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Ainm na scoile: Gaelscoil na Camóige 

Dáta críochnaithe an Phlean: Eanáir  2019  

Amchreat don Phlean r-Fhoghlama: 2019-2024 

 

 
 

Ábhar 

 
Cuid 1 

 
Réamhrá : Tá tuiscint ar leith ag foireann na scoile ar thábhacht an r-fhoghlama chun oideachas na bpáistí a thacú ar scoil. Tá 
CBI i ngach seomra ranga agus ríomhaire ag gach oide. 

 
Cuid 2 

 
Forbhreathnú ar an bPlean r-Fhoghlama – Go mbeidh seomra teicneolaíocht scoile feidhmneach agus fáilteach sa scoil nua. 
Beidh ríomhairí ar chaighdeán sásúil agus seirbhís idirlíne maith againn sa scoil. Ba mhaith linn go mbeadh cur amach ag ár 
ndaltaí ar na buntáistí theicneolaíochta iomlána idir ríomhairí, taibléidí agus bog-earraí. 
Pleananna gníomhaíochta – 

1. Seomra teicneolaíochta a chur ar fáil ( sa scoil nua) 
2. Tacar ipads ar fáil don scoil (15) agus córas Wi-Fi éifeachtach 
3. Oilliúint ar fáil d’oidí na scoile go rialta 
4. Athnuachán rialta ar ríomhairí/CBI na scoile 
5. Féile Teicneolaíochta a eagrú i rith Seachtain na Gaeilge, 2018-19 

6. Iarrtas a chur isteach ar an Chlár Scoileanna Digiteacha le Gradam (Diarmuid) 
 

 
Cuid 3 

 
Conclúid 

- €14, 764.89 idir 2017-18 

- Seicliostaí Iniata 

- Síniú- Aoife Ni Raghallaigh/ Barra Ó Caoinleáin 
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Fís iomlán agus ráiteas misin na scoile (ón bplean scoile uile) 

                Is Gaelscoil (bunscoil) Caitliceach í Gaelscoil na Camóige a chuireann fáilte roimh gach duine sa scoil mar comhionann agus a feidhmíonn mar phobal ina 
bhfuil an Ghaeilge mar chéad theanga. 
•          Tá sé mar mhisean againn oideachais ar ardchaighdeán trí mheáin na Gaeilge, comtháithe le hoidreacht cultúrtha na hÉireann & éiteas láidir Caitliceach in 
atmasféar ceansach, comhmheasach.  
•          Trí Chroí na Scoile cothófar meas ar an éagsúlacht atá sa scoil agus timpeall orainn sa saol. 
•          Beidh ról lárnach agus daonlathach, ó bhainistiú go rannpháirtíocht laethúil, ag tuismitheoirí na scoile. 
•          Iarrfaidh Gaelscoil na Camóige ionad oibre sábháilte agus sláintiúil a chur ar fáil do fhoireann na scoile. 
•          Comhlíonfaidh gach ball den fhoireann a ndualgaisí go gairmiúil. 
  
Eascraíonn croíluachanna as an méid a chreideann muid a bheith tábhachtach faoi dhaoine, faoin tsochaí, agus faoi fhoghlaim agus eolas. Creideann muid i dtaise, i 
gcuimsiú, i meas, i bhfreagracht, i gcomhpháirtíocht, i ngnóthú, i neamhspleáchas, i mbród agus in áthas. 
  
 Is éard atá i gceist le neamhspleáchas 
•          go mbíonn gach duine muiníneach a ndóthain chun roghanna agus cinntí a dhéanamh. 
•          go mbíonn teacht aniar ag gach duine chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin. 
•          go ndéanann gach duine iarracht tionchar dearfach a imirt lena smaointe, lena mothúcháin agus lena ngníomhaíochtaí. 
  
