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Cuireann Coláiste Muire oideachas d’ardchaighdeán ar fáil trí mheán na Gaeilge, ag cur cultúr na 

hÉireann chun cinn. Is í an aidhm atá againn i gColáiste Muire ná pearsantacht iomlán an dalta a 

fhorbairt; go spioradálta, go hintleachtúil, go fisiciúil agus go mothúnánach. 

 

Baineann an polasaí seo leis: 

An Coláiste agus pobal an choláiste 

 

Cúis: 

Is meánscoil Gaeltachta í Coláiste Muire. Feidhmíonn an scoil trí mheán na Gaeilge agus Béarla i 

láthair na huaire. Is í an Ghaeilge agus an Béarla teanga chumarsáide agus teanga teagaisc na scoile 

agus beidh dualgas ar scoláirí Gaeilge a shaibhriú le chéile ar scoil agus ag imeachtaí a bhaineann leis 

an scoile is cuma ca mbíonn na himeachtaí sin ar siúl.  Tá sé mar chuid de shainmhíní na scoile go     

n-úsáidfidh an scoláire an leagan Gaeilge dá shloinne agus seoladh baile. 

Tuigeann pobal Choláiste Muire gurb iad an Bhéarla nó an Ghaeilge príomhtheanga na scoláirí sa 

bhaile. Dá bhrí sin, tá sé mar dhúshlán ag pobal Coláiste Muire bheith airdeallach chun an Ghaeilge a 

threisiú agus a chaomhnú.  Cuirfear deiseanna ar fáil do scoláirí maidir le húsáid na Gaeilge i 

gcomhthéacsanna ilghnéitheacha, mar shampla: turais, aoichainteoirí, díospóireachtaí, cluichí, srl. 

 

 

 



Aidhmeanna: 

 Go nglacfaidh na múinteoirí ról gníomhach mar pháirtnéirí sa scoil i gcur chun cinn na Gaeilge 

mar mheán teagaisc, riaracháin agus sóisialta sa scoil. 

 Go ndíreofaí achmhainní na scoile ar rang iomlán lán-ghaeilge amháin in aghaidh nab liana ar 

a laghad a thabhairt go leibhéal na hArdteistiméarachta. 

 Go ndéanfaí luacháil ar an nGaeilge seachas aon teanga eile i saol iomlán na scoile. 

 Go ndéanfaí riaracháin agus bainistíocht na scoile trí Ghaeilge amháin. 

 Go mbeidh an Ghaeilge amháin mar theanga oifigiúil cumarsáide sa scoil. 

 Go mbeidh luacháil ar thraidisiúinn a thacaíonn go siombálach le cur chun cinn na Gaeilge 

m.sh. Díospóireachtaí, Ceol Traidisiúnta, Drámaíocht, Cluichí Gaelacha… 

 Go mbeidh ócáidí siombálacha eagraithe trí Ghaeilge m.sh. Aifreann, Coirmeacha ceoil, 

Taispeántas… 

 

Cur i bhfeidhm: 

 Beidh múinteoirí an choláiste inniúil agus toilteanach a ngairm a dhéanamh go héifeachtach 

trí Ghaeilge. 

 Tabharfar cabhair faoi leith do scoláirí nach bhfuil líofa sa Ghaeilge. 

 Spreagfar ranganna sinsireacha chun dea-shampla a léiriú i leith na Gaeilge do na ranganna 

sóisearacha. 

 Cuirfear polasaí Gaeilge an choláiste in iúl do gach ball foirne. 

Iarrfar ar thuismitheoirí roinnt Gaeilge a úsáid lena bpáistí, mar shampla: ag fágáil slán ar maidin 

agus ag fiafraí cén chaoi an raibh an lá scoile.  Iarrfar orthu míniú dá gcuid páistí faoin ról 

lárnach, tábhachtach atá ag teanga na Gaeilge i saol na scoile Coláiste Muire.  

Sí Gaeilge gnáth chumarsáide an tseomra ranga. Is téacsleabhair agus acmhainní i nGaeilge a 

úsáidfear chomh fada agus is féidir.  Is féidir go mbeidh teacht ag scoláirí ar leagan Béarla de na 

téacsleabhair ach iad a bheith mar leabhair thagartha sa bhaile acu más mian leo. Ag leibhéal 

scoile, tá tacaíocht ann don Ghaeilge ar nós: an Chúntóir Teanga, Coiste Gaeilge na scoile, an 

Chlub “Is Leor Beirt” uair sa tseachtain tar éis am scoile, Gaeilge 24, Gaeilgeoir na míosa agus 

Seachtain na Ghaeilge. 

Beidh na nótaí ranga dhá theangach a thabharfaidh múinteoirí amach dá gcuid scoláirí. Is trí 

mheán na Gaeilge agus Béarla a bheas obair bhaile, obair ranga, tascanna ranga, bileoga eolais 

agus measúnú suimitheach foirmitheach. 



Tá sé de dhualgas ar phobal na scoile an dea-shampla a léiriú tríd an Ghaeilge a labhairt agus na 

scoláirí a spreagadh chun ard-chaighdeán Gaeilge a labhairt agus feasacht, saibhreas teanga agus 

cultúr an teanga a chothú. 

Tógfar cumas Gaeilge agus toilteanas í a labhairt san áireamh nuair a bheas múinteoirí agus baill eile 

foirne á gceapadh do Choláiste Muire. Reáchtálfar agallaimh do phostanna sa scoil trí mheán na 

Gaeilge. Cuirfear Polasaí Gaeilge na scoile in iúl do gach ball foirne. Déanfar athbhreithniú bliantúil ar 

an bpolasaí Gaeilge. 

Déanfaidh an Príomhoide, an Príomhoide Tánaisteach, múinteoirí agus scoláirí monatóireacht rialta 

ar éifeacht an pholasaí. Tabharfaidh an Bord Bainistíochta, Coiste na dTuismitheoirí, Coiste na 

Scoláirí agus Muintir na Scoláirí tacaíocht don pholasaí. 

 

 

 

 


