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Clá

RÓL AN MHÚINTEORA 

• An dúshlán – FCÁT a chur i bhfeidhm

• Cad iad na féidearthachtaí mar chleachtóir aonair?

• Cad iad na féidearthachtaí uile-foirne?

CLÁR



“[I]s é comhtháthú an 
ábhair agus na teanga atá 
lárnach i gcur i bhfeidhm 

an tumoideachais 
éifeachtaigh” 

(Ó Ceallaigh, Ó Laoire & Uí 
Chonghaile, 2019)



Cad é an botún is coitianta a chloiseann tú sa
seomra ranga a chuireann soir (nó siar!) tú?







Conas a thacaíonn an scoil libh chun na scileanna/feasacht teanga a fhorbairt?

Mar chleachtóir aonair? Mar fhoireann?

Ag Breathnú ar an Scoil Againne (2016)

Maidir leis an múinteoir: 
• tá an t-eolas ábhair, an t-eolas oideolaíochta agus na scileanna 

bainistíochta seomra ranga riachtanacha aige/aici 
• roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cleachtais pleanála, 

ullmhúcháin agus measúnaithe a chuireann foghlaim na scoláirí 
chun cinn 

• roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cuir chuige teagaisc atá 
oiriúnach do na cuspóirí foghlama agus do riachtanais foghlama 
na scoláirí

• freagraíonn sé/sí do riachtanais foghlama aonair agus 
idirdhealaíonn sé/sí gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama mar 
is gá

Maidir leis na múinteoirí: 
• tá meas acu ar an bhforbairt ghairmiúil agus ar an 

gcomhoibriú gairmiúil agus glacann siad páirt iontu
• oibríonn siad le chéile chun deiseanna foghlama a 

cheapadh do scoláirí ar fud an churaclaim agus taobh 
amuigh de 

• i gcomhar lena chéile forbraíonn siad agus cuireann 
siad i bhfeidhm cleachtais measúnaithe ... atá 
comhsheasmhach agus iontaofa 

• cuidíonn siad leis an acmhainn uile-foirne a thógáil 
trína saineolas a roinnt





• Ceistímid uile ár gcumas teanga

• Gníomhartha pleanáilte go córasach

• Bíodh an sprioctheanga feiceálach (ach cruinn!) 

• Deiseanna úsáidte Gaeilge a chruthú agus chothú sna
hábhair

• Bímis gníomhach agus glórach ag lorg cothrom na féinne

• Bímis comhghleacúil agus muid ag treabhadh an ghoirt
chéanna

Cruthaímis
feasacht teanga
chun an t-ábhar
agus an teanga a 

mhúineadh go 
héifeachtach!





FCÁT sa seomra ranga

Mo thaithí féin



Eochairfhocail

• An tábhacht a 

bhaineann leis na

heochairfhocail.

• Na heochairfhocail i

bhfoirmeacha

éagsúla (iolra agus

TG)

• Na heochairfhocail i

gcomhthéacs



Réamheolas/nascanna

• Daonáireamh

Daon/áireamh

Daon – daonra (líon na ndaoine sa tír)

daonna (duine daonna)

Áireamh – chun rud éigin a áireamh/a   

chomhaireamh

(1,2,3,4….)

áireamhán

Daonáireamh : Nuair a 

chomhaireann an rialtas daonra na tíre i

suirbhé.



Roinnt tascanna

bunaithe ar na

heochairfhocail –

Cuid A



Roinnt tascanna bunaithe ar na

heochairfhocail – Cuid B

• Líon na bearnaí (le liosta focal ag bun an 

leathanaigh nó gan aon liosta focal nó le 

roghanna)

• ‘Scrúdú’ tapa ag tús ranga. Glaoigh amach

abairt le bearna nó déan cur síos ar

eochairfhocal nó cuir léaráidí ar an gclár

bán. Cuirim ceisteanna ar dhaltaí go minic

focal a litriú. 

• Cé mhéad focal?



Scrúdú

• An cuma faoin litriú? An gcaithfimid rudaí a litriú i

gceart? An bhfuil an Ghaeilge tábhachtach? An féidir

linn Béarla a úsáid muna mbíonn an focal Gaeilge ar

eolas againn?

• Cén fáth go gcuirtear na ceisteanna seo? 

• Iarracht?

• Leisciúlacht?



Scafláil

Tá sé tábhachtach a chinntiú go mbíonn

an teanga ag na daltaí dul i ngleic leis na

tascanna a thugaimid dóibh.

Muna mbíonn an teanga acu tá sé deacair

a mheas muna bhfuil ag éirí leo de bharr

bearnaí sa chumas teanga nó de bharr

nach dtuigeann siad an t-ábhar. 



……..do thuairim
uait faoi sin. 



Giotaí

gramadaí

• Mo + h

• An aimsir láithreach

(Cuirim seachas chuirim)

• Botúin choitianta (a lán

seachas alán) (ag 

déanamh seachas ag 

dhéanamh)

• Sa roimh chonsan agus

san roimh ghuta (sa

bhosca/sa mhála ach san 

oifig)



Míle buíochas

• Ná dearmad gurb é an t-ábhar an rud is 

tábhachtaí sa chur chuige seo ar fad. 

Bainimid úsáid as an teanga chun an 

fhoghlaim san ábhar a threisiú. Ach má

bhíonn an fheasacht teanga ard bíonn an 

tuiscint faoin ábhar ar chaighdeán ard leis. 



1. An bhfuil aon ghníomhaíochtaí a d'fhéadfadh le pobal uile na scoile tabhairt fúthu le chéile le béim a chur
ar an sealbhú teanga/cursaí cruinnis ar bhonn uile scoile?

2. An bhfuil aon nodanna do mhúinteoirí nua ar conas a gcuid ranganna a phleanáil le go mbeidh an bhéim
chuí ar an ábhar féin agus sealbhú teanga - go háirithe i dtaobh briseadh síos ama agus
straitéisí praiticúla... ?

3. An bhfuil aon mholtaí ag an bpainéal maidir le conas an teic a úsáid le haird na scoláirí a tharraingt ar
chúrsaí teanga ina gcuid ranganna (taobh amuigh den seomra ranga Gaeilge)?

4. An bhfuil aon mholtaí maidir le feasacht i dtaobh tábhacht an chruinnis a ardú i gcoitinne i
measc na foirne? Aon bhealaí spreagúla le tabhairt faoi a thugann tacaíocht do mhúinteoirí seachas cur 
leis an ualach mór oibre atá acu cheana?
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http://www.gaeloideachas.ie/muinteoir-iar-bhunscoile/
http://bit.ly/GaeloidYT
http://bit.ly/NLGaeloid
http://bit.ly/AbharGaeloid
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