Is éard atá i gceist le freagracht agus comhpháirtíocht 
•          go nglacann gach duine úinéireacht ar a bhfoghlaim agus ar a n-iompar. 
•          go mbíonn gach duine tiomanta dár scoil, dár bpobal agus don gcomhshaol. 
•          go n-aithníonn gach duine an ról a imríonn siad i ndaoine eile a choinneáil sábháilte. 
•          go n-oibríonn tuismitheoirí, gasúir agus múinteoirí mar chomhpháirtithe san oideachas. 
•          go roinneann gach duine freagracht as cúram comhshaoil. 
•           go nglacann gach duine páirt in eagrúchán agus in imeachtaí na scoile. 
•          go spreagtar gach duine chun bheith rannpháirteach. 
•          go ndéanann gach duine a ndícheall an ceann is fearr a fháil ar bhacainní ar rannpháirtíocht iomlán. 
  
Is éard atá i gceist le bród 
•          go mbíonn gach duine bródúil as a scoil, as a héiteas, agus as a timpeallacht. 
•          go mbíonn gach duine bródúil as an nGaeilge agus as an gcultúr Gaelach mar a bhaineann siad le gach gné de shaol na scoile. 
•          go n-airíonn gach duine gur leo an scoil. 
  
Is éard atá i gceist le meas agus cuimsiú 
•          go gcuimsítear gach duine, beag beann ar dhifríochtaí. 
•          go gceiliúrtar gach duine agus an iléagsúlacht sa scoil. 
•          go ndéanann gach duine a ndícheall buanna gach duine i bpobal na scoile a shainaithint agus a neartú. 
•          go gcreideann gach duine sa luach breise a thugann an iléagsúlacht do shaol na scoile. 



 

 

Plean r-Fhoghlama  Gaelscoil na Camóige    

3 

 

•          go mbíonn meas ag gach duine ar an uile dhuine sa bpobal. 
•          go mbíonn gach duine géilliúil i leith daoine eile a bhfuil dearcthaí agus creidimh dhifriúla acu. 
•          go léiríonn gach duine meas ar an scoil, ar a hacmhainní agus ar an timpeallacht máguaird. 
•          go dtugann gach duine dea-shampla agus go léiríonn gach duine dea-iompar i leith daoine eile. 
•          go mbíonn ceartas atá bunaithe ar chearta agus ar fhreagrachtaí mar mheon ag gach duine. 
  
Is éard atá i gceist le gnóthú 
•          go bhforbraíonn gach duine tuiscint ar a mbuanna agus ar a riachtanais intleachtacha, fhisiceacha, shóisialta, ealaíonta, spioradálta, mhorálta agus chultúrtha. 
•          go mbíonn gach duine bródúil as an uile ghnóthú agus go gceiliúrtar iad. 
•          go mbíonn gach duine bródúil as an uile iarracht agus go gceiliúrtar í. 
•          go mbíonn gach duine muiníneach faoi gach ar féidir leo a dhéanamh agus go n-éiríonn leo. 
•          go mbíonn gach duine uaillmhianach faoin méid is féidir a bhaint amach. 
  
Is éard atá i gceist le taise 
•          go léiríonn gach duine tuiscint, ceanúlacht agus cineáltas. 
•          go léiríonn gach duine meas ar chaidrimh dhearfacha agus go dtacaítear leo. 
•          go mbíonn bá ag gach duine le mothúcháin daoine eile. 
  
Is éard atá i gceist le háthas 
•          go léiríonn gach duine meas ar an tábhacht a bhaineann le spraoi agus le taitneamhacht agus go dtapaítear iad sin. 
•          go mbíonn gach duine in ann oibriú go héifeachtach le daoine eile mar chuid d’fhoireann. 
•          go ndéanann gach duine a ndícheall cairdis bhuana a chothú. 
•          go dtuigeann gach duine an ceart atá againn ar fad a bheith sona sásta ar scoil. 
 

 

 

Ráiteas físe r-Fhoghlama 

Tá obair teicneolaíochta an-tábhachtach sa lá atá inniu ann, agus is maith is eol dúinn é sin i nGaelscoil na Camóige. Tá sé mar fhís againn, áiseanna teicneolaíochta 
a úsáid tríd na scoile, idir ranganna sóisear is sinsear go rialta, chun cabhrú linn spriocanna oideachasúla a bhaint amach agus taithí a fháil ar úsáid earraí 
teicneolaíochta mar áiseanna foghlama. Anuas ar sin, ba mhaith linn scileanna teicneolaíocht a fhorbairt agus a fheabhsú tríd chomhphobail na scoile.  
 
