
Donncha Ó Treasaigh 
Stiúrthóir Scoileanna 

Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus An Chláir

Lá FGL do Mhúinteoirí i bhFeighil

An Duine Féin mar Cheannaire



"Ach caithfimid a 
choimead i gcuimhne an 

éacht atá déanta. Sé sin go 
bhfuil ár ngníomhartha go 
léir sna míosa atá caite ... 
tar éis cabhrú go mór le 
sinn a choimeád slán." 

Teachtaireacht chuig daltaí iar-bhunscoile ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn



GAELCHOLÁISTE LUIMNIGH
• Oscailte in 2006 - 31 Scoláire
• Beagnach 700 in 2020
• Meastóireacht Scoile Uile 2013 - Eolas faoi 

Cheannaireacaht ann
• Béim ar TFC ón dtús
• iPad ag gach múinteoir ó 2010 
• Seoladh an Straitéis TFC ROS
• PDST - Físeanna taifeadta sa scoil sa Mhata, Ghaeilge, 

Cheimic & Eolaíocht
• Cáil maith náisiúnta ag an Scoil 



Campas Nua le tógáil in 2021 
Le cúnamh Dé !



CEANNAIREACHT

EagraíochtBainistíocht

Curaclaim

Modhanna 
Múinte

Scileanna

Foghlaim





http://schoolself-evaluation.ie/post-primary/ga/resources/gathering-evidence/




Tacóidí Práis! Castacht a Sheacaint

An Duine Féin mar Cheannaire



Buntáistí na Teicneolaíochta 

● Saol an scoláire sa 20 ú hAois 
● An Teicneolaíocht inár dtimpeall 
● Conas a fhoghlaimíonn scoláirí 

sa lá atá inniu ann? 
● Na Meáin Shóisialta – Cara sa 

chúirt nó namhaid an tsochaí?

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Straiteis-Dhigiteach-do-Scoileanna-2015-2020.pdf


Scaip an Scéal!

● @GCLeolaíocht 

● @GCLSport 

● @GCLMata 

● @gclpolsoc 

● @gcldrama 

● @GCL_EolTal 

● @gclceol 

● @gclstair 

● @GCLSpraoi 

● @GCLTY 

● @GCLfraincis 

● @eacnamaiocht  

● @ROINN_GNO  

● @gclsaordig

Twitter – Cuntas ag gach Roinn Ábhair 
Samplaí Ghaelcholáiste Luimnigh:

https://twitter.com/GCL_EolTal
https://twitter.com/GCL_EolTal
https://twitter.com/gclceol
https://twitter.com/gclceol
https://twitter.com/gclstair
https://twitter.com/gclstair
https://twitter.com/GCLSpraoi
https://twitter.com/GCLSpraoi
https://twitter.com/GCLTY
https://twitter.com/GCLTY
https://twitter.com/GCLfraincis
https://twitter.com/GCLfraincis
https://twitter.com/eacnamaiocht
https://twitter.com/ROINN_GNO
///ppt/slides/@JamesBl80129414
///ppt/slides/@JamesBl80129414
https://twitter.com/gclsport/status/913789333475401728




 Nod Amháin 
‘Droichead Scoile’



Droichead Scoileanna 
Ag treisiú an nasc le bunscoileanna



Cúlra & Misean Ghaelcholáiste Luimnigh - 
An Príomhoide 
Saol an Scoláire i nGaelcholáiste 
Luimnigh - Comhairle na nDaltaí 
Treoir & Scrúduithe Iontrála - An Múinteoir 
Ghairmtreoir 
Teicneolaíocht & Eolaíocht - Príomhoide 
Cúnta 
Riachtanais sa Bhreis - Príomhoide Cúnta 
Campa Samhraidh, Spraoi le Chéile - 
Príomhoide Cúnta 
Spórt & Folláine - Príomhoide Cúnta 
2.30 i.n. - 3.00 i.n.: Aiseolais ó 
bhunscoileanna faoi churaclam agus saol 
an scoláire sa bhun leibhéal 
3.00 i.n. - 3.30 i.n.: Díospóireacht oscailte 
faoin gcaidreamh idir Ghaelcholáiste 
Luimnigh & bhunscoileanna a threisiú

