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Baineann an polasaí seo le:  
Daltaí, foireann na scoile, Tuismitheoirí, Bord Bainistíochta na scoile chomh maith le Bord Oideachais agus 
Oiliúna na Gaillimhe agus Roscomáin. 
 
 

RÁITEAS MISIN 
Ár misiún i gColáiste Ghobnait ná forbairt oideachasúil, intleachtúil, fisiciúil agus culturtha a spreagadh i 
measc scoláirí na scoile i dtimpeallacht thaitneamhach shláintiúil a thugann tús áite don fhéinmheas, don 

neamhspléachas agus d’fhorbairt gach ball de phobal na scoile. 
 

FÍS NA SCOILE 
“Ag fás is ag foghlaim le chéile go díograiseach agus go dúthrachtach trí mheán na Gaeilge, ina dtugtar tús 

áite do chothromaíocht, meas folláine agus ionracas, le spiorad an chomhoibrithe i measc pobal uile na 
scoile.” 

 

LUACHANNA 
Mar phobal scoile tá ionchais árd againn bunaithe ar fhís agus misún na scoile agus go mbeidh muid ag 

treabhadh an bhóthair le ár gcroí Luachanna le chéile. 
 

• Barr fheabhais 
• Cúram 
• Comhionannas 
• Pobal 
• Meas 

• Diongbháilteacht 
• Cairdeas 
• Cothromaíocht 
• Misneach 

 
 

Mar phobal scoile seo iad ár gcroí luachanna atá fite fuaite i bhfís agus misiún na scoile.  Beidh muid ag 
treabhadh an bhóthair i gColáiste Ghobnait le chéile chun ár gcroí luachanna a bhaint amach agus go 

mbeidh ár gcroí luachanna lárnach i ngach gné i dtimpeallacht na scoile. 
 
 
Réamhra 
Is éard atá i bplean treorach Choláiste Ghobnait ná cur síos ar chlár treorach na scoile agus sonraíonn sé 
conas a thugtar aghaidh ar riachtanais treorach na scoláirí. Tá soláthar naTreorach i gColásite Ghobnait 
bunaithe ar an Acht Oideachais 1998 (Alt 9 (c)), “a chinntiú go mbeidh rochtain ag mic léinn ar threoir chuí 
chun cabhrú leo i dtaca lena roghanna oideachais agus gairme.” 
 
Is scoil lán Ghaelach í an scoil seo. Tabharfar tús áite don Ghaeilge agus don gcultúr Ghaelach i ngach gné 
de shaol na scoile laistigh agus lasmuigh don seomra ranga.  Comhlíonfar chomh fada agus is féidir Alt 9(b) 
den Acht Oideachais 1998. 
 
Cuireann plean treorach na scoil réimse de thaithí foghlama ar fáil do scoláirí Cholásite Ghobnait chun 
cabhrú le scoláirí Colásite Ghobnait roghanna feasacha a dhéanamh faoin saol agus chun na hathchoirithe a 
dhéanamh a leanann na roghanna seo.  
 
Is ceart breathnú ar an bpleanáil treorach mar phróiseas a bheidh ag teacht chun cinn de réir a chéile, pleanáil 
treorach a léireoidh riachtanas na scoláirí go léir chomh maith leis na hacmhainní atá le fáil. 
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Is cáipéis struchtúrtha é plean treorach Choláiste Ghobnait a chuireann síos ar an gclár treorach scoile ina 
sainítear an bealach a dtéitear i ngleic le riachtanais na scoláirí. Tagraítear don chomhairleoireacht duine ar 
dhuine atá ina cuid lárnach den obair a dhéanann an Treoirchomhairleoir. 
 
Tá Treoirlíne na CNCM ar Fholláine sa tSraith Shóisearach (Aibreán 2016) curtha san áireamh freisin agus 
go háirithe na táscairí folláine atá sonraithe sna Treoirlínte sin.   
 
Ina theannta sin tá léargas tábhachtach faighte trí aiseolas ó thuismitheoirí, ó dhaltaí, ó fhoireann uile na 
scoile agus an Bord Bainistiochta maidir leis an tseirbhís treorach. I gColáiste Ghobnait breathnaítear ar an 
bplean treorach mar ghníomhaíocht don scoil ar fad agus bíonn gach ball den fhoireann agus de 
chomhluadar na scoile bainteach leis an bpolasaí a chur i bhfeidhm. 
 
Is mar seo a leanas atá an clár leagtha amach faoi láthair ach beidh athruithe le déanamh ar an gclár go rialta 
sna blianta amach romhainn de réir mar a chuirtear acmhainní breise ar fáil agus de réir mar a thagann 
athruithe ar an gcuraclam (Creat don tSraith Shóisearach & Folláine). 
 
Ráiteas Misin 
Ár misiún i gColáiste Ghobnait ná forbairt oideachasúil, intleachtúil, fisiciúil, spioradálta agus morálta a 
spreagadh i measc scoláirí na scoile i dtimpeallacht shláintiúil a thugann tús áite don fhéinmheas, don 
neamhspleáchas agus d’fhorbairt gach ball de phobal na scoile. 
 
Gaol le Ráiteas misin na scoile & Éiteas na scoile 
Tá dlúthcheangal idir an polasaí seo agus éiteas na scoile mar atá leagtha síos ag Bord Bainistíochta Choláiste 
Ghobnait sa Ráiteas Misin.  
Tá ceangal bunúsach ag treoir i gColáiste Ghobnait le ráiteas misin an Choláiste ina ndéantar  
a míle dícheall timpeallacht shlán shábháilte a chruthú agus go ndéantar oideachas a chur ar fáil le go 
mbaineadh gach scoláire barr a gcumais amach ó thaobh an acadúil, sóisialta agus cultúr. Tá an timpeallacht 
foghlama sábháilte agus eagraithe chun go mbeidh meas ag gach duine ar a chéile i gColáiste Ghobnait. 
Aidhm Choláiste Ghobnait ná, na scoláirí atá faoin gcúram a ullmhú chun go mbeidh gach scoláire ábalta a 
náit a ghlacadh go fiúntach agus go dearfach sa sochaí amach anseo. 
 
