
Seimineár Beatha Teanga
ag cothú na Gaeilge labhartha ag an mbunleibhéal
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Silvia Uí Sheanlaoich



Tosaíochtaí le linn 'Covid’
easpa cumarsáide trí Ghaeilge



Ag snámh
in aghaidh

easa



Uaillmhian,
uaillsprioc,
gach scoil:
Daltaí líofa, 
cumasacha, 
muiníneacha sa 
teanga ag fágáil 
na bunscoile.



Meon dearfach
i leith na teanga 
cothaithe 
iontu.



Seifteanna
Straitéisí
daltaí a mhealladh 
le húsáid na 
Gaeilge a
fhorleathnú
ina measc.



Polasaí 
Labhairt na 
Gaeilge

Scoil Gharbháin 1982-2018:

Is Gael Scoil í Scoil Gharbháin agus táimid mar chuid 

de chlann ollmhór, eagraíocht, ar a dtugtar 

‘Gaeloideachas’. Tugtar treoir dúinn ó 

Ghaelscoileanna maidir le nósanna ‘s polasaithe a 

bhíonn á gcleachtadh againn sa scoil. Bíonn cabhair ‘s 

comhairle le fáil uatha i rith na bliana mar chuid de 

chlann ‘Gaeloideachas’.

Is í an Ghaeilge teanga chaidrimh na scoile go 

hiomlán. Ní teanga teagaisc amháin í. Níl sí teoranta 

don seomra ranga amháin. Tá sé tábhachtach go 

dtuigfí é seo, gur teanga bheo í, teanga chumarsáide 

ina measc siúd go bhfuil sí acu.  



Teanga na 
cumarsáide 
aibhsithe ag 
gach cruinniú 
foirne.



Treoir 
chéimniúil
chórasach
phraiticiúil



Foireann
inbhainistíochta
na scoile



Fís na scoile



Clár don chéad 
chruinniú foirne 
ar Bheatha 
Teanga



Láidreachtaí
na Scoile

Bord Bainistíochta
Tuismitheoirí

Foireann na scoile



Tosaíochtaí
na Scoile
Teanga chumarsáide
na ndaltaí
a chothú



Áiseanna
Clár na bhfíseán
Gnéithe ar líne



Fís na Scoile
Spreagcheisteanna



Fís na Scoile
Spreagsmaointe



Tuairimí
agus

moltaí 



An cur chuige
Grúpaí tobsmaointeoireachta



Aischothú
ar an 
gclár bán 
go feiceálach



Toradh

• Gach ball foirne aontaithe 
• Ionchur ag gach ball foirne
• Ionchur na n-iarscoláirí



Toradh
Tionól na maidine;
amhránaíocht sa chlós



FMS - Féin Mheastóireacht Scoile

D'fhéadfaí 'Beatha Teanga’
a chuir san áireamh mar
chuid de FMS



Éamon Catterson



Beatha

Teanga 

AN COISTE GAEILGE / AN GHAEILGE SA CHLÓS



AN SCOIL 

•75 PÁISTE AR AN ROLLA 

•3 MÚINTEOIR RANGA AGUS MÚINTEOIR TF

•SCOIL SA GHAELTACHT

•PÁIRTEACH I SCÉIM AITHEANTAIS NA GAELTACHTA  



Tús Maith, Leath na hOibre

•Cruinniú leis na múinteoirí 

•Ag dul tríd spreagcheisteanna ón 

leabhrán Beatha Teanga 

•Roghnaigh muid na caibidlí sin

mar go raibh muid ag iarraidh 

béim a chur ar Theanga ó Bhéal. 



Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí

•Foclóir/ Téarmaíocht “Cluichí Clóis” 

sna ranganna mar bhunchloch againn. 

• Seo déanta againn tríd aithris agus athrá

•Achan rang ag déanamh póstaer 

•Mír againn ag am Tionóil 



An Coiste Gaeilge

• An bealach a phioc muid an Coiste 

Gaeilge. 

• Grúpa as Rang a 6.

• Na dualgaisí a bhí orthu. 

• Rinne siad taighde ar na cluichí clóis a 

bhí amuigh ansin agus bhí siad ag 

obair chun cluichí úra a chur i 

bhfeidhm sa scoil.

• Coiste ag bualadh le chéile uair sa 

tseachtain. 

• Bhí siad ag múineadh cluichí úra do na 

bunranganna ag am Tionóil. 

• D’eagraigh siad Lá Mór na gCluichí agus 

bhí pobal iomlán na scoile páirteach 

ann. 



Lá Mór na gCluichí



Nasc leis na gCaibidlí eile

•D’úsáid muid Instagram chun na tuismitheoirí a spreagadh chomh 

maith. – (Gaeilge sa bhaile) 

•Thug muid faoi deara go raibh nasc idir na caibidlí i mBeatha Teanga 

agus go raibh muid ag comhlíonadh go leor caibidlí eile chomh maith. 



Torthaí / forbairt a bhí déanta

•Torthaí

•Pleananna atá againn i mbliana

•Ag bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chaibidil eile 



1. Cén chur chuige a mholfadh sibh chun an Ghaeilge a spreagadh arís tar éis Covid?

2. Aon mholadh maidir le polasaí teanga nua a fhorbairt?

3. Céard iad na slite a chabhraíonn Beatha Teanga le tumoideachas?
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http://www.beathteanga.ie/
http://www.irishforparents.ie/
http://bit.ly/GaeloidYT
http://bit.ly/NLGaeloid
https://www.facebook.com/Gaeloideachas


mailto:EOLAS@GAELOIDEACHAS.IE
http://www.gaeloideachas.ie/

