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Pleanáil Curaclam agus Teanga sa Naíonra
Leis an Dr. Máire Mhic Mhathúna & Jacqui de Siún

Síolta

Tagraíonn Caighdeán 1, 2, 3,5, 8, 14: Cearta an Pháiste, Timpeallachtaí,
Tuismitheoirí agus Teaghlaigh, Idirghníomhartha, Pleanáil & Meastóireacht,
Féiniúlacht agus Muintearas do cheisteanna a bhaineann leis an bpleanáil
teanga a bhainistiú sa naíonra.

Aistear

Tagraíonn Folláine agus Leas, Féiniúlacht agus Muintearas, Cumarsáid &
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht sa lámhleabhar Prionsabail agus
Téamaí do choincheapanna atá bainte leis an bpleanáil curaclaim agus teanga
sa naíonra.

SárShaothar Tagraíonn Cuid 2 & 5: Úsáid na Gaeilge & Clár Oibre do cheisteanna pleanála
curaclaim agus teanga sa naíonra go háirithe.

Réamhrá
Is gá don bhainisteoir cur chuige oiriúnach a aimsiú agus tabhairt faoi go tuisceanach
eolasach chun bunaidhmeanna an naíonra, is iad sin forbairt iomlán an linbh agus sealbhú
na Gaeilge, a bhaint amach. Is dlúthchuid den chur chuige sin an phleanáil teanga mar a
pléadh sa chaibidil roimhe. Éireoidh níos fearr le sealbhú na Gaeilge má bhíonn sé pleanáilte
roimh ré, ar bhonn atá céimithe ach atá scaoilte ag an am céanna. Beidh an stiúrthóir in ann
an phleanáil a bhunú ar an aithne atá aici ar na leanaí, ar spéiseanna na leanaí, ar a cuid
eolas ar na réimsí gníomhaíochtaí atá oiriúnach do leanaí óga agus ar a gcuid tuisceana ar
phróiseas sealbhaithe teanga. Tá moltaí faoi bhreathnóireacht san fhoilseachán Súil, Súil Eile
(Rawdon 2014) chun taifead a dhéanamh ar na leanaí agus iad ag sealbhú na Gaeilge ach
sula dtéann muid níos faide is fiú sainmhíniú a thabhairt ar cad is curaclam ann.

Curaclam a Shainmhíniú
Dar le Roinn Oideachais an Nua Shéalainn is ionann curaclam agus,
“Suimiú iomlán an taithí, na ngníomhaíochtaí agus na himeachtaí, bíodh siad díreach
nó indíreach a tharlaíonn laistigh de thimpeallacht atá deartha chun forbartha agus
foghlama na leanaí a chothú.” (1996: 10)

Léirítear in Aistear & i Síolta Caighdeán 7: Curaclam go bhfuil gá le curaclam chun forbairt
agus foghlaim iomlánaíoch an leanbh a spreagadh le go mbeidh an leanbh ag fás isteach i
bhfoghlaimeoir inniúil féinmhuiníneach. (LFOLÓ 2006: 57 & CNCM 2009a: 6)
Liostálann an taighdeoir Noirín Hayes (2013) trí chur chuige difriúla inúsáidte maidir le
curaclam luath-óige a sholáthar:
1. Sa chéad chur chuige leagtar síos clár acadúil ina bhfuil béim ar leith ar chlár an
churaclaim agus ar na torthaí atá an cleachtóir ag súil leis.
2. Sa dara chur chuige, leagtar síos clár atá bunaithe ar ghníomhaíochtaí nó ar mhodh
an tsúgartha dírithe ar an bhfoghlaim a tharlaíonn mar thoradh ar na
gníomhaíochtaí.
3. Sa tríú chás, leagtar síos curaclaim atá bunaithe ar phrionsabail in ionad a bheith
dírithe ar spriocanna nó cuspóirí gearrthéarmacha.

