
 
 

  
      

Céim 6 : Teastais & gradaim 
 Gheobhaidh gach múinteoir a b(h)osca féin ar ais.  Beidh tic ar an liosta in 

aice leis na leabhair a bhain gradam. 

 Beidh oíche cheiliúrtha ar siúl i mí na Bealtaine. Bronnfar na teastais ar 
údair na leabhair a bhain gradaim amach ag an ócáid seo.  Tabharfar 
cuireadh do na páistí a bhain gradam, agus do na tuismitheoirí agus a 
múinteoirí teacht ann.  Níl dáta socraithe don oíche seo go fóill, ach 
cuirfear scéala chugaibh go luath.   

 Chun an oíche a eagrú, is gá ceithre rud a chur ar aghaidh chuig an Ionad 
Oideachais: 
o Na leabhair ó do rang a bhain gradam  
o Grianghraf de na leabhair ó do rang a bhain gradam 
o Na foirmeacha ag cur síos ar na leabhair sin (iad istigh sna leabhair) 
o Cóip den liosta ranga, le tic (       ) in aice leis na leabhair a bhain duais 

 Ba chóir na trí rud seo a chur ar ais chuig Ionad Oideachais Thrá Lí roimh  
Bealtaine 2015 

 Gheobhaidh gach páiste a ghlacann páirt sa scéim Teastas.  
Tabharfar na teastais ar fad do na múinteoirí ag an oíche cheiliúrtha. 

 
 

Dátaí Tábhachtacha  Achoimre    
13 Márta   Leabhair le bheith réidh 
23 - 31  Márta  Babhtáil/Malartú 
1 Aibreán- 30 Aibreán Ag léamh na leabhar  
8 Bealtaine      Na leabhair a thabhairt ar ais 
Faoin 15 Bealtaine Aon leabhair a bhuaigh gradam a chur 

chuig Ionad Oideachais Thrá Lí, agus 
na foirmeacha & liosta ranga in 
éineacht leo. 

Mí na Bealtaine  Oíche cheiliúrtha - Bronnadh na     
nGradam  

   
 

Fón: 066 7195000  
nó R-phost: kay@edcentretralee.ie  

Ní comórtas atá i gceist leis an scéim seo.  Is féidir a mhíniú do na páistí gur 
roghnaíodh leabhair faoi leith as gach rang chun sampla a thaispeáint den 
sár-obair atá ar siúl ag na páistí go léir, agus is mar ionadaithe don rang ar 
fad a rachaidh siadsan chuig an oíche cheiliúrtha. Baileoidh na múinteoirí na 
teastais do na páistí ar fad ag an ócáid seo.   

Céim 7: CD ROM 
Déanfaimid CD ROM le cuid de na leabhair.  Baileoimid leabhair ó gach scoil 
chun a chur ar CD i mí an Mheithimh, agus beidh an obair theicniúil ar siúl i 
rith an tsamhraidh.  Cuirfear na leabhair ar ais chuig na scoileanna i mí 
Mheán Fómhair 2015. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí 
2014-2015 

Tá an scéim seo á reáchtáil ag Ionad Oideachais Thrá Lí,  

i gcomhar le Foras na Gaeilge. 

 

 



 

Céim 1:  Na leabhair a scríobh. Spriocdháta – 14 Márta. 
Ba chóir go mbeadh na leabhair críochnaithe roimh laethanta saoire na 
Cásca 2015. Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 16 – 20 Márta, agus 
más mian leat d'fhéadfá ócáid éigin a eagrú sa scoil le linn na seachtaine 
chun obair na bpáistí a cheiliúradh. 

Céim 2:  Na leabhair a ullmhú roimh mhalartú 
Tá trí rud le déanamh sula ndéanann tú na leabhair a mhalartú: 
1. Glac grianghraf digiteach de chlúdaigh na leabhar ar fad. Beidh sé seo 

mar chuidiú don taispeántas de na leabhair a bhain gradam ag an 
searmanas bronnta. Agus má imíonn aon leabhar ar strae beidh sé níos 
éasca teacht air leis an ngrianghraf mar chabhair.  

2. Déan fótachóipeanna den bhileog leis na Lipéid Leabhar (bileog iniata 
sa phaca seo).  Gearr amach na lipéid agus tabhair ceann do gach 
páiste, le greamú taobh istigh de chlúdach cúil a leabhair.  