Aidhmeanna agus Cuspóirí an Pholasaí   
• Freastal ar riachtanais scoláirí Choláiste Ghobnait ar fad atá faoina gcúram ó lá go lá. 
• Cabhrú le daltaí tuiscint a fháil ar a mbuanna agus ar a gcumas féin agus glacadh leo mar aon le tuiscint 

a fháil ar an dúshlán a ghabhann le maireachtáil agus foghlaim.  
• Timpeallacht scoile a chothú ina gcuirtear béim ar chearta agus dualgais atá ag scoláire. 
• Atmaisféar dearfach, taitneamhach a chothú i gColáiste Ghobnait. 
• Cabhrú le daltaí taighde a dhéanamh ar fhéidearthachtaí agus deiseanna éirí níos neamhspleáiche agus 

freagracht a ghlacadh astu féin.  
• Tacaíocht a thabhairt do dhaltaí roghanna a dhéanamh faoin saol agus na roghanna sin a chur i gcrích.  
• Cumhacht a thabhairt do dhaltaí chun cinntí pearsanta, oideachais agus gairme a dhéanamh. 
• Straitéisí a fhorbairt chun déileáil leis na deacrachtaí atá acu faoi láthair nó a bheidh acu amach anseo.  
• Déanann Coláiste Ghobnait, scrúduithe oideachasúla caighdeánaithe lena gcuirtear eolas úsáideach ar 

fáil chun feidhmíocht acadúil agus gairme a thuar. 
• Tugann bainistíocht na scoile lán tacaíocht d’aon Forbairt Ghairmiúil maidir le gairm a dteastaíonn 

freastal orthu. 
• Cabhrú le daltaí táscairí na Folláine mar atá leagtha amach sna Treoirlínte ar an bhFolláine (Aibreán 

2017) a chomhlíonadh. 
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• Cabhrú le daltaí féinmhuinín agus cumas cinnireachta a fhorbairt agus a bheith ina saoránaigh 
gníomhacha.  

• Féidearthachtaí agus deiseanna a aithint agus a leanúint suas. 
• Déanfar gach iarracht spiorad an chomhoibriú, an díograis, an féin smacht agus dearcadh dearfach a 

fhorbairt maidir le saothar na ndaltaí agus cuirfear béim ar fhiúntas na hoibre agus barr a gcumais a 
bhaint amach. 

 
Cumarsáid 
Tá fáilte roimh aon Tuismitheoir/Caomhnóir teagmháil a dhéanamh leis an scoil faoi aon ábhar 
imní/dúshlán/fadhb/ceist. 
 
Cá dtéann tú, má tá fadhb/imní/ceist agat/Where do you go if you have a problem/you are worried/ you have a 
question: 
• Dul chun cinn acadúil in ábhar áirithe nó cur chuige teagaisc agus foghlama san ábhar sin/ Academic progression 

in certain subjects or the approach to teaching and learning in that subject: 
Teagmháil 

Tosaigh 
First point of 

contact 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

Múinteoir an 
ábhair sin 

Subject 
teacher 

Múinteoir 
Bliana 

Year Head  

Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 

Special Needs 
Coordinator 

Príomhoide 
Tánaisteach 

Deputy-
Principal 

Príomhoide 
Principal 

 
 
 
• Dul chun cinn acadúil go ginearálta, nach mbaineann le hábhair amháin ar leith/ 

General academic progression that is not confined to one subject in particular: 
Teagmháil 

Tosaigh 
First point of 

contact 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

Múinteoir 
Bliana 

Year Head  

Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 

Special Needs 
Coordinator 

Príomhoide 
Tánaisteach 

Deputy-
Principal 

Príomhoide 
Principal 

 
• Dul chun cinn go ginearálta, maidir le gnéithe seachas gnéithe acadúla (sóisialta, bulaíocht, fadhb phearsanta, 

fadhb sláinte, fadhb bhaile)/General progression regarding non-academic aspects (social, bullying, personal problems, 
health problems, home problems): 

Teagmháil 
Tosaigh 

First point of 
contact 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

Múinteoir 
Bliana 

Year Head 

Príomhoide 
Tánaisteach 

Deputy-
Principal 

Príomhoide 
Principal 
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Ábhar don tSraith Shóisearach 
Déanann gach scoláire i gColáiste Ghobnait na hábhair seo ó Bhliain 1 go 3: Gaeilge, Béarla, Mata, Fraincis, 
Ealaín, Adhmadoiréacht, Eolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, Stair, Tíreolaíocht, OSSP (Gearrchúrsa), OSPS 
(Gearrchúrsa) agus Cluichí.  
 
Ábhar don Ardteistiméireachta  
Déanann gach scoláire Gaeilge, Béarla, Mata, Fraincis, Cluichí, Treoir, OCG/Reiligiún, agus roghnaíonn na 
scolairí trí ábhar eile. Roghnaíonn na scoláirí trí ábhar roghnach i mí márta san Idirbhlian nó i mbliain 3. 
 
Contanam Tacaíochta 
Tá an Contanam Tacaíocht mar bhunchloch treoir agus tacaíochta do scoláirí Choláiste Ghobnait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Tionól na Maidine  
Freastalaíonn gach dalta ar thionól na maidine idir 8.50 am agus 9.00 am gach lá scoile. Déanann an 
Príomhoide nó an Príomhoide Tánaisteach an tionól rud a thugann deis dóibh labhairt leis na scoláirí ar fad, 
rudaí éagsúla a phlé agus a aithint agus más gá aiseolas a thabhairt don fhoireann faoi aon ghné a chuireadh 
le leas an scoláire. Tógtar rolla na maidine ag an tionól agus bailítear aon nótaí a bhíonn ag daltaí a bhíonn 
as láthair.  
 
Tá fillteán ag gach scoláire le haghaidh an tionól le go mbeidh an t-ábhar atá pléite ag an tionól i bhfillteán 
amháin. Cuirtear scoláirí ar an eolas faoi imeachtaí éagsúla an lae agus déantar aon fhógra tábhachtach is 
gá. Bíonn ionchur agus glór na scoláirí le cloisteáil ag an tionól freisin. Baintear an sprioc fhoghlama seo 
amach tríd deis a thabhairt do na scoláirí cur i láthair a dhéanamh ar théamaí éagsúla agus glór na scoláirí a 
bheith le cloisteáil. 
 
Daltaí a chur faoi bhráid seirbhísí 
Is féidir go lorgófar cuidiú do dhaltaí a bhfuil fadhbanna acu, mar dheacrachtaí foghlama, mí-úsáid 
substaintí, andúil, cailliúint agus bás agus géarchéim phearsanta, ó áisíneachtaí cosúil le dochtúir an dalta, 
Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte, NEPS, Oifigeach Leasa Oideachais agus Oifigeach Ceangail Sóisearach 
na nGardaí. Caithfear tuismitheoirí a chur ar an eolas agus cead a fháil ó thuismitheoirí sula gcuirfear dalta 
faoi bhráid áisíneachtaí seachtracha cosúil le Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte nó an Síceolaí Oideachasúil. 

