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Ábhar 

 
Cuid 1 

Réamhrá:  

 
Cuid 2 

 
Forbhreathnú ar an bPlean r-Fhoghlama (tosaíochtaí, spriocanna agus tascanna) 
Pleananna gníomhaíochta (miondealú sonrach ar spriocanna agus ar thascanna) 

 
Cuid 3 

 
Conclúid 

- Buiséad r-Fhoghlama  

- Seicliosta um Bheartas TFC  

- Síniú agus dáta 

 
 

Ainm na scoile: S.N. Taobhóige 

Dáta críochnaithe an Phlean: 14ú Eanáir 2016 

Amchreat don Phlean r-Fhoghlama: Eanáir 2016 – Meitheamh 2018 

Cuid 1 - Réamhrá don Phlean r-Fhoghlama 



 

 2 

Fís iomlán agus ráiteas misin na scoile (ón bplean scoile uile) 

Is scoil tuathúil, caitliceacha é Scoil Náisiúnta Taobhóige, atá ag deanamh a dhícheall chun saol intleacht, spiorad, fisiciúl, moralta agus culturtha a 
spreagadh agus a thaispeaint le atmaisféar cneasta, orduithe, sonasach agus sabhailte. 
Is é meon na caitliceacha meon Scoil Naisiúnta Taobhóige. Deanfaidh Scoil Náisiúnta Taobhóige a dhicheall dul chun cinn pearsanta agus gairmiúl a 
mheadú go h-indibhidiúil agus le cheile trí cláranna do dul cinn foirne. Deanfaidh Scoil Náisiúnta Taobhóige iarracht féin-mhuinín a spreagadh do achan 
duine i gcomphobal an scoil, chun meas a lorg ó na scoláirí do daoine agus do sealúchas agus chun a chuid cúram a churchun cinn. 
Beid ionannas idir inscneméadaithe ie. Na múinteoirí agus scolairí i S.N. Taobhóige. Deanfaimid iarracht an Ghaeilge a fhorbairt agus a labhairt tríd  tríd na 
scoile. Is é mana an scoil ná  ‘Mól an Óige agus tiocfaidh sí’    
 

Ráiteas físe r-Fhoghlama 

Is í ráiteas físe r-fhoghlama na scoile nó gur rud larnach í an TFC i saol scoile an pháiste, agus go mbeadh muinín acu in usáid an TFC.  
 

Forbhreathnú ar acmhainní reatha na scoile 

    Iniúchadh r-Fhoghlama críochnaithe                                                                                             Plean oibre r-Fhoghlama críochnaithe  
         

Forbhreathnú ar an bpróiseas pleanála 

Tháinig an triúr múinteoir ranga le chéile agus rinne muid an cinneadh go mbeadh achan nduine againn páirteach san fhoireann TFC, agus go mbeadh 
Múinteoir de Blaca mar chomhchordaitheoir ar an TFC sa scoil. Tá caighdéan mhaithí ríomhaireachta ag na múinteóirí  uilig, agus coiníonn said suas chun 
ar rudaí atá ag tarlú le TFC sa saol thart.    
 

Amchreat ar ceapadh an Plean r-Fhoghlama laistigh de trí bhliain (Eanáir 2016 – Meitheamh 2018) 
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TOSAÍOCHTAÍ SPRIOCANNA TASCANNA AMCHREAT 

Ceannaireacht agus 
pleanáil  
 
  

Sprioc 1: Beartas um Úsáid 
Inghlactha. Go mbeadh gach 
páirtí leasmhar ar an eolas 
faoina ábhar agus cuirtear 
an plean i ngníomh ina 
iomláine.  
 

Tasc 1: An beartas le dul suas ar suíomh idirlíne na scoile. 
Píosa faoi ríomhphost le dul air sula dtosaíonn na daltaí 
ar usáíd ríomhphostanna.   

roimh deireadh Meitheamh 2016 

TFC sa churaclam 
 

Sprioc 1: Eispéireas an 
Dalta. Bíonn gníomhaíochtaí 
ríomh-fhoghlama ag na 
daltaí go rialta. 

