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Réamhrá 
Is éard atá anseo ná na Siollabais don Chéad agus don Dara Tréimhse Foghlama sa 

Ghaeltacht a bheidh mar threoir do na Coláistí Gaeltachta a bheidh ag tairiscint cúrsaí do 

mhic léinn oideachais sna Coláistí Oideachais.  

 

Díríonn na Siollabais ar fhorbairt scileanna teanga an mhic léinn, ar chumas an mhic léinn 

Gaeilge a mhúineadh agus ar chumas an mhic léinn ábhair eile churaclaim a mhúineadh trí 

mheán na Gaeilge. Leagtar béim ar a thábhachtaí is atá sé dearcadh dearfach i leith na 

Gaeilge a chothú sa mhac léinn mar aon le cion di, le súil go mbeidh fonn ar an mac léinn 

Gaeilge a labhairt i suíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla sa Ghaeltacht agus sa 

Choláiste Oideachais, agus sa saol gairmiúil atá roimh an mac léinn ag obair i bpobal scoile.  

 

Tá na Siollabais dírithe ar thréimhsí coicíse i rith na bliana acadúla.  Don Chéad Tréimhse 

Foghlama sa Ghaeltacht agus don Dara Tréimhse glactar leis go mbeidh an mac léinn ag 

freastal ar Choláistí Gaeltachta difriúla.  

 

Aidhmeanna 

Bunaithe ar threoirlínte agus chritéir de chuid na Comhairle Múinteoireachta maidir le 

hoideachas tosaigh múinteoirí, is iad príomhaidhmeanna na Siollabas ná an obair a 

dhéanann na mic léinn le linn na dtréimhsí foghlama Gaeltachta a chomhtháthú: 

 le cúrsaí teanga sna Coláistí Oideachais 

 leis na cúrsaí ar Mhúineadh na Gaeilge sa bhunscoil atá á ndéanamh ag na mic léinn 

sna Coláistí Oideachais. 

 

Is iad aidhmeanna eile na Siollabas ná: 

 deiseanna a sholáthar do na mic léinn áiseanna foghlama agus teagaisc atá ann 

cheana féin don Ghaeilge agus a bheadh oiriúnach do ranganna bunscoile a chur i 

dtoll a chéile i bpunann, agus áiseanna nua foghlama agus teagaisc a chruthú le cur 

taobh le taobh leo  

 taithí a thabhairt do na mic léinn ar ábhair churaclaim eile a dhéanamh, a fhoghlaim 

agus a mhúineadh trí mheán na Gaeilge. 

 

Tá ábhar na Siollabas roinnte ina thrí chuid: Seisiúin na Maidine, Seisiúin an Tráthnóna agus 

Seisiúin na hOíche. I Seisiúin na Maidine dírítear ar scileanna teanga na mac léinn. I Seisiúin 
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an Tráthnóna dírítear ar Mhúineadh na Gaeilge, ar ábhair eile trí mheán na Gaeilge agus ar 

spórt. I Seisiúin na hOíche beidh deiseanna ag na mic léinn páirt a ghlacadh in imeachtaí 

sóisialta foirmiúla a mbeidh an ghné chultúrtha díobh an-láidir. 

 

Caithfear na mic léinn a rangú de réir cumais.  Míneofar dóibh go bhfuil an rangú seo á 

dhéanamh ionas go mbeidh siad ar a gcompord agus iad ag idirghníomhú le mic léinn eile i 

gcomhrá, in obair bheirte, i rólimirt agus araile.   

 

Dá réir sin, tá sé riachtanach soláthar ar leith a dhéanamh do mhic léinn ar cainteoirí dúchais 

iad agus do mhic léinn i gcoitinne a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu. Chuige sin, chun 

idirdhealú a dhéanamh, d’fhéadfaí úsáid a bhaint as obair ghrúpa nó ranganna ar leith a 

eagrú. 

 

San iomlán is gá 35 uair an chloig sa tseachtain de ghníomhaíochtaí foirmiúla foghlama a 

chur ar siúl. Ba chóir go mbeadh ar a laghad 21 uair an chloig i Seisiúin na Maidine agus go 

gcaithfí an t-am sin ar fhorbairt scileanna teanga an mhic léinn. Laistigh den 21 uair an chloig 

sin beidh an croí-ábhar ceannann céanna le clúdach ag gach Coláiste Gaeltachta ach beidh 

gach Coláiste Gaeltachta in ann Seisiún amháin  a chaitheamh gach maidin ar rudaí ar leith a 

bhaineann lena cheantar féin.  Ba chóir go mbeadh ar a laghad 10 n-uaire an chloig i Seisiúin 

an Tráthnóna agus go gcaithfí an t-am sin ar Mhúineadh na Gaeilge, ar ábhair eile trí mheán 

na Gaeilge agus ar spórt. Ba chóir go mbeadh ar a laghad 4 huaire an chloig gach seachtain i 

Seisiúin na hOíche. 

 

Scileanna Teanga agus Tús Áite ag an Labhairt 

I Seisiúin na Maidine, beidh na Scileanna Teanga go léir á bhforbairt. Is iad sin: 

 Tuiscint (cluastuiscint, léamhthuiscint) 

 Labhairt  (rólimirt, obair bheirte, agallamh, comhrá, cur is cúiteamh, plé, láithriú 

foirmiúil) 

 Léitheoireacht (os ard) 

 Scríbhneoireacht (tascanna éagsúla) 

 

Beidh tús áite i gcónaí ag an Labhairt. Déanfar na scileanna teanga go léir a fhorbairt ar 

bhonn comhtháthaithe. I gcónaí, mar sin, beidh níos mó ná scil amháin á forbairt ag an am 

céanna. Mar shampla, trí thascanna cluastuisceana agus cainte a bhunú ar mhíreanna 
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fuaime nó físe, trí théacsanna clóite a léamh agus a phlé, nó trí thascanna scríbhneoireachta 

agus cumadóireachta. Déanfar cúram an t-am ar fad de cheartúsáid na teanga, 

d’fhoghraíocht na mac léinn, dá stór focal agus dá saibhreas cainte, dá líofacht cainte agus 

dá bhféinmhuinín.  

 

Béimeanna sa Chur Chuige  

Ceartúsáid na Teanga 

Sna seisiúin go léir ar maidin beifear ag díriú i gcónaí ar cheartúsáid na teanga. Ag an am 

céanna caithfear éagsúlacht a bheith i Seisiúin na Maidine. Caithfear deiseanna a sholáthar 

do na mic léinn páirt a ghlacadh i réimse leathan de ghníomhaíochtaí cumarsáideacha ina 

mbeidh tús áite ag an labhairt ach ina mbeidh áit go minic freisin ag an tuiscint (cluastuiscint 

agus léamhthuiscint), an léitheoireacht (os ard) agus an scríbhneoireacht. Caithfidh na 

gníomhaíochtaí sin a bheith taitneamhach chomh maith le bheith fiúntach. Caithfidh siad 

dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a chothú i measc na mac léinn ionas go mbeidh fonn ar 

na mic léinn Gaeilge a úsáid lasmuigh agus laistigh de na ranganna agus a scileanna teanga 

agus a scileanna foghlama teanga a fhorbairt.  

 

Tá sé tábhachtach, mar sin, go dtuigtear nach gciallaíonn an díriú ar cheartúsáid na teanga 

go mbeifear ag díriú i gcónaí ar an ngramadach amháin ná go mbeidh ranganna ann nach 

mbeidh sé d’aidhm acu ach eolas ar ghnéithe ar leith den ghramadach a thabhairt do na mic 

léinn. Is í an aidhm a bheidh ann i gcónaí nuair a dhíreofar ar ghnéithe ar leith den 

ghramadach ná úsáid chruinn na Gaeilge a chothú, leis an mbéim ar “úsáid” seachas ar 

“eolas”.  

 

Déanfar an ghramadach i gcónaí i gcomhthéacs. Mar shampla, ar bhonn an-simplí, má 

bhíonn ar na mic léinn cuntas a thabhairt ar na rudaí go léir a rinne siad inné sa Ghaeltacht 

nó a dhéanann siad gach Satharn i rith na bliana nó a dhéanfaidh siad nuair a rachaidh siad 

abhaile nó a dhéanfaidís dá mbeadh an aimsir go maith, bíonn cúis ann chun an Aimsir nó an 

Modh atá i gceist a mhúineadh. Comhthéacs an-mhaith don Mhodh Ordaitheach is ea nuair 

a bhíonn na mic léinn á n-eagrú féin le haghaidh cluichí nó damhsaí nó nuair a bhíonn siad 

ag gríosadh a chéile nó nuair a bhítear ag díriú ar an teanga a bhaineann le bainisteoireacht 

ranga. In Ábhar na Siollabas aithnítear gnéithe ar leith den ghramadach a bheidh le clúdach.  

D’fhéadfaí gnéithe eile a chlúdach go teagmhasach sna comhthéacsanna éagsúla a 
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thiocfaidh aníos, mar shampla, an tAinmfhocal (inscne agus tuisil), an Aidiacht Shealbhach 

agus araile. 

 

Comhrá 

Iarrtar an chéad chuid de Sheisiún 1 gach maidin a chaitheamh ar “Comhrá”. Ciallaíonn sé 

sin, go dtosaíonn na mic léinn Seisiúin na Maidine ag labhairt lena chéile trí Ghaeilge.  Beidh 

na mic léinn ag labhairt faoin gcaoi ar chaith siad an lá roimhe sin, faoin gcaoi a gcaithfidh 

siad an chuid eile den lá, faoi imeachtaí an Choláiste Ghaeltachta, faoi imeachtaí an tí, faoi 

rudaí atá ag tarlú ar an gcúrsa agus araile.  Is deis é “Comhrá” chomh maith chun gnéithe 

tábhachtacha de Cheartúsáid na Gaeilge sna Siollabais seo a chur ar chumas na mac léinn. 

Nuair a bhaintear úsáid as obair bheirte sa chomhrá bíonn gach duine ag labhairt Gaeilge ag 

an am céanna.      

   

Rólimirt 

Caithfidh rólimirt a bheith lárnach i Seisiúin na Maidine. Ag brath ar an gcaoi a ndéantar í, is 

féidir le rólimirt deis a thabhairt do gach duine ag an am céanna sa seomra ranga, Gaeilge a 

úsáid chun cumarsáid a dhéanamh i suíomh taitneamhach gan bhrú. Ó thaobh na béime ar 

labhairt na teanga sna Siollabais seo agus ó thaobh na ndeiseanna fíorchumarsáideacha a 

bhíonn ag na mic léinn páirt a ghlacadh i ngnáthchomhrá Gaeilge go neamhfhoirmiúil sa 

Ghaeltacht (sa teach lóistín, sa siopa, sa teach tábhairne, ag meascadh lena chéile lasmuigh 

de na seisiúin fhoirmiúla), ó thaobh na ndeiseanna a bhíonn acu páirt a ghlacadh i 

ngnáthchomhrá Gaeilge ar socrúchán scoile (ag bualadh leis an bPríomhoide agus leis an 

múinteoir ranga den chéad uair, ag idirghníomhú le múinteoirí eile, le feitheoirí agus araile), 

agus ó thaobh na ndeiseanna a bhíonn acu Gaeilge a labhairt go neamhfhoirmiúil ina saol 

pearsanta (tinneas, caitheamh aimsire), caithfear cabhrú leis na mic léinn agus iad a 

spreagadh na riachtanais chumarsáide a bhíonn acu sna suíomhnna sin a chomhlíonadh trí 

mheán na Gaeilge. Comhlíonann rólimirt an riachtanas sin mar is éard a bhíonn i gceist ná na 

suíomhanna atá i gceist a chruthú, róil mar aon le cuspóir a thabhairt do na mic léinn sna 

suíomhanna sin agus, dá réir sin, riachtanais chumarsáide a chruthú a bheidh orthu a 

chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge. Ar an mbealach sin, ullmhófar na mic léinn le bheith 

fiorchumarsáideach i ngnáthchomhráite ina saol mar fhoghlaimeoirí, ina saol gairmiúil agus 

ina saol pearsanta. Cuirfear ar a gcumas réimse leathan d’fheidhmeanna teanga a 

chomhlíonadh nuair a bheidh tús á chur acu le comhrá (ag beannú dá chéile, ag gabháil 

leithscéil, ag lorg airde agus araile), i lár comhrá (ag cur agus ag freagairt ceisteanna, ag 
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fiosrú faoi mhianta, ag léiriú mianta, ag iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh, ag cur 

smaoineamh chun cinn, ag fiosrú faoi ábaltacht, ag léiriú ábaltachta/easpa ábaltachta, ag 

aontú, ag easaontú, ag déanamh comhghairdis, ag déanamh comhbhróin agus araile) agus 

ag deireadh comhrá (ag coimriú, ag gabháil buíochais, ag fágáil sláin agus araile). 

Nuair a bhíonn rólimirt á déanamh is féidir na céimeanna seo a leanas a leanuint:   

 Ag tús an tseisiúin déarfar leis na mic léinn go mbeidh siad ag rólimirt agus cén 

suíomh rólimeartha a bheidh i gceist. Caithfear iad a spreagadh an suíomh sin a 

shamhlú. Inseofar dóibh na róil éagsúla a bheidh sa suíomh agus na cuspóirí a bheidh 

ag gach ról.  

 Oibreofar amach ar bhonn ranga cén Ghaeilge a bheidh ag teastáil sna róil éagsúla. 

Beidh cúis foghlama ag na mic léinn an Ghaeilge sin a fhoghlaim mar tuigfidh siad 

gurb é an cuspóir atá léi ná iad a chumasú feidhmiú go cumarsáideach sa suíomh 

rólimeartha ina mbeidh siad.  

 Nuair a bheidh an t-ionchur teanga seo á dhéanamh is éard a bheidh á fhoghlaim ag 

na mic léinn ná eiseamláirí do na feidhmeanna teanga a bheidh i gceist, foclóir, frásaí 

agus gramadach. Féachfar chuige go mbeidh an t-ionchur teanga chomh saibhir agus 

is féidir. 

 Nuair a thiocfaidh sé chuig an rólimirt féin, go hiondúil beidh gach duine ag glacadh 

páirte ag an am céanna. Ní grúpa beag amháin mar sin a bheidh ag rólimirt os 

comhair ranga agus gach duine eile ag féachaint orthu. Beidh gach duine páirteach 

ag an am céanna agus iad ag feidhmiú ina mbeirteanna nó i ngrúpaí de thriúr nó de 

cheathrar timpeall an tseomra ranga. Ní bheidh aird iomlán an tseomra ranga mar 

sin ar ghrúpa amháin ná ar an mac léinn aonair laistigh den ghrúpa sin. Le gach duine 

páirteach ag an am céanna is suíomh gan bhrú a bheidh ann agus de ghnáth is taithí 

thaitneamhach í.  