3. Líon an bhileog leis an Liosta Ranga - (iniata sa phaca).  Déan 
fótachóip den liosta críochnaithe.  Cuir na leabhair go léir a bhaineann le 
do rang i mbosca agus cuir an liosta sa bhosca.  Coinnigh an chóip eile 
den liosta seo sa scoil mar thaifead. Beidh duais faoi leith do pháistí le 
riachtanais speisialta oideachais. Scríobh "RS" sa cholún cuí ar an liosta 
má bhíonn leabhar ar an liosta atá scríofa ag páiste a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais aige/aici. 

Má cheapann tú gur cheart go dtabharfaí aird faoi leith d’obair aon pháiste, 
is féidir leat nóta a dhéanamh de sin chomh maith agus é a chur isteach sa 
bhosca.   

 
 

 Céim 3:  Malartú  - 23 Márta – 31 Márta 

 Déanfar na leabhair a mhalartú idir an 24 agus 31 Márta   
 Tá liosta sa phaca seo de na scoileanna eile atá páirteach sa scéim agus 

sa litir beidh sonraí na scoile(anna) lena bhfuil tú ag malartú.   

 Ba cheart don mhúinteoir sa scoil atá i bhfeighil ar an scéim teagmháil a 
dhéanamh leis an scoil/na scoileanna sin agus socrú a dhéanamh chun na 
leabhair a mhalartú leo. 

 De ghnáth is i ndiaidh am scoile a shocraítear an malartú/bhabhtáil seo. 
 D’fhéadfadh múinteoir amháin as gach scoil na boscaí leabhar ar fad a 

thabhairt go dtí an scoil eile. Ansin déanfaidh sé/sí gach bosca a mhalartú 
le haghaidh ceann eile.   

 Tabharfaidh an múinteoir atá i bhfeighil ar an scéim boscaí ón scoil eile ar 
ais chuig an scoil, le roinnt idir na múinteoirí a bhí páirteach sa scéim. 

 Molaim daoibh na liostaí leabhar & na boscaí a sheiceáil nuair a 
fhaigheann sibh iad, ar eagla go mbeadh aon leabhar ar iarraidh.  

Céim 4:  Ag léamh na leabhar   1-30 Aibreán 
 

 Tá súil againn go mbainfidh na páistí taitneamh as leabhair ó scoileanna eile 
a léamh.  Is é ceann de an buntáistí is mó den tionscnamh seo ná go 
dtugann sé deis do pháistí a gcuid scríbhneoireachta a roinnt le páistí eile 
agus le lucht léitheoireachta níos leithne ná mar is gnách. 

 Nuair a bhíonn an beart leabhar á léamh agat, beidh ort leabhair áirithe a 
roghnú chun gradam a bhuachan.  Féach an bhileog ‘Treoirlínte 
Léitheoireachta’ atá sa phaca seo. 

  I gcás ranganna measctha, roghnaigh leabhar amháin as gach rang 
(m.sh. má tá Rang 1, 2 & 3 le chéile in aon bheart amháin beidh trí ghradam 
le bronnadh). 

 I gcás ranganna aonair, má bhíonn níos lú ná 15 sa rang, bronnfar gradam 
ar pháiste amháin ón rang sin. Ma bhíonn níos mó ná 15 páiste sa rang 
roghnaigh dhá leabhar chun gradam a fháil. 

 Má bhíonn leabhair le páistí le riachtanais speisialta oideachais sa bheart, is 
féidir leabhar amháin breise a roghnú le haghaidh gradam, má cheapann tú 
go bhfuil sárobair déanta ag páiste éigin.   

 Cuir tic (        )sa cholún ‘Gradam’ ar an liosta ranga a thagann leis an 
mbosca chun a thaispeáint cé hiad na leabhair a bhuaigh gradam. 

 Déan cóipeanna den fhoirm ag bun na dTreoirlínte Léitheoireachta.  Líon 
foirm le haghaidh gach leabhar a bhuann gradam. Cuir na bileoga leis na 
leabhair sula dtugann tú ar ais iad. 

 Ba chóir go mbeadh an próiseas seo thart agus na leabhair réidh sna boscaí 
chun a chur ar ais chuig an scoil lena mbaineann siad ar an 30 Aibreán. 

Céim 5: Leabhair a thabhairt ar ais.   15 Bealtaine 
 Déanfaidh na múinteoirí atá i bhfeighil ar an scéim sna dhá/trí scoil socrú 

chun na leabhair a thabhairt ar ais. 

 Ba chóir go dtabharfaí na leabhair ar fad ar ais sna boscaí céanna leis an 
liosta ranga agus tic in aice le ainm na leabhar a bhfuil gradam bainte amach 
acu. 

 Moltar do na múinteoirí a sheiceáil go bhfuil na leabhair  
ar fad sa bhosca, sula dtógtar an bosca ar ais chuig an scoil. 