Tasc 1: ‘tabs’ a chur ar gach ríomhaire de na suíomhanna 
idirlíon gur  féidir dul air nuair a théann said síos ag 
ríomhaire   
 
 
Tasc 2: Níos mó ama a thabhairt do na páistí usáid a 
bhaint as na ríomhairí atá againn sa rang  
 
 
Tasc 3: Tascanna a thabhairt do na daltaí chun TFC a 
usáid le iad a dhéanamh (go minic ag usáid bogearraí 
próiseála focail nó a léithid) 

roimh deireadh Meitheamh 2016 

Forbairt ghairmiúil Sprioc 1: Foghlaim 
Neamhfhoirmiúil. 
Roineann múinteoirí 
smaointe nua faoi 
ríomhfhoghlaim agus faoi 
dhea-chleachtas lena chéile, 
mar shampla i gcruinnithe 
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foirne  
 

 Sprioc 2: Pleanáil. 
Déanann an múinteoir 
comhordaithe TFC 
éascaíocht chun riachtanais 
ríomh-fhoghlama iomlána 
na foirne a shainaithint. 
Forbraítear clár i gcomhair 
forbartha gairmiúla leantaí. 
 

 
Tasc 1: Seans ag gach cruinniú foirne smaointe na 
múinteoirí agus taithí mhaith s’acu a roinnt idir a chéile. 
 
 
Tasc 2: Dean cinnte go bhfuil an foireann teagaisc go léir 
ar an eolas faoi cúrsaí atá ar fail dóibh.  
 

 
 
 
Leanfaidh seo ar aghaidh i rith am an 
phlean r-fhoghlama 

 Cultúr na r-Fhoghlama 
 
 
 

Sprioc 1: Láithreacht ar 
Shuíomh Idirlín agus Arlíne. 
Tá suíomh gréasáin 
gníomhach ag an scoil atá 
coinnithe suas chun dáta. 
 
Sprioc 2: Fianaise ar Úsáid. 
Tá fianaise shoiléir ann ar 
úsáid ríomh-fhoghlama, m. 
sh. taispeántais obair 
tionscadail. 
  
Sprioc 3: Eagrú & 

Tasc 1: Dean cinnte go bhfuil muid ag coinneail an 
suíomh suas chun data. Inis do na páistí na rudaí atá air 
le deanaí agus cur é san nuachtlitir fósta go rialta.  
 
 
 
Tasc 2: Na fillteán rannta ar na ríomhairí a athrú go dtí ‘e-
portfolio’ agus iad a eagrú níos fearr, sa doigh is go bhfuil 
sé furasta rudaí a fhail ón e-portfolio.  
 
 
 
Tasc 3: Cuntas gmail a fháil don scoil don ríomhphost.  

Ag toiseacht ar seo láithreach 
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Cumarsáid. Spreagann an 
scoil na tuismitheoirí agus 
an gnáthphobal chun TFC a 
úsáid chun cumarsáid a 
dhéanamh leis an scoil. Tá 
teacht ar líne ag múinteoirí, 
ag daltaí agus ag 
tuismitheoirí ar thaifead 
daltaí.  
 

 
Tasc 4: An nuachtlitir a chur amach i bhfoirm 
leictreonach chuig tuismitheoirí. Faigh amach ó na 
tuismitheoirí an mbeadh siad sásta le seo.  

 
Eanáir – Márta 2017 

Bonneagar TFC  Sprioc 1: Trealamh TFC. Tá 
teacht ag gach réimse 
foghlama ar réimse 
trealamh TFC. Déantar 
soláthar chun gléasanna 
soghluaiste na ndaltaí a 
chomhtháthú.   

Tasc 1: Comhlacht FORMAT i Leitir Ceanainn a fháil 
amach chun amharc an an TFC uilig sa scoil 
 

 Ríomhairí úr a fháil do na hardranganna 

 Mas rud é go bhfuil ríomhairí briste, iad a 
athrú/choiriú 

 Osteilgeoir Úr a fháil don na meanranganna & na 
hardranganna 

 Ríomhaire a athrú ó seomra na hardranaganna 
isteach sa seomra tacaíocht foghlama 

 Ríomhaoire úr don oifig a cheannacht.  