 Tar éis na rólimeartha ar fud an tseomra ranga, b’fhéidir go mbeadh fonn ar ghrúpa 

amháin an rólimirt a dhéanamh os comhair ranga. Tugann sé seo deis don teagascóir 

dul siar agus daingniú a dhéanamh ar eiseamláirí na bhfeidhmeanna teanga, ar 

fhoclóir agus ar fhrásaí, agus ar cheartúsáid na teanga. Beidh an teagascóir in ann na 

mic léinn a spreagadh anailís a dhéanamh ar an nGaeilge a bhí in úsáid acu agus iad 

ag rólimirt, feasacht teanga a chothú agus leathnú a dhéanamh ar an ábhar.  

 Ar deireadh ar fad caithfear deiseanna a thabhairt do na mic léinn an Ghaeilge a 

d’úsáid siad i suíomh amháin a thraschur go suíomhanna eile mar gur cumas 

cumarsáide i gcoitinne atá á chothú agus ní cumas cumarsáide in aon suíomh ar leith.  
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 Is fiú go mór don teagascóir cur chuige an teagascóra – agus rólimirt á déanamh – a 

mhíniú do na mic léinn ionas go mbeidh siad féin mar fhoghlaimeoirí ag foghlaim go 

comhfhiosach agus mar mhic léinn go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar chur chuige 

an teagascóra i.e. cur chuige cumarsáideach a bhfuil Curaclam na Gaeilge don 

bhunscoil bunaithe air.      

 

Obair Bheirte 

Mar chur chuige, caithfidh obair bheirte a bheith lárnach i Seisiúin na Maidine mar gheall 

arís ar an deis a sholáthraíonn sí do gach duine ag an am céanna sa seomra ranga, Gaeilge a 

labhairt i suíomh gan bhrú. Nuair a bhíonn obair bheirte ar siúl bíonn an topaic chéanna á 

plé ag gach duine. Arís, bíonn feidhmeanna teanga éagsúla á gcur i bhfeidhm. Bíonn 

ceisteanna á gcur ag daoine ar a chéile, bíonn siad ag tuairisciú, bíonn siad ag aontú agus ag 

easaontú lena chéile, ag lorg soiléirithe agus araile. Le linn don obair bheirte a bheith ar siúl, 

beidh gá ag daoine le ceisteanna, le foclóir, le frásaí agus araile ach ní bheidh daoine in ann 

cumarsáid a dhéanamh lena chéile gan an chuid is mó den teanga sin a bheith ar eolas acu 

roimh ré. Mar gheall air sin, caithfidh an teagascóir féachaint chuige go ndéantar ionchur 

teanga ar dtús i.e. go bhfoghlaimíonn na mic léinn an Ghaeilge a bheidh ag teastáil uathu 

san obair bheirte. Is fearr dreasa gearra gonta d’obair bheirte le fócas géar ná dreasa fada a 

d’fhéadfadh dul ar seachrán go héasca. Fásann féinmhuinín in obair bheirte agus go minic 

tagann plé ar bhonn níos leithne aisti i ngrúpaí níos mó nó ar bhonn ranga. Is fiú na mic léinn 

a spreagadh tuairimí a nochtadh agus na tuairimí sin a chosaint.     
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Cuid 1: An Chéad Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht 

1. Torthaí Foghlama 

Tar éis dóibh an Chéad Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht a chríochnú go sásúil, beifear ag 

súil go mbeidh sé ar chumas na mac léinn: 

1. Féinmheastóireacht a dhéanamh ar a gcumas agus ar a ndul chun cinn sa Ghaeilge. 

2. Straitéisí éagsúla foghlama teanga a aithint agus a úsáid, ina measc  ábhar ar líne. 

3. Páirt fheidhmiúil a ghlacadh i ngnáthchomhrá lena chéile, le muintir na Gaeltachta 

agus le daoine fásta eile. 

4. Breis feasachta a léiriú maidir le gramadach agus comhréir na Gaeilge. 

5. Córas fuaimeanna na Gaeilge a léiriú ina gcuid cainte agus ina gcuid léitheoireachta.   

6. Gnéithe de shaol agus de chultúr comhaimseartha an cheantair a phlé, mar aon lena 

saol gairmiúil agus pearsanta féin. 

7. Cainteoir dúchais a chur faoi agallamh agus torthaí taighde a chur i láthair os 

comhair daoine eile.  

8. Scríobh go cruthaitheach sa Ghaeilge. 

9. Eolas a léiriú ar an teanga a bhíonn riachtanach chun gnéithe de na 

hAmharcealaíona, den Chorpoideachas, den Cheol agus den Drámaíocht a 

mhúineadh. 

10. Samplaí d’ealaíona béil na Gaeltachta a léiriú agus a phlé.  

11. Acmhainn teagaisc a chruthú as an nua iad féin.  

12. Cur síos a dhéanamh ar fhiúntas an ábhair a chuir siad le chéile i bpunann áiseanna 

foghlama agus teagaisc do ranganna bunscoile.  
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A.  Seisiúin na Maidine 

2.  Ábhar an tSiollabais  

2.1   Téamaí agus Éagsúlacht 

Cothaíonn éagsúlacht taitneamh. Leis an réimse de théamaí agus de chuir chuige a 

ainmnítear agus a mhínítear sa Siollabas seo féachtar chuige go gcothaítear spéis, go 

ndéantar freastal ar straitéisí éagsúla foghlama teanga agus go dtapaítear na deiseanna 

breise foghlama atá ar fáil i suíomh Gaeltachta. Caithfear na téamaí seo a leanas a chlúdach 

sa Chéad Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht: 

 

2.2   Mé Féin mar Fhoghlaimeoir Teanga 

Ag tús an chúrsa Ghaeltachta caithfear cabhrú leis na mic léinn aidhmeanna a leagan síos 

dóibh féin a bheidh le baint amach acu féin go pearsanta i rith an chúrsa, le cabhair na 

dteagascóirí sa Choláiste Gaeltachta, le cabhair fhear agus bhean a’ tí agus le cabhair a 

gcomh-mhac léinn ar an gcúrsa. Beidh orthu meastóireacht a dhéanamh ar a gcumas féin sa 

Ghaeilge agus ar a ndearcadh i leith na teanga. Maidir le tairbhe a bhaint as an tréimhse sa 

Ghaeltacht cuirfear in iúl dóibh go mbeidh an phríomhfhreagracht orthu féin a gcuid 

aidhmeanna féin a bhaint amach. Pléifear leo na straitéisí foghlama atá úsáidte acu go dtí an 

pointe sin ina saol agus na straitéisí breise foghlama a bhíonn ar fáil i suíomh Gaeltachta. Ní 

mór straitéisí a thabhairt dóibh a chuirfidh ar a gcumas athrá a lorg nuair nach gcloiseann 

siad rud éigin i gceart, soiléiriú a lorg nuair nach dtuigeann siad rud éigin go hiomlán, 

deimhniú a lorg nuair a bhíonn siad éiginnte agus focal nó bealach chun rud éigin a rá, a lorg 

nuair a bhíonn deacrachtaí acu iad féin a chur in iúl. Chun lántairbhe a bhaint as an tréimhse 

sa Ghaeltacht leagfar béim ar a thábhachtaí is atá sé Gaeilge a labhairt lasmuigh de na 

Seisiúin Fhoirmiúla. Míneofar réasúnaíocht na gcúrsaí Gaeltachta do mhic léinn oideachais 

dóibh. Cabhrófar leo na cinntí atá le déanamh a aithint má tá siad chun a gcuid aidhmeanna 

a bhaint amach. Tá sé tábhachtach dóthain ama a thabhairt dó seo ag tús an chúrsa ionas go 

bhfaighidh siad deis a n-aird a dhíriú air i gceart. Iarrfar ar gach mac léinn ceisteanna ar an 

ábhar sin a fhreagairt i scríbhinn ina bhFillteán Foghlama. Ag deireadh na chéad seachtaine 

caithfear aird na mac léinn a dhíriú ar a n-aidhmeanna tosaigh chun meastóireacht a 

dhéanamh ar a ndul chun cinn. Beidh sé riachtanach arís do na mic léinn ag deireadh an 

chúrsa filleadh ar a n-aidhmeanna tosaigh agus féinmheastóireacht á déanamh acu ar an 

tairbhe a bhain siad as an gcúrsa.  
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Faoin Téama seo, díreofar ar: 

 an inniúlacht sa Ghaeilge a bheidh riachtanach sa scoil agus iad ina ngairm - ag 

múineadh Gaeilge nó ag múineadh ábhar eile trí mheán na Gaeilge  

 Téamaí Churaclam na Gaeilge (Mé Féin, Sa Bhaile, An Scoil, Bia, An Teilifís, 

Siopadóireacht, Caitheamh Aimsire na bPáistí, Éadaí, An Aimsir, Ócáidí Speisialta) 

agus an foclóir a ghabhann leo  

 Socrúchán Scoile nuair a bheidh siad ag idirghníomhú le daoine fásta eile i bpobal na 

scoile (múinteoirí eile, príomhoide, teagascóirí agus araile)  

 Caitheamh Aimsire na mac léinn féin (ceol, faisean, spórt, mo shaol ar líne agus 

araile).   

 

2.3   Gaeilge na Gaeltachta 

Soláthraíonn an tréimhse sa Ghaeltacht deis iontach do na mic léinn díriú ar chúrsaí 

foghraíochta agus iad ag idirghníomhú le cainteoirí dúchais. Sna Seisiúin Fhoirmiúla ní mór 

aird a tharraingt go rialta ar cheartfhuaimeanna na Gaeilge agus ar ghnéithe den chanúint 

áitiúil trí chleachtaí cainte agus léitheoireachta a leagann béim ar chúrsaí foghraíochta. 

D’fhéadfaí úsáid a bhaint as an litríocht do pháistí, nó as acmhainní eile bunscoile mar 

chleachtadh léitheoireachta os ard, nó as scéalta nó scripteanna gearra a chumfadh na mic 

léinn iad féin nó as gníomhaíochtaí eile a éilíonn aithris a dhéanamh ar cheartfhuaimeanna 

na Gaeilge.  

 

Iarrtar tarraingt ar roinnt de na míreanna seo a leanas ón Siollabas Nua don Chéad Bhliain 

Ollscoile mar bhonn do chleachtaí agus do thascanna teanga: 

 Canúintí na Gaeilge (mír físe) 

 Foghlaimeoirí ag dul chun na Gaeltachta (mír físe) 

 Gaeilgeoirí (mír físe) 

 Gaeilge sa Ghaeltacht (mír éisteachta) 

 Cúrsa Gaeltachta (mír éisteachta) 

 

Moltar díriú go háirithe ar na fuaimeanna sin sa Ghaeilge a mbíonn deacrachtaí ar leith ag 

foghlaimeoirí leo: consain leathana v consain chaola: *t+ tuí v *t’+ tí; [x] a Chonaill v *x’+ a 

Chiara, mar shampla. Is fearr go minic tabhairt faoi chúrsaí foghraíochta le cur chuige 

comhtháthaithe ina mbíonn rud éigin eile freisin ar siúl ag an am céanna, mar shampla, 
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staidéar ar phíosa litríochta ón gceantar nó earraíocht á baint as ealaíona béil na Gaeltachta 

– amhráin, rannta, lúibíní agus araile. D’fhéadfaí iarraidh ar na mic léinn a gcuid cainte a 

thaifeadadh agus a n-aird a dhíriú ar fhuaimeanna ar leith. Caithfear aird na mac léinn a 

dhíriú freisin ar fhoclóir ar leith agus ar leaganacha cainte ar leith a bhaineann leis an 

gcanúint áitiúil, iad a spreagadh an foclóir agus na leaganacha cainte sin a bhreacadh síos 

ina bhFillteán Foghlama agus a úsáid ina gcuid cainte.   

 

2.4   An Ghaeilge ar líne 

Moltar aird na mac léinn a tharraingt ar na hacmhainní ar líne agus ar acmhainní eile don 

fhoghlaimeoir fásta. Seo samplaí den chineál oibre a d’fhéadfadh a bheith i gceist: 

Téigh go dtí suíomh na hirise ar líne, www.beo.ie, agus féach ar chartlann an ábhair faoin 

teideal “An Ghaeilge i gCéin”. Feicfidh tú ansin próifíl daoine éagsúla a shealbhaigh an 

Ghaeilge cé nach raibh siad ina gcónaí in Éirinn nó nár Éireannaigh iad. Roghnaigh beirt de 

na foghlaimeoirí Gaeilge sin (duine ón Eoraip agus duine ó cheann de na mórchríocha eile) 

agus scríobh cuntas gairid ar: na cúiseanna ar thug siad faoin nGaeilge a fhoghlaim; na 

straitéisí foghlama a bhí acu; agus na hacmhainní foghlama a d’úsáid siad. 

 

Roghnaigh trí cinn de na téamaí atá déanta agat i do chúrsa oideachais go dtí seo. Téigh go 

dtí an suíomh idirlín www.focal.ie agus lorg na téarmaí a bhaineann leis na téamaí sin. An 

féidir leat na téarmaí sin a chur in abairtí nó a mhíniú trí mheán na Gaeilge? 

 

Is fiú aird ar leith a dhíriú ar na suíomhanna Gaeltachta agus ar shuíomhanna a bhaineann le 

meáin chumarsáide na Gaeilge. Seo gearrliosta suíomhanna a bhféadfaí obair aonair nó 

obair ghrúpa a bhunú orthu: 

http://www.logainm.ie 

http://www.lurgan.biz/art/index.htm 

www.tg4.ie 

www.rte.ie/rnag/ 

http://garraijohnnymhorgan.blogspot.com 

www.coislife.ie 

www.clubleabhar.com 

http://scribhneoirioga.blogspot.com/ 

www.antoireachtas.ie/ 

www.cogg.ie 

http://www.beo.ie/
http://www.focal.ie/
http://www.logainm.ie/
http://www.lurgan.biz/art/index.htm
http://www.tg4.ie/
http://www.rte.ie/rnag/
http://garraijohnnymhorgan.blogspot.com/
http://www.coislife.ie/
http://www.clubleabhar.com/
http://scribhneoirioga.blogspot.com/
http://www.antoireachtas.ie/
http://www.cogg.ie/
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www.seomraranga.com/gaeilge.htm 

www.futafata.co. 

Tá liosta níos faide le fáil ar an suíomh www.teagascnagaeilge.ie. 

 

*Beidh ríomhairí glúine ag cuid mhaith de na mic léinn, ach níor mhór a chinntiú go mbeidh 

soláthar éigin ríomhairí ar fáil do mhic léinn fad is atá siad ag freastal ar an gcúrsa. 