 

Forbhreathnú ar acmhainní reatha na scoile 

☐  

 Iniúchadh r-Fhoghlama críochnaithe                                                                  ☐  Plean oibre r-Fhoghlama críochnaithe  
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Forbhreathnú ar an bpróiseas pleanála 

Cé atá rannpháirteach (an fhoireann r-Fhoghlama) 2019- Aoife Ní Raghallaogh (PO), Sinéad Ní Dhurcáin (OR) Diarmuid de Róiste (OR) Clíodhna Esslemont 
( OR) 
 
Cúlra- gníomhaiochtaí a chuireadh i gcrích i rith na scoilbhliana 2017-18 
 

1. Iniúchadh r-Fhoghlama críochnaithe           
2. Taighde déanta le múinteoirí na scoile 
3. Múinteoirí scoile ag dul ar chuairt le breis eolais a fháil ó Ghaelscoil Chluain Dolcáin 
4. Suirbhé déanta le daltaí na scoile mar chuid den Mórthuairisc deireanach 
5. Rinneadh scagadh ar bheartais churaclaim na scoile chun naisc teicneolaíochta a aimsiú. 
6. Comhairle/cabhair tuismitheora. 
7. Comhrá a thosnú ag cruinniú foirne ag aimsiú tosaíochtaí na  foirne 
8. Ceannaíodh 15 ipad I rith an tsamhraidh 2018 
9. Córas WifI a neartú le Boosters thar an tSamhraidh 2018 

 

Amchreat ar ceapadh an Plean r-Fhoghlama laistigh de Eanair 2019-Meitheamh 2019 
 

 Dréachtphlean go thuismitheoirí 

 Plean oibre r-Fhoghlama críochnaithe 
 
 
 

 

 
 

Cleachtas reatha  

I Gaeslcoil na Camóige úsáidtear teicneolaíocht sna bealaigh seo a leanas:  
● Taispeántais ó mhúinteoirí: powerpoint, youtube, fótóscéal, suíomh na scoile, blag ag ranganna difriúla 
● Cumarsáid a éascú idir foirne, idir ranganna, le scoileanna eile agus chun cruinnithe le scoileanna, tuismitheoirí agus eagrais éagsúla a eagrú 
● Éagarthóireacht a dhéanamh ar cháipéis Gaeilge agus Béarla le ‘gaelspell’ nó spellcheck 
● Cláir clárúcháin á múineadh: Scratch 
● Idirlíon mar fhoinse taighde ag na daltaí. dk find out, KidRex.org 
● Fuaim (ceol, caint srl) a thaifead agus a chraoladh: éisteacht agus freagairt sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Cheol 
● Cláir raidió/ físeáin a thaifead agus a craoladh  
● Cluichí oideachasúla á n-imirt ag daltaí mar dul siar/ mheasúnú: cluichí Mata, Sumdog mar shampla 
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● Cluichí srl ar an gclárbán idirghníomhach le ranganna iomlána 
● Clárúchán Sonraí á dhéanamh ag daltaí don Mhata: Excel 
● Obair bhreise do daltaí ardchumasacha/ mar thacaíocht 
● Mapaí sa tíreolaíocht/ stair: GoogleEarth, Ordnance Survey  
● Amharcléiritheoir in úsáid chun scéalta/ leabhair a léiriú do na ranganna 
● Taifid éagsúla den Ghaeilge ón idirlíon: Scéal an Lae, iTunes COGG/ NUIG, Séideán Sí 
● Pleanáil an mhúinteora: www.nccaplanning.com - 
                                                                                                                
Anuas ar sin baintear úsáid as ‘teicneolaíocht chúnta’ sna bealaigh seo a leanas: 
(Aithnítear páistí a bhfuil riachtanais faoi leith acu agus cuirtear plean aonair le chéile leis an teicneolaíocht chúnta mar ghné de. Leantar comhairle 

Seirbhís Náisiúnta Silceolaíochta Scoile agus moltaí na múinteoirí. ) 
● Eolas a chomhroinnt níos éifeachtaí trí phictiúir a ghlacadh d'obair nó d'eolas ar chlár bán 
● Páistí a chur ag clóscríobh nó ag cruthú meabharmhapaí chun nótaí a ghlacadh, seachas cóipleabhair a úsáid 
● Taighde á dhéanamh ag na daltaí 
● Scileanna méarchláir á fhoghlaim chun luas taifid a mhéadú 
● Obair a roinnt agus a shábháil ar fheidhmchlár néalríomhaireachta, m.sh. F-File. Fáil acu ar cháipéis nó obair an mhúinteora ann. 
  