Creatlaí reachtúla (CNACL Airteagal 12, Rialachán 5, Síolta & Aistear)

I measc na freagrachtaí a luíonn leis an mbainisteoir ná taifead á dhéanamh ar churaclam an
naíonra, ar an bplean bliana agus ar an tslí a chuirtear i bhfeidhm é chun freastal a
dhéanamh ar spéiseanna agus riachtanais na leanaí mar aon le cinntiú go bhfuil an cleachtas
sa naíonra ag cloí leis an reachtaíocht cuí.

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (Airteagal 12) (1992)
Léiríonn ceann do na ceithre phrionsabail ginearálta nach mór cuimhneamh ar dhearcadh an
pháiste agus é a chur san áireamh i ngach rud a bhaineann leis nó léi. (An Chomhghuaillíocht
um Chearta Leanaí 2010: 2)

Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile), (2006)
Déanann Rialachán 5 cur síos ar an tábhacht a bhaineann leis an gcuraclam mar aon le
machnamh a dhéanamh ar do chleachtas sa tslí go bhfuil béim air mar phróiseas. Tá ceangail
docht agus láidir idir Aistear, Síolta agus Rialachán 5 leis an gcur chuige leanbh lárnach ina
bhfaigheann sé/sí tacaíocht mórthimpeall air/uirthi trí na caidrimh ó na daoine fásta (sa
naíonra / sa bhaile / sa phobal).

Figiúr 1. Regulation 5: Assessing early childhood services. Early Childhood Ireland (2011: 5)

Síolta
Tugann Síolta dúshlán do Stiúrthóirí machnamh a dhéanamh ar chaighdeán na n-eispéireas
a chuireann siad ar fáil sa naíonra.
“Is é an cuspóir atá ann ná go saibhreoidh an plé, an machnamh agus an
díospóireacht ar na Prionsabail, na Caighdeáin, na Comhpháirteanna agus na
Deiseanna Mhachnaimh, ní hamháin i saol na leanaí, ach i gcleachtas
proifisiúnta na ndaoine fásta freisin.” (LFOLÓ 2006: 4)
Tagann an fhoireann le chéile trí chomhoibriú, trí chumarsáid agus trí mheas cómhalartach
mar thoradh ar an machnamh seo.

Aistear
Tá Aistear bunaithe ar 12 phrionsabail na luathfhoghlama agus na luathfhorbartha ina bhfuil
an leanbh lárnach i ngach slí. Cruthaíonn na prionsabail seo dúshraith dhaingean chun
tacaíocht a thabhairt do na Stiúrthóirí ceithre théama Aistear a chur i bhfeidhm. Tá béim
ollmhór ar straitéisí idirghníomhaíochta in Aistear, agus an cothromaíocht idir na leanaí agus
an duine fásta i dtaobh stiúradh na ngníomhaíochtaí de. Cabhraíonn na téamaí, na
haidhmeanna, na spriocanna foghlama agus na deiseanna foghlama samplacha chun
struchtúr a chur leis an gcuraclam do na leanaí ag freastal ar an naíonra chomh maith leis na
stiúrthóirí i mbun an curaclam a chothú.

Beidh an phleanáil teanga fite fuaite leis an bpleanáil curaclaim, mar baineann an Ghaeilge,
an teanga a labhraítear sa naíonra, leis an réimse iomlán deiseanna foghlama a chuirtear ar
fáil do na leanaí.

Cinnteoidh an bainisteoir go gcuimseoidh curaclaim an naíonra na ceithre mhór-théama atá
leagtha síos i gcreatchuraclam Aistear (CNCM 2009):
•

Folláine agus Leas

•

Féiniúlacht agus Muintearas

•

Cumarsáid

•

Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht

Folláine agus Leas: Is éard atá i gceist le folláine ná a bheith sona, sláintiúil agus oiriúnaithe
go maith don timpeallacht. (CNCM 2009) Baineann sé le gnéithe éagsúla den fhorbairt,
forbairt fhisiceach, forbairt chognaíoch agus na mothúcháin ach go háirithe. Déanfar
féinmheas na leanaí a fhorbairt tríd an dul chun cinn a dhéanfaidís maidir le sealbhú na
Gaeilge.

