
Uirlis idirghníomhach chun scoileanna 

a spreagadh an Ghaeilge a chothú mar 

ghnáththeanga chumarsáide, an spraoi

& an tsóisialaithe

Fís na scoile • An Ghaeilge sa Chlós • Seirbhísí Seachtracha sa Scoil •
Timpeallacht Ghaelach a Chruthú • Feasacht Teanga a chothú • An
Coiste Gaeilge • Pobal na Gaeilge lasmuigh de Gheataí na Scoile •

Ról na dTuismitheoirí/gCaomhnóirí • Tacaíocht Teanga do
Thuismitheoirí/Chaomhnóirí • Ról an Mhúinteora • Tacaíocht Foghlama

• An Bord Bainistíochta • Earcú Foirne & Ceist na Gaeilge

Eagrán 2 
beo anois ar 

www.gaeloideachas.ie

Téamaí & Grúpaí a bhfuiltear ag díriú orthu 

Spreagcheisteanna & Spreagsmaointe

Do Dhaltaí, Tuismitheoirí, Múinteoirí, Foirne
Tacaíochta, Boird Bhainistíochta & Coistí

Tuismitheoirí.

An bhfuil fís ag an
scoil do labhairt na
Gaeilge? Má tá, an
bhfuil sí soiléir do na
páirtithe éagsúla?

An mbaintear leas as
tobar teanga dhaltaí

na n-ardranganna
chun na daltaí óga a
spreagadh sa chlós?

Cén chaoi ar féidir le
múinteoirí úsáid nádúrtha

na teanga a spreagadh go
gníomhach idir dhaltaí i
dtimpeallacht iomlán na

scoile?



Cén tacaíocht
teanga atá ar fáil

don fhoireann
riaracháin?

An bhfuil ról ag an
scoil i gcur chun cinn
na teanga sa phobal

áitiúil? Cén fáth?

An bhfuil na seirbhísí
tacaíochta

seachtracha ag cur
tacaíochta ar fáil i

nGaeilge?

Cad iad na
tacaíochtaí atá / a
bheidh ar fáil chun
cumas Gaeilge na

dtuismitheoirí a
shaibhriú?

An dtuigeann
tuismitheoirí fís na

scoile i leith labhairt
na Gaeilge?

• Leagan PDF den Leabhar

• Sleamhnán do Gach Spreagcheist &

Spreagsmaoineamh chun Fócas a Éascú 

• Leagan Powerpoint de na Sleamhnáin 

• Leathanach Oibre do Gach Caibidil 

• Teimpléad de Pholasaí Labhairt na Gaeilge 

• Teimpléad de Shuirbhé Scoile 

Tá súil ag Gaeloideachas go mbainfidh scoileanna leas as Beatha Teanga chun an Ghaeilge
mar ghnáththeanga chumarsáide na scoile a chur i gcroílár Polasaí Teanga na Scoile

Tacaíochtaí eile leis an leabhrán

Bígí i dteagmháil linn má tá smaointe / moltaí eile agaibh

eolas@gaeloideachas.ie

• Físeáin Spreagúla ina gCuireann Príomhoidí/Múinteoirí
a dTaithí Féin i Láthair Maidir le hÁbhar Plé na gCaibidlí