 
Rúndacht  
Le comhairliú pearsanta, sóisialta is oideachasúil leantar an riail rúndacht mura gceapann an 
múinteoir/Príomhoide/Príomhoide Tánaisteach go bhfuil an scoláire nó aon duine eile i mbaol. Cuirtear an 
scoláire ar an eolas ag tús gach cruinniú faoin socrú seo. 
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Cuirtear múinteoir agus tuismitheoir ar an eolas faoi dheacracht nó faoi fhadhb áirithe a d’fhéadfadh a bheith 
ag an scoláire má shíltear gur ar mhaithe leis an scoláire é – ní dhéantar é seo ach amháin nuair atá an scoláire 
eolach faoi agus bítear ag brath ar a chead/a cead leis sin a dhéanamh.  
 
Tuairsciú  
Caithfear cuntas cruinn pearsanta a choimeád faoi na cruinnithe a bheidh ag aon mhúinteoir nó ag an 
Príomhoide/Príomhoide Tánaisteach maidir le treoir le scoláire nó Tuismitheoir. Féach teimpléad Aguisín 1 
atá le comhlánú ag aon chruinniú a tharlaíonn le scoláire nó Tuismitheoir. Beidh cóip de Aguisín 1 le seoladh 
ag an bPríomhoide/Príomhoide Tánaisteach láithreach bonn tar éis críoch an chruinniú.  Ba cheart teagmháil 
a dhéanamh leis an tuismitheoir agus plé a dhéanamh ar an eolas a bhíonn taifead déanta air in Aguisín 1. 
• Caithfear na nótaí a scríobh suas chomh luath agus is féidir. 
• Caithfear na nótaí a choimeád chomh beacht agus is féidir. 
• Caithfear tús áite a thabhairt do rúndacht i gcónaí i gcás nochtadh. 
• Caithfear an mód rúndacht a phlé leis an scoláire chomh maith. 
 
An Bord Bainistíochta    
An polasaí a fhaofa agus athbhreithniú a dhéanamh ar go rialta. Aithníonn an scoil ról an Bhoird 
Bainistíochta i bhforbairt agus i bhfeidhmiú an Pholasaí scoile uile threorach.  
 
Ról an Phríomhoide/Príomhoide Tánaisteach   
• Déanann an Príomhoide/Príomhoide Tánaisteach iarracht aithne phearsanta a chur ar na daltaí sa scoil 

ionas go mbíonn daltaí ar a gcompord ag teacht chucu le rudaí a phlé leo.   
• Cinntíonn siad go bhfuil na struchtúir agus na hacmhainní ar fáil don Ghairm sa scoil agus go bhfuil an 

polasaí á chur i bhfeidhm.  
• Déanann siad teagmháil le Tuismitheoirí nó áisíneachtaí seachtracha nuair a bhíonn gá leis.  
• Bíonn cumarsáid rialta acu leis an múinteoir Gairme. Cruinniú gach téarma leis an múinteoir gairme ar 

a laghad. 
• Spreagann siad daltaí le páirt a ghlacadh in imeachtaí seachchuraclam.  
 
Ról an mhúinteoir Gairme/Treoirchomhairleor: 
• Tá sé de dhualgas ar an múinteoir gairme suíomh gairme Choláiste Ghobnait a choinneal suas chun dáta 

mar acmhainn fíor thábhachtach agus luachmhar i bpobal na scoile chun go mbeidh gach scoláire, 
foireann na scoile agus tuismitheoirí ar an eolas faoi imeachtaí/ábhar Gairme. 

• Tá sé de dhualgas ar an múinteoir gairme liosta de na suíomhanna bainteach le gairme a bheith ar an 
suíomh gairme. 

• Beidh uimhreacha fón cabhrach le haghaidh tacaíocht do scoláirí crochta sa phríomh phasáiste. 
• Liosta de spriocdhátaí gairme (m.sh CAO) i bhfillteán agus scríofa i ndialann gach dalta i mbliain a sé 

agus ar an suíomh gairme. 
• Tugtar tacaíocht agus treoir sa rang gairme do dhaltaí maidir lena n-iarratas CAO. 
• Tá sé de dhualgas ar gach tuismitheoir agus scoláire a chinntiú go líonfar an CAO agus go n-íoctar an 

táille le clarú leis an CAO. 
• Aiseolas a fháil tríd ceistneoir ar líne (m.sh Google Forms) ó dhaltaí Coláiste Ghobnait atá tar éis an 

Ardteist a dhéanamh. Beidh an teolas seo le bheith bailithe roimh briseadh lár-théarma na Samhna. 
• An Polasaí a chur i bhfeidhm. 
• Nasc rialta leis an múinteoir OSPS agus an Comhordaitheoir Riachtanais Speisilata. 
 
Ceistneoir: 
1. Ainm an scoláire 
2. Seoladh r-phost 
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3. Bliain na hArdteiste 
4. Pointí faighte san Ardteist 
5. An bhfuil tú ag freastal ar chúrsa tríú leibhéal? 

Má tá, tabhair ainm an chúrsa agus an Choláiste mura bhfuil céard atá tú i mbun? 
6. Moltaí a bheadh agat chun an treoir i gColáiste Ghobnait a fheabhsú? 
7. An mbeadh tú sásta a theacht sa todhchaí chun labhairt faoi do chúrsa staidéar le scoláirí Choláiste 

Ghobnait. 
 
• Tá rang 40 noiméad ar amchlár an Treoirchomhairleor. 
• Déanann an Treoirchomhairleor iarracht bualadh le gach scoláire sa chéad téarma (Lúnasa – Deireadh 

Fómhair). 
• Bíonn Aguisín 1 le líonadh ag an Treoirchomhairleor tar éis cruinniú a dhéanamh le scoláire. 
• Is féidir le aon scoláire/tuismitheoir glaoch ar an scoil nó rphost a sheoladh chuig cormac.coyne@gretb.ie 

chun coinne a shocrú. 
• Tuairisc a chur ar fáil do Bhainistíocht na scoile faoi na cúrsaí a d’éirigh le scoláirí Choláiste Ghobnait a 

bhaint amach roimh briseadh lár-théarma na Samhna.  
• Beidh an Treoirchomhairleoir ar fáil i gColáiste Ghobnait an lá a fhaigheann scoláirí torthaí na 

hArdteistméireachta chun cabhrú le scoláirí má bhíonn aon cheisteanna nó fadhbanna acu.   
• Eagróidh an múinteoir gairme triúr aoi chainteoirí le gairmeacha beatha éagsúla i rith an scoilbhliain do 

scoláirí bhliain 5 agus 6 mar sin beidh eolas faighte ag scoláirí Choláiste Ghobnait ar sé ghairm beatha 
difriúla sula gcríochnaíonn siad a n-oideachas Iarbhunscolaíocht i gColáiste Ghobnait.  