Tá go leor áiseanna agus bogearraí in úsáid sna rangleibhéil éagsúla. Seo a leanas cuir de na acmhainní is luachmhara: 

● www.scoilnet.ie 
● primaryresources.co.uk 
● seomraranga.com 
● Sumdog 
● Comic Life  
● Róbó.ie 
● mrsbrownart.com 
● storybird.com 
● Kahoot.com 
● http://www.primaryinteractive.co.uk/maths.htm 
● www.mathplayground.com go leor cluichí idirghníomhacha 
● www.fisbookclub.ie  - léirmheasanna leabhair a léamh, a chloisteáil, a scríobh, a thaifead agus a roinnt 
● ixl.com – acmhainní Mata 
● woodlands – acmhainní Mata 
● acmhainní don Chlár Luath-Litearthachta: www.aisaonad.org 
● dlúthdhioscaí ceoil éagsúla 
● Cluichí chlóis srl ar www.playworks.org 
● Acmhainní Reading Zone ar www.folens.ie 
● Acmhainní Jolly Phonics – dlúthdiosca 

https://www.osi.ie/education/schools-and-third-level/primary-schools-2/
http://www.nccaplanning.com/
http://www.nccaplanning.com/
http://www.scoilnet.ie/
http://www.scoilnet.ie/
https://www.sumdog.com/
http://robo.ie/
http://mrsbrownart.com/
https://storybird.com/
https://kahoot.com/
http://www.primaryinteractive.co.uk/maths.htm
http://www.primaryinteractive.co.uk/maths.htm
http://www.mathplayground.com/
http://www.fisbookclub.ie/
http://www.aisaonad.org/
http://www.aisaonad.org/
http://www.playworks.org/
http://www.playworks.org/
http://www.folens.ie/
http://www.folens.ie/


 

 

Plean r-Fhoghlama  Gaelscoil na Camóige    

6 

 

● Scratch ar líne 
● Audacity – fuaim 
● Stop Motion  
● Bubblr – Meabharmhapa 
● Bookr 
● Scoilnet: mapaí agus Brittanica 
● Wordshark 
● Áiseanna ó fhoilsitheoirí: cjfallon/ folens srl 
● Cláir idirghníomhacha Jolly Phonics 
● Literactive.com 
● Tesiboard 
● Quiztree.com 
● Físeáin don Aireachas ar youtube 
● Theschoolbell.com 
● Dolchsightwords.org 
● Ictgames.com 
● Feasta Focail ar líne: acmhainní don chlár luath litearthachta 
● Nationalgeographicforkids 
● Google maps, google treks  
● Askaboutireland 
● Daonáireamh 1901 agus 1911 agus Luachán Griffith ar líne 
● British Pathé: scannáin pictiúrlainne ón stair 
● Primaryscience.ie 
● Dsokids.com 
● Aistear:http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Early_Childhood_Education/ 
● Aistear_Toolkit/Aistear_Toolkit.html 
● Tg4: Scéal an Lae, Cartúin agus cluichí idirghníomhacha 
● iamanartist.ie 
● Twinkl 
● Code Spark 
● Tynker 
● Lightbot 
● Lego We Do 2.0 
● Scratch Jr 
● Beebot 
● Seesaw 
● Khan Academy 
● www.topmarks.co.uk 

https://www.google.ie/maps/about/treks/#/grid
http://www.topmarks.co.uk/
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● Accelerated Reader (AR) 
● Teacherspayteachers – Tpt 
  

 

 
 
