí. Teastaíonn 

am ó pháistí leis an aistriú a dhéanamh agus 

téann cuid acu i dtaithí air níos tapúla ná a chéile. 

Tugann páistí go leor dar fhoghlaim siad sa bhaile 

agus sa réamhscoil leo. Más amhlaidh gur roinn 

réamhscoileanna nó tuismitheoirí/caomhnóirí eolas 

faoi chúrsaí foghlama i dtaobh a bpáistí, ag úsáid 

Tuairiscí Mo Scéal: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil 

go dtí an Bhunscoil, bí cinnte leas a bhaint astu.  

Cuireann siad eolas úsáideach ar fáil maidir le 

scileanna, meonta agus taithí na bpáistí roimh an 

scoil ar féidir leat tógáil air.

I dtreo dheireadh mhí Aibreáin nó ag tús mhí na 

Bealtaine, d’fhéadfá grianghraif a ghlacadh de na 

háiseanna éagsúla sa scoil agus sa seomra ranga agus 

iad a roinnt leis na réamhscoileanna cuí. Is féidir leis 

na réamhscoileanna leabhar grianghraf a dhéanamh 

astu chun roinnt leis na páistí. D’fhéadfása 

leabhar grianghraf a dhéanamh freisin agus é a 

thabhairt do thuismitheoirí/do chaomhnóirí chun 

gur féidir leo é a phlé leis na páistí sna seachtainí 

sula dtéann siad ar scoil. Is maith an rud é eolas a 

thabhairt do na tuismitheoirí/na caomhnóirí agus 

na réamhscoileanna faoin múinteoir/múinteoirí a 

bheidh ag múineadh na naíonán sóisearach agus 

grianghraf den mhúinteoir/de na múinteoirí (ach 

cead a fháil) a roinnt leis na réamhscoileanna. 

Cabhróidh sé seo leis na páistí aithne a chur ar an 

múinteoir/na múinteoirí.

Cuir ceist ar pháistí níos sine maidir leis an gcaoi ar 

mhothaigh siadsan nuair a bhíodar ag dul ar scoil 

den chéad uair agus cad ba mhaith leo a insint do na 

páistí nua a bheidh ag teacht isteach. Tugann sé seo 

dearcadh an pháiste duit maidir leis an taithí scoile 

agus leis an eolas a theastaíonn ó na páistí.

Seo thíos roinnt bealaí praiticiúla agus taitneamhacha 

inar féidir le múinteoirí cabhrú le páistí dul i dtaithí 

ar a seomra ranga agus a scoil nua agus a bheith 

ar a gcompord iontu. D’fhéadfadh rannpháirtíocht 

na bpáistí cabhrú leat a mheas cén chaoi a bhfuil 

ag éirí leo socrú isteach sa scoil. Chomh maith leis 

sin, tá sé tábhachtach breathnóireacht a dhéanamh 

ar na páistí agus labhairt leo faoina dtaithí ag tosú 

sna naíonáin shóisearacha. Déan taifead ar an 

mbreathnóireacht a dhéanann tú orthu agus ar 

thuairimí agus ar cheisteanna na bpáistí. 

B’fhéidir gur mhaith leat gníomhaíochtaí aistrithe 

eile a eagrú freisin, i gcomhpháirt le réamhscoileanna 

áitiúla. Féach an leidbhileog Comhghníomhaíochtaí 

aistrithe do réamhscoileanna agus do bhunscoileanna 

chun roinnt smaointe a fháil.

Gníomhaíochtaí a mholtar do scoileanna le tacú le haistriú dearfach go dtí na naíonáin shóisearacha 
(Mo Scéal 2018)    
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Gníomhaíochtaí aistrithe 

Bíodh leagan amach an tseomra ranga cosúil leis an réamhscoil – é leagtha amach le cúinní ábhar spéise, go 
leor ábhar a bheith ar fáil go réidh (boscaí, clocha, craobhóga, éadach). Cuir spás compordach ar fáil le mála 
pónairí agus blaincéid inar féidir le páistí (iad siúd atá corraithe go háirithe) a scíth a ligean. 

Bíodh gníomhaíochtaí áirithe lasmuigh.

Bíodh leabhair, scéalta, gníomhaíochtaí agus gnáthaimh a bhfuil taithí ag na páistí orthu ón réamhscoil ann, 
mar aon le cinn nua. 