 

2.5   An Ceantar 

Faoin Téama seo, díreofar ar: 

 logainmneacha - logainmneacha an cheantair go háirithe, tagairt don 

tírdhreach/d’eachtra stairiúil éigin/do thábhacht ar leith a bhain leis an áit san am 

atá caite/do dhuine a raibh cónaí air nó uirthi san áit, túsphointe chun staidéar a 

dhéanamh ar thíreolaíocht agus ar stair an cheantair agus ullmhú á dhéanamh do 

thurais chuig áiteanna stairiúla, ní léachtaí ach deiseanna bríonna logainmneacha a 

fhiosrú (trí úsáid a bhaint as foinsí éagsúla, mar shampla, muintir an tí, foclóirí, 

leabhair agus suíomhanna idirlín cosúil le www.logainm.ie) agus an méid a 

fhoghlaimíonn siad a insint dá chéile, na mic léinn gníomhach ina bhfoghlaim féin, 

cumarsáid ar siúl, saibhreas teanga logainmneacha agus léiriú ar phointe éigin 

gramadaí, léarscáil den cheantar a tharraingt, leaganacha Béarla na logainmneacha 

sin agus plé ar oiriúnacht nó easpa oiriúnachta na leaganacha sin, logainmneacha sa 

bhaile agus logainmneacha i gcoitinne timpeall na tíre 

 an córas oideachais – naíonraí, bunscoileanna, meánscoileanna, comhthéacs na 

teanga 

 an córas taistil – bóithre, líne iarnróid, eitleán, aerstráice 

 cúrsaí teicneolaíochta - rochtain ar leathanbhanda, comhlachtaí 

 seirbhísí eile – uisce, leictreachas, bruscar, dochtúir, banaltra, ionad sláinte, ospidéal, 

Cúram Lae, áras seanóirí, ospís, éigeandálaí, bád tarrthála, héileacaptar 

 acmhainní nádúrtha – an talamh, an fharraige, an portach, ola agus gás, radharcra 

 cúrsaí fostaíochta, slite maireachtála agus imirce – feirmeoireacht, tionscal na 

hiascaireachta, monarchana, cúrsaí turasóireachta, na meáin agus comhlachtaí 

léirithe, ag obair as baile, ag taisteal go dtí an baile mór, Coláistí Gaeltachta, 

deiseanna eile fostaíochta, muintir na Gaeltachta i gcéin 

 saol sóisialta na ndaoine – an teach tábhairne; caitheamh aimsire – fir, mná clanna, 

daoine óga, an baile mór 

http://www.seomraranga.com/gaeilge.htm
http://www.futafata.co/
http://www.teagascnagaeilge.ie/
http://www.logainm.ie/
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 daoine óga – caitheamh aimsire, a dtriall 

 scríbhneoirí ón áit – scríbhneoirí próis agus filí, a saothar a bhlaiseadh, beatha na 

scríbhneoirí sin a fhiosrú ar shuíomhanna idirlín cosúil le www.ainm.ie 

 laochra móra áitiúla – ainmneacha agus gaisce 

 Lá an Phátrúin – dáta, eolas ar an naomh, nósanna na ndaoine 

 An saol ag athrú – daonra, Gaeilge  

 

2.6   An Ghné Chruthaitheach    

Caithfear oscailt a thabhairt d’fhéith na cruthaitheachta sna mic léinn. Bealach amháin chun 

é sin a dhéanamh ná iad a spreagadh dánta a scríobh. Mar shampla: 

 Acrastaicí (roghnaítear focal agus scríobhtar dán a bhfuil an líon céanna línte ann 

agus atá litreacha san fhocal, agus in ord, tosaíonn gach líne le litir ón bhfocal),  

 Dánta Aibítre (roghnaítear topaic agus scríobhtar dán ar an topaic sin ina dtosaíonn 

gach líne le litreacha na haibítre, in ord)  

 Haiku (dán nach mbíonn ann de ghnáth ach trí líne, sa chéad líne bíonn cúig shiolla, 

sa dara líne bíonn seacht siolla agus sa tríú líne bíonn naoi siolla)  

 Luimnigh (dán ina bhfuil cúig líne; i línte 1, 2 agus 5 bíonn ocht siolla; i línte 3 agus 4 

bíonn sé shiolla; bíonn rím idir an focal deireanach i línte 1, 2 agus 5; bíonn rím idir 

an focal deireanach i línte 3 agus 4).  

 

Moltar dánta samplacha ó na seánraí sin a léamh leis na mic léinn ar dtús agus a n-aird a 

dhíriú ar na foirmlí a bhíonn i gceist.  D’fhéadfaí na mic léinn a spreagadh tabhairt faoi na 

seánraí seo chomh maith: 

 saothair ghearra phróis  

 scripteanna gearra do sceitsí a léireofaí i Seisiún Oíche  

 amhráin a aistriú go Gaeilge. 

 

2.7   Tasc 1: Agallamh agus Cur i Láthair 

Is í aidhm Thasc 1 ná deis eile a sholáthar do na mic léinn obair le chéile, agallamh a chur ar 

chainteoir dúchais agus cur i láthair a dhéanamh os comhair ranga. Oibreoidh na mic léinn 

ina mbeirteanna.  

 

I Seachtain 1 den chúrsa is iad seo a leanas na céimeanna a leanfaidh na mic léinn:  

http://www.ainm.ie/
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 roghnóidh siad topaic éigin ó liosta topaicí a bhaineann le saol an cheantair 

Ghaeltachta ina bhfuil an cúrsa ar siúl agus gné éigin den topaic sin  

 ullmhóidh siad agallamh sa rang agus lasmuigh den rang, le cur ar chainteoir dúchais 

ón gceantar (bean a’ tí agus/nó fear a’ tí nó, b’fhéidir duine lasmuigh den teach)  

 cuirfidh siad an duine / na daoine sin faoi agallamh sa tseachtain chéanna.  

Níor chóir níos mó ná dhá sheisiún a chaitheamh ag roghnú na dtopaicí agus ag ullmhú na  

n-agallamh.  

 

I Seachtain 2 is iad seo a leanas na céimeanna a leanfaidh na mic léinn: 

 beidh orthu an cur i láthair a ullmhú agus a chleachtadh sa rang agus lasmuigh den 

rang i.e. beidh scagadh le déanamh ar an eolas a bailíodh, beidh pointí agus nótaí le 

cur le chéile, beidh an cur i láthair le roinnt ina dhá leath, beidh struchtúr le cur air 

agus beidh sé le dréachtú níos mó ná uair amháin, beidh an cur i láthair le cleachtadh 

sa teach agus sa rang os comhair daoine eile le deis aiseolas a fháil ó na daoine sin 

 nuair a thiocfaidh an t-am don chur i láthair féin os comhair ranga, ba chóir go 

mbeadh go leor féinmhuiníne faighte ag na mic léinn agus taithí faighte acu ar an 

gcur i láthair a dhéanamh os comhair daoine eile.  

 

Don chur i láthair féin: 

 beidh ar an gcéad duine den bheirt tagairt a dhéanamh don topaic agus don ghné 

den topaic sin a roghnaigh siad, don duine / do na daoine a chuir siad faoi agallamh, 

don agallamh féin agus don mhéid a d’fhoghlaim siad ón duine a chuir siad faoi 

agallamh nó ó aon fhoinse eile 

 leanfaidh an dara duine den bheirt ar aghaidh ag tagairt don mhéid a foghlaimíodh 

agus i dtreo an deiridh tabharfaidh an duine sin achoimre ar an méid a fuarthas 

amach. 

 

Tar éis an chuir i láthair, ar feadh tamaillín, beidh deis ag an lucht éisteachta ceisteanna a 

chur agus beifear in ann an plé a leathnú amach ar bhonn ranga. 

 

Ceithre nóiméad (dhá nóiméad an duine ar a laghad) a mhairfidh an cur i láthair féin. Níor 

chóir níos mó ná dhá sheisiún a chaitheamh ag ullmhú na gcur i láthair agus á ndéanamh. 

Cuirfear an t-agallamh a ullmhaíodh agus an leagan scríofa den chur i láthair san Fhillteán 

Foghlama.  



17 
 

 

Don tasc seo, roghnóidh gach beirt gné amháin de cheann amháin de na topaicí seo a 

leanas: 

 An Ceantar: talamh agus trá; an aimsir; tithe agus foirgnimh; an córas taistil agus  

bóithre; bailte agus logainmneacha; an tírdhreach teanga. 

 An Pobal Féin: cúrsaí fostaíochta; eagraíochtaí pobal-bhunaithe (cumainn agus  

comharchumainn); an Ghaeilge sa phobal; seirbhísí pobail. 

 An Óige sa Cheantar: seirbhísí agus áiseanna do pháistí; seirbhísí agus áiseanna do  

dhéagóirí. 

 Cúrsaí Oideachais: réamhscolaíocht; an bhunscoil; an mheánscoil; ranganna do  

dhaoine fásta. 

 Litríocht: scríbhneoirí áitiúla; leabhair le húdair ón gceantar; ionaid oidhreachta;  

seirbhísí leabharlainne. 

 An Saol Sóisialta: spórt; siamsaíocht; ranganna oíche; ócáidí sóisialta. 

 Cúrsaí Ealaíne: ceardaíocht; ealaíontóirí; ionaid ealaíne; potaireachtaí; ceardsiopaí;  

ceol; amhránaíocht; drámaíocht. 

 Cúrsaí Teicneolaíochta: an t-idirlíon i saol mhuintir na háite; seirbhís leathanbhanda;  

seirbhísí idirlín do thurasóirí; an t-idirlíon sna scoileanna. 

Mar shampla: 

An Saol Sóisialta: Spórt: Cén cineál seirbhísí spóirt atá ar fáil sa cheantar? Cé air a bhfuil na 

seirbhísí spóirt sin dírithe? Cén sórt áiseanna spóirt atá sa cheantar? Céard as ar tháinig /a 

dtagann an maoiniú do chúrsaí spóirt? Cén chaoi a n-éiríonn le foirne agus le daoine aonair i 

gcomórtais? An bhfuil aon laochra spóirt sa cheantar? An imrítear aon chineál spóirt sa 

cheantar nach n-imrítear in áit eile sa tír?  

Cúrsaí Oideachais: Réamhscolaíocht: Cén cineál seirbhísí réamhscoile atá sa cheantar? Cé a 

dhéanann maoiniú orthu? Cén sórt foirgneamh atá acu? Cén teanga a bhíonn i gceist? Conas 

a dhéantar freastal ar riachtanais éagsúla teanga? 

Cúrsaí Teicneolaíochta: An tIdirlíon i Saol Mhuintir na hÁite: An mbíonn an t-idirlíon in úsáid 

ag muintir an tí? An bhfuil seirbhís leathanbhanda sa cheantar? Cén úsáid a bhaintear as 

ríomhairí sna scoileanna?     

 

 

 

 



18 
 

 

2.8   Gramadach 

Clúdófar na gnéithe seo den ghramadach faoi scáth na dtéamaí atá luaite thuas:  

An Briathar: Briathra Rialta agus Neamhrialta sa Mhodh Ordaitheach, san Aimsir Chaite, san 

Aimsir Láithreach, san Aimsir Ghnáthláithreach, san Aimsir Fháistineach agus sa Mhodh 

Coinníollach, gach foirm, uatha agus iolra. 

An Chopail:  An Aimsir Láithreach, an Aimsir Chaite agus an Modh Coinníollach, gach foirm 

agus impleachtaí comhréire.   

Suíomh, Gluaiseacht agus Treo: Caithfear díriú ar “Bunairde an Chompáis”, “Suas, Síos” 

agus “Isteach, Amach”  toisc a mhinice is a úsáidtear foclóir a bhaineann leo sin i nGaeilge na 

Gaeltachta. D’fhéadfadh léarscáil den cheantar agus den tír, treoracha chuig áiteanna, na 

háiteanna ina bhfuil rudaí, an teach lóistín agus foirgneamh an Choláiste, an aimsir agus 

Réamhaisnéis na hAimsire a bheith ina gcomhthéacsanna oiriúnacha.       

Botúin Choitianta: Ar bhonn neamhphearsanta caithfear díriú go teagmhasach ar na botúin 

is coitianta a dhéanann na mic léinn. D’fhéadfadh na mic léinn úsáid a bhaint as leabhair 

ghramadaí, foghlaim óna chéile agus an méid a fhoghlaimíonn siad a scríobh san Fhillteán 

Foghlama.     

 

2.9   Cláir Ama Shamplacha - Seisiúin na Maidine 

Dírítear aird ar na pointí seo a leanas: 

 Ba chóir go mbeadh ar a laghad 20 uair an chloig sa tseachtain i Seisiúin na Maidine.  

 Beidh Seisiúin na Maidine ann gach lá ón Luan go dtí an Satharn. 

 Is faoi gach Coláiste Gaeltachta ar leith a bheidh sé cinneadh a dhéanamh maidir le 

líon na seisiún a bheidh ann gach maidin agus cá fhad a bheidh gach seisiún. 

 Beidh seisiún amháin ag gach Coláiste Gaeltachta gach maidin chun béim a chur ar 

rudaí a bhaineann le “An Ceantar”. 

 Caithfear an croí-ábhar comónta (na Téamaí go léir cé is moite de “An Ceantar”) a 

chlúdach sna seisiúin eile. 

 Ní luafar “Gramadach” mar theideal ar aon seisiún ar an gClár Ama mar go gclúdófar 

gramadach i gcomhthéacs na dtéamaí eile.   
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Is féidir an t-am atá leagtha síos a chomhlíonadh, ar an mbealach seo, mar shampla, ina 

bhfuil trí sheisiún gach maidin agus maireann gach seisiún uair an chloig agus deich 

nóiméad: 

Seisiún a hAon: 9.30 r.n. – 10.40 r.n.  

Sos: 10.40 r.n. – 11.00 r.n. 

Seisiún a Dó: 11.00 r.n. – 12.10 i.n. 

Sos: 12.10 i.n. – 12.20 i.n. 

Seisiún a Trí: 12.20 i.n. – 1.30 i.n. 

Iomlán: 3.5 uair an chloig x 6 lá (Luan go Satharn) = 21 uair an chloig 

 

Seo a leanas cláir ama shamplacha do Sheisiúin na Maidine don chéad seachtain agus don 

dara seachtain den Chéad Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht.  Chomh maith le teidil na 

ranganna, tá sonraí breise curtha isteach le léiriú go bhfuil sé indéanta ábhar iomlán an 

tSiollabais a chlúdach i dtréimhse coicíse.  Beidh ar gach Coláiste Gaeltachta a mhacasamhail 

de chlár ama a sholáthar agus cinnte a dhéanamh de go n-oireann sé dá riachtanais féin 

agus do riachtanais an tSiollabais. Beidh ar gach Coláiste Gaeltachta féachaint chuige go 

dtugtar an méid céanna ama do gach téama agus a thugtar dóibh sna Cláir Ama Shamplacha 

thíos. I gcur i bhfeidhm an tSiollabais ó lá go lá, caithfear féachaint chuige sna Seisiúin go 

ndéantar freastal ar mhic léinn Ghaeltachta agus ar mhic léinn i gcoitinne a bhfuil caighdeán 

ard Gaeilge acu.  Chuige sin, d’fhéadfaí úsáid a bhaint as obair ghrúpa nó ranganna ar leith 

do na daoine sin a eagrú.   