• Forbairt Ghairmiúil  
Tá an fhorbairt inghairme ríthábhachtach d’obair an Treoirchomhairleora. Éascaíonn Coláiste Ghobnait 
freastal rialta chuig cruinnithe IGC agus Maoirseacht Comhairleoireachta gan an tráthchlár a chur as 
riocht san am céanna. Cuirtear réimse inseirbhíse ar fáil ag Cruinniú Cinn Bhliana an IGC – ceardlanna 
agus cur i láthair a bhaineann leis an obair a bhíonn idir lámha acu. Eagraítear seisiún inseirbhíse breise 
go háitiúil agus ar fud na tíre agus ceadaítear do gach ball cláraithe reatha freastal air seo. Tugann an 
Roinn Oideachais tacaíocht do bhaill IGC trí mhaoiniú a chur ar fáil dóibh an oiliúint seo a fháil. Tá naisc 
ag an IGC le go leor eagraíochtaí eile mar shampla – Institiúid Eolaíochta an Fhéinmharaithe IBEC, FÁS, 
IAPC agus iad go léir ag cur forbairt inghairme ar fáil. 
Caithfidh ball cairte oiliúint inseirbhíse deich n-uaire oiliúna a dhéanamh sa bhliain (IGC Bunreacht 
agus Cód Eitice 2004) chun ballraíocht bhailí den IGC (Institiúid na dTreoirchomhlairleoirí) a choimeád. 

• Go mbeidh ar an múinteoir gairme tuairisc scríofa a líonadh ar VS Ware maidir le dul chun cinn an 
scoláire sa rang gairme agus go mbuailfidh an múinteoir gairme leis an Tuismitheoir/Caomhnóir ag an 
gcruinniú múinteoirí/Tuismitheoirí. 

• Mura bhfuil an tuismitheoir/caomhnóir ábalta freastal ar an gcruinniú moltar glaoch a dhéanamh chuig 
an tuismitheoir/caomhnóir maidir le dul chun cinn an scoláire sa rang gairme agus taifead a choinneáil 
ar an nglaoch seo. 
 

Treoirchomhairliú 
Tagraíonn treoirchomhairliú, treoir agus comhairleoireacht do réimsí taithí foghlama a sholáthraítear i sraith 
fhorbartha, tá siad curtha le chéile chun cuidiú le scoláirí roghanna saoil a dhéanamh agus chun cuidiú leo 
an t-aistear sin a thabhairt chun críche. D’fhéadfaí na roghanna sin a chur i dtrí chatagóir shonracha ar leith 
a bhfuil gaol acu lena chéile: 
• Pearsanta agus Sóisialta 
• Oideachasúil 
• Gairmiúil 
Is cuid thábhachtach an treoirchomhairleoireacht sa bPolasaí Scoile Uile Threorach.  Cuirtear ar fáil é ar 
bhonn aonair nó nuair is gá ar bhonn grúpa. 
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Aidhmeanna Chomhairliú Gairme  
• Scileanna staidéir, bainistíocht ama, measúnú, roghnú ábhar, leibhéal agus plean staidéir a dhéanamh 

leo. 
• Iniúchadh suimeanna agus scileanna a dhéanamh leo m.sh. Centigrade, Qualifax agus Careers Portal. 
• Aoi-chainteoirí a thabhairt isteach. 
• Taiscéalaíocht gairme a dhéanamh. 
• Na scoláirí a ullmhú i gcomhair thaithí oibre. 
• Súil a choinneáil ar iardhaltaí maidir lena mbealaí gluaiseachta agus lena gcuspóirí. 
• Scoláirí a chur ar an eolas faoi CAO, UCAS, Cúrsaí PLC srl. deiseanna traenála, ar ghairmeacha agus ar 

phoist. 
• C.V a chur le chéile leo. 
 
Aidhmeanna Comhairliú Pearsanta agus Sóisialta 
• Seirbhís rúnda éisteachta, gan breithiúnas, a bheith ar fáil do na scoláirí. 
• Comhairle agus treoir a chur ar fáil dóibh chun déileáil le deacrachtaí tochtmhara. 
• A bhféinmheas agus scileanna ceannasacha a fhorbairt. 
• An t-eolas agus na scileanna a bhaineann le forbairt phearsanta agus shóisialta an scoláire, le féin aithne, 

le cinneadh ar chomhairle agus le pleanáil a chur ar fáil. 
• Scileanna chun déileáil le deacrachtaí imní, bainistíocht ama agus staidéir a iniúchadh leo. 
• Tacaíocht a chur ar fáil do scoláirí atá i gcruachás. 
• Cuidiú le daltaí a smaointe, a mothúcháin agus na roghanna atá acu a chíoradh. 
 
Bunriachtanas de chlár treoir ghairme Choláiste Ghobnait is ea an chomhairleoireacht a chuirtear ar fáil do 
gach scoláire mar chuid den phróiseas foghlama forbartha agus ag tráthanna ina mbíonn géarchéim 
phearsanta ag an scoláire. Cuirtear ar fáil an chomhairleoireacht seo ar bhonn aonair nó i ngrúpaí. 
D’fhéadfadh sé go mbeadh comhairleoireacht phearsanta, comhairleoireacht oideachasúil agus 
comhairleoireacht ghairme nó cnuasach de na trí cinn san áireamh. 
 
Ról an mhúinteoir ábhair: 
• An polasaí a chur i bhfeidhm sa seomra ranga agus i dtimpeallacht na scoile. 
• Déanann na múinteoirí ar fad iarracht atmaisféar dearfach foghlama a chothú ina ranganna agus forbairt 

iomlán an dalta a chur chun cinn san idirphlé a bhíonn acu leis na daltaí faoina gcúram.  
• Go cinnteoidh gach múinteoir go bhfuil na rólanna atá leagtha amach i gclár gairme bliain a 1-6 léite 

agus go bhfuiltear á gcur sin i bhfeidhm. 
• Tugann an múinteoir aiseolas ag baint úsáid as an teimpléad measúnaithe Aguisín 2 do na scoláirí tar 

éis scrúduithe seachtain 10, 20 & 30 (breagscrúduithe). Seo treoir do scoláirí conas barr a gcumais a 
bhaint amach. 