Taispeáin: 
• clár ama laethúil/seachtainiúil le pictiúir.
• grianghraif de na réamhscoileanna ónar tháinig na páistí. Déanaigí plé orthu.
• balla teaghlaigh le grianghraif de theaghlach, de na peataí srl. ag gach páiste. Déanaigí plé orthu.
• grianghraf den mhúinteoir ar an doras ionas go n-aithneoidh na páistí a seomra ranga.

 Léigí scéalta faoi dhul ar scoil agus:
• labhraígí faoin gcaoi a mothaíonn na páistí faoin aistriú.
• tabhair deis do na páistí pictiúir a tharraingt faoin scoil. 
• pléigí na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir an réamhscoil agus an scoil. 

Cabhraigh leis na páistí dul i dtaithí ar a dtimpeallacht nua go mbeidh a fhios acu cá bhfuil rudaí, na leithris 
go háirithe; cabhróidh pictiúir ar dhoirse/ar bhoscaí stóras leis seo. 

Is féidir leis na leithris a bheith ina gcúis imní, mar sin déan cinnte de go mbíonn na páistí ar an eolas faoi 
leithris na gcailíní agus leithris na mbuachaillí agus cuimhnigh ar an mboladh. Bíonn boladh ar leith ag gach 
scoil, na leithris go háirithe! Déan iarracht a chinntiú go mbíonn gallúnach dheas agus úraitheoir/bolaitheoir 
deas aeir ar fáil. B’fhéidir gur mhaith leat cuid d’ealaín na bpáistí a chrochadh istigh ann.

Spreag na páistí chun a bheith chomh neamhspleách agus is féidir sa seomra ranga – ábhair a scaipeadh, 
glanadh suas, athchúrsáil, uisce a chur ar na plandaí, bia a thabhairt do na héin. Bíodh róta ann do pháistí a 
mbíonn deacrachtaí acu leis seo agus iarr ar pháistí obair le cara.

D’fhéadfadh páistí an bréagán is fearr leo a bhreith leo ón mbaile an chéad chúpla seachtain. 

D’fhéadfadh páistí a bhfuil aithne acu ar a chéile nó a bhí sa réamhscoil chéanna suí lena chéile. 

Déan go leor gníomhaíochtaí i mbeirteanna nó i ngrúpaí ionas gur féidir le páistí aithne a chur ar a chéile. 
Cuir prapaí ar fáil le gur féidir leo spraoi lena chéile (rópaí scipeála, cleas na bacóide, liathróidí) sa chlós. 
Coinnigh súil ar do pháistí atá leo féin nó a bhfuil cuma chorraithe orthu agus ná dearmad feidhm an chloigín 
a mhíniú dóibh.

An seomra ranga a bheith réidh
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Tar éis dóibh cúpla seachtain a chaitheamh ag socrú isteach, cuir ceist ar na páistí maidir leis an gcaoi ar 

mhothaigh siad ag dul ar scoil den chéad uair – rudaí a thaitin go mór leo agus rudaí a bhí deacair, dar leo.

Iarr ar na páistí pictiúir a tharraingt faoi theacht ar scoil – léiriú ar a gcéad lá/seachtain ar scoil. Iarr orthu cur 

síos a dhéanamh ar an bpictiúr agus breac síos a gcuid smaointe. Roinn na léargais seo leis na tuismitheoirí 

agus leis na caomhnóirí.

Faigh amach cé na spriocanna atá ag na tuismitheoirí/na caomhnóirí dá bpáistí agus iad ag dul ar scoil den

chéad uair. Scaip ‘post-its’® ag an lá oscailte nó ag tús an téarma agus iarr ar na tuismitheoirí/na caomhnóirí

cúpla sprioc atá acu dá bpáiste a scríobh síos. Féach ar na spriocanna seo arís i rith na bliana.

Bíodh teachtaireachtaí maidir leis na nithe seo a leanas i bpacáiste eolais na scoile:

• cén chaoi le cabhrú le páistí agus iad ag aistriú go dtí an scoil

• an curaclam, an tábhacht a bhaineann le spraoi agus an chaoi a dtacaíonn sé le foghlaim   

  agus le forbairt páistí. D’fhéadfá leidbhileoga spraoi na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus  

  Measúnachta a thabhairt amach freisin. 

• Clár ama an lá scoile ionas go mbeidh cur amach ag tuismitheoirí ar an sceideal agus go mbeidh  

  siad in ann é seo a phlé lena bpáiste.

Déan cumarsáid rialta le tuismitheoirí/le caomhnóirí ionas go mothaíonn siad mar chuid de phobal na scoile. 