Clár Chruinnithe 
Agenda



Senator Maria Byrne

Fáilte ó Chathairleach an Bhoird Bainistíochta 
Welcome from Chairperson - Board of Management



Misean an Choláiste 
Mission of the College

Is meán-scoil lán-Ghaeilge í Gaelcholáiste Luimnigh. Múintear 
gach ábhar (seachas teangacha eile) tré mheán na Gaeilge. Tá 
Gaelcholáiste Luimnigh cuimsitheach ina churaclam agus ina 
ghlacadh daltaí. Is lárionad feabhais é, i bhforbairt iomlánaíoch 
agus i dteagasc gach dalta ar leith. Is duine speisialta gach aon 
duine acu. Saothraíonn foireann agus daltaí na scoile i gcomhar le 
chéile i dtimpeallacht shábháil chairdiúil d’fhonn buaic iomlán na 
ndaltaí uilig a chur i ngníomh. Cothaítear atmasféar ina bhfuil 
ardmheas ar theagasc agus ar fhorbairt phearsanta. Cuirtear béim 
mhór ar chomhoibriú agus ar chomhmheas. Tá an ghaeilge agus 
an cultúr gaelach lárnach i ngach gné de shaol an choláiste.

“Ag Forbairt le Chéile”
“Developing Together”



Is í aidhm éiteas Ghaelcholáiste Luimnigh ná féinmhuinín na 
ndaltaí a chothú i gcónaí trí mheán an churaclaim agus na 
ngníomhaíochtaí seach-churaclaim sa Choláiste. Cothaítear 
meas agus comhionannas i measc phobal uile an Choláiste a 
bhuíochas leis an timpeallacht Lán-Ghaelach agus an dianobair.
Cuireann an timpeallacht seo le forbairt phearsanta, acadúil, 
shóisialta agus spioradálta an uile dhuine.

Éiteas an Choláiste 
Ethos of the College



Tréadchúraim i nGaelcholáiste Luimnigh 



Curaclam na Scoile 
An Teastas Sóisearach

• Béarla English 
• Gaeilge Irish 
• Matamaitic Maths 
• Eolaíocht Science 
• Stair History 
• Tíreolaíocht Geography 
• Fraincis French 
• Spáinnis Spanish 
• Ealaín Art, Crafts & Design 

• Ceol Music

• Eacn. Bhaile Home Economics 

• Staid. Ghnó Business Studies 
• Graf. Theic. Technical Graphics  
• Adhmadóireacht Wood Work 
• O.S.S.P. C.S.P.E. 
• Creideamh Religious Studies 
• O.S.P.S. S.P.H.E. 
• Corpoideachas  P.E. 
• TFC ICT 

• Scileanna Staidéartha Study 
Skills



Curaclam na Scoile 
An ArdTeistiméireacht

• Béarla 
• Gaeilge 
• Matamaitic 

• Ceimic 
• Bitheolaíocht 
• Fisic 
• Mata Fheidhmeach 
• Eolaíocht Talmhaíochta 

• Stair 
• Tíreolaíocht

• Fraincis 
• Spáinnis 

• Ealaín  
• Ceol 

• Eacnamaíocht 
• Gnó 
• Cuntasaíocht 

• Polaitíocht & Sochaí (Nua) 
• Corpoideachas (Nua) 
• Innealtóireacht (2020)