• Bíonn múinteoirí ábhair i gcónaí ag déanamh monatóireacht ar dhul chun cinn agus forbairt an scoláire 
ina n-ábhar féin. 

• Iarrtar ar mhúinteoirí gan mórán obair bhaile a thabhairt i mí Meán Fómhair le deis a thabhairt do na 
daltaí bliain 1 socrú isteach sa scoil agus dul i dtaithí ar na hábhair nua ar fad agus chun déileáil leis an 
aistriú ón mbunscoil go dtí an mheán scoil.  

 
Ról an Scoláire: 
• An leabhar ‘REACH’ a bheith ag gach scoláire ó bhliain 4 go 6. 
• Go leanann gach scoláire treoracha an mhúinteora. 
• Dialann obair bhaile a bheith acu sa rang. 
• Ag breathnú ar shuíomh gairme na scoile. 
• Taighde a dhéanamh faoi gairmeacha. 
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• Freastal ar Option West. 
• Úsáid a bhaint as an suíomh www.careersportal.ie.  
• Clarú ar an suíomh idirlín www.careersnews.ie.  
• Plean staidéar a ullmhú faoi stiúr an mhúinteora. 
• A bheith eolach agus airdeallach faoi spriocdhátaí gairme m.sh. CAO agus iad scríofa i do dhialann. 
• Tugtar tacaíocht agus treoir sa rang gairme do dhaltaí maidir lena n-iarratas CAO. 
• Tá sé de dhualgas ar gach tuismitheoir agus scoláire a chinntiú go líonfar an CAO agus go n-íoctar an 

táille le clarú leis an CAO. 
• A bheith eolach ar na roghanna ar fad atá ar fáil tar éis saol na meánscoile. 
• Meán mharc a ríomh tar éis scrúduithe seachtain 10, 20 agus 30. 
Ról an mhúinteoir bliana: 
• Bheith mar dhuine teangmhála don bhliain ghrúpa 

o Cumarsáid le tuismitheoirí (glaonna fóin, rphoist srl.) 
o Roinnt eolais leis an bhfoireann agus bainistíocht na scoile maidir leis an mbliain ghrúpa. 

 
Modh dhá chumarsáide le tuismitheoirí maidir le dul chun cinn agus curám tréadach na scoláirí (cruinniú 
le déanamh le gach dalta) 

• Cruinniú Tuismitheoirí/Múinteoirí – dul chun cinn acadúla agus ginearálta a phlé le gach 
tuismitheoir. 
 

Monatóireacht acadúla 
• Spriocanna a leagan amach do scrúduithe Seachtain 10, 20 agus 30. 
• Ansin, athbhreithniú ar na torthaí agus ansin gníomhú mar is gá. 
• Ní mór don mhúinteoir bliana meán mharc a ríomh agus eolas a bheith ag an scoláire ar an meán 

mharc. 
• Staidéar a dhéanamh ar thuairscí VS Ware 
• Nasc leis an gcomhordaitheoir R.S. – pleanáil de réir mar is gá. 
• Nasc leis an gCoiste Tréadach 

 
Tinreamh (Polasaí tinrimh). 
• Monatóireacht ar an tinrimh – scoláire as láthair ar feadh cúpla lá (féach polasaí) – glaoch abhaile. 
 
Dialann Scoile 
• Seiceáil ar a laghad gach dara seachtain agus le síniú ag an múinteoir ranga. 
 
Ionduchtú tús na bliana  
• Cuireann bainistíocht na scoile clár ionduchtú tús na bliana ar fáil do gach múinteoir bliana ag tús an 

scoilbhliain. 
 

Lockers le seiceáil uair gach téarma  
 

Leabhar Liosta 
• Leabhar Liosta le cur le chéile roimh thús Bealtaine agus le seoladh ar aghaidh chuig rúnaí na scoile. 

 

Eachtaí/Cómortais 
• Eolas le seoladh chuig Áine Ní Chonghaile/Bríd Ní Dhonnacha/Mary Ann Ní Chonghaile maidir le 

comórtais agus srl atá scoláirí páirteach ann i saol na scoile agus taobh amuigh do shaol na scoile. 
 

Cód Iompar na Scoile 
• An Cód a chur i bhfeidhm  
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Ról na dTuismitheoirí/Caomhnóirí    
• Aithníonn an scoil ról na dtuismitheoirí/Caomhnóirí i bhforbairt agus feidhmiú an Pholasaí Scoile Uile 

Threorach. Beidh muid ag súil go dtabharfaidh na Tuismitheoirí/Caomhnóirí tacaíocht don scoil i dtaobh 
dearcadh dearfach a bheith ag daltaí i leith an Pholasaí Scoile Uile Threorach scoile agus go spreagfaidh 
siad a mac/iníon chun cloí leis an bPolasaí le go mbaineadh gach scoláire barr a gcumais amach i 
gColáiste Ghobnait. 

• Tá sé tábhachtach go mbeidh tuismitheoirí ar an eolas faoin bPolasaí Scoile Uile Threorach agus na 
struchtúir. 

• Iarraimid ort tacaíocht a thabhairt don scoil trí eolas tábhachtach maidir le do mhac/iníon a thabhairt 
don scoil ó thaobh leasa an dalta. 

• Go mbeidh seans ag gach tuismitheoir buaileadh leis an múinteoir gairme faoi dul chun cinn a mac/iníon 
ag cruinniú Tuismitheoir/Múinteoirí nó más gá is féidir coinne a dhéanamh ag aon am eile. 

• Tá fáilte roimh aon tuismitheoir coinne a dhéanamh le haon mhúinteoir ábhair, an Príomhoide nó an 
Príomhoide Tánaisteach chun fiosrú agus eolas a fháil faoi dul chun cinn a mac/iníon. 

• Tugtar tacaíocht agus treoir sa rang gairme do dhaltaí maidir lena n-iarratas CAO. 
• Tá sé de dhualgas ar gach tuismitheoir agus scoláire a chinntiú go líonfar an CAO agus go n-íoctar an 

táille le clarú leis an CAO. 
 