Féiniúlacht agus Muintearas: Is éard atá i gceist le féiniúlacht agus muintearas ná tuiscint ag
an leanbh air/uirthi féin mar dhuine fiúntach agus go mbraithfidh sé/sí comhcheangal idir
iad féin agus grúpaí ar leith maidir le cultúr, eitneachas, cine, teanga, inscne agus aicme
sóisialta de. (CNCM 2009) Tiocfaidh forbairt ar na gnéithe seo tríd an gcaidreamh a bheidh
ag na leanaí le daoine fásta éagsúla, tríd an gcaidreamh a bheidh acu le leanaí agus tríd an
ngrá, cion agus meas a thaispeántar dóibh. Baineann an Ghaeilge go dlúth le forbairt na
féiniúlachta agus an mhuintearais sna leanaí mar Ghaeil agus cinntíonn an bainisteoir go
gcuireann an naíonra deiseanna ar fáil dóibh an Ghaeilge a shealbhú nó a shaibhriú agus
cultúr na tíre a bhlaiseadh trí na luachanna agus tuiscintí cultúrtha atá sa naíonra agus tríd
an cheol, tríd an amhránaíocht agus tríd an scéalaíocht a chuirtear ar fáil dóibh.

Cumarsáid: Ciallaíonn sé seo malartú smaoineamh, eolais nó mothúcháin. (CNCM 2009) Tá
an-chuid bealaí ann chun cumarsáid a dhéanamh idir bhealaí neamhbhriathartha, bealaí
briathartha, bealaí siombalacha agus bealaí eile. Beidh béim faoi leith ar chuid acu seo ag

tréimhsí éagsúla d’fhorbairt an linbh agus ag tréimhsí éagsúla d’fhorbairt teanga. Tá
tábhacht thar na bearta ag baint le forbairt teanga don leanbh, forbairt na chéad teanga
agus forbairt an dara teanga araon. Cuireann an leanbh é/í féin in iúl go príomha trí theanga,
déantar cumarsáid tríthi le daoine eile agus is gléas foghlama den scoth í an teanga chomh
maith.

Tá an cumas sa teanga labhartha mar bhunchloch le forbairt na léitheoireachta agus na
scríbhneoireachta a thiocfaidh ar ball. Beidh an Ghaeilge mar chéad teanga ar roinnt leanaí
sa Ghaeltacht agus ag teaghlaigh eile ar fud na tíre. Beidh sí á fhorbairt mar chéad teanga ag
cuid de na leanaí sa naíonra agus á shealbhú mar dhara teanga ag leanaí eile. Beidh
teangacha eile ar eolas ag roinnt leanaí eile, teangacha ón iasacht agus teanga na mbodhar
ina measc. Moltar tacaíocht a thabhairt do theanga bhaile na leanaí trí mheas a léiriú uirthi
ach ag an am céanna ag cloí le cuir i bhfeidhm an córas luath-thumadh iomlán.

Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht: Tá smaoineamh cognaíoch, cumarsáid, scileanna
céadfacha-luaileacha agus forbairt fhisiceach i gceist sa téama seo (CNCM 2009). Bíonn an
cumas machnaimh agus an tsamhlaíocht in úsáid ag leanaí agus iad ag dul i ngleic leis an
tsaol. Cabhraíonn fiosracht an linbh leis an bhfiontraíocht agus leis an gcruthaíocht. Tagann
forbairt ar a gcumas, ar a dtuiscint ar shiombail ar nós comharthaí, litreacha agus
uimhreacha. Bíonn na leanaí ag forbairt na scileanna seo trí imirt, trí theanga agus trí ealaín.
Cabhraíonn sealbhú an dara teanga go mór le tuiscint na leanaí ar chumarsáid agus ar
theanga ann féin a fhorbairt.