Amchlár Samplach



Bónas Mharcanna sa Ghaeilge 
Bonus Marks in Irish



Scoláireachtaí
Scholarships



Broad & 
Balanced 

Curriculum

Timetable

Extra 
Curricular 
Activities

Pastoral 
Care

High 
Quality 

Facilities

High 
Quality 

Teaching

ICT 
Facilities & 

Training

Effective & 
Fair 

Discipline 
Code

Welcoming 
Environment

The Pupil

Naisc le Scoileanna thar lear
An Fhrainc 

An Spáinn 

An Danmhairg



Lámhleabhar Tuismitheoirí 
Parent Handbook



Ról na Teicneolaíochta in ár Scoil



TÉACSLEABHAIR

• Cúpla leabhar sa bhaile

• Google Drive -Nótaí

• iBooks - Deartha Ag 
Múinteoirí 

• Crua-Leabhair i ngach Ábhar

• iTunes U- Gach Duine

educate.ie: Béarla, Gaeilge, Tíreolas, 
Eolaíocht

folens.ie:   Mata, Teanga
eBook ar Scoil & Gnáth leabhar sa bhaile

➡📱💻📱💻📱💻➡

Idir Láimhe
iBookanna - Ábhair Roghnacha

iTunesU Courses in Scileanna Staidéartha, 
TFC & PE  

http://educate.ie
http://folens.ie


Cód Smachta & Iompar



Treoir
Áine Máire Ní Uaithne 

Múinteoir Gairmthreorach 



Treoir @ Gaelcholáiste Luimnigh 

Tagraíonn Treoir i nGaelcholáiste Luimnigh do a sholáthraítear 
i bproiséas forbartha na ndaltaí. Cabhraíonn na heispéiris seo 
le daltaí scileanna féinbhainistíochta a fhorbairt a chabhróidh 
leo roghanna agus cinntí éifeachtúla a dhéanamh ina saol. Tá 
trí réimse ar leithligh, ach idirnasctha, mar chuid den treoir: 

● Forbairt Phearsanta agus Shóisialta 
● Treoir Oideachais 
● Gairmthreoir.                                                                                                                       



• Coinní i ngrúpa BL1/2 
• Coinní pearsanta nuair atá gá: comhairleoracht nó atreorú chuig 

seirbhísí eile 
• Mí shamplach ábhar roghnacha: Cabhair ar fail le rioghanna 
• Meantóirí BL 5 ag buaileadh le daltaí BL 1 chun iad a shocrú isteach 
• Clár Friends for Life sna ranganna Creideamh 
• Measúnú Iontrála BL 1 
• Measúnú i BL 4 (DATS) – buanna/laigí a aithint 
• Óiche Eolais maidir le ábhar roghnacha: BL 1 agus an Idirbhliain 
• Ranganna Treoir Idirbhliain/Bl 5/BL 6 
• Taithí Oibre agus Obair Dheonach le linn an Idirbhliain  
• Coicís Gairmeacha gach bliain: Coláistí agus Tionscail 
• Laethanta Oscailte 
• Ag déanamh iarrtais chuig Coláiste  
• Scileanna Agallaimh  
• Coinní le gach dalta san Idirbhliain agus BL 6

Treoir @ Gaelcholáiste Luimnigh 



● Cuairt chuig gach Bunscoil i mí Aibreáin agus Bealtaine 
● Comhrá le múinteoirí agus príomhoidí chun eolas ginearlálta a bhailiú. 
● Dul tríd Torthaí Scrúdú Drumcondra agus Pas gach dalta 
● Comparáid a dhéanamh le scrúduithe iontrála anseo 
● Eolas a bhailiú faoi cairde/buanna/scileanna pearsanta atá acu 
● Liosta déanta roimh ré do dhaltaí a bheadh cabhair ag teastáil uathu 
● Ranganna breise agus tacaíocht ar fáil 
● Scrúdú Iontrála: Meán Fómhair

Treoir @ Gaelcholáiste Luimnigh 



Torthaí Scrúdú Iontrála 

● Daltaí le hárd chumas a aithint: spriocanna a 
leagadh síos dóibh 

● Daltaí atá ag streachailt a aithint agus plean a chur 
i bhfeidhm dóibh 

● Treoir maidir le foghlaim pearsanta 
● Spatial battery - bua san eolaíocht/teicneolaíocht  
● Cabhair ábhair roghnacha a roghnú



