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Roinnt spreagcheisteanna: An Bord Bainistíochta

Cén tuiscint / sainmhíniú 
atá ag an mBord 

Bainistíochta ar theanga an 
tsóisialaithe?

Cén toradh a fheiceann 
an Bord Bainistíochta ar 

Pholasaí Labhairt na 
Gaeilge na scoile?

Cén leibhéal sástachta atá ag  
an mBord faoi pholasaí / 

chleachtas reatha na scoile i leith 
na Gaeilge mar theanga an 

tsóisialaithe?

An gcreideann an Bord go 
bhfuil sé réadúil a bheith ag 

súil le húsáid na Gaeilge i 
gcónaí? 

a) i measc na ndaltaí? 
b) i measc an bhoird féin? 

c) i meas grúpaí seachtracha?

Cén tionchar/ról atá/a bheidh 
ag an mBord Bainistíochta ar 

theanga an tsóisialaithe 
 sa scoil?

Cad iad na dúshláin atá roimh 
úsáid na Gaeilge go sóisialta i 

measc daltaí faoi láthair?

Cad is féidir leis an mBord 
Bainistíochta a dhéanamh an 

Ghaeilge mar theanga an 
tsóisialaithe a spreagadh?

Conas is féidir le Polasaí  
Labhairt na Gaeilge an bhearna 
idir an staid reatha agus fís na 

scoile a shárú?

Cé a ghlacann freagracht as 
an ngné seo den pholasaí 

Labhairt na Gaeilge?
An gcreideann an bord go 
bhfuil polasaí labhairt na 

Gaeilge inmhianaithe?
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Roinnt spreagsmaointe: An Bord Bainistíochta

Go mbíonn tiomantas ón 
mBord Bainistíochta/  go 

mbeidh gach gné de shaol na 
scoile fréamhaithe san  

éiteas Gaeilge.

Go mbíonn an Bord 
Bainistíochta ag  
feidhmiú trí  
Ghaeilge amháin.

Go ndéanfaí gaol láidir  
comhoibritheach a chothú idir  

an Bord Bainistíochta,  
an Coiste Gaeilge agus 

Coiste na dTuismitheoirí,  
mar a bhaineann le héiteas  

na Gaeilge a chur  
chun cinn. Níor mhór an t-ábhar 

ón dá choiste a chur ar fáil  
go dátheangach ar a laghad.

Gurb i nGaeilge a dhéanfaidh an 
scoil a gnó leis an Roinn 
Oideachais agus leis an gcuid eile 
den státchóras chomh fada  
agus is féidir.

Go mbeidh sreabhadh  
eolais leanúnach á chur ar  

fáil faoi bhuntáistí an 
dátheangachais/ 

tumoideachais do 
thuismitheoirí agus  

do na daltaí.
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Go mbíonn Polasaí Labhairt  
na Gaeilge mar mhír sheasta 

ag gach cruinniú den  
Bhord Bainistíochta.

Go ndéanfaidh an Bord 
Bainistíochta athbhreithniú ar 
fheidhmiú agus ar oiriúnacht 
Polasaí Labhairt na Gaeilge go 
bliantúil i gcomhar leis an 
bPríomhoide agus le  
foireann na scoile.

Go mbeidh comhthuiscint  
agus comhaontú láidir idir an 

Bord, an fhoireann agus na 
daltaí ar an rún 

maidir le labhairt na Gaeilge 
agus ar an gcur chuige.

Go mbronnfaí teastas/duais  
ar ambasadóir na Gaeilge  
gach bliain ag an gcruinniú 
ginearálta bliantúil.
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Le cur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge - tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a 
thagann aníos sa phlé:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach bhfuil le cur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge (agus réasúnaíocht): moltar a áireamh 
anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. 
Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus Polasaí Labhairt na Gaeilge á 
athnuachan.

Nod don eolach! 
Tá treoirleabhar lán le straitéisí agus  
moltaí praiticiúla do phlean teanga scoile  
ar fáil! Íoslódáil Polasaí Labhairt na Gaeilge  
ag www.gaeloideachas.ie. 
 
Tacaíochtaí Breise 
Is fiú breathnú ar an Teimpléad do  
Pholasaí Gaeilge do Bhunscoil  
Ghaeltachta atá ar fáil ag www.cogg.ie.  
Tá go leor smaointe fiúntacha ann do  
   bhunscoileanna lasmuigh den  
           Ghaeltacht freisin.