TOSAÍOCHTAÍ SPRIOCANNA TASCANNA AMCHREAT 

Ceannaireacht agus 
pleanáil  

Sprioc 1: Stór Pleanála ar fáil 
agus roinnte idir oidí na scoile 
 

Tasc 1: Oidí muiníneach ar Databiz/F drive √ 

Tasc 2: Ceardlann Wriggle/Zuludesk curtha ar fáil do na 
múinteoirí 

√ 

Sprioc 2: Gaelscoileanna a 

chruthú don Schools Excellence 
Fund 
 

Tasc 1: Dul i dteaghbháíl le Prionsias Tormaigh 
Freastail ar an gcéad chruinniú 
 

√ 

Tasc 2: Iarrtas cúrtha isteach ag Prionsias 
Tuilleadh eolais uaidh in Aibreán 2018 – 
 
Tasc 3: Tús a chur  leis an gclár LegoWe.Do má éiríonn leis an 
iarratas.  

√ 
 
 
√ 

  

TFC sa churaclam 
 

Sprioc 1: Tacar taibléidí a 
cheannach & a úsáid idir na 
ranganna 
 

Tasc 1:  Coiste a roghnú chuige seo √ 

Tasc 2: Aiscothú rialta ón bhfoireann ar dul chun cinn anseo. Gach mí  - coiste ag dul i 
dteangmhéil leis na múinteoirí 
(Sinéad) 

Sprioc 2:  Comhtháthú sa 
churaclam le bogearraí 
ríomhaireachta 
 

Tasc 1: Ceardlann Wriggle a eagrú leis an bhfoireann √ 
Bealtaine 2019 (Aoife) 

Tasc 2: Taighde faoi Ipads nó taibléidí a cheannach √ 

Forbairt ghairmiúil  Sprioc 1:Aiseolas ón 
bhfoireann agus cur lena 
bhfoghlaim digiteach.  

Tasc 1: Cuir leis an traenáil foirne, an fhoireann a choinneáil 
suas go dáta tré chuairteoirí a eagrú le bogearraí nua a 
mhíniú dúinn. 

 PDST? Cabhair ó Ionad Oideachais 
BÁC Thiar 
Meán Fómhair 2019 (Clíodhna) 
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 Tasc 2. Múínteoirí ag freastal ar thraenáil Lego We Do 2.0 
agus ag scaipeadh an t-eolas ar na múinteoirí. 

√ 

Le leanúint 

Sprioc 2: Laigeachtaí a aithint 
 

Tasc 1: Aiseolas óna múinteoirí. 
Cruinnithe an Cluster Gaelscoileanna. 

Gach mí 

Tasc 2: Ceardlann a dó ar na ipads le Wriggle Bealtaine 2019 

 Cultúr na r-Fhoghlama 
 

Sprioc 1: 
Na páistí a spreagadh agus a 
thumadh i gcultúr 
teicneolaíóchta. 

Tasc 1: An Chlár Scoileanna Digiteacha le Gradam An t-iarrtas 
a chur le chéile  

Meán Fómhair 2019 (Diarmuid) 

Tasc 2: cúirt a eagrú do na hardranganna ar DCU 
 
Tasc 3: cúirt a eagrú ar Microsoft Dreamspace dona 
meánranganna 

Aibreán 2019 (Aoife) 
 
Meán Fómhair 2019 (Diarmuid) 

Sprioc 2: 
An comhphobail scoile a 
spreagadh le háiseanna 
theicneolaíochta a úsáid. 
 
Sprioc 3: Tuigfidh na páistí foclóir 
a bhaineann le  teicneolaíocht.  

Tasc 1: Féile Teicneolaíochta a eagrú Márta 2019  (Clíodhna) 

Tasc 2: Ceist a chur ar thuismitheoirí na scoile páirt a 
ghlacadh san fhéile 
 
Tasc 1: Foclóir a bhaineann le teicneolaíocht a chrochadh I 
ngach seomra ranga.  