Torthaí Scrúdú Iontrála 



Torthaí Scrúdú Iontrála 



Torthaí Scrúdú Iontrála 



Fadhbanna is Coitianta

● Lá níos faide 
● Imní: An coitianta le déanaí 
● Ábhar Nua 
● Múinteoirí Nua 
● Cairde/ Uaigneach 
● Teanga nua: ag déanamh gach rud trí Gaeilge 
● Eagrúchán: 10 múinteoir agus trealamh a théann le gach ábhar 
● Taisceadán: Glas agus ag cáiliúnt na heochracha 
● An foirgneamh: Ag bogadh chuig seomra nua gach 50 nóiméad 



Treoir @ Gaelcholáiste Luimnigh 





Ciara Ní Dhrisceoil
Príomhoide Cúnta & Ceann Bliana



Eolaíocht
• Imscrúdaithe agus fiosrúcháin ón 

gcéad lá sa saotharlann 

• Seachtain Eolaíochta ‘Eolaí na 
Bliana’, Scifest, Eolaí Óg BTYS, 
Seachtain Spás, Seachtain 
Innealtóireacht 

• Nasc láidir le UL & LIT 

• Scilleanna forbartha; saotharlainne, 
dearadh,anailís, smaointeoireachta 
criticiúla, cruthaitheacht, obair 
grúpa, cur i láthair, tuairisc a scríobh 
(CBA)

Fís: Blian 1 Deireadh Fómhair





Creat Foghlama Digití  
& 

Foghlaim i nGaelcholáiste 
Luimnigh  



Ag Foghlaim i nGaelcholáiste Luimnigh 

• Tacaíocht & Bainistiú 
iPad sa rang 

• Tacaíocht le haghaidh 
Tuismitheoirí 

• Sáibheáltacht ar líne. 
Buaiteoirí Féachtas 
Webwise 2019 

• Twitter, scéalta a roinnt le 
tuismitheoirí

Fís: Blian 1 Féachtain Sábhailteacht ar Líne







Riachtanais sa Bhreis 

Elaine Ní Shé



Sula dtosaíonn an scoláire sa scoil…..

• Teagmháil roimh ré ó thuismitheoirí - uaireanta chomh luath le rang 4


• Oíche eolais


• Oíche chlárúcháin 


• Cruinnithe le tuismitheoirí


• Eolas ón mbunscoil - múinteoir ranga / múinteoir tacaíochta


• Cruinnithe le scoláirí


• Turais - scoláirí agus múinteoirí tacaíochta, seisiúin ceistiúcháin



• Contanam tacaíochta - céim 1 - ranganna Gaeilge bhreise do 
gach scoláire a bhfuil sé ag teastáil uathu


• An tseachtain ionductaithe 


• Trialacha caighdeánaithe CAT4


• Bailiú eolais - breathnóireacht, ceistneoirí, scrúdaithe 
neamhfhoirmeálta rang-bhunaithe sa Ghaeilge, mata agus Béarla 

Ag tosnú sa scoil….



An Phlean……

• Idirghabháil a dhearadh - ag féachaint ar láidreachtaí agus 
buanna an scoláire chun fadhbanna agus deacrachtaí a shárú


• Buíonteagasc, grúpaí beaga nó ranganna aoniar


• Osclaímid comhad tacaíochta do scoláirí mar is gá


• Leagtar spriocanna foghlama ar leith, déantar taifead ar dul 
chun cinn an scoláire agus measúnú rialta ar seo