Impleachtaí don Phleanáil Teanga: Caithfear mar bhainisteoir a chinntiú go mbeidh raon
leathan eispéiris agus gníomhaíochtaí ar fáil go rialta, a fhreagraíonn do na ceithre mhórréimse in Aistear; folláine agus leas, féiniúlacht agus muintearas, cumarsáid agus
taiscéalaíocht agus smaointeoireacht. Cinnteoidh sé seo go mbeidh forbairt iomlán an linbh
á cur chun cinn is go mbeidh deis aige an teanga a ghabhann leis na gníomhaíochtaí agus leis
an gcumarsáid rialta a chloisteáil, a thuiscint agus á shealbhú.

Teanga na Bainistíochta: Beidh an-tábhacht ag baint leis an teanga bhainistíochta a
úsáideann an stiúrthóir chun na leanaí a stiúradh mar beidh rialtacht ard ag baint leis. Beidh

an brí shoiléir ón gcomhthéacs. Ní bheidh gá le haistriúchán agus beidh athrá i gceist go
minic. Tabharfaidh sé seo deis do na leanaí caint an stiúrthóra a thuiscint agus a shealbhú.
Moltar go láidir gnás nó ord faoi leith a bheith ann do na himeachtaí laethúla ar nós teacht
isteach ar maidin (beannachtaí), glanadh suas (amhrán) am lóin (bia agus deoch), dul go dtí
an leithreas (iarratas) agus dul abhaile (beannachtaí). Breis faoi seo i gCéimeanna Móra:
Lámhleabhar Cleachtais. (Rawdon 2015)

Sa tslí seo, rachaidh na leanaí i dtaithí ar cad a bheidh á rá ag an stiúrthóir, cad atá le
déanamh acu féin, agus cad a bheidh le rá acu. Leaganacha gearra simplí de na frásaí is
fearr ag tosach na bliana, ach iad a leathnú de réir mar a bhíonn siad ar eolas ag na leanaí.
Tríd an gcaidreamh a bheidh ag an stiúrthóir leis na leanaí agus tríd an gcúram a dhéanfaidh
sí/sé leo, tuigfidh na leanaí go bhfuil cion, meas agus grá aici/aige dóibh. Bainfidh iompar an
stiúrthóra agus teanga na leanaí leis an gcaidreamh seo, ag éisteacht go cúramach leo, ag
súgradh in éineacht leo agus ag úsáid téarmaí mar mo stór, mo chroí, mo mhuirnín agus í ag
labhairt leo.

Pleanáil Curaclaim agus Teanga
Molann Aistear go láidir go n-ullmhóidh gach naíonra agus ionad chúram leanaí plean oibre
agus go mbeidh an plean bunaithe ar spéiseanna na leanaí don chuid is mó agus ar
chomhpháirtíocht le tuismitheoirí na leanaí (CNCM 2009d). Tá teimpléid do na pleananna
seo curtha ar fáil ag Aistear (CNCM 2009a) agus ag Early Childhood Ireland (2013) agus tá na
moltaí thíos bunaithe orthu seo ach iad curtha in oiriúint d’aidhmeanna an naíonra.
Tá cúpla leibhéal i gceist maidir le pleanáil curaclam agus teanga sa naíonra:
•

Plean na bliana

•

Plean don téarma

•

Plean gearrthréimhseach

Plean na Bliana
Tugtar cur síos ar na bealaí a bhainfear amach na príomhaidhmeanna foghlama do na leanaí.
Déantar cur síos ar chur chuige an naíonra maidir le(is):
•

hoideachas agus le teanga

•

an curaclam mar a léirítear é in Aistear

•

an chaoi a n-eagraítear an timpeallacht/suíomh

•

na straitéisí teagaisc agus foghlama, measúnú, pleanáil, agus

•

an gcaidreamh le tuismitheoirí mar a léirítear iad i Síolta.

Beidh an luath-thumadh iomlán sa Ghaeilge mar dhlúthchuid den phlean seo. Tá cur síos
níos doimhne i gCéimeanna Móra: Lámhleabhar Dea-chleachtais (Rawdon 2015) ar
aidhmeanna an naíonra agus ar an gcur chuige a mholtar sa luath-thumadh iomlán.

