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Do Theanga – Do Thuairim! - Tuismitheoirí/Caomhnóirí 
 
Rang ina bhfuil an páiste/na páistí: ________________________  
 

1= I gcónaí            2 = go hiondúil            3= go minic             4= anois is arís            5 = riamh  
 

Ag úsáid na foirmle thuas, tabhair uimhir do gach ráiteas le do thoil:- 

Labhraím Gaeilge leis na páistí sa bhaile  

Is í an Ghaeilge príomhtheanga labhartha an bhaile  

Labhraím Gaeilge leis na páistí sa chlós  

Labhraím Gaeilge leis na múinteoirí  

Labhraím Gaeilge leis an bPríomhoide  

Labhraím Gaeilge le tuismitheoirí eile  

Mothaím muiníneach ag labhairt as Gaeilge  

Mothaím muiníneach ag scríobh as Gaeilge  

Mothaím muiníneach ag léamh as Gaeilge  

Bainim leas as an acmhainn www.irishforparents.ie  

Bíonn na focail agam atá ag teastáil chun labhairt leis na páistí i  
dtimpeallacht na scoile  

Bíonn na focail agam atá ag teastáil chun labhairt leis na páistí sa bhaile agus  
muid i mbun cluichí spraoi  

Bíonn na focail agam atá ag teastáil chun labhairt leis na páistí sa bhaile agus  
muid i mbun obair bhaile  

Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach an Ghaeilge a labhairt leis na páistí sa bhaile  

Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach an Ghaeilge a labhairt i dtimpeallacht na scoile  

Is breá liom bheith ag labhairt na Gaeilge  

Is breá liom an Ghaeilge  

Ba bhreá liom níos mó deiseanna chun an Ghaeilge a labhairt  

Ba bhreá liom níos mó deiseanna chun an Ghaeilge a fhoghlaim  

Ba bhreá liom a bheith páirteach i gcur chun cinn na Gaeilge sa scoil i  
measc tuismitheoirí  

Ba bhreá liom a bheith páirteach i gcur chun cinn na Gaeilge sa scoil i  
measc na ndaltaí  

 

Aguisín C: Suirbhé Scoile
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Do Theanga – Do Thuairim! - Daltaí 
 
Rang: ______________ Dalta: ______________  
 

1= I gcónaí            2 = go hiondúil            3= go minic             4= anois is arís            5 = riamh  
 

Ag úsáid na foirmle thuas, tabhair uimhir do gach ráiteas le do thoil:- 

Labhraím Gaeilge leis na páistí sa seomra ranga nuair atá an múinteoir ag éisteacht  

Labhraím Gaeilge leis na páistí sa seomra ranga nuair nach bhfuil an múinteoir  
ag éisteacht  

Labhraím Gaeilge leis na páistí sa chlós nuair atá an múinteoir ag éisteacht  

Labhraím Gaeilge leis na páistí sa chlós nuair nach bhfuil an múinteoir ag éisteacht  

Labhraím Gaeilge leis na múinteoirí  

Labhraím Gaeilge leis an bPríomhoide  

Mothaím muiníneach ag labhairt as Gaeilge  

Mothaím muiníneach ag scríobh as Gaeilge  

Mothaím muiníneach ag léamh as Gaeilge  

Mothaím níos muiníní ag labhairt as Gaeilge ná Béarla  

Bíonn na focail agam atá ag teastáil chun labhairt leis na daltaí eile  

Bíonn na focail agam atá ag teastáil chun labhairt leis na daltaí eile agus muid  
i mbun cluichí spraoi  

Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach an Ghaeilge a labhairt sa seomra ranga  

Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach an Ghaeilge a labhairt gach áit sa scoil taobh  
amuigh den seomra ranga  

Is breá liom bheith ag foghlaim ar an ríomhaire trí Ghaeilge  

Is breá liom éisteacht le ceol Gaelach  

Is breá liom breathnú ar chláir teilifíse agus ar an idirlíon trí Ghaeilge  

Labhraím Gaeilge sa bhaile  

Labhraím Gaeilge ag spraoi le mo chairde lasmuigh d’amanna scoile  

Is breá liom an Ghaeilge  

Tá sé spraíúil Gaeilge a labhairt 

 