Spreag teagmháil neamhfhoirmeálta le tuismitheoirí/le caomhnóirí agus iad ag fágáil páistí ar scoil nó dá 

mbailiú. Smaoinigh ar théacs nó ar nóta a chur abhaile do na tuismitheoirí/na caomhnóirí sin nach dtagann 

go dtí an scoil gach lá.

Uaireanta bíonn strus ar roinnt tuismitheoirí/caomhnóirí nuair a bhíonn a bpáiste ag aistriú go dtí an scoil, 

tuismitheoirí/caomhnóirí céad uair go háirithe. Mar sin, cuimhnigh orthu siúd a bhféadfadh tacaíocht bhreise 

a bheith de dhíth orthu chun iad a chur ar a suaimhneas. Smaoinigh faoi chóras meantóireachta a chur ar bun 

do thuismitheoirí/do chaomhnóirí. B’fhéidir go bhféadfadh Cumann na dTuismitheoirí maidin chaifé a eagrú 

an chéad seachtain de mhí Mheán Fómhair ionas gur féidir le tuismitheoirí/le caomhnóirí aithne a chur ar a 

chéile.  

Gníomhaíochtaí aistrithe
Guthanna na bpáistí a chur san áireamh

Ag obair i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí/le caomhnóirí
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Eagraigh seisiún eolais do thuismitheoirí/do chaomhnóírí i dtreo dheireadh mhí Mheán Fómhair nó ag tús 

mhí Dheireadh Fómhair chun iad a chur ar an eolas faoin gcuraclam agus faoin gcaoi a bhfuil ag éirí lena 

bpáistí socrú isteach sna naíonáin shóisearacha. 

Iarr ar thuismitheoirí/ar chaomhnóirí aiseolas a thabhairt maidir le haistriú a bpáiste go dtí na naíonáin 

shóisearacha agus bain úsáid as an eolas seo mar aon le tuairimí na bpáistí le cur leis an bpróiseas bliain i 

ndiaidh a chéile.

Gníomhaíochtaí aistrithe
Ag obair i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí/le caomhnóirí
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Ag Aistriú: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil 
go dtí an Bhunscoil  
Comhghníomhaíochtaí aistrithe do naíonraí agus 
bunscoileanna 
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Cabhraíonn dea-chaidreamh idir réamhscoileanna agus bunscoileanna le haistriú dearfach do pháistí. Tacaíonn 

gníomhaíochtaí aistrithe le cleachtóirí agus le múinteoirí ó thaobh na nithe seo a leanas:  

• caidrimh phroifisiúnta a chothú agus saineolas a roinnt.

• eolas tábhachtach a roinnt maidir le foghlaim agus forbairt páistí an bhliain sula dtéann siad ar scoil.

• oibriú le chéile agus tuiscint níos fearr a fháil ar thimpeallacht foghlama, curaclam agus oideolaíocht a  

 chéile.

• comhimeachtaí a eagrú do pháistí agus do thuismitheoirí.

Gníomhaíochtaí aistrithe

D’fhéadfaí cuairteanna cómhalartacha a eagrú – d’fhéadfadh an cleachtóir cuairt a thabhairt ar sheomra ranga 

na naíonán sóisearach agus d’fhéadfadh an múinteoir cuairt a thabhairt ar an réamhscoil.

D’fhéadfadh an cleachtóir agus na páistí cuairt a thabhairt ar an scoil chun cabhrú leis na páistí dul i dtaithí ar 

thimpeallacht na scoile. 

D’fhéadfadh an réamhscoil, ach cead tuismitheoirí/caomhnóirí a fháil, eolas a roinnt leis an scoil maidir le 

foghlaim agus forbairt na bpáistí, ag baint úsáide as Teimpléid Thuairiscithe Mo Scéal: Ag Gluaiseacht ón 

Réamhscoil go dtí an Bhunscoil.

Le linn an téarma dheireanaigh, d’fhéadfadh an múinteoir agus an cleachtóir comhimeachtaí a eagrú do na 

páistí:

• dul go dtí go páirc áitiúil le haghaidh picnic béiríní. 

• maidin/tráthnóna spóirt sa scoil.

• turas go hionad áitiúil (Stáisiún na nGardaí, Stáisiún Dóiteáin, Clós Súgartha, Feirm Peataí). 

D’fhéadfadh an múinteoir agus an cleachtóir comhsheisiún eolais a eagrú do thuismitheoirí/do chaomhnóirí le 

smaointe a roinnt maidir leis an gcaoi ar féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí cabhrú lena bpáistí a bheith ullamh 

don bhunscoil agus leis na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir an naíonra agus an bhunscoil a mhíniú. 