Tugtar suimiú orthu anseo mar spreagadh chun plean an bliana a leagadh amach faoi
chinnteidil áirithe:
•

Príomhaidhmeanna an Naíonra

•

An Cur Chuige Oideachasúil

•

An Luath-Thumadh Iomlán

•

An Curaclam

•

Eagrú na Timpeallachta

•

Measúnú

•

Pleanáil

•

Caidreamh le Tuismitheoirí/Caomhnóirí

Príomhaidhmeanna an Naíonra: Forbairt iomlán an linbh trí mhodh an tsúgartha agus deis
agus tacaíocht a thabhairt don leanbh óg an Ghaeilge a shealbhú nó a shaibhriú go
nádúrtha. (Ó Buachalla 2005). Feictear ar an leanbh mar dhuine óg cumasach a bhaineann
lena t(h)eaghlach agus lena p(h)obal.

An Cur Chuige Oideachasúil: Modh an tsúgartha an modh a úsáidtear sa naíonra. Próiseas
atá sa súgradh, bealach ag leanaí le foghlaim a dhéanamh trí rudaí a thabhairt faoi deara,
trína a bheith ag súgradh le leanaí eile agus trí imirt le hábhair éagsúla (CNCM 2009e: 5562). Trí dhea-chleachtais bainistíochta cinntítear go mbíonn deiseanna súgartha curtha ar
fáil le dóthain ama agus spáis leagtha amach sa chlár ama agus trí thacaíocht chuí a chur ar
fáil. Beidh roinnt mhaith de shúgradh an linbh féin trí mháthairtheanga an linbh ach
tabharfaidh an stiúrthóir faoi deara na hábhair atá spéisiúil do na leanaí agus tabharfaidh sí
an foclóir cuí dóibh ag am agus ar bhealach oiriúnach. De réir a chéile beidh níos mó focail
agus frásaí Ghaeilge in úsáid ag na leanaí.

Ábhar machnaimh: Conas mar bhainisteoir, a chinnteofá go bhféadfadh leanbh nó leanaí le
riachtanais bhreise fhoghlama forbairt a dhéanamh sa naíonra?

An Luath-Thumadh Iomlán: Go hiondúil, bíonn an leanbh ag foghlaim trí mheán an dara
teanga. Tuigtear an méid a deir sé/sí ina c(h)éad teanga ach freagraítear é/í sa dara teanga

agus tugtar na focail atá uaidh/uaithi di/dó go nádúrtha. Bíonn plean teanga ag an naíonra
chun dul chun cinn a chinntiú (Rawdon 2014: 12-19 & 2015). Bíonn béim faoi leith ar
ghníomhaíochtaí teanga lárnaithe agus ar rannta agus amhráin. Bíonn rialtacht ard ag baint
le caint an stiúrthóra agus le roinnt de na gnásanna agus gníomhaíochta (Hickey 2005).

An Curaclam: Tugtar cur síos ar conas a bhainfear amach príomhaidhmeanna Aistear agus
Síolta i gcuraclam an naíonra. Cén saghas idirghníomhartha a bheidh mar mheán chun
forbairt na leanaí a chur chun cinn? (LFOLÓ 2006: 41-50) Cad iad na straitéisí a bheidh in
úsáid chun caidreamh a thógáil, a éascú, a eagrú agus a stiúradh? (CNCM 2009d & LFOLÓ
2006: 31-36) Conas a bheidh ról lárnach ag na leanaí sa ghné thábhacht seo den obair?
(CNCM 2009e: 27-33)

Eagrú na Timpeallachta: Déanfar cur síos ar leagan amach an tseomra, ar na háiseanna
lasmuigh agus ar an úsáid a bhaintear astu. (LFOLÓ 2006: 19-29)

Measúnú: Tugtar cur síos ar chóras breathnóireachta an naíonra agus ar na bealaí eile a
bhailítear eolas ar dhul chun cinn na leanaí, mar shampla, líníocht, pictiúir, grianghraif,
físeáin, taifead fuaime, nótaí gearra. (CNCM 2009e & Rawdon 2014: 92)

Ábhar machnaimh: Cén ról a bheidh ag na leanaí san obair measúnaithe seo?