 2 phéire Speakers úr a fháil don seomra tacaíocht 
foghlama 
 

Tasc 2: Seans a thabhairt do na daltaí gleasanna 
soghluaiste a thabhairt isteach sa scoil chun iad a usáid.  

1. I rith an tSamhraidh 2016 – é a 
thabhairt suas leis an Bhord 
Bainistíochta ag an chéad cruinniú 
eile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. i rith an scoilbhliain 2016/17 
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Ceannaireacht agus pleanáil 

TOSAÍOCHTAÍ: Beartas um Úsáid Inghlactha. 
 

 

 
SPRIOC: Go mbeadh gach páirtí leasmhar ar an eolas faoina ábhar agus cuirtear an plean i ngníomh ina iomláine.  
 

TASC  
(Cad nach mór a dhéanamh?) 

AMCHREAT  
(Cathain a chaithfidh sé a bheith déanta?) 

SAINCHÚRAIMÍ  
(Cé a dhéanfaidh é?) 

ACMHAINNÍ  
(Cad iad na hacmhainní a theastaíonn?) 

CRITÉIR RATHA  
(Cad iad na torthaí is mian linn a fháil?) 

An beartas le dul suas ar 
suíomh idirlíne na scoile. 
Píosa faoi ríomhphost le dul 
air sula dtosaíonn na daltaí ar 
usáíd ríomhphostanna.   

roimh deireadh Meitheamh 2016 Múinteoir Ní Fhiograí  
 

Ríomhaire 
An Beartas  
Leathan bhanda  

Go bhfuil an beartas le 
féiceáil ar suíomh idirlíon na 
scoile, agus é suas chun data i 
gconaí.  

Nósanna imeachta comhaontaithe um mhonatóireacht: An polasaí a 
thabhairt chuig aire an Bhord Bainistíochta ma tá aon rud úr le cur isteach 
ann. Beish ath-nuacháin air gach darna bliain. Sé’n chéad data eile do seo nó 
an téarma deiridh 2016/17.  

Nósanna imeachta comhaontaithe um mheasúnú: An comhordaitheoir TFC 
ag amharc air ag deireadh gach bliana chun fáil amach an bhfuil aon rud eile 
le cur leis 
 
 
 

Cuid 2 – Pleananna Gníomhaíochta 
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TFC sa churaclam 

TOSAÍOCHTAÍ: 1. Eispéireas an Dalta.                    

 

SPRIOC:  Bíonn gníomhaíochtaí ríomh-fhoghlama ag na daltaí go rialta.      

TASC  
(Cad nach mór a dhéanamh?) 

AMCHREAT  
(Cathain a chaithfidh sé a bheith 

déanta?) 

SAINCHÚRAIMÍ  
(Cé a dhéanfaidh é?) 

ACMHAINNÍ  
(Cad iad na hacmhainní a 

theastaíonn?) 

CRITÉIR RATHA  
(Cad iad na torthaí is mian 

linn a fháil?) 

Tasc 1: ‘Bookmarks’ a chur ar 
gach ríomhaire de na 
suíomhanna idirlíon gur  féidir 
dul air nuair a théann said 
síos ag ríomhaire   
 
Tasc 2: Níos mó ama a 
thabhairt do na páistí usáid a 
bhaint as na ríomhairí atá 
againn sa rang (plean ICT na 
scoile) 
 
Tasc 3: Tascanna a thabhairt 
do na daltaí chun TFC a usáid 
le iad a dhéanamh (go minic 
ag usáid bogearraí próiseála 
focail nó a léithid) 

roimh deireadh Meitheamh 2016 1. Daltaí iad fhéin ó rang 
2-4 ag déanamh na tabs 
ina rang féin. Daltaí ó 
rang 5+6 da dhéanamh i 
seomra s’acusan agus 
seomra na 
hísealranganna.  
 