Cá dtéann tú, má tá fadhb/imní/ceist agat/Where do you go if you have a problem/you are worried/ you have a 
question: 
• Dul chun cinn acadúil in ábhar áirithe nó cur chuige teagaisc agus foghlama san ábhar sin/ Academic progression 

in certain subjects or the approach to teaching and learning in that subject: 
Teagmháil 

Tosaigh 
First point of 

contact 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

Múinteoir an 
ábhair sin 

Subject 
teacher 

Múinteoir 
Bliana 

Year Head  

Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 

Special Needs 
Coordinator 

Príomhoide 
Tánaisteach 

Deputy-
Principal 

Príomhoide 
Principal 

 
• Dul chun cinn acadúil go ginearálta, nach mbaineann le hábhair amháin ar leith/ 

General academic progression that is not confined to one subject in particular: 
Teagmháil 

Tosaigh 
First point of 

contact 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

Múinteoir 
Bliana 

Year Head  

Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 

Special Needs 
Coordinator 

Príomhoide 
Tánaisteach 

Deputy-
Principal 

Príomhoide 
Principal 

 
• Dul chun cinn go ginearálta, maidir le gnéithe seachas gnéithe acadúla (sóisialta, bulaíocht, fadhb phearsanta, 

fadhb sláinte, fadhb bhaile)/General progression regarding non-academic aspects (social, bullying, personal problems, 
health problems, home problems): 

Teagmháil 
Tosaigh 

First point of 
contact 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 

 
 

Mura bhfuil 
Réiteach 

If there is no 
resolution 
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Múinteoir 
Bliana 

Year Head 

Príomhoide 
Tánaisteach 

Deputy-
Principal 

Príomhoide 
Principal 

 
Plean Treorach – Rang a 6 ag aistriú ón mbunscoil go dtí an mheánscoil  
• Seoladh an Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta foirm iarratais chuig Tuismitheoir/Caomhnóirí 

daltaí rang a 6 i mbunscoil Chaomháin. 
• Seolfaidh an Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta litir chuig Príomhoide na bunscoile ag lorg an Pas 

Oideachais agus torthaí STEN san áireamh.  
• Cuirfear na torthaí seo ar fáil do na múinteoirí ábhair i gColáiste Ghobnait ag tús an scoilbhliana nua.  
• Beidh cruinniú ag an bPríomhoide, an Príomhoide Tánaisteach agus an Comhordaitheoir Riachtanais 

Speisialta le Tuismitheoirí/Caomhnóirí rang 6 roimh dheireadh an scoilbhliain i mí Aibreán nó Bealtaine 
(sula dtosaíonn an scoláire a n-oideachais iar bhunscolaíocht i gColáiste Ghobnait) le go mbeidh Coláiste 
Ghobnait ábalta a gContanam Tacaíochta a chur ar i bhfeidhm do gach scoláire agus an aistriú ón 
mbunscoil go Coláiste Ghobnait a bheith ina thaithí dearfach. 

• Eagróidh an Comhordaitheoir Riachtanais Speisialta cuairt do dhaltaí rang a 6 chuig Coláiste Ghobnait.  
 I rith na cuairte seo, beidh siad ag freastal ar roinnt ranganna. 
• Seoltar leabhar liosta, féilire na scoile, liosta éadaí scoile chuig na tuismitheoirí i mí Meitheamh. 
• Beidh cruinniú ag múinteoir bliana roimh bhriseadh lár-théarma leis an Tuismitheoir/Caomhnóir agus 

an scoláire chun fáil amach conas atá an aistriú ón mbunscoil go Coláiste Ghobnait ag dul ar aghaidh. 
 
Aistriú ón mBunscoil 
Téann an Coordaitheoir Riachtanais Speisialta i dteagmháil leis na Bunscoileanna sula dtéann an scoláire 
isteach i gColáiste Ghobnait. Féachann an scoil ar an teagmháil seo mar chéim thábhachtach in aithint 
chruinn na ndaltaí sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus i soláthar cúram dóibh ar bhonn 
leanúnach. 
 
Socraítear cuairteanna do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu nuair is féidir sula n-aistríonn 
siad go Coláiste Ghobnait. 
 
Cabhraíonn an fhaisnéis a fhaightear ó na Bunscoileanna agus ó na tuismitheoirí, mar aon le torthaí na 
dtástálacha Cumais Chognaíoch leis an scoil na daltaí úd a bhféadfadh tacaíocht bhreise a bheith ag teastáil 
uathu ag leibhéal na hIarbhunscoile a aithint. 
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Plean Treorach Bliain 1 
Aidhmeanna:  
• Chun am & tacaíocht a thabhairt do bhliain 1 chun déileáil leis an aistriú ón mbunscoil go dtí an 

mheánscoil.  
• Chun cabhrú le daltaí a gcuid buanna & éachtaí a aithint.  
• Slite chun déileáil le strus, slite chun fadhbanna pearsanta & scileanna sóisialta a fhorbairt, chun ullmhú 

do riachtanais an déagóra & an ógánaigh. 
• Scileanna bainistiú ama don scoil, do chaitheamh aimsire. 
• I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den 

scoil nó ag síceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí.  
• Chun scileanna a mhúineadh ar conas tabhairt faoi staidéar & scrúduithe. 
• Ní bhíonn aon rogha ábhar ag bliain 1. Déanann gach scoláire 9 ábhar agus 2 gearr chúrsa.  
• Chun a bheith ábalta cinneadh a dhéanamh i slí éifeachtach 
• Cabhair agus tacaíochta a thabhairt do na daltaí a mhothaíonn faoi bhrú. 

 

 
I gclár treorach Choláiste Ghobnait, beidh an Contanam Tacaíochta in úsáid le timpeallacht foghlama a 
fhorbairt ina mothaíonn gach dalta go bhfuil treoir a chur ar fáil dóibh le freastal ar a gcuid riachtanaisí agus 
a gcuid rannpháirtíochta i saol na scoile. 
 

Ábhar/Spriocanna foghlama 
Riachtanais an scoláire 

Cén uair? Cé? Acmhainní 

Pearsanta agus Sóisialta 
• Tacaíocht a thabhairt do bhliain 1 chun déileáil 

leis an aistriú ón mbunscoil go dtí an 
mheánscoil. 

Meán 
Fómhair 

Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 

 

• Fanacht folláin – Clár Folláine na Scoile Leanúnach Múinteoirí OSSP, 
OSPS, Cluichí 

 

• Frithbhulaíocht. Leanúnach Gach Múinteoir 
Ábhair 

 

• Scileanna Idir-Phearsanta –tuiscint ar 
riachtanaisi dhaoine eile. 

Leanúnach Múinteoirí OSPS  

• Turas tús na bliana – deis a thabhairt do 
scoláirí aithne a chur ar a chéile. 