 

  



20 
 

Seisiúin na Maidine – Seachtain 1 
 

 Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine Dé Sathairn 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

Comhrá: Cén chaoi ar 
tháinig tú go dtí an 

Ghaeltacht?  
(an A.C.) 

 
Mé Féin mar 

Fhoghlaimeoir Teanga 
(aidhmeanna 

pearsanta, céimeanna 
le tógáil, straitéisí 
foghlama,  Gaeilge 

fheidhmiúil don teach, 
rólimirt) 

Comhrá: 
Anocht? 
(an A.F.) 

 
An Ceantar 
(áiteanna 
stairiúla, 

taighde, an 
chopail, 

bunairde an 
chompáis, 
cumarsáid) 

Comhrá:   
Gach tráthnóna 
sa Ghaeltacht?  

(an A.L.) 
 

Gaeilge na 
Gaeltachta 

(scéal áitiúil: 
canúint, foclóir, 
leaganacha ar 
leith, ag léamh 

os ard, obair 
bheirte) 

Comhrá:   
Dá mbeadh 

timpiste agat sa 
Ghaeltacht?  

(an M.C.) 
 

Tasc 1 
(an dréacht 

deireanach den 
agallamh le 

hullmhú) 
 

Comhrá: ... 
 
 

Mé Féin mar 
Fhoghlaim-
eoir Teanga 
(an aimsir sa 
Ghaeltacht, 
saoire thar 

lear, rólimirt) 

Comhrá: ... 
 

An Ceantar 
(saol sóisialta, 
fir, mná, páistí, 

clanna, 
déagóirí, 

caitheamh 
aimsire ar 

leith, taisteal, 
an A.L., obair 

bheirte) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 
 

An Ceantar 
(logainmneacha, an 

tírdhreach, an chopail, 
cumarsáid, obair 

bheirte) 

An Ghaeilge ar 
Líne 

(acmhainní 
d’fhoghlaim-
eoirí fásta, 
daoine ón 
iasacht a 

d’fhoghlaim 
Gaeilge, 
straitéisí 

foghlama) 

Tasc 1 
(plé ar thopaicí, 
gné de thopaic 
agus cainteoir 

dúchais le 
roghnú, dréacht 

d’agallamh, 
comhoibriú, 

obair bheirte) 
 

An Ceantar 
(acmhainní 

nádúrtha, cúrsaí 
fostaíochta, slite 

maireachtála) 

An Ghné 
Chruth- 
aitheach 

(dánta aibítre, 
foclóir/ 

leaganacha ar 
leith ón 

gceantar, 
ceartúsáid) 

Gaeilge na 
Gaeltachta 
(dán áitiúil: 

stíl, íomhánna, 
rím, mothú-
cháin, ceart-
úsáid, aithris, 
obair bheirte) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

3 
 

Gaeilge na Gaeltachta 
(amhrán áitiúil: 

foghraíocht, 
comhthéacs, 
ceartúsáid) 

An Ghné 
Chruth-
aitheach 
(dánta: 

acrastaicí, 
logainm-
neacha, 
foclóir, 

ceartúsáid, 
íomhánna, 

obair bheirte) 

An Ceantar 
(an córas 

oideachais, 
daoine óga) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaim- 
eoir Teanga 
(an teach, 

muintir an tí, 
imeachtaí an 

lae, an briathar 
san A.L., 

ceartúsáid, 
rólimirt) 

An Ceantar 
(scríbhneoir 

ón áit, dán, ag 
léamh os ard, 

saibhreas 
teanga, 

ceartúsáid,  
beatha an 

údair) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaimeoir 

Teanga 
(féinmheastóir

eacht, obair 
bheirte,  dul 
chun cinn, 

Gaeilge 
fheidhmiúil 
d’am saor, 

rólimirt) 
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Seisiúin na Maidine – Seachtain 2 
 

 Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine Dé Sathairn 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

Comhrá: Conas a 
chaith tú an 
Domhnach? 

 
Mé Féin mar 

Fhoghlaimeoir 
Teanga 

(an téama 
‘Siopadóireacht’ ó 

Chur. na Bun., 
teanga do 

bhainisteoireacht 
ranga, an briathar 

sa M.Ord.,  
rólimirt) 

Comhrá: ... 
 

An Ceantar 
(turasóireacht, an 
briathar san A.L.) 

Comhrá: ... 
 

Gaeilge na 
Gaeltachta 

(scéal áitiúil: 
dlúthdhiosca, 

canúint, foclóir, 
leaganacha ar 

leith, ceartúsáid 
ag léamh os ard, 

obair bheirte) 

Comhrá: ... 
 

Tasc 1 
(cur i láthair, 

ceisteanna ón 
urlár, leathnú ar 

an bplé) 

Comhrá: ... 
 

Mé Féin mar 
Fhoghlaimeoir 

Teanga 
(mo chaitheamh 
aimsire féin, an 

chopail agus 
comhréir cheart, 

obair bheirte, 
rólimirt) 

Comhrá: Cén 
chaoi a 

rachaidh tú 
abhaile? 

 
An Ceantar 
(an saol ag 

athrú, rólimirt) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 
 

An Ceantar 
(an córas taistil, 
cumarsáid, obair 
bheirte, rólimirt) 

An Ghaeilge ar 
Líne 

(acmhainní 
d’fhoghlaimeoirí 

fásta ar líne,  
straitéisí 

foghlama) 

Tasc 1 
(scagadh ar 

eolas a bailíodh, 
pointí, an cur i 

láthair a ullmhú 
agus a 

chleachtadh, 
ceartúsáid, 
comhoibriú, 

obair bheirte) 

An Ceantar 
(cúrsaí teicneol-

aíochta, 
cumarsáid) 

An Ghné 
Chruthaitheach 
(haiku, luimnigh, 

foclóir/ 
leaganacha ar 

leith ón gceantar, 
ceartúsáid, aithris 

os ard) 

Gaeilge na 
Gaeltachta 
(dán áitiúil: 

stíl, íomhánna, 
rím, 

mothúcháin, 
ceartúsáid, 

aithris, obair 
bheirte) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

3 
 

Gaeilge na 
Gaeltachta 

(amhrán áitiúil: 
foghraíocht, an 

chanúint áitiúil – 
focail, leaganacha 

cainte, 
comhthéacs, 
ceartúsáid) 

An Ghné 
Chruthaitheach 

(giotaí gearra 
próis, scripteanna 
gearra do sceitsí, 

foclóir, 
ceartúsáid, 

rólimirt) 

An Ceantar 
(Lá an Phátrúin, 

laochra móra 
áitiúla) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaimeoir 

Teanga 
(Bia sa bhaile 

agus sa 
Ghaeltacht, an 

A.L., an chopail, 
an téama ‘Bia’ ó 
Chur. na Bun., 

am lóin ar scoil, 
ceartúsáid, 

rólimirt) 

An Ceantar 
(scríbhneoir ón 

áit, sliocht 
samplach, ag 
léamh os ard, 

saibhreas teanga, 
ceartúsáid,  

beatha an údair) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaim-
eoir Teanga 
(féinmheas- 
tóireacht, 

obair bheirte,  
dul chun cinn, 
an Ghaeilge i 

mo shaol 
pearsanta, 

rólimirt) 
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B.       Seisiúin an Tráthnóna 

3. Ábhar an tSiollabais  

Beidh Seisiún an Tráthnóna difriúil ó Sheisiún na Maidine.  Díreofar ar Mhúineadh na 

Gaeilge, ar ábhair eile (na hAmharcealaíona; Corpoideachas – spórt, damhsaí; Ceol; 

Drámaíocht) trí mheán na Gaeilge agus ar Shiúlóidí Treoraithe/Thurais.    

 

3.1   Ábhair Eile (na hAmharcealaíona; Corpoideachas – spórt, damhsaí; Ceol; 

Drámaíocht) 

Na hAmharcealaíona 

Beidh rang amháin (uair an chloig) ag na mic léinn sna hAmharcealaíona.  Rachaidh na mic 

léinn i mbun saothair ealaíne (cártaí, mar shampla) a dhearadh bunaithe ar mhórócáidí ar 

fhéilire na bliana (mar shampla, An Nollaig, Lá ’le Pádraig, An Cháisc, Lá ’le Vailintín, Lá 

Idirnáisiúnta na mBan agus araile) nó ar mhórtharluithe i saol an duine nó i saol an pháiste 

(mar shampla, lá breithe, pósadh, torthaí scrúduithe, aistriú tí, scrúdú tiomána, tinneas agus 

araile). Beidh beannachtaí, nathanna, rannta oiriúnacha Gaeilge le haimsiú nó le cumadh le 

cur ar na saothair ealaíne seo. Beidh ar gach mac léinn, dhá chárta ar a laghad a dhéanamh.  

Cuirfear na cártaí ar taispeáint agus ag deireadh an chúrsa cuirfear san Fhillteán Foghlama 

iad. 

 

Corpoideachas – spórt 

Beidh cúig rang spóirt (cúig huaire an chloig) ag na mic léinn. Gheobhaidh siad deiseanna 

spóirt éagsúla (lasmuigh agus faoi dhíon) a imirt ar son an taitnimh a thugann siad dóibh.  

Beidh sé go léir trí mheán na Gaeilge.  Sula n-imríonn na mic léinn, tá sé tábhachtach ar 

feadh tamaillín, an téarmaíocht a bhaineann le trealamh, foireann, ionaid ar an bpáirc agus 

araile a mhúineadh. Is fiú go mór, freisin, sula n-imríonn siad go n-éisteann siad ar feadh 

tamaillín le tráchtaireacht spóirt ó Raidió na Gaeltachta nó ó TG4.  Caithfear rialacha na 

gcluichí sin a chur i gcuimhne do na mic léinn trí mheán na Gaeilge agus moltóireacht a 

dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Múinfear gártha molta agus gríosaithe dóibh agus 

leaganacha cainte a chuirfidh ar a gcumas comhghairdeas agus comhbhrón a dhéanamh 

lena chéile.  Tá fiúntas ar leith ag baint leis na mic léinn féin a bheith páirteach in eagrú agus 

i reáchtáil na gcluichí. Mic léinn nach dtaitníonn sé leo spórt a imirt, ba chóir deiseanna a 

thabhairt dóibh ceol a sheinm, sceitse a chleachtadh agus araile. 
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Corpoideachas - rincí 

Beidh dhá rang rincí (dhá uair an chloig) ag na mic léinn.  Arís caithfear é a dhéanamh go 

hiomlán trí mheán na Gaeilge. Tá sé tábhachtach téarmaíocht a bhaineann le damhsaí a 

mhúineadh do na mic léinn agus iad ag foghlaim na ndamhsaí mar lá éigin d’fhéadfaidís a 

bheith á múineadh. Moltar na mic léinn a bhfuil damhsaí áirithe céilí nó seit ar eolas acu a 

chur ag múineadh na ndamhsaí do na mic léinn eile, más féidir.  D’fhéadfaí múinteoirí 

damhsa ar an sean-nós a thabhairt isteach sa rang nó earraíocht a bhaint as an DVD 

‘Damhsa ar an Sean-nós’, nó as na podchraoltaí físe atá ag Gaelchultúr ag 

www.gaelchultur.com.   Is cleachtaí a bheidh sna seisiúin seo do na céilithe a bheidh ar siúl i 

Seisiúin na hOíche. 

 

Ceol - amhránaíocht 

Beidh rang amháin amhránaíochta (uair an chloig) ann.  Múinfear amhráin Ghaeilge do na 

mic léinn go háirithe amhráin thraidisiúnta ón gceantar.  Is cleachtadh a bheidh sa seisiún 

seo don amhránaíocht i Seisiúin na hOíche. 

 

Drámaíocht – sceitsí 

Beidh dhá rang drámaíochta (dhá uair an chloig) ann i dtreo dheireadh an chúrsa. Is fearr, 

más féidir leis na mic léinn féin, na sceitsí a chumadh agus iad ag obair i gcomhpháirt lena 

chéile. Is cleachtaí a bheidh iontu do Sheisiúin na hOíche nuair a bheidh ar gach teach 

sceitse gearr (cúig nóiméad ar a laghad) a chur ar an ardán.  

 

3.2   Múineadh na Gaeilge 

Cuirfear samplaí (leabhair agus dlúthdhioscaí) de rannta agus d’amhráin dhúchasacha a 

bhaineann le healaíona béil na Gaeltachta ar fáil do na mic léinn.  Tabharfar deiseanna dóibh 

éisteacht leo, iad a aithris agus a n-oiriúnacht a mheas do ranganna éagsúla i Scoileanna 

Gaeltachta, i Scoileanna Lán-Ghaeilge agus i Scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar dhara 

teanga. Samplaí díbh seo is ea: Rabhlaí Rabhlaí, Ící Pící, A Stór is a Stóirín, Bliain na nAmhrán, 

Gugalaí Gug, Peigín Leitir Móir agus Ceol na Mara.  Do mhic léinn a bhfuil spéis acu 

múineadh i scoil Ghaeltachta nó i scoil lán-Ghaeilge, moltar  samplaí d’ealaín na n-agallamh 

beirte agus na lúibíní a úsáid agus iad a chur ag cumadh, de réir mar a oireann.  

 

http://www.gaelchultur.com/
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3.3  Tasc 2:  Punann Áiseanna agus Acmhainn Nua do Mhúineadh na Gaeilge 

Beidh tasc le déanamh ag na mic léinn a bhaineann le Múineadh na Gaeilge. Beidh dhá chuid 

ag baint leis an tasc seo.  

 

Sa chéad chuid, beidh orthu Punann Áiseanna agus Foghlama agus Teagaisc a chur le chéile 

a bheadh oiriúnach do ranganna bunscoile (ó ranganna na naíonán go dtí rang a sé).  Don 

Phunann Áiseanna, roghnóidh gach mac léinn cúig sheánra as an liosta seánraí seo a leanas: 

Rannta do pháistí, Amhráin, Dánta, Cluichí Teanga, Scéalta, Drámaí/Sceitsí, Seanfhocail, 

Rabhlóga/ casfhocail, Gníomhamhráin, Agallaimh Bheirte, Lúibíní, Aistriúcháin ar amhráin 

atá i mbéal an phobail.  Do gach seánra a roghnófar cuirfidh an mac léinn dhá shampla ar a 

laghad sa Phunann Áiseanna.  Má roghnaítear Scéalta nó Drámaí/Sceitsí is leor na teidil, na 

húdair agus na foinsí a liostú.  Cuirfear an Phunann Áiseanna san Fhillteán Foghlama. 