2. Na múinteóirí ag 
déanamh cinnnte go 
bhfuil níos mó ama 
tugtha do TFC sa rang.   
 
3. Na múinteóirí ag 
tabhairt obair do na 
páistí le déanamh.  

Ríomhairí 
Leathanbhanda 
Liosta de na suíomhanna 
idirlíon a usaideann na daltaí 
go minic 
 
 
 
Ríomhairí 
Leathanbhanda 
bogearraí próiseála focal 
 
 
 
ríomhairí 
bogearraí próiseála focal 

1. Go bhfuil sé níos fusa agus 
níos gaiste ag na daltaí dul ar 
an idirlíon.  
 
 
2. Go bhfuil ardú ar an méid 
rudaí atá páistí abálta a 
dhéanamh ag usáid ICT. 
 
3. Go bhfuil páistí muiníneach 
in usáid na ríomhairí agus an 
TFC.  
 
 
 
 

Nósanna imeachta comhaontaithe um mhonatóireacht: Déan cinnte ma thosaíonn 
muid ag usáid suíomh idirlínte eile, go gcuirtear iad ar an ‘Bookmark bar’ fósta.Ba 

Nósanna imeachta comhaontaithe um mheasúnú: 1. Smaointe na 
ndaltaí a fháil go rialto faoi na ‘tabs’. An bhfuil aon ceann eile le cur 
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cheart samplaí d’obair na ndaltaí a bheith sna e-portfolios leis? 2. Ag deireadh na bliana bac heart go mbeadh e-portfolio ag 
na daltaí le réímse eagsúla abháir ann. 3. Nuair a iarrtar ar dhaltaí 
dul ar na ríomhairí chun bogearraí próiseála a usáíd, go mbíonn said 
abálta é a dhéánamh gan aon fhadhb.  
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Forbairt ghairmiúil 

TOSAÍOCHTAÍ: 1. Foghlaim Neamhfhoirmiúil. 

                          2. Pleanáil. 

SPRIOCANNA:  Sprioc 1: Roineann múinteoirí smaointe nua faoi ríomhfhoghlaim agus faoi dhea-chleachtas lena chéile, mar shampla i gcruinnithe foirne. 
                           Sprioc 2: Déanann an múinteoir comhordaithe TFC éascaíocht chun riachtanais ríomh-fhoghlama iomlána na foirne a shainaithint. 
Forbraítear clár i gcomhair forbartha gairmiúla leantaí.                                               
 

TASC  
(Cad nach mór a dhéanamh?) 

AMCHREAT  
(Cathain a chaithfidh sé a bheith 

déanta?) 

SAINCHÚRAIMÍ  
(Cé a dhéanfaidh é?) 

ACMHAINNÍ  
(Cad iad na hacmhainní a 

theastaíonn?) 

CRITÉIR RATHA  
(Cad iad na torthaí is mian 

linn a fháil?) 

1. Seans ag gach cruinniú 
foirne smaointe na múinteoirí 
agus taithí mhaith s’acu a 
roinnt idir a chéile. 
 
2. Dean cinnte go bhfuil an 
foireann teagaisc go léir ar an 
eolas faoi cúrsaí atá ar fail 
dóibh.  
 

Leanfaidh seo ar aghaidh i rith am 
an phlean r-fhoghlama 

1.Ná múinteóirí uilig  
 
 
2. Beidh múinteoir de 
Blaca i gceannas cúrsaí a 
thabhairt chuig aire            
an foireann teagaisc 
uilig tré cinntiú go bhfuil 
said le féiceáil ar an 
gclár fógra sa seomra 
foirne.  

 
 
 
2. Postear de na cúrsaí atá ar 
fail ó Ionad Oideachais Dhún 
na nGall nó ar-líne leis an 
PDST 

1. Go bhfuil smaointe  na 
múinteóirí le cloisteáil ag na 
cruinnithe foirne.  
 
2. Mas rud é go bhfuil cursaí 
atá na múinteoirí ag iarraidh, 
go bhfuil seans acu iad a 
dhéanamh má tá a fhios acu 
futhu.  

Nósanna imeachta comhaontaithe um mhonatóireacht: Am ar leith ag gach 
cruinniú foirne. M de Blaca le cur i gcuimhne do mhúinteóirí go bhfuil cúrsaí 
úr curtha suas ar an gclár fógraí.   