Tús na 
bliana 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Gearrchúrsa OSPS. Leanúnach Múinteoir OSPS  
Treoir/Oideachasúil 
• Lá ionduchtú faoi leith do scoláirí na chéad 

bhliana an chéad lá a osclaíonn an scoil.  

Tús na 
bliana 

Múinteoir bliana  
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• Gairm 1 – Tá na modúil seo comhlánaithe ag 
bliain 1 – na tacaíochtaí atá ar fáil ar scoil – Mo 
Luachanna – Mo chosain agus Mo spriocanna. 

   

• Scileanna staidéar bunúsach agus cén chaoi 
nótaí agus príomhphointí a thógáil (treoir a 
chur ar fáil do na daltaí ina n-ábhar féin). 

Leanúnach Gach múinteoir 
ábhar 

 

• Éisteacht Éifeachtach. Leanúnach Gach Múinteoir 
ábhar 

 

• Scileanna eagrúcháin. Leanúnach Gach Múinteoir 
ábhar 

 

• Teimpléad measúnú féach teimpléad – treoir, 
comhairle agus tacaíocht do scoláirí, 
scrúduithe 10, 20 & 30, agus an mean mharc a 
ríomh. 

Leanúnach Gach Múinteoir 
bliana 

 

• Iarrtar ar mhúinteoirí gan mórán obair bhaile a 
thabhairt i Mí Mheán Fómhair le deis a 
thabhairt do na daltaí socrú isteach sa scoil 
agus dul i dtaithí ar na hábhair nua ar fad. 
Chun déileáil leis an aistriú ón mbunscoil go 
dtí an mheán scoil.  

Meán 
Fómhair 

Gach Múinteoir 
ábhar 

 

• Cuireann Coláiste Gobnait dialann scoile ar fáil 
do scoláirí. 

Tús na 
bliana 

Bainistíocht na 
Scoile 

Dialann scoile 

• Casfaidh an Comhordaitheoir Riachtanais 
Speisialta le scoláirí bliain 1 roimh an briseadh 
lár-théarma le cruinniú agus chun tacaíocht a 
thabhairt dóibh agus iad ag tosú amach ar a n-
oideachas sa mheánscoil. Bíonn an seans ag an 
dalta labhairt faoi aon deacrachtaí maidir le 
hábhair nua nó le socrú isteach. 

Roimh an 
briseadh 
lár-théarma 

Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 

 

• Tugtar eolas dóibh maidir le struchtúr, 
measúnú agus grádú na n-ábhar sa tSraith 
Shóisearach agus tugtar treoir dóibh maidir le 
cuntas a choinneáil ar na réimsí eile foghlama 
a bheidh le tuairisciú ar Phróifíl Ghnóthachtála 
na Sraith Sóisearaí (PGSS). 

Tús na 
bliana 

Múinteoir Bliana 
agus Múinteoir 
Ábhair 

 

• Tionól gach maidin 
• Téacs le seoladh abhaile ag 10.30 r.n. má tá 

scoláire as láthair agus mura bhfuil aon 
teagmháil déanta ag an Tuismitheoir/ 
Caomhnóir leis an scoil. 

Leanúnach Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Lá feasachta bulaíocht Féilire na 
scoile 

Múinteoir 
OSPS/OSSP 

 

• Lá cairdeas  Féilire na 
scoile 

Múinteoir 
OSPS/OSSP 

 

• Réiteach do scrúduithe Tí 
o Scileanna bainistíochta ama 
o Léamh páipéar scrúduithe 

Leanúnach Gach Múinteoir 
ábhar 

 



POLASAÍ SCOIL UILE THREORACH 
 

 14 

• Lá folláine Féilire na 
scoile 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach  

 

• Suíomh Gairme na Scoile Go 
leanúnach 

Scoláire/Múinteoir 
Ábhair, Múinteoir 
Bliana, Múinteoir 
Gairme, 
Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 
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Plean Treorach Bliain 2 
Aidhmeanna 
• Chun cabhrú le daltaí a gcuid buanna & éachtaí a aithint. 
• Slite chun déileáil le strus, slite chun fadhbanna pearsanta & scileanna sóisialta a fhorbairt, chun ullmhú 

do riachtanais an déagóra & an ógánaigh. 
• Beidh gach scoláire ag déanamh 9 ábhar & 2 gearrchúrsa. 
• Chun scileanna a mhúineadh ar conas tabhairt faoi staidéar & scrúduithe. 
• Scileanna bainistiú ama don scoil, do chaitheamh aimsire. 
• Scileanna idir-phearsanta a fhorbairt chun tuiscint a fháil ar riachtanaisí daoine eile. 
• Chun a bheith ábalta cinneadh a dhéanamh i slí éifeachtach. 
• I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den 

scoil nó ag síceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí.   
• Cabhair agus tacaíocht a thabhairt do na daltaí a mhothaíonn faoi bhrú. 

 

 
I gclár treorach Choláiste Ghobnait, beidh an Contanam Tacaíochta in úsáid le timpeallacht foghlama a 
fhorbairt ina mothaíonn gach dalta go bhfuil treoir a chur ar fáil dóibh le freastal ar a gcuid riachtanaisí agus 
a gcuid rann pháirtíochta i saol na scoile. 
 

Ábhar/Spriocanna foghlama 
Riachtanais an scoláire 

Cén uair? Cé? Acmhainní 

Pearsanta agus Sóisialta    
• Fanacht folláin – Clár Folláine na Scoile. Leanúnach Múinteoirí OSSP, 

OSPS agus Cluichí 
 

• Frithbhulaíocht. Leanúnach Gach Múinteoir 
Ábhair 

 

• Scileanna Idir-Phearsanta –tuiscint ar 
riachtanaisi dhaoine eile. 

Leanúnach Múinteoirí OSPS  

• Turas tús na bliana – deis a thabhairt do 
scoláirí aithne a chur ar a chéile. 

Tús na 
bliana 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Gearrchúrsa OSPS. Leanúnach Múinteoir OSPS  
Treoir/Oideachasúil    
• Scileanna staidéar bunúsach agus cén chaoi 

nótaí agus príomhphointí a thógáil (treoir a 
chur ar fáil do na daltaí ina n-ábhar féin). 

Leanúnach Gach múinteoir 
ábhar 

 

• Gairm 2 – Tá na modúil seo comhlánaithe ag 
bliain 2 – Cé mise – Mo mhaoin – Mo chosáin 
tar éis scoile – Spriocanna SMART – Mo 
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Luachanna uathúla – Mó ghlór agus conas a 
chuirim mé féin i láthair. 