 

Sa dara cuid den tasc, cruthóidh gach mac léinn acmhainn nua (rann, amhrán, dán, cluiche 

teanga, scéal, dráma nó sceitse, gníomhamhrán, agallamh beirte nó lúibín). Cuirfidh an mac 

léinn treoracha (200 focal ar a laghad, i bhfoirm cheachta nó eile) ar fáil maidir le húsáid na 

hacmhainne.  Caithfear an cineál scoile agus an rang atá i gceist a lua, caithfear féachaint 

chuige go mbeidh an acmhainn spreagúil, mealltach, taitneamhach, cruinn agus sothuigthe. 

 

3.4   Siúlóidí Treoraithe/Turais 

Ceithre rang (ceithre huaire an chloig - dhá thráthnóna) a bheidh ann do Shiúlóidí 

Treoraithe/Thurais i rith an Chúrsa.  Tabharfaidh na seisiúin seo deiseanna do na mic léinn 

cuairteanna a thabhairt ar áiteanna stairiúla ar fhoghlaim siad fúthu i Seisiúin na Maidine.  

Beidh na mic léinn in ann eolas breise a bhailiú ar na háiteanna sin agus é a chlárú san 

Fhillteán Foghlama.   
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3.5 Sceidil Shamplacha – Seisiúin an Tráthnóna 
Seo a leanas cláir ama shamplacha do Sheisiúin an Tráthnóna don Chéad Tréimhse 
Foghlama sa Ghaeltacht: 
Seisiúin an Tráthnóna – Seachtain 1 

 Dé Luain Dé Máirt Dé 
Céadaoin 

Déardaoin Dé hAoine Dé Sathairn Dé 
Domhnaigh 

S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

Spórt 
(lasmuigh, 

téarmaíocht, 
ionaid ar an 

bpáirc, rialacha, 
gártha molta 

agus gríosaithe) 

Amhránaíocht 
(amhráin 

thraidisiúnta 
ón gceantar) 

Múineadh 
na Gaeilge: 

Rannta 
Traidisiúnta 

Ealaín 
(dhá chárta 

d’ócáidí, 
beannachtaí, 

rannta 
oiriúnacha, 
taispeántas) 

 Siúlóid 
Threoraithe/Turas 

(cuairteanna ar 
áiteanna stairiúla, 
eolas a bhailiú le 
cur san Fhillteán 

Foghlama) 
 

 

S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 

Spórt 
(lasmuigh, 

téarmaíocht, 
ionaid ar an 

bpáirc, rialacha, 
gártha molta 

agus gríosaithe) 

Rincí 
(cleachtaí, 

téarmaíocht, 
mic léinn ag 
múineadh a 

chéile)  

Rincí 
(seitrincí, 

damhsa ar 
an sean-nós, 
mic léinn ag 
múineadh a 

chéile) 

Spórt 
(laistigh, 

téarmaíocht, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

 Siúlóid 
Threoraithe/Turas 

(cuairteanna ar 
áiteanna stairiúla, 
eolas a bhailiú le 
cur san Fhillteán 

Foghlama) 

 

 
Seisiúin an Tráthnóna – Seachtain 2 

 Dé Luain Dé Máirt Dé 
Céadaoin 

Déardaoin Dé hAoine Dé Sathairn Dé Domhnaigh 

S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

Múineadh na 
Gaeilge: 

Tasc 2 (Punann 
Áiseanna) 

Spórt 
 (lasmuigh, 

téarmaíocht, 
ionaid ar an 

bpáirc, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

Múineadh 
na Gaeilge: 

Tasc 2 
(Acmhainn 
nua agus 

Treoirlínte 
a chruthú) 

 

Sceitsí 
(mic léinn ag 

cumadh 
agus ag 

cleachtadh) 

  Siúlóid 
Threoraithe/Turas 

(cuairteanna ar 
áiteanna stairiúla, 

eolas a bhailiú le cur 
san Fhillteán 
Foghlama) 

S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 

Múineadh na 
Gaeilge: 

Tasc 2 (Punann 
Áiseanna) 

Spórt 
(lasmuigh, 

téarmaíocht, 
ionaid ar an 

bpáirc, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

Múineadh 
na Gaeilge: 

Tasc 2 
(Acmhainn 
nua agus 

Treoirlínte 
a chruthú) 

 

Sceitsí 
(mic léinn ag 

cumadh 
agus ag 

cleachtadh) 

  Siúlóid 
Threoraithe/Turas 

(cuairteanna ar 
áiteanna stairiúla, 

eolas a bhailiú le cur 
san Fhillteán 
Foghlama) 

Iarrtar Seisiúin an Tráthnóna agus Seisiúin na hOíche a eagrú ar bhealach nach mbeidh na 
mic léinn díomhaoin don tráthnóna agus don oíche in aon lá amháin. Mar shampla, i 
Seachtain a hAon thuas, d’fhéadfadh Céilí a bheith ar siúl oíche Dé hAoine agus imeachtaí 
sóisialta eile a eagrú d’oíche Dé Domhnaigh. 
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4. Seisiúin na hOíche 

Beidh ceithre huaire an chloig ann in aghaidh na seachtaine do Sheisiúin na hOíche.  

Imeachtaí foirmiúla sóisialta a bheidh iontu. Beidh éagsúlacht ag baint leo.  Caithfidh dhá 

chéilí ar a laghad a bheith ag na mic léinn in aghaidh na seachtaine, is é sin, ceithre cinn san 

iomlán i rith an chúrsa.  Ag na céilithe déanfaidh na mic léinn na rincí a d’fhoghlaim siad ag 

Seisiúin an Tráthnóna agus beidh deiseanna acu ag na céilithe, freisin, amhráin atá 

foghlamtha acu a chanadh agus ceol a sheinm.  Oícheanta eile, cuirfear leis an éagsúlacht trí 

imeachtaí eile a eagrú, mar shampla, Tráth na gCeisteanna, sceitsí atá ullmhaithe ag na mic 

léinn, Comórtas na dTithe, aithris filíochta, seanchaí áitiúil.  

 

5. An Fillteán Foghlama  

Beidh Fillteán Foghlama ar leith ag na mic léinn don Chéad Tréimhse Foghlama sa 

Ghaeltacht.  Leabhar nótaí crua A4 a bheidh ann.  Doiciméad Oibre a bheidh ann ó thús 

deireadh an chúrsa.  Is í seo a leanas an úsáid a bhainfidh na mic léinn as an bhFillteán 

Foghlama:  

 ag tús an chúrsa, scríobhfaidh siad a gcuid aidhmeanna pearsanta don chúrsa 

Gaeltachta ann    

 bainfidh siad úsáid as chun nótaí a ghlacadh i rith an chúrsa, agus chun foclóir agus 

leaganacha cainte nua a fhoghlaimeoidh siad sa teach agus sa choláiste Gaeltachta a 

chlárú 

 do Thasc 1, is san Fhillteán Foghlama a scríobhfaidh siad an chéad dréacht agus an 

dréacht deireanach de na ceisteanna a úsáidfidh siad san agallamh   

 is san Fhillteán Foghlama a bhreacfaidh siad síos nótaí agus na hagallaimh á gcur 

agus is ann a scríobhfaidh siad dréachtaí den Chur i Láthair   

 cuirfear na cártaí do na hócáidí speisialta a dhéanfar sa seisiún ar na 

hAmharcealaíona san Fhillteán Foghlama  

 do Thasc 2, is san Fhillteán Foghlama a chuirfidh na mic léinn an Phunann Áiseanna, 

an acmhainn nua a chruthóidh  siad do Mhúineadh na Gaeilge agus na Treoirlínte a 

chumfaidh siad   

 i rith an chúrsa agus ag deireadh an chúrsa is san Fhillteán Foghlama a dhéanfaidh 

siad féinmheastóireacht ar a ndul chun cinn.   

Beidh an Fillteán Foghlama mar fhianaise ar ghnéithe ar leith de rannpháirtíocht an mhic 

léinn aonair sa chúrsa Gaeltachta.  
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6. Measúnú  

Déanfaidh na mic léinn féinmheastóireacht i rith agus ag deireadh an chúrsa de réir na 

n-aidhmeanna a leagfaidh siad síos dóibh féin ag an tús. Ar bhonn ginearálta, déanfaidh na 

teagascóirí Gaeltachta monatóireacht ar thoilteanas an mhic léinn Gaeilge a labhairt go 

neamhfhoirmiúil, ar rannpháirtíocht sa rang, ar úsáid an Fhillteáin Fhoghlama agus ar 

chomhlíonadh na dtascanna. Tabharfaidh na teagascóirí aischothú neamhfhoirmiúil don 

mhac léinn aonair go rialta, go háirithe chun dea-iarrachtaí a aithint. Beidh leibhéal 

sástachta na dteagascóirí Gaeltachta leis sin go léir le feiceáil ar an Tuairisc Aonair do gach 

mac léinn a chuirfear ar ais chuig an gColáiste Oideachais agus caithfidh gach mac léinn an 

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht a chríochnú go sásúil.  Tabharfaidh gach mac léinn an 

Fillteán Foghlama go dtí Scrúdú Cainte dheireadh na bliana sa Choláiste Oideachais.  Mar 

chuid den Scrúdú Cainte iarrfar ar an mac léinn an Fillteán Foghlama a thaispeáint don 

Scrúdaitheoir agus labhairt faoi ghnéithe éagsúla den chúrsa Gaeltachta. Is faoi gach 

Coláiste Oideachais ar leith a bheidh sé socrú a dhéanamh maidir le háit a bheith ag an 

bhFillteán Foghlama ina chóras measúnaithe. 
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Cuid 2: An Dara Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht 

7. Torthaí Foghlama 

Tar éis dóibh an Dara Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht a chríochnú go sásúil, beifear ag súil 

go mbeidh sé ar chumas na mac léinn: 

1. Féinmheastóireacht a dhéanamh ar a gcumas agus ar a ndul chun cinn sa Ghaeilge. 

2. Straitéisí éagsúla foghlama teanga a aithint agus a úsáid, ina measc ábhar ar líne. 

3. Páirt fheidhmiúil a ghlacadh i ngnáthchomhrá lena chéile, le muintir na Gaeltachta, le 

daoine fásta eile i bpobal scoile agus in agallamh do phost. 

4. Ceisteanna a chur agus Gaeilge á múineadh – an fhoirm spleách agus an fhoirm 

neamhspleách. 

5. Fógraí seomraí ranga, nótaí teachtaireachta do shuíomh idirlín na scoile agus ailt do 

nuachtlitir na scoile a scríobh go cruinn. 

6. Breis feasachta a léiriú maidir le gramadach agus comhréir na Gaeilge. 

7. Eolas a léiriú ar eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta. 

8. Eolas a léiriú ar Ghaeltachtaí agus ar chanúintí na hÉireann. 

9. Cur síos a dhéanamh ar an gcultúr Gaelach sa Ghaeltacht. 

10. Tuairisc a thabhairt ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Nuachtáin agus ailt Ghaeilge. 

11. Díospóireacht a dhéanamh.  

12. Córas fuaimeanna na Gaeilge a léiriú ina gcuid cainte agus ina gcuid léitheoireachta.   

13. Gnéithe de shaol agus de chultúr comhaimseartha an cheantair a phlé, mar aon lena 

saol gairmiúil agus pearsanta féin. 

14. Scríobh go cruthaitheach sa Ghaeilge. 

15. Eolas a léiriú ar an teanga a bhíonn riachtanach chun gnéithe den Chorpoideachas, 

den Cheol, den Drámaíocht agus d’O.S.I.E. a mhúineadh. 

16. Samplaí d’ealaíona béil na Gaeltachta a léiriú agus a phlé.  

17. Acmhainní teagaisc d’O.S.I.E. a chruthú as an nua iad féin agus cur síos a dhéanamh 

ar a bhfiúntas.  
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A.  Seisiúin na Maidine 

8. Ábhar an tSiollabais 

8.1   Téamaí agus Éagsúlacht 

Cothaíonn éagsúlacht taitneamh. Leis an réimse de théamaí agus de chuir chuige a 

ainmnítear agus a mhínítear sa Siollabas seo féachtar chuige go gcothaítear spéis, go 

ndéantar freastal ar straitéisí éagsúla foghlama teanga agus go dtapaítear na deiseanna 

breise foghlama atá ar fáil i suíomh Gaeltachta. 

 

8.2   Mé Féin mar Fhoghlaimeoir Teanga 

Ag tús na Dara Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht caithfidh na mic léinn machnamh a 

dhéanamh ar an staid ag a bhfuil siad mar fhoghlaimeoirí Gaeilge. Iarrfar orthu díriú ar an 

tairbhe a bhain siad as an gCéad Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht, ar na haidhmeanna a bhí 

acu agus ar na céimeanna a thóg siad. Díreofar a n-aird ar na deiseanna a bheidh acu sa 

Dara Tréimhse. Díreofar a n-aird freisin ar an gcumas sa teanga a bheidh ag teastáil uathu 

agus iad ina ngairm – ag múineadh Gaeilge nó ag múineadh ábhar eile, b’fhéidir, trí mheán 

na Gaeilge agus ag obair i bpobal scoile. Mar a rinneadh ag tús na Chéad Tréimhse Foghlama 

sa Ghaeltacht caithfear cabhrú leis na mic léinn aonair aidhmeanna a leagan síos dóibh féin 

a bheidh le baint amach acu féin go pearsanta i rith an chúrsa, le cabhair na dteagascóirí sa 

Choláiste Gaeltachta, le cabhair fhear agus bhean a’ tí agus le cabhair a gcomh-mhac léinn ar 

an gcúrsa. Beidh orthu arís meastóireacht a dhéanamh ar a gcumas féin sa Ghaeilge agus ar 

a ndearcadh i leith na teanga. Maidir le tairbhe a bhaint as an Dara Tréimhse Foghlama sa 

Ghaeltacht cuirfear in iúl dóibh go mbeidh an phríomhfhreagracht orthu féin arís a gcuid 

aidhmeanna féin a bhaint amach. Pléifear leo na straitéisí foghlama atá úsáidte acu go dtí an 

pointe sin ina saol agus na straitéisí breise foghlama a bhíonn ar fáil i suíomh Gaeltachta. Ní 

mór, arís, straitéisí a thabhairt dóibh a chuirfidh ar a gcumas athrá a lorg nuair nach 

gcloiseann siad rud éigin i gceart, soiléiriú a lorg nuair nach dtuigeann siad rud éigin go 

hiomlán, deimhniú a lorg nuair a bhíonn siad éiginnte agus focal nó bealach chun rud éigin a 

rá, a lorg nuair a bhíonn deacrachtaí acu iad féin a chur in iúl. Chun lántairbhe a bhaint as an 

tréimhse sa Ghaeltacht leagfar béim arís ar a thábhachtaí is atá sé Gaeilge a labhairt 

lasmuigh de na seisiúin fhoirmiúla. Míneofar réasúnaíocht na gcúrsaí Gaeltachta do mhic 

léinn oideachais dóibh. Cabhrófar leo na cinntí atá le déanamh a aithint má tá siad chun a 

gcuid aidhmeanna a bhaint amach. Tá sé tábhachtach dóthain ama a thabhairt dó seo ag tús 

an chúrsa ionas go bhfaighidh siad deis a n-aird a dhíriú air i gceart. Iarrfar ar gach mac léinn 
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ceisteanna ar an ábhar sin a fhreagairt i scríbhinn ina bhFillteán Foghlama. Ag deireadh na 

chéad seachtaine caithfear aird na mac léinn a dhíriú ar a n-aidhmeanna tosaigh agus 

meastóireacht á déanamh acu ar a ndul chun cinn. Beidh sé riachtanach arís do na mic léinn 

ag deireadh an chúrsa filleadh ar a n-aidhmeanna tosaigh agus féinmheastóireacht á 

déanamh acu ar an tairbhe a bhain siad as an gcúrsa.  