Nósanna imeachta comhaontaithe um mheasúnú: Ceist a chur ar na 
múinteóirí ag cruinniú deiridh na bliana an raibh said sásta go raibh eolas acu 
i rith na bliana faoi chursaí.  
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Cultúr na r-Fhoghlama 

TOSAÍOCHTAÍ:   1. Láithreacht ar Shuíomh Idirlín agus Arlíne. 
                          2. Fianaise ar Úsáid 
                          3. Eagrú & Cumarsáid 

 

SPRIOCANNA: Sprioc 1: Tá suíomh gréasáin gníomhach ag an scoil atá coinnithe suas chun dáta. 
                          Sprioc 2. Tá fianaise shoiléir ann ar úsáid ríomh-fhoghlama, m. sh. taispeántais obair tionscadail.  
                          Sprioc 3: Spreagann an scoil na tuismitheoirí agus an gnáthphobal chun TFC a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh leis an scoil. Tá teacht ar 
líne ag múinteoirí, ag daltaí agus ag tuismitheoirí ar thaifead daltaí. 
 

TASC  
(Cad nach mór a dhéanamh?) 

AMCHREAT  
(Cathain a chaithfidh sé a bheith déanta?) 

SAINCHÚRAIMÍ  
(Cé a dhéanfaidh é?) 

ACMHAINNÍ  
(Cad iad na hacmhainní a theastaíonn?) 

CRITÉIR RATHA  
(Cad iad na torthaí is mian linn a fháil?) 

Tasc 1: Déan cinnte go bhfuil 
muid ag coinneail an suíomh 
suas chun data. Inis do na 
páistí na rudaí atá air le 
deanaí agus cur é san 
nuachtlitir fósta go rialta.  
 
Tasc 2: Na fillteán rannta ar 
na ríomhairí a athrú go dtí ‘e-
portfolio’ agus iad a eagrú 
níos fearr, sa doigh is go bhfuil 
sé furasta rudaí a fhail ón e-
portfolio.  
 
Tasc 3: Cuntas gmail a fháil 

Ag toiseacht ar seo láithreach 1. Múinteoir de Blaca  
 
 
 
 
 
 
2. Múinteoir Ní Fhiograí 
agus Múinteoir de 
Blaca.  
 
 
 
3. Múinteoir de Blaca ag 
eagrú ríomhphost gmail 

1. Ríomhaire 
     Leathanbhanda 
 
 
 
 
 
2. Ríomhairí 
 
 
 
 
 
3. Ríomhaire 
Leathanbhanda 

1. Go bhfuil an suíomh idirlíon 
i gconaí suas chun data cibé 
uair a theann duine air.  
 

 
 
 
2. Go bhfuil cibé rud atá 
duine ag iarraidh fail suas ar 
an scáiléan abálta a bheith 
fáighte díreach.  
 
 
 
3. Go bhfuil cuntas gmail ag 
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don scoil don ríomhphost.  
 
Tasc 4: An nuachtlitir a chur 
amach i bhfoirm leictreonach 
chuig tuismitheoirí. Faigh 
amach ó na tuismitheoirí an 
mbeadh siad sásta le seo. 
 

dúinn.  
 
4. Múinteoir Ní Fhiograí 
ag cur ceist ar 
thuismitheoirí an 
mbeadh said sásta seo a 
dhéanamh. Téacs chucu 
ar an lá a théann 
nuachtlitir amach le 
déanamh cinnte go 
gheobhann said é.  

 
 
4. Litir chuig tuismitheoirí 
 

an scoil. 
 
4. Go bhfuil laghdú ar an méid 
páipéar atá ga dul amach ón 
scoil, laghdú ar costas an 
fotocóipéír agus níos lú 
teaghlaigh ag cailliúint an 
nuachtlitir!!!!! 

Nósanna imeachta comhaontaithe um mhonatóireacht: M de Blaca le súil a 
choinneail ar an suíomh gach seachtain. Na múinteóirí ag déanamh cupla 
séic ar e-portfolios na ndaltaí i rith na bliana. I rith na bliana ar an nuachtlitir 
priontáilte, cur i gcuimhne do thuismitheoirí go bhfuil sé ar fail tré 
ríomhphost ma athraíonn said a n-intinn faoi.   