Pleanáil: Moltar go mbeadh réimse pleanála ar siúl sa naíonra ina measc: plean bliana, plean
téarma agus plean gearrthréimhseach.

Caidreamh le Tuismitheoirí/Caomhnóirí: Cén caidreamh a bheidh ann le tuismitheoirí, mar
shampla, cruinniú ag tús na bliana, teagmháil laethúil, cuairt ar an naíonra, eolas a roinnt,
labhairt mar gheall ar spéiseanna agus dul chun cinn na leanaí. (CNCM 2009d & LFOLÓ: 3136)

Plean don Téarma
Is uirlis an-úsáideach an plean don téarma don bhainisteoir, déantar cur síos inti ar chonas a
chuirfear plean bliana i bhfeidhm i ngach téarma. Bainfear úsáid as suíomh an naíonra chun
éascú a dhéanamh ar shealbhú ar stór focail agus frásaí i gcomhthéacs oibre an lae do na
leanaí, mar shampla, troscán, trealamh agus gnásanna an naíonra. Beidh cur síos ann do
thopaicí a d’fhéadfaí a cur i láthair ar nós; mé féin, mo theaghlach, an dúlra, ag aistriú chun
na bunscoile, ach tabharfar tús áite do spéiseanna na leanaí de réir mar a thiocfaidh siad
chun cinn. Beidh an dul chun cinn i sealbhú na Gaeilge ó théarma go téarma mar chuid den
phlean seo. Déanfar plean faoi leith do gach téarma.

Plean don Téarma:
Topaicí
Mé féin, mo
theaghlach, féilte,
imeachtaí áitiúla, Lá
na Naíonraí, an dúlra

Téamaí agus
Spriocanna Aistear

Cad a dhéanfaimid?

Áiseanna ag Teastáil

Ceann amháin ar a
laghad

Gníomhaíochtaí,
foclóir agus frásaí

Ábhair chuí, rainn
agus amhráin,
leabhair agus scéalta.

Suíomh agus
gnásanna an naíonra

Gnásanna,
gníomhaíochtaí,
foclóir, frásaí; dul
chun cinn ó théarma
go téarma.

Spéiseanna na leanaí
(Le líonadh de réir
mar a thagann siad
chun cinn)

Gníomhaíochtaí,
foclóir agus frásaí atá
ag teastáil ó na
leanaí

Ábhair chuí, rainn
agus amhráin,
leabhair agus scéalta
a fhreagraíonn dá
gcuid spéiseanna.

Plean Gearrthréimhseach
Tá sé tábhachtacht bheith solúbtha mar bhainisteoir agus go hiondúil an solúbthacht céanna
bheith ar fáil d’fhoireann an naíonra. Léirítear an tábhacht leis seo i gcomhthéacs an plean
gearrthréimhse, mar shampla, a bheidh bunaithe ar spéiseanna na leanaí chomh fada agus
is féidir. B’fhéidir go dtosófar le topaic a mholfaidh an stiúrthóir ach ó bheith ag breathnú ar

shúgradh na leanaí agus ag éisteacht leo, athróidh an stiúrthóir a plean féin chun spéiseanna
na leanaí a thabhairt san áireamh. Mar sin, is féidir leis an bpointe tosaigh teacht ón
stiúrthóir nó ó na leanaí. Mar shampla, má bhíonn scéal ag duine de na leanaí faoi leanbh
nua sa bhaile, beidh an stiúrthóir in ann caint leis na leanaí faoin leanbh nua agus úsáid a
bhaint as na bábóga sa naíonra chun obair a bhunú ar an topaic seo. Beidh sí in ann leabhair
a cheannach mura bhfuil cinn sa naíonra cheana féin is rainn is suantraí a chanadh, chomh
maith le drámaí a bhunú ar an topaic.
Plean
Ábhar, Áiseanna,
gearrthréimhseach Teanga

Téamaí Aistear
& Caighdeáin
Síolta

Taifead na Foghlama

Bréagáin,
fíorábhair,
rannta, scéalta,
drámaí, caidrimh
agus
idirghníomhartha
(le leanaí, le
stiúrthóirí agus le
tuismitheoirí),
foclóir agus
frásaí.