 

Faoi scáth an téama seo, díreofar ar na nithe seo a leanas: 

 an mac léinn ag ullmhú don saol gairmiúil – curriculum vitae agus agallamh do phost 

 an Ghaeilge mar theanga i bpobal na scoile – a bheith in ann páirt a ghlacadh i 

ngnáthchomhrá le Príomhoide, le múinteoirí eile, le cigire, le tuismitheoir 

 cruinnithe le tuismitheoirí 

 cumas ceisteanna a chur agus Gaeilge á múineadh – an fhoirm spleách agus an 

fhoirm neamhspleách 

 cumas cumarsáide i scríbhinn – fógraí, lipéid, cairteacha don seomra ranga agus don 

scoil, nótaí teachtaireachta agus fógraí do shuíomh idirlín na scoile, ailt do nuachtlitir 

na scoile 

 an Ghaeilge i saol pearsanta an mhic léinn – cearta teanga agus seirbhísí.  

 

Tá sé riachtanach freisin, go mbíonn Téamaí Churaclam na Gaeilge (Mé Féin, Sa Bhaile, An 

Scoil, Bia, An Teilifís, Siopadóireacht, Caitheamh Aimsire na bPáistí, Éadaí, An Aimsir, Ócáidí 

Speisialta) agus an foclóir a ghabhann leo lárnach i Seisiúin na Maidine.  

 

Tá sé tábhachtach freisin, go bhfaigheann na mic léinn deiseanna labhairt faoina 

gCaitheamh Aimsire féin (ceol, faisean, spórt, mo shaol ar líne agus araile).   

 

 

8.3   Gaeilge agus Cultúr na Gaeltachta 

Díreofar ar: 

 Gaeltachtaí na hÉireann (féach Siollabas Nua don Dara Bliain Ollscoile) – 

ainmneacha, na háiteanna ina bhfuil siad, cé chomh mór agus atá siad, daonra, stair 

a bhaineann leo (mar shampla, Gaeltacht Ráth Chairn) 

 canúintí - an chanúint áitiúil i gcomparáid le canúint na Gaeltachta ina raibh na mic 

léinn don Chéad Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht; cosúlachtaí agus difríochtaí idir 

na canúintí go léir maidir le foclóir, leaganacha cainte agus béimeanna; canúintí agus 
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an Caighdeán; foclóir agus leaganacha cainte na Gaeltachta ina bhfuil siad a 

bhreacadh síos ina bhFillteán Foghlama agus a úsáid ina gcuid cainte  

 Dea-chaint agus Deisbhéalaíocht 

 cearta teanga agus seirbhísí 

 tithíocht agus pleanáil (féach Siollabas Nua don Dara Bliain Ollscoile) 

 eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta – comharchumainn, Údarás na Gaeltachta, 

COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), Muintearas, 

Naíonraí 

 an cultúr Gaelach sna Gaeltachtaí – ceol, amhránaíocht, amhránaíocht ar an  

sean-nós (féach Siollabas Nua don Dara Bliain Ollscoile), damhsa, cluichí Gaelacha, 

agallaimh bheirte (féach Siollabas Nua don Tríú Bliain Ollscoile, Séideán Sí), rásaí 

curach 

 eagraíochtaí agus comórtais a thugann tacaíocht don chultúr Gaelach – féilte agus 

comórtais áitiúla, rásaí curach agus geallta bád, TG4, Fleadha Ceoil, Feiseanna, 

Oireachtas na Gaeilge, Cumann Lúthchleas Gael, Comórtas Peile na Gaeltachta, Scór 

 Coláistí Gaeltachta 

 Oideachas Tríú Leibhéal sa Ghaeltacht 

 cultúr comhaimseartha na Gaeltachta agus daoine óga 

Chun fuaimniú ceart a chothú sna mic léinn nuair a bhíonn siad ag labhairt Gaeilge, díreofar 

a n-aird ar fhuaimniú cainteoirí dúchais. Díreofar a n-aird air sin freisin nuair a bheidh siad 

féin ag dul i mbun obair bheirte agus rólimeartha, nuair a bheidh siad ag ullmhú le haghaidh 

díospóireachta, nuair a bheidh siad ag cleachtadh do sceitse agus nuair a bheidh siad ag 

canadh.  

 

8.4   Na Meáin 

Díreofar ar: 

 TG4 – an t-ionad áitiúil, ionaid eile sna Gaeltachtaí, an lárionad, an suíomh idirlín, 

sceidil, cineálacha éagsúla cláir, béimeanna, seirbhís nuachta, spórt, ceol, cláir do 

pháistí agus do dhaoine  óga, fógraí, pearsantachtaí/réaltóga móra an stáisiúin, 

comórtais, an freastal ar mhuintir na Gaeltachta, lucht féachana TG4, cláir a 

dhéantar sa Ghaeltacht agus comhlachtaí léirithe, stair agus maoiniú TG4, cúrsaí 

traenála agus deiseanna fostaíochta 
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 RTÉ Raidió na Gaeltachta – an t-ionad áitiúil, ionaid eile sna Gaeltachtaí, an lárionad, 

an suíomh idirlín, sceidil, cineálacha éagsúla cláir, seirbhís nuachta (náisiúnta, 

idirnáisiúnta, áitiúil), spórt, ceol, cláir do dhaoine óga, fógraí, 

pearsantachtaí/réaltóga móra an stáisiúin, comórtais, an freastal ar mhuintir na 

Gaeltachta, buanna, lucht éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta, stair agus maoiniú an 

stáisiúin, cúrsaí traenála agus deiseanna fostaíochta 

 stáisiúin Ghaeilge raidió eile – Raidió na Life, Raidió Fáilte 

 stáisiúin eile raidió a mbíonn cláir Ghaeilge orthu – Newstalk, stáisiúin raidió áitiúla 

 nuachtáin agus colúin Ghaeilge – Seachtain/Ar Fheabhas (Irish Independent); Irish 

Times 

 blaganna agus na meáin shóisialta  

Tá ábhar ar na Meáin Ghaeilge sa Siollabas Nua don Tríú Bliain Ollscoile.   

Moltar aird na mac léinn a tharraingt ar na hacmhainní ar líne agus ar acmhainní eile don 

fhoghlaimeoir fásta.  

Is fiú aird ar leith a dhíriú ar na suíomhanna Gaeltachta agus ar shuíomhanna a bhaineann le 

meáin chumarsáide na Gaeilge. Seo gearrliosta suíomhanna a bhféadfaí obair aonair nó 

obair ghrúpa a bhunú orthu: 

http://www.logainm.ie 

http://www.lurgan.biz/art/index.htm 

www.tg4.ie 

www.rte.ie/rnag/ 

http://garraijohnnymhorgan.blogspot.com 

www.coislife.ie 

www.clubleabhar.com 

http://scribhneoirioga.blogspot.com/ 

www.antoireachtas.ie/ 

www.cogg.ie 

www.seomraranga.com/gaeilge.htm 

www.futafata.co. 

Tá liosta níos faide le fáil ar an suíomh www.teagascnagaeilge.ie. 

 

*Beidh ríomhairí glúine ag cuid mhaith de na mic léinn, ach níor mhór a chinntiú go mbeidh 

soláthar éigin ríomhairí ar fáil do mhic léinn fad is atá siad ag freastal ar an gcúrsa. 

 

http://www.logainm.ie/
http://www.lurgan.biz/art/index.htm
http://www.tg4.ie/
http://www.rte.ie/rnag/
http://garraijohnnymhorgan.blogspot.com/
http://www.coislife.ie/
http://www.clubleabhar.com/
http://scribhneoirioga.blogspot.com/
http://www.antoireachtas.ie/
http://www.cogg.ie/
http://www.seomraranga.com/gaeilge.htm
http://www.futafata.co/
http://www.teagascnagaeilge.ie/


33 
 

 

8.5   An Ceantar 

Díreofar ar: 

 logainmneacha – logainmneacha an cheantair go háirithe, tagairt don 

tírdhreach/d’eachtra stairiúil éigin/do thábhacht ar leith a bhain leis an áit san am 

atá caite/do dhuine a raibh cónaí air nó uirthi san áit, tús-phointe do staidéar a 

dhéanamh ar thíreolaíocht agus ar stair an cheantair agus ullmhú á dhéanamh do 

thurais chuig áiteanna stairiúla, ní léachtaí ach deiseanna bríonna logainmneacha a 

fhiosrú (trí úsáid a bhaint as foinsí éagsúla, mar shampla, muintir an tí, foclóirí, 

leabhair agus suíomhanna idirlín cosúil le www.logainm.ie) agus an méid a 

fhoghlaimíonn siad a insint dá chéile, na mic léinn gníomhach ina bhfoghlaim féin, 

cumarsáid ar siúl, saibhreas teanga logainmneacha agus léiriú ar phointe éigin 

gramadaí, léarscáil den cheantar a tharraingt, leaganacha Béarla na logainmneacha 

sin agus plé ar oiriúnacht nó easpa oiriúnachta na leaganacha sin, logainmneacha sa 

bhaile agus ar logainmneacha i gcoitinne timpeall na tíre 

 an córas oideachais – naíonraí, bunscoileanna, meánscoileanna, comhthéacs na 

teanga 

 an córas taistil – bóithre, líne iarnróid, eitleán, aerstráice 

 cúrsaí teicneolaíochta – rochtain ar leathanbhanda, comhlachtaí 

 seirbhísí eile – uisce, leictreachas, bruscar, dochtúir, banaltra, ionad sláinte, ospidéal, 

Cúram Lae, áras seanóirí, ospís, éigeandálaí, bád tarrthála, héileacaptar  

 acmhainní nádúrtha – an talamh, an fharraige, an portach, ola agus gás, radharcra 

 cúrsaí fostaíochta, slite maireachtála agus imirce – feirmeoireacht, tionscal na 

hiascaireachta, monarchana, cúrsaí turasóireachta, na meáin agus comhlachtaí 

léirithe, ag obair as baile, ag taisteal go dtí an baile mór, Coláistí Gaeltachta, 

deiseanna eile fostaíochta, imirce agus muintir na Gaeltachta i gcéin  

 saol sóisialta na ndaoine – an teach tábhairne; caitheamh aimsire - fir, mná, clanna, 

daoine óga; an baile mór 

 daoine óga – caitheamh aimsire, a dtriall  

 scríbhneoirí ón áit – scríbhneoirí próis agus filí, a saothar a bhlaiseadh, beatha na 

scríbhneoirí a fhiosrú ar shuíomhanna idirlín cosúil le www.ainm.ie 

 laochra móra áitiúla – ainmneacha, gaisce  

 Lá an Phátrúin – dáta, eolas ar an naomh, nósanna na ndaoine  

http://www.logainm.ie/
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 An Saol ag Athrú – daonra, Gaeilge 

 

8.6   An Ghné Chruthaitheach    

Caithfear deis a thabhairt d’fhéith chruthaitheach na mac léinn ar tugadh oscailt di sa Chéad 

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht teacht faoi bhláth sa Dara Tréimhse. Ar dtús, is féidir dul 

siar a dhéanamh ar na seánraí filíochta a chleacht siad sa Chéad Tréimhse Foghlama sa 

Ghaeltacht: 

 Acrastaicí (roghnaítear focal agus scríobhtar dán a bhfuil an líon céanna línte ann 

agus atá litreacha san fhocal, agus in ord, tosaíonn gach líne le litir ón bhfocal)  

 Dánta Aibítre (roghnaítear topaic agus scríobhtar dán ar an topaic sin ina dtosaíonn 

gach líne le litreacha na haibítre, in ord)  

 Haiku (dán nach mbíonn ann de ghnáth ach trí líne, sa chéad líne bíonn cúig shiolla, 

sa dara líne bíonn seacht siolla agus sa tríú líne bíonn naoi siolla)  

 Luimnigh (dán ina bhfuil cúig líne; i línte 1, 2 agus 5 bíonn ocht siolla; i línte 3 agus 4 

bíonn sé shiolla; bíonn rím idir an focal deireanach i línte 1, 2 agus 5; bíonn rím idir 

an focal deireanach i línte 3 agus 4). 

  

Arís, moltar dánta samplacha ó na seánraí sin a léamh leis na mic léinn ar dtús agus a n-aird 

a dhíriú ar na foirmlí a bhíonn i gceist.  Ina dhiaidh sin, tar éis cúpla dán ó fhilí áitiúla a chur 

os a gcomhair agus féidearthachtaí eile a phlé, is féidir dul ar aghaidh chuig: 

 Saorvéarsaíocht 

 

Chomh maith leis sin d’fhéadfaí na mic léinn a spreagadh tabhairt faoi na seánraí seo:  

 saothair ghearra phróis    

 sceitsí – le forbairt i Seisiúin an Tráthnóna agus le léiriú i Seisiúin na hOíche 

 treánna – mar shampla, na trí radharc is deise sa Ghaeltacht seo, na trí rud is fearr a 

rinne mé ar an gcúrsa, na trí is mó nach ndéanfaidh mé dearmad orthu ón gcúrsa seo 

agus araile   

 agallaimh bheirte (féach Séideán Sí) 

 lúibíní (féach Siollabas Nua don Tríú Bliain Ollscoile) 

 amhráin – ag aistriú go Gaeilge. 
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8.7   Tasc 1: Díospóireacht 

Is í aidhm Thasc 1 ná deis a sholáthar do gach mac léinn páirt a ghlacadh i ndíospóireacht 

mar bhall d’fhoireann. I ngach rang ar an gcúrsa Gaeltachta:  

 beidh ceithre nó cúig dhíospóireacht ann, ag brath ar líon na mac léinn i ngach rang  

 beidh rún difriúil ann do gach díospóireacht 

 beidh cathaoirleach (mac léinn amháin) agus dhá fhoireann (triúr ar gach foireann) 

ann do gach díospóireacht, foireann amháin ar son an rúin agus an fhoireann eile ina 

choinne 

 beidh ar gach cainteoir labhairt ar feadh trí nóiméad  

 tar éis do na cainteoirí go léir labhairt beidh deis ag an lucht éisteachta ceisteanna a 

chur nó tuairimí a thabhairt agus feidhmeoidh na foirne mar phainéal.  