Campa Samhraidh 

Croídhe Ní Ghloinn - Príomhoide Cúnta



Folláine agus Spórt 
Pat Ó Gliasáin

Nuachtlitir na Nollag 2011 
Christmas Newsletter 

www.gcluimnigh.ie Lch. 26 

Noel Markham 

Beannachtaí ón Chéad Bhliain 

 
Rang Pharnell 
Ar mo chéad lá ar scoil bhí mé neirbhíseach ag teacht chun na scoile. Ní raibh aithne agam ar go 
leor daoine ach nuair a shiúil mé isteach an doras bhí gach duine deas fáilteach. Bhuaileamar le 
chéile ar maidin agus bhí an príomhoide agus na múinteoirí ag caint linn, bhí siad an-deas! Tar 
éis na chéad seachtaine bhí aithne agam ar go leor daoine, go háirithe i mo bhunrang - rang 
Parnell. Máistreás Ní Cheallaigh an t-ainm atá ar ár n-oide ranga. Tá gach duine i rang Parnell 
deas cairdiúil. Tar éis  míosa chuaigh an chéad bhliain ar fad ag  tonnmharcaíocht go dtí an 
Leacht. Bhaineamar an taitneamh as. Táim ag súil go mór leis an gcéad turas eile. Anois níl imní 
ar bith agam agus táim chomh sásta sa scoil le mo chairde nua. Is teaghlach mór muid i 
nGaelcholáiste Luimnigh. 

 



Folláine
• Spórt, gníomhaíochtaí aclaíochta, 

Corpoideachas, Seachtain na Scoile Ghníomhaí


• Féinbhainistiú, Trealamh, Amchlár, Punann, 
Clubanna agus Cumann.


• Réimse leathan clubanna agus foirne, 
Seachtain Cairdeas, GCL sa phobal.


• Tuaraiscí, Aiseolas, Spriocanna, Féin 
Mhachnamh.


• Meantóirí, obair ghrúpa, tionscadal, córas 
glantóireachta, Riail na Gaeilge.


• Téama na seachtaine, Twitter, Imeachtaí na 
Seachtaine, Torthaí.



Bunchlocha na hImeachtaí 
Breise i nGaelcholáiste Luimnigh

• Rannpháirtíocht & Comhluadar > Brú ar foireann amháin


• Má tá suim, beidh foireann againn. 


• Foirne go léir cothrom.


• Traenáil tríd an gheimhridh; Tinreamh á choimead (50%)


• Aitheantas; Deis imirt ar son na scoile. Talann a chéiliúradh.


• Áiseanna is fearr atá ar fáil. 



Foirne na Scoile 
Buachaillí Cailíní

Sacar 

Cispheil


Peil Ghaelach

Iománaíocht 


Rugbaí


Sacar

Haca


Cispheil

Camógaí


Tag Rugbaí



Clubanna agus Cumann
• Club Traid agus Club Cheoil


• Club Ealaíne


• Club Eolaíochta - Scifest/Eolaí Óg 


• Coiste na Scoile Ghlasa


• Club Mata 


• Club Eac Bhaile


• Na Tiarnaí Teic 


• Club Díospóireachta


• Club Códáil


• An Cór Scoile



Gaelcholáiste Luimnigh sa 
Phobal 



Dul Chun Cinn sa Todhchaí 
Future Developments



Taighde Roinnte  
Coláiste Mhuire Gan Smál





Aiseolais 
• Moltaí 
• Aiseolais ó iar-scoláirí & 

thuismitheoirí 
• Scóip i gcomhair 

tuilleadh chomhoibriú 



Díospóireacht Ghinearálta 

www.gcluimnigh.ie eolas@gcluimnigh.ie@GCLuimnigh



 Nod Amháin Eile



SREABHADH OIBRE SIMPLÍ



FOCAL SCOIR!
Go raibh maith agat. Táim an bhuíoch daoibh!



MÚINTEOIRÍ & SCOLÁIRÍ SO-GLUAISTE
Buntáistí ar leith ag an earnaíl Ghaeloideachais



Eolas sa Bhreis 
- www.gcluimnigh.ie - @GCLuimnigh – priomhoide@gcluimnigh.ie



M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & 
Gaeltachta

Clár foghlama cumaisc, trasearnála seo 
dírithe ar mhúinteoirí agus ar phríomhoidí



Go raibh maith agat!  
Cuir sciant orm am ar bith

Twitter: @LCETBschools

Suíomh Gréasaín: lcetb.ie

Ríomhphost: donncha.otreasaigh@lcetb.ie 


PLÉ & CEISTEANNA