Ceann amháin
nó níos mó den
na
príomhthéamaí,
aidhm agus
sprioc.

Taifead ar an sult a bhain na
leanaí as na heispéiris agus cad
a d’fhoghlaim siad. Úsáid a
bhaint as grianghraif, taifead
foghlama (féach teimpléid
thíos) ealaín, eolas ó
thuismitheoirí agus léiriú ar
thuiscint pháistí aonair ar an
nGaeilge, agus na focail, frásaí
agus rannta a d’úsáid siad.

Ábhar, áiseanna,
teanga

Téamaí Aistear
agus
caighdeáin
Síolta

Obair pleanáilte
ag stiúrthóirí
Féilte, topaicí,
ábhar spéise sa
phobal

Obair molta ag na
leanaí

Spéiseanna na
leanaí mar a léirigh
siad sa súgradh, sa
chaint agus sna
ceisteanna a
d’ardaigh siad

Caighdeán
Síolta agus
comhpháirt.

Taifead na Foghlama

Is gá taifead a dhéanamh ar gach leanbh go tráthrialta agus eolas cruinn a bhailiú faoi cad a
d’fhoghlaim siad chun bheith eolasach ar fhoghlaim na leanaí. Nuair a bheidh an t-eolas seo
bailithe, beidh an stiúrthóir in ann tuilleadh oibre a bhunú ar spéiseanna na leanaí ar
bhealach a bheidh oiriúnach dá stíl foghlama agus dá staid forbartha.
TAIFEAD NA FOGHLAMA: TEIMPLÉID
1. Féach cad a rinne mé!
Cur síos gearr agus
grianghraf nó pictiúr

Leanbh / Leanaí /
Stiúrthóir

Dáta:
Cur Síos:

Grianghraf nó Pictiúr

2. Cad a léiríonn sé seo mar
gheall orm?
Cuimhnigh ar mo chuid
spéiseanna, mo mhéin
(dispositions), mo chuid
luachanna agus mo mheon;
mo chuid scileanna, eolais
agus tuisceana; nasc le
téamaí Aistear, aidhmeanna
agus spriocanna foghlama.
3. Cad a dhéanfaimid anois
chun cabhrú liom breis
foghlama a dhéanamh?
Cuimhnigh ar bhealaí
spreagúla, spéisiúla chun
foghlama.
4. Ba mhaith liom a
thaispeáint do mo
theaghlach cad is féidir liom
a dhéanamh.
Lig dom mo thaifead
foghlama a thabhairt abhaile
le gur féidir liom é a roinnt
le mo theaghlach. Is breá leo
breathnú air agus labhairt
liom faoi mo chuid
foghlama.

Síniú an Tuismitheora /
Caomhnóra:
Dáta:
Tuairimí:

Suimiú
Cabhróidh pleanáil teanga agus curaclaim go mór leis an mbainisteoir cinntiú go mbeidh
taithí luathbhlianta den scoth a chur ar fáil do na leanaí sa naíonra. Is cuid lárnach é sealbhú

na Gaeilge d’obair na naíonraí agus caithfear an sealbhú sin a thabhairt san áireamh sa
phleanáil curaclaim. Moltar an obair a phleanáil de réir creatchuraclam Aistear agus plean
bliana, plean don téarma agus plean gearrthréimhseach a ullmhú. Ina dhiaidh sin, moltar an
obair a bhunú ar spéiseanna na leanaí chomh mór agus is féidir. Beidh gá le taifead a
choimeád ar fhoghlaim na leanaí agus machnamh agus athbhreithniú a dhéanamh ar an
taifead sin go tráthrialta.
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