D’fhéadfadh an cleachtóir cuairt a thabhairt ar na páistí sa scoil san fhómhar go bhfeicfeadh sé/sí cén chaoi a 

bhfuil ag éirí leis na páistí socrú isteach. 

Comhghníomhaíochtaí aistrithe do naíonraí agus bunscoileanna (Mo Scéal 2018)     
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Mo Scéal: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil 
go dtí an Bhunscoil - Eolas do thuismitheoirí
nó do chaomhnóirí

A Thuismitheoir/A Chaomhnóir, a chara,

Isam tábhachtach, spreagúil é an ghluaiseacht ón réamhscoil go dtí an bhunscoil do pháistí agus dá 

dteaghlaigh. Ag an am céanna, is féidir leis a bheith mar ábhar áirithe imní. Is féidir linn go léir comhoibriú le 

chéile chun tacaíocht a thabhairt do pháistí lena linn seo trí chabhrú leo a bheith dearfach agus muiníneach 

faoin athrú. Cabhróidh dea-chaidreamh, cumarsáid rialta idir réamhscoil do pháiste, tú féin agus an bhunscoil 

nua san áireamh, leis seo. Tuairisc atá i Mo Scéal, inar féidir le réamhscoil do pháiste eolas úsáideach faoi 

fhoghlaim agus faoi fhorbairt do pháiste a roinnt sa bhliain sula dtéann sé/sí ar scoil. Ciallaíonn Mo Scéal ‘my 

story’ as Béarla and cabhraíonn an tuairisc leis an réamhscoil scéal do pháiste a insint – na rudaí a thaitníonn 

leo, na rudaí nach dtaitníonn leo, a gcuid spéiseanna, a gcuid láidreachtaí agus a gcuid dúshlán. Cineál 

‘grianghraf d’am áirithe’ de do pháiste atá ann sar a thosaíonn sé/sí ar naíonáin shóisearacha.

Tá ceithre roinn i Mo Scéal

Cuid 4: Cead chun eolas a roinnt leis an mbunscoil

Tabharfar cóip den tuairisc Mo Scéal duit le coimeád agus iarrfar ort chomh maith cead a thabhairt don 

réamhscoil an tuairisc a roinnt le bunscoil nua do pháiste. Iarrfar ort freisin an bhfuil tú sásta go bpléifeadh an 

réamhscoil agus an bhunscoil ábhar na tuairisce. 

Ní bheidh ort cinneadh faoi seo a dhéanamh go dtí go mbeidh an tuairisc iomlán faoi do pháiste léite agat. Ní 

féidir an tuairisc a chur chuig an scoil gan cead uaitse. Má ta ceist ar bith agat, nó ábhar buartha faoi cad atá i 

gceist, is féidir leat labhairt leis an gcleachtóir réamhscoile.

• Cuid 1 don cleachtóir chun eolas faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt do pháiste a roinnt.

• Cuid 2 duitse, an tuismitheoir/an caomhnóir, chun eolas a d’fhéadfadh a bheith úsáideach don scoil  

 faoi do pháiste a roinnt. 

• Cuid 3 do do pháiste. Tabharfar cuireadh dó/di pictiúr a tharraingt nó grianghraf a roinnt leis an   

 scoil.

• Cuid 4 inar iarrtar cead ort chun cóip de thuairisc do pháiste a roinnt leis an mbunscoil.

primar
developments
foráis sa bhunscolaíocht

ncca.ie/earlychildhood

Mo Scéal: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil go dtí an Bhunscoil - Eolas do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí       
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AGUISÍN B
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AGUISÍN C

Acmhainní   
Tá eolas faoi acmhainní don naíonra agus don scoil ar fáil ar na suíomhanna idirlín seo a 
leanas. Tá eolas níos cuimsithí ar fáil ar shuíomh Gaeloideachas.

Eolas ginearálta faoin tumoideachas agus oideachas lán-Ghaeilge: 

Gaeloideachas www.gaeloideachas.ie

Altram www.altram.org  

Comhairle na Gaelscolaíochta www.comhairle.org  

Comhar Naíonraí na Gaeltachta www.comharnaionrai.ie  

Acmhainní foghlama:

Gaeilge don Naíonra www.gaeilgedonnaionra.ie   

Irish for Parents www.irishforparents.ie   

Acmhainní don seomra naíonra agus don seomra ranga:

Aistear www.ncca.ie/ga/an-luath-óige/aistear

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta www.cogg.ie 

An tÁisaonad www.aisaonad.org 

NCCA www.ncca.ie 

Síolta www.siolta.ie 

Tusla www.tusla.ie 
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