Márta 2019 (Clíodhna) 
 
 
Coiste na bpáistí 

Bonneagar TFC  Sprioc 1:Plean ar ríomhairí na 
n-oidí/CBI a hathnuachan 
 

Tasc 1: SP Solutions le seirbhís bliantiúil a dhéanamh ar na 
CBI 

√ Leanúnach 

Tasc 2: Riomhairí a ghlanadh ag deireadh na bliana ( O.R)  
Meitheamh 

Sprioc 2: Tacar taibléidí a 
bheith in úsáid againn 
 

Tasc 1: Clár Ama a chruthú dona ipads 
 
Tasc 2: Liosta treoracha a chruthú dos na múinteoirí maidir le 
cúram na ipads 

√ (Sinéad) 

 
√ (Sinéad) 

Tasc 3: Córas WIFi neartaithe a thriail agus na ipads a úsáíd le 
ranganna iomláine 
 
Tasc 4: Tacú lena chéile agus eolas faoi bogearraí a scaipeadh 
eadrainn.  
 
Tasc 5: na ipads a úsáid le scrúduithe A.R a dhéanamh 

√ 

 
 
√ 
 
 
√ 

 
Nóta: Ní gá aon uimhir áirithe tosaíochtaí, spriocanna ná tascanna a leagan amach. 
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Creatlach Foghlaim Scileanna Teicneolaíochta: 
 

Tá cur chuige forchéimneach i gceist leis na scileanna seo a leanas. Úsáidtear na scileanna ó na ranganna roimhe ‘fhad is a théann na daltaí in aois agus i 
gcumas. 

Rang Leibhéal Scil 1 Scil 2 Scil 3 

Naíonáin go Rang 
1 

Scríbhneoireacht ar an Notebook Féin-mheasúnú Tús le códail 

Rang 2 – Rang 4 Cuardach idirlíne – taighde agus 
scagadh eolais – taifead i nGaeilge 
Pictiúir a fháil agus a chur in eagar 

Físeáin, clóscríbhneoireacht a 
fhorbairt agus féinmheasúnú a 
dhéanamh ar a gcuid oibre. 

Forbairt ar chódáil. 

Rang 5 – Rang 6 Luas clóscríbhneoireachta a 
mhéadú 

Taighde a dhéanamh go 
neamhspleách agus taifead a 
dhéanamh I nGaeilge. 

Máistreacht ar an gcódail. 

 
Gach rang: ceamara digiteach a úsáid, cluichí ríomhaireachta a imirt, ríomhaire a chasadh ar siúl agus a mhúchadh i gceart, foclóir i nGaeilge a bhaineann 
le ríomhairí/ teicneolaíocht a fhoghlaim agus a fheiceáil i bprionta sna seomraí ranga. 

 

Sábháilteacht agus Sláinte: 
 Foclóir a bhaineann le ríomhairí a bheith curtha in airde sna seomraí ranga.  

 Cóip simplithe den bheartas ‘Úsáid in-ghlactha Idirlíne’ curtha in airde sna seomraí ranga 

 Póstaer simplí le moltaí re obair ríomhaireachta 
o Suí i gceart – uasmhéid ama (20 nóiméad) 
o Tionchar ar shúil an duine 
o Úsáid cluasáin – gan cur isteach ar dhaoine eile 
o Spás oibre 
o Aire do ríomhairí, gan bia nó deochanna thart 
o Úsáid na luchóige 
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Buiséad r-Fhoghlama 

Tugtar liosta de na teicneolaíochtaí digiteacha atá le fáil mar aon le costais  - chun cabhrú leat sholáthair an NCTE liosta de threalamh TFC (teicneolaíochtaí digiteacha) 
atá oiriúnach do scoileanna agus mar aon le praghsanna táscacha a ghabhann leis. Tá sé sin ar fáil ó www.ncte.ie/elearningplan  
 

 

 

Seicliosta um beartas TFC na scoile 

Sábháilteacht Idirlín ☐ 

Beartas um Úsáid Inghlactha ☐ 

Sláinte agus Sábháilteacht ☐ 

Beartais agus nósanna imeachta eile maidir le TFC lena n-áirítear: ☐ beartas oibre baile             ☐ beartas iompair             ☐ beartas frithbhulaíochta 

  
 
 

Scríobhadh an Plean r-Fhoghlama seo do Ghaelscoil na Camóíge. Cuireadh faoi bhráid an Bhord Bainistíochta é agus tá sé faofa ag an mBord. 
 
 

Sínithe:   Dáta:  

 Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta    
     

Sínithe:   Dáta:  

 Príomhoide    
 