 

I Seachtain 1 agus ullmhúchán á dhéanamh don díospóireacht beidh na nithe seo a leanas le 

déanamh:  

 ábhair chonspóideacha a roghnú 

 an rang a bhriseadh suas i ngrúpaí de sheisear agus ábhar conspóideach amháin a 

thabhairt do gach seisear 

 taighde - idirlíon, nuachtáin, leabhair, raidió, teilifís, agallaimh (le daoine ón 

gceantar, ó eagraíochtaí, ó sheirbhísí) 

 teacht ar rún 

 foirne a cheapadh ó gach seisear  

 pointí a aimsiú, comhordú a dhéanamh ar argóintí gach foirne agus feoil a chur 

orthu. 

 

I Seachtain 2 beidh ar gach cainteoir: 

 an cur i láthair a chleachtadh 

 an cur i láthair a dhéanamh ag an díospóireacht agus a bheith mar bhál de phainéal 

díospóireachta. 

  

Feidhmeoidh an teagascóir mar éascaitheoir ag cabhrú leis na mic léinn pointí a aimsiú, a 

gcuid smaointe a chur i bhfriotal, scileanna áitimh agus argóna a fhorbairt, agus a bheith 

chomh cruinn agus is féidir.  
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Seo a leanas samplaí de rúin: 

Cúrsaí Oideachais:  

“Tá an iomarca ábhar i gCuraclam na Bunscoile agus ní féidir aon rud a mhúineadh i gceart.” 

“Ba chóir an Stair a choinneáil mar ábhar don Teastas Sóisearach agus don 

Ardteistiméireacht.” 

“Ba chóir scoileanna beaga dhá oide a chomhnascadh.” 

“Ní gá seirbhísí tacaíochta do scoileanna Gaeltachta a chur ar fáil trí Ghaeilge.”   

Cúrsaí Gaeilge: 

“Ba chóir múineadh na Gaeilge i mbunscoileanna a fhágáil faoi speisialtóirí mar a dhéantar 

ag an dara leibhéal.” 

“Ar imeall na Gaeltachta ba chóir scoileanna Gaeltachta a nascadh le scoileanna lán-

Ghaeilge.” 

Cúrsaí Gaeltachta: 

“Dhéanfadh feirm éisc sa cheantar seo níos mó sochair ná dochair.” 

“Níor chóir go mbeadh sé chomh deacair sin cead pleanála a fháil i gceantar Gaeltachta.” 

“Ba chóir go mbeadh comharthaí bóthair sa Ghaeltacht dátheangach.” 

“Is linne an ola amach ónár gcósta agus níor chóir dúinn í a thabhairt do chomhlachtaí móra 

idirnáisiúnta chomh héasca sinn.” 

“Ní oireann muilte gaoithe don cheantar seo.” 

“Tá gá le muiríne sa cheantar seo chun níos mó turasóirí a mhealladh chuig an áit.” 

 

8.8   Gramadach 

Clúdófar na gnéithe seo den ghramadach faoi scáth na dtéamaí atá luaite thuas:  

An Briathar: Briathra Rialta agus Neamhrialta – an fhoirm spleách agus neamhspleách. 

An Briathar:  An Briathar Saor –  an Aimsir Chaite, an Aimsir Ghnáthláithreach, an Aimsir 

Fháistineach, An Modh Coinníollach (dearfach, diúltach, ceisteach dearfach, ceisteach 

diúltach). 

An tAinmfhocal:  Lagiolraí agus Tréaniolraí (logainmneacha agus uimhreacha pearsanta).  

Botúin Choitianta: Ar bhonn neamhphearsanta caithfear díriú go teagmhasach ar na botúin 

is coitianta a dhéanann na mic léinn.  D’fhéadfadh na mic léinn úsáid a bhaint as leabhair 

ghramadaí, foghlaim óna chéile agus an méid a fhoghlaimíonn siad a scríobh san Fhillteán 

Foghlama.      
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8.9   Cláir Ama Shamplacha - Seisiúin na Maidine 

Dírítear aird ar na pointí seo a leanas: 

 Ba chóir go mbeadh ar a laghad 20 uair an chloig sa tseachtain i Seisiúin na Maidine.  

 Beidh Seisiúin na Maidine ann gach lá ón Luan go dtí an Satharn.  

 Is faoi gach Coláiste Gaeltachta ar leith a bheidh sé cinneadh a dhéanamh maidir le 

líon na seisiún a bheidh ann gach maidin.   

 Beidh seisiún amháin ag gach Coláiste Gaeltachta gach maidin chun béim a chur ar 

rudaí a bhaineann le “An Ceantar”. 

 Caithfear an croí-ábhar comónta (na Téamaí go léir cé is moite de “An Ceantar”) a 

chlúdach sna seisiúin eile. 

 Ní luafar “Gramadach” mar theideal ar aon seisiún ar an gClár Ama mar go gclúdófar 

gramadach i gcomhthéacs na dtéamaí eile. 

 

Is féidir an t-am atá leagtha síos a chomhlíonadh, ar an mbealach seo, mar shampla, ina 

bhfuil trí sheisiún gach maidin agus maireann gach seisiún uair an chloig agus deich 

nóiméad: 

Seisiún a hAon: 9.30 r.n. – 10.40 r.n.  

Sos: 10.40 r.n. – 11.00 r.n. 

Seisiún a Dó: 11.00 r.n. – 12.10 i.n. 

Sos: 12.10 i.n. – 12.20 i.n. 

Seisiún a Trí: 12.20 i.n. – 1.30 i.n. 

Iomlán: 3.5 uair an chloig x 6 lá (Luan go Satharn) = 21 uair an chloig 

 

Seo a leanas cláir ama shamplacha do Sheisiúin na Maidine don chéad seachtain agus don 

dara seachtain den Dara Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht. Chomh maith le teidil na 

ranganna, tá sonraí breise curtha isteach le léiriú go bhfuil sé indéanta ábhar iomlán an 

tSiollabais a chlúdach i dtréimhse coicíse.  Beidh ar gach Coláiste Gaeltachta a mhacasamhail 

de chlár ama a sholáthar agus cinnte a dhéanamh de go n-oireann sé dá riachtanais féin 

agus do riachtanais an tSiollabais. Beidh ar gach Coláiste Gaeltachta féachaint chuige go 

dtugtar an méid céanna ama do gach téama agus a thugtar dóibh sna Cláir Ama Shamplacha 

thíos. I gcur i bhfeidhm an tSiollabais ó lá go lá, caithfear féachaint chuige sna Seisiúin go 

ndéantar freastal ar mhic léinn Ghaeltachta agus ar mhic léinn i gcoitinne a bhfuil caighdeán 

ard Gaeilge acu.  Chuige sin, d’fhéadfaí úsáid a bhaint as obair ghrúpa nó ranganna ar leith 

do na daoine sin a eagrú.    
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Seisiúin na Maidine – Seachtain 1 
 Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine Dé Sathairn 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

Comhrá:  
Cén chaoi ar 

tháinig tú go dtí 
an Ghaeltacht?  

(an A.C.) 
Mé Féin mar 

Fhoghlaimeoir 
Teanga 

(an staid ag a 
bhfuilim, 

aidhmeanna 
pearsanta, 

céimeanna le 
tógáil, straitéisí 
foghlama, CV 

agus agallamh do 
phost,  rólimirt) 

Comhrá:   
Anocht?  

(an A.F., an 
briathar saor) 

 
An Ceantar 
(áiteanna 

stairiúla, taighde, 
an chopail, 
cumarsáid) 

Comhrá:   
Gach tráthnóna sa 

Ghaeltacht?  
(an A.L., an briathar 

saor) 
 

Gaeilge agus Cultúr 
na Gaeltachta 

(Canúintí -  
cosúlachtaí, 

difríochtaí,  dea-
chaint agus 

deisbhéalaíocht, an 
Caighdeán, obair 

bheirte) 

Comhrá:   
Dá mbeadh 

timpiste agat 
sa Ghaeltacht? 

(an M.C., an 
briathar saor) 

 
Tasc 1 

(Díospóir-
eacht: rún, 

foirne, pointí, 
comhordú ar 

argóintí, obair 
ghrúpa) 

 

Comhrá: ... 
 
 

Mé Féin mar 
Fhoghlaimeoir 

Teanga 
(cumas 

ceisteanna a 
chur – spleách 

agus 
neamhspleách, 
obair bheirte, 

rólimirt) 

Comhrá: ... 
 

An Ceantar 
(saol sóisialta,  
fir, mná, páistí, 

clanna, déagóirí, 
caitheamh 

aimsire ar leith, 
taisteal, an 

briathar saor, 
obair bheirte) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 
 

An Ceantar 
(logainmneacha, 
an tírdhreach, an 

chopail, 
cumarsáid, obair 

bheirte) 

Na Meáin 
(TG4, suíomh 
idirlín, sceidil, 

nuacht, an 
tuairisceoir áitiúil, 

réaltóga móra 
TG4, stair,  
deiseanna 

fostaíochta, 
comhlachtaí 

léirithe) 

Tasc 1 
(Díospóireacht: 

ábhair chon-
spóideacha, grúpaí 

taighde –  ag ullmhú 
agallamh) 

 

An Ceantar 
(acmhainní 
nádúrtha, 

cúrsaí 
fostaíochta, 

slite 
maireachtála, 

imirce) 

An Ghné 
Chruth- 
aitheach 

(saorvéar-
saíocht,  

saothair ghearra 
phróis,   

ceartúsáid) 

Gaeilge agus 
Cultúr na 

Gaeltachta 
(eagraíochtaí 

Gaeltachta agus 
a róil, coláistí 
Gaeltachta, 

oideachas tríú 
leibhéal sa 
Ghaeltacht) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

3 
 

Gaeilge agus 
Cultúr na 

Gaeltachta 
(Gaeltachtaí na 

hÉireann, 
ainmneacha, 

daonra, stair – 
Ráth Chairn, 

lagiolraí, 
tréaniolraí) 

An Ghné 
Chruthaitheach 

(dánta: acrastaicí,  
dánta aibítre, 

Haiku agus 
Luimnigh - 

ceartúsáid, obair 
bheirte) 

An Ceantar 
(an córas oideachais, 

daoine óga) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaim- 
eoir Teanga 

(pobal na 
scoile – 

gnáthchomhrá 
le Príomhoide, 
múinteoirí eile 

cigire,  
ceartúsáid, 

rólimirt) 

An Ceantar 
(scríbhneoir ón 

áit, dán, ag 
léamh os ard, 

saibhreas 
teanga, 

ceartúsáid,  
beatha an údair) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaimeoir 

Teanga 
(cumarsáid i 
scríbhinn – 

fógraí, nótaí 
abhaile, ailt do 

nuachtlitir, 
féinmheas-

tóireacht, obair 
bheirte,  Gaeilge 

fheidhmiúil 
d’am saor, 

rólimirt) 
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Seisiúin na Maidine – Seachtain 2 

 Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine Dé Sathairn 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

Comhrá: Conas a 
chaith tú an 
Domhnach? 

 
Mé Féin mar 

Fhoghlaimeoir 
Teanga 

(saol pearsanta an 
oide – cearta 

teanga, seirbhísí, 
roghanna 
pearsanta,   

rólimirt) 

Comhrá: ... 
 

An Ceantar 
(turasóireacht, 
an briathar san 

A.L.) 

Comhrá: ... 
 

Gaeilge agus Cultúr 
na Gaeltachta 

(an cultúr Gaelach - 
féilte, geallta bád,  

Oireachtas na 
Gaeilge, Comórtas 

Peile na 
Gaeltachta) 

Comhrá: ... 
 

Tasc 1 
(Díospóir- 

eacht: cur i 
láthair, 

tuairimí ón 
urlár, cur is 
cúiteamh, 
aontú agus 
easaontú) 

Comhrá: ... 
 

Mé Féin mar 
Fhoghlaimeoir 

Teanga 
(mo chaitheamh 

aimsire féin – 
taisteal, obair 

bheirte, rólimirt) 

Comhrá: Cén 
chaoi a 

rachaidh tú 
abhaile? 
(an A.F.) 

 
An Ceantar 
(an saol ag 

athrú, rólimirt) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 
 

An Ceantar 
(an córas taistil, 

bóithre, 
comharthaí, líne 
iarnróid, eitleán, 

aerstráice, 
cumarsáid, obair 
bheirte, rólimirt) 

Na Meáin  
(RTÉ Raidió na 
Gaeltachta – 

ionaid, suíomh 
idirlín, sceidil, 

nuacht, réaltóga 
móra, stair, 
deiseanna 

fostaíochta) 

Tasc 1 
(Díospóir- 

eacht:  
cur i láthair a 

scríobh, 
cleachtadh, obair 

ghrúpa,  
ceartúsáid) 

An Ceantar 
(cúrsaí 

teicneol-
aíochta, 

cumarsáid) 

An Ghné 
Chruthaitheach 

(ag aistriú 
amhrán go 

Gaeilge, lúibíní) 
 

Gaeilge agus 
Cultúr na 

Gaeltachta 
(cultúr comh-
aimseartha na 

Gaeltachta, 
daoine óga, an 

todhchaí) 

 Sos Sos Sos Sos Sos Sos 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

3 
 

Gaeilge agus Cultúr 
na Gaeltachta 

(an cultúr Gaelach 
– ceol, 

amhránaíocht, 
damhsa, cluichí 

Gaelacha, 
agallaimh bheirte, 

rásaí curach)  

An Ghné  
Chruthaitheach 

(tréanna,  
scripteanna 

gearra, 
agallaimh 

bheirte, sceitsí,  
ceartúsáid, 

obair bheirte) 

An Ceantar 
(saol sóisialta 

daoine fásta, an 
briathar san A.L.) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaim-
eoir Teanga 

(Ócáidí 
Speisialta an 

Pháiste –  
Lá ’le Pádraig, 

Domhnach 
Cásca, Turas 

Scoile, 
ceartúsáid, 

rólimirt) 

An Ceantar 
(scríbhneoir ón 

áit, sliocht 
samplach, ag 
léamh os ard, 

saibhreas teanga, 
ceartúsáid,  

beatha  
an údair) 

Mé Féin mar 
Fhoghlaim-
eoir Teanga 
(féinmheas- 
tóireacht, 

obair bheirte,  
dul chun cinn, 
an Ghaeilge i 

mo shaol 
pearsanta, 

rólimirt) 
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B.  Seisiúin an Tráthnóna 

9. Ábhar an tSiollabais  

Beidh Seisiún an Tráthnóna difriúil ó Sheisiún na Maidine.  Díreofar ar Mhúineadh na 

Gaeilge, ar ábhair eile (na hAmharcealaíona; Corpoideachas – spórt, damhsaí; Ceol; 

Drámaíocht; Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta - Eolaíocht) trí mheán na Gaeilge 

agus ar Shiúlóidí Treoraithe/Thurais.    