Nósanna imeachta comhaontaithe um mheasúnú: 1. Nuair a amharctar ar ais 
ag deireadh nab liana, go raibh an suíomh idirlíon coinnithe suas chun data. 
2. Go bhfuil na daltaí abálta aon rud a fháil as an e-portfolio láithreach. 4. Ag 
tús na bliana arís, le cur i gcuimhne do thuismitheoirí go bhfuil se oar fail. Fiú 
muna gheobhann ach teaghlach amháin é tré ríomhphost, tá seo sasúil, mar 
nach bhfuil costas ar bith ar an scoil le seo.  
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Bonneagar TFC 

TOSAÍOCHTAÍ: Trealamh TFC. 
 

 

SPRIOC : Tá teacht ag gach réimse foghlama ar réimse trealamh TFC. Déantar soláthar chun gléasanna soghluaiste na ndaltaí a chomhtháthú.    
 
 

TASC  
(Cad nach mór a dhéanamh?) 

AMCHREAT  
(Cathain a chaithfidh sé a bheith déanta?) 

SAINCHÚRAIMÍ  
(Cé a dhéanfaidh é?) 

ACMHAINNÍ  
(Cad iad na hacmhainní a theastaíonn?) 

CRITÉIR RATHA  
(Cad iad na torthaí is mian linn a fháil?) 

Tasc 1: Comhlacht FORMAT i 
Leitir Ceanainn a fháil amach 
chun amharc an an TFC uilig 
sa scoil 
 

 Ríomhairí úr a fháil do na 
hardranganna 

 Mas rud é go bhfuil 
ríomhairí briste, iad a 
athrú/choiriú 

 Osteilgeoir Úr a fháil don 
na meanranganna & na 
hardranganna 

 Ríomhaire a athrú ó 
seomra na hardranaganna 
isteach sa seomra 
tacaíocht foghlama 

 Ríomhaire úr don oifig a 

1. i rith an tSamhraidh 2016 – é a 
thabhairt suas leis an Bhord 
Bainistíochta ag an chéad cruinniú 
eile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Múinteoir Ní Fhiograí – 
labhairt leis an Bhord 
Bainistíochta fósta chun 
cead a fháil faoi seo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lán airgead   1. Go bhfuil na ríomhairí uilig 
fríd an scoil ag oibriú nuair a 
théann duine air! 
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cheannacht.  

 2 phéire Speakers úr a 
fháil don seomra 
tacaíocht foghlama 
 

Tasc 2: Seans a thabhairt do 
na daltaí gleasanna 
soghluaiste a thabhairt 
isteach sa scoil chun iad a 
usáid. 

 
 
 
 
 
2. i rith an scoilbhliain 2016/17 

 
 
 
 
 
2. Múinteoir de Blaca  
Múinteoir Ní Fhiograí  

 
 
 
 
 
2. Nuair a gheobhann daltaí 
seans gléas soghluaiste a 
thabhairt isteach ón baile.  

Nósanna imeachta comhaontaithe um mhonatóireacht: Ma tá aon rud briste 
ó thaobh TFC de, caithfear é a insint do Múinteoir de Blaca.  
Ag na cruinnithe foirne, socraigh data don chéad lá eile go bhfuil céad gleas 
soghluaiste a thabhairt isteach ón baile.  
 
 

Nósanna imeachta comhaontaithe um mheasúnú: 1. Ag deireadh gach 
téarma, beidh ar an comhordaitheoir TFC ceist a chur ar na múinteóirí an 
bhfuil gach rud ag obair ina trang féin. Mas rud é go bhfuil, caithfear amharc 
air i rith na laetha saoire sin.  
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Scríobhadh an Plean r-Fhoghlama seo do S.N. Taobhóige. Cuireadh faoi bhráid an Bhord Bainistíochta é agus tá sé faofa ag an mBord. 
  
 

Sínithe:   Dáta:  

 Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta    
     

Sínithe:   Dáta:  

 Príomhoide    
 

Buiséad r-Fhoghlama 

  
 
 

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 