 

9.1   Ábhair Eile (Corpoideachas – spórt, damhsaí; Ceol; Drámaíocht; 

Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta - Eolaíocht) 

Corpoideachas – spórt 

Beidh cúig rang spóirt (cúig huaire an chloig) ag na mic léinn. Caithfidh siad deiseanna a fháil 

spóirt éagsúla (lasmuigh agus faoi dhíon) a imirt ar son an taitnimh a thugann siad dóibh.  

Caithfidh sé go léir a bheith trí mheán na Gaeilge.  Sula n-imríonn na mic léinn, tá sé 

tábhachtach ar feadh tamaillín, an téarmaíocht a bhaineann le trealamh, foireann, ionaid ar 

an bpáirc agus araile a mhúineadh. Is fiú go mór, freisin, sula n-imríonn siad go n-éisteann 

siad ar feadh tamaillín le tráchtaireacht spóirt ó Raidió na Gaeltachta nó ó TG4.  Caithfear 

rialacha na gcluichí sin a chur i gcuimhne do na mic léinn trí mheán na Gaeilge agus 

moltóireacht a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Múinfear gártha molta agus gríosaithe 

dóibh agus leaganacha cainte a chuirfidh ar a gcumas comhghairdeas agus comhbhrón a 

dhéanamh lena chéile.  Tá fiúntas ar leith ag baint leis na mic léinn féin a bheith páirteach in 

eagrú agus i reáchtáil na gcluichí. Maidir le cúrsaí spóirt i gcoitinne féach Siollabas Nua don 

Tríú Bliain Ollscoile. Mic léinn nach dtaitníonn sé leo spórt a imirt, ba chóir deiseanna a 

thabhairt dóibh ceol a sheinm, sceitse a chleachtadh agus araile. 

   

Corpoideachas - rincí 

Beidh dhá rang rincí (dhá uair an chloig) ag na mic léinn.  Arís caithfear é a dhéanamh go 

hiomlán trí mheán na Gaeilge. Tá sé tábhachtach téarmaíocht a bhaineann le damhsaí a 

mhúineadh do na mic léinn agus iad ag foghlaim na ndamhsaí mar lá éigin d’fhéadfaidís a 

bheith á múineadh. Moltar na mic léinn a bhfuil damhsaí áirithe céilí nó seit ar eolas acu a 

chur ag múineadh na ndamhsaí do na mic léinn eile, más féidir.  D’fhéadfaí múinteoirí 

damhsa ar an sean-nós a thabhairt isteach sa rang nó earraíocht a bhaint as an DVD 

‘Damhsa ar an Sean-nós’, nó as na podchraoltaí físe atá ag Gaelchultúr ag 
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www.gaelchultur.com.   Is cleachtaí a bheidh sna seisiúin seo do na céilithe a bheidh ar siúl i 

Seisiúin na hOíche. 

 

Ceol - amhránaíocht 

Beidh rang amháin amhránaíochta (uair an chloig) ann.  Múinfear amhráin Ghaeilge do na 

mic léinn go háirithe amhráin thraidisiúnta ón gceantar.  Is cleachtadh a bheidh sa seisiún 

seo don amhránaíocht i Seisiúin na hOíche. 

 

Drámaíocht – sceitsí 

Beidh dhá rang drámaíochta (dhá uair an chloig) ann i dtreo dheireadh an chúrsa. Is fearr, 

más féidir leis na mic léinn féin, na sceitsí a chumadh agus iad ag obair i gcomhpháirt lena 

chéile. Is cleachtaí a bheidh iontu do Sheisiúin na hOíche nuair a bheidh ar gach teach 

sceitse gearr (cúig nóiméad ar a laghad) a chur ar an ardán.  

 

O.S.I.E. (Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta) 

Beidh sé sheisiún O.S.I.E. ann.  Bunófar seisiún amháin ar gach ceann de na gnéithe seo a 

leanas den ábhar: 

 Plandaí an Talaimh – ainmneacha, cur síos, taighde, béaloideas, leighis  

 Éin an Aeir  - ainmneacha, dathanna, ceol, taighde, amanna den bhliain ina mbíonn 

siad le feiceáil, béaloideas 

 Dúile an Chladaigh – linnte, crústaigh mhara, feamainn, ainmneacha, béaloideas, 

Jack o’ the Lantern/fosfaracht  

 Éisc na Farraige -  ainmneacha, cruthanna, dathanna, taighde, taisteal, béaloideas, 

beatha na mara (bia).  

Sna seisiúin sin, cruthóidh na mic léinn pictiúir agus araile a bheidh siad in ann a úsáid mar 

chuid de Thasc 2 thíos. 

Maidir le cúrsaí eolaíochta i gcoitinne, féach Siollabas don Tríú Bliain Ollscoile. 

 

9.2   Tasc 2: Punann Áiseanna d’O.S.I.E.  

Caithfear dhá sheisiún ar Thasc 2.  Bainfidh an Tasc le Punann Áiseanna do na 

meánranganna nó do na ranganna sinsearacha a chríochnú chun na gnéithe thuas d’O.S.I.E. 

a mhúineadh trí mheán na Gaeilge. Beidh orthu dhá cheann de na gnéithe sin a thógáil, dhá 

thasc fhoghlama a chruthú do na páistí mar aon le téarmaíocht.     

 

http://www.gaelchultur.com/
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9.3   Siúlóidí Treoraithe/Turais 

Ceithre rang (ceithre huaire an chloig - dhá thráthnóna) a bheidh ann do Shiúlóidí 

Treoraithe/Thurais i rith an Chúrsa.  Tabharfaidh na seisiúin seo deiseanna do na mic léinn 

cuairteanna a thabhairt ar áiteanna stairiúla ar fhoghlaim siad fúthu i Seisiúin na Maidine.  

Beidh na mic léinn in ann eolas breise a bhailiú ar na háiteanna sin agus é a chlárú san 

Fhillteán Foghlama.   

 

9.4   Sceidil Shamplacha – Seisiúin an Tráthnóna 

Seo a leanas cláir ama shamplacha do Sheisiúin an Tráthnóna don Dara Tréimhse Foghlama 

sa Ghaeltacht: 
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Seisiúin an Tráthnóna – Seachtain 1 
 Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine Dé  

Sathairn 
Dé  Domh-

naigh 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

Spórt 
(lasmuigh, 

téarmaíocht, 
ionaid ar an 

bpáirc, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

Amhránaíocht 
(amhráin 

thraidisiúnta ón 
gceantar) 

O.S.I.E. 
(Eolaíocht):  Éin 

an Aeir - 
ainmneacha, 

taighde, 
dathanna, ceol, 

amanna den 
bhliain, 

béaloideas  

O.S.I.E. 
(Eolaíocht):  
Plandaí an 
Talaimh – 

ainm-
neacha, 

taighde, cur 
síos, 

béaloideas, 
leighis 

  Siúlóid 
Threoraithe/ 

Turas 
(cuairteanna 
ar áiteanna 

stairiúla, 
eolas a 

bhailiú le cur 
san Fhillteán 
Foghlama) 

 
S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 

Spórt 
(lasmuigh, 

téarmaíocht, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

Rincí 
(cleachtaí, 

téarmaíocht, 
mic léinn ag 
múineadh a 

chéile)  

Rincí 
(seitrincí, 

damhsa ar an 
sean-nós, mic 

léinn ag 
múineadh) 

Spórt 
(laistigh, 

téarmaíocht, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

  Siúlóid 
Threoraithe/ 

Turas 
(cuairteanna 
ar áiteanna 

stairiúla, 
eolas a 
bhailiú) 

Seisiúin an Tráthnóna – Seachtain 2 
 Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine Dé  

Sathairn 
Dé 

Domh-
naigh 

S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

1 

O.S.I.E. 
(Eolaíocht):  

Dúile an 
Chladaigh – 

linnte, 
crústaigh 
mhara,  

feamainn,  
ainm-

neacha, 
taighde,   

béaloideas 

Spórt 
 (lasmuigh, 

téarmaíocht, 
ionaid ar an 

bpáirc, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

O.S.I.E. (Eolaíocht):  
Acmhainn nua 

(pictiúir) a chruthú  
ar Éin an Aeir nó 

Plandaí an Talaimh 
nó Dúile an 

Chladaigh nó Éisc 
na Farraige, 

téarmaíocht) 

Sceitsí 
(mic léinn 

ag cumadh 
agus ag 

cleachtadh) 

 
 

Siúlóid 
Threoraithe/ 

Turas 
(cuairteanna ar 

áiteanna 
stairiúla, eolas a 

bhailiú le cur 
san Fhillteán 

Foghlama 

 

S 
E 
I 
S 
I 
Ú 
N 
 

2 

O.S.I.E. 
(Eolaíocht):  

Éisc na 
Farraige –   

ainm-
neacha, 

cruthanna, 
dathanna, 
taighde, 
taisteal   

Spórt 
(lasmuigh, 

téarmaíocht, 
ionaid ar an 

bpáirc, 
rialacha, 

gártha molta 
agus 

gríosaithe) 

O.S.I.E. (Eolaíocht):  
Acmhainn nua 
(pictiúir) eile a 

chruthú ar Éin an 
Aeir nó Plandaí an 
Talaimh nó Dúile 
an Chladaigh nó 
Éisc na Farraige,  

téarmaíocht  

Sceitsí 
(mic léinn 

ag cumadh 
agus ag 

cleachtadh) 

 Siúlóid 
Threoraithe/ 

Turas 
(cuairteanna ar 

áiteanna 
stairiúla, eolas a 

bhailiú le cur 
san Fhillteán 
Foghlama) 

 

Iarrtar Seisiúin an Tráthnóna agus Seisiúin na hOíche a eagrú ar bhealach nach mbeidh na 
mic léinn díomhaoin don tráthnóna agus don oíche in aon lá amháin. Mar shampla, i 
Seachtain a hAon thuas, d’fhéadfadh Céilí a bheith ar siúl oíche Dé hAoine agus imeachtaí 
sóisialta eile a eagrú d’oíche Dé Sathairn. 
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10. Seisiúin na hOíche 

Beidh ceithre huaire an chloig ann in aghaidh na seachtaine do Sheisiúin na hOíche.  

Imeachtaí foirmiúla sóisialta a bheidh iontu. Beidh éagsúlacht ag baint leo.  Caithfidh dhá 

chéilí ar a laghad a bheith ag na mic léinn in aghaidh na seachtaine, is é sin, ceithre cinn san 

iomlán i rith an chúrsa.  Ag na céilithe déanfaidh na mic léinn na rincí a d’fhoghlaim siad ag 

Seisiúin an Tráthnóna agus beidh deiseanna acu ag na céilithe, freisin, amhráin atá 

foghlamtha acu a chanadh agus ceol a sheinm.  Oícheanta eile, cuirfear leis an éagsúlacht trí 

imeachtaí eile a eagrú, mar shampla, Tráth na gCeisteanna, sceitsí atá ullmhaithe ag na mic 

léinn, Comórtas na dTithe, aithris filíochta, seanchaí áitiúil.  

 

11. An Fillteán Foghlama  

Beidh Fillteán Foghlama ar leith ag na mic léinn don Dara Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht.  

Leabhar nótaí crua A4 a bheidh ann.  Doiciméad Oibre a bheidh ann ó thús deireadh an 

chúrsa.  Is í seo a leanas an úsáid a bhainfidh na mic léinn as an bhFillteán Foghlama: 

 ag tús an chúrsa, scríobhfaidh siad a gcuid aidhmeanna pearsanta don chúrsa 

Gaeltachta ann    

 bainfidh siad úsáid as chun nótaí a ghlacadh i rith an chúrsa, agus chun foclóir agus 

leaganacha cainte nua a fhoghlaimeoidh siad sa teach agus sa choláiste Gaeltachta a 

chlárú  

 do Thasc 1, is san Fhillteán Foghlama a scríobhfaidh siad an taighde a dhéanfaidh 

siad don Díospóireacht, pointí a bhaineann leis an dá thaobh den rún/argóint agus 

dréachtaí den óráid/chur i láthair a bheidh le déanamh   

 is san Fhillteán Foghlama a chuirfear an Phunann Áiseanna leis na ceithre ghné de 

O.S.I.E., na hacmhainní nua teagaisc O.S.I.E. a chruthófar agus an téarmaíocht  

 i rith an chúrsa agus ag deireadh an chúrsa is san Fhillteán Foghlama a dhéanfaidh na 

mic léinn féinmheastóireacht ar a ndul chun cinn.   

Beidh an Fillteán Foghlama mar fhianaise ar ghnéithe ar leith de rannpháirtíocht an mhic 

léinn aonair sa chúrsa Gaeltachta.  

 

12. Measúnú  

Déanfaidh na mic léinn féinmheastóireacht i rith agus ag deireadh an chúrsa de réir na  

n-aidhmeanna a leag siad síos dóibh féin. Ar bhonn ginearálta, déanfaidh na teagascóirí 

Gaeltachta monatóireacht ar thoilteanas an mhic léinn Gaeilge a labhairt go 
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neamhfhoirmiúil, ar rannpháirtíocht sa rang, ar úsáid an Fhillteáin Fhoghlama agus ar 

chomhlíonadh na dtascanna. Tabharfaidh na teagascóirí aischothú neamhfhoirmiúil don 

mhac léinn aonair go rialta, go háirithe chun dea-iarrachtaí a aithint. Beidh leibhéal 

sástachta na dteagascóirí Gaeltachta leis sin go léir le feiceáil ar an Tuairisc Aonair do gach 

mac léinn a chuirfear ar ais chuig an gColáiste Oideachais agus caithfidh gach mac léinn an 

Tréimhse Foghlama sa Ghaeltacht a chríochnú go sásúil. Tabharfaidh gach mac léinn an 

Fillteán Foghlama go dtí Scrúdú Cainte dheireadh na bliana sa Choláiste Oideachais.  Mar 

chuid den Scrúdú Cainte iarrfar ar an mac léinn an Fillteán Foghlama a thaispeáint don 

Scrúdaitheoir agus labhairt faoi ghnéithe éagsúla den chúrsa Gaeltachta. Is faoi gach 

Coláiste Oideachais ar leith a bheidh sé socrú a dhéanamh maidir le háit a bheith ag an 

bhFillteán Foghlama ina chóras measúnaithe. 

 

 