• Éisteacht Éifeachtach. Léanunach Gach Múinteoir  
• Scileanna eagrúcháin. Léanunach Gach Múinteoir 

ábhar 
 

• Teimpléad measúnú féach teimpléad – treoir, 
comhairle agus tacaíocht do scoláirí, 
scrúduithe 10, 20 & 30 agus mean mharc a 
riamh. 

Leanunach Múinteoir bliana  

• Cuireann Coláiste Gobnait dialann scoile ar fáil 
do scoláirí. 

Tús na 
bliana 

Bainistíocht na 
Scoile 

Dialann scoile 

• Tugtar eolas dóibh maidir le struchtúr, 
measúnú agus grádú na n-ábhar sa tSraith 
Shóisearach agus tugtar treoir dóibh maidir le 
cuntas a choinneáil ar na réimsí eile foghlama 
a bheidh le tuairisciú ar Phróifíl Ghnóthachtála 
na Sraith Sóisearaí (PGSS). 

Tús na 
bliana 

Múinteoir Ábhair 
agus Múinteoir 
Bliana 
 

 

• Tionól gach maidin 
• Téacs le seoladh abhaile ag 10.30 r.n. má tá 

scoláire as láthair agus mura bhfuil aon 
teagmháil déanta ag an Tuismitheoir/ 
Caomhnóir leis an scoil. 

Leanúnach Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Lá feasachta bulaíocht. Féilíre na 
scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Lá cairdeas Féilíre na 
scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Réiteach do scrúduithe Tí 
o Scileanna bainistíochta ama 
o Léamh páipéar scrúduithe 

Leanúnach Gach Múinteoir 
ábhar 

 

• Lá folláine Féilíre na 
scoile 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Ionduchtú tús an scoilbhliain Tús na 
bliana 

Múinteoir bliana  

• Suíomh Gairme na Scoile Go 
leanúnach 

Scoláire/Múinteoir 
Ábhair, Múinteoir 
Bliana, Múinteoir 
Gairme, 
Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 
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Plean Treorach Bliain 3 
Aidhmeanna 
• Chun cabhrú le daltaí a gcuid buanna & éachtaí a aithint.  
• Slite chun déileáil le strus, slite chun fadhbanna pearsanta & scileanna sóisialta a fhorbairt, chun ullmhú 

do riachtanaisí an déagóra & an ógánaigh. 
• Chun scileanna a mhúineadh ar conas tabhairt faoi staidéar & scrúduithe. 
• Scileanna bainistiú ama don scoil, do chaitheamh aimsire. 
• Scileanna idir-phearsanta a fhorbairt chun tuiscint a fháil ar riachtanaisí dhaoine eile 
• Chun a bheith ábalta cinneadh a dhéanamh i slí éifeachtach. 
• I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den 

scoil nó ag síceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí.   
• Cabhair agus tacaíochta a thabhairt do na daltaí a mhothaíonn faoi bhrú. 

 

 
• I gclár treorach Choláiste Ghobnait, beidh an Contanam Tacaíochta in úsáid le timpeallacht foghlama a 

fhorbairt ina mothaíonn gach dalta go bhfuil treoir a chur ar fáil dóibh le freastal ar a gcuid riachtanaisí 
agus a gcuid rannpháirtíochta i saol na scoile. 

 
Ábhar/Spriocanna foghlama 
Riachtanais an scoláire 

Cén uair? Cé? Acmhainní 

Pearsanta agus Sóisialta 
• Fanacht folláin – Clár Folláine na Scoile. 

Tús na 
biana 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Frithbhulaíocht. Leanúnach Gach Múinteoir 
Ábhair 

 

• Turas tús na bliana – deis a thabhairt do scoláirí 
aithne a chur ar a chéile 

Tús na 
bliana 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Scileanna Idir-Phearsanta –tuiscint ar 
riachtanaisi dhaoine eile 

Leanúnach Múinteoir OSPS  

Treoir/Oideachasúil 
• Rogha abhair do scrúdú na hArdteistméireacht 

– rang amháin a chur ar fáil i do ábhar a 
thabharfadh eolas do scoláirí maidir le clár 
hArdteistméireacht 

 
Tar éis na 
Nollag 

 
Gach Múinteoir 
Ábhair. 

 

• Gairm 3 – Tá na modúil seo comhlánaithe ag 
bliain 3 – Mo scileanna – Mo iniúchadh ar 
ghairme – Mo shaol cothrom – Mo roghanna tar 
éis scoile – Mé féin a chur i láthair. 

   

• Eolas ar Shábháilteacht Idirlín Think before you click – Múinteoir OSPS/OSSP 
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• Déanfar iarratas Shocruithe Réasúnta sna 
scrúduithe stáit do aon scoláire i gColásite 
Ghobanit mas gá. 

Dátaí 
Coimisiún 
na 
Scruduithe 
Stáit 

Co-ord RS agus 
Múinteoir Gairme 

 

• Seisiún eolais le tuismitheoirí bliain 3 maidir le 
clár na hIdirbhliana. 

Eanair gach 
bliain 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Litir seolta ag tuismitheoirí – litir ag fiosrú an 
bhfuil a mac/iníon ag déanamh clár na 
hIdirbhliana. 

Tar éis an 
Nollaig 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Cuireann Coláiste Ghobnait dialann scoile ar 
fáil do scoláirí. 

Tús an 
scoilbhliain 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Ionduchtú ag tús an scoilbhliain. Tús an 
scoilbhliain 

Múinteoir Bliana  

• Teimpléad measúnú féach teimpléad – treoir, 
comhairle agus tacaíocht do scoláirí, scrúduithe 
10 & Bréagscrúduithe agus an mean mharc a 
ríomh. 

Tús an 
scoilbhliain 

Múinteoir Bliana  

• Eagrófar ceardlann faoi scileanna staidéar 
difriúla ag tús an scoilbhliain. Ag an gceardlann 
seo, tabharfar treoir do na scoláirí conas 
amchlár staidéir a dhéanamh amach dóibh féin 
agus conas iad féin a ullmhú do na triail 
scrúduithe agus scrúduithe stáit. 

Ag braith 
ar éileamh 

  

• Réiteach do scrúduithe stáit (plean staidéar): 
o Scileanna bainistíochta ama 
o Léamh páipéar scrúduithe  
o Freagairt ceisteanna 

Ó Mheán 
Fómhair ar 
aghaidh go 
dtí 
deireadh 
na bliana 

Gach Múinteoir 
Ábhair 

 

• Roghnú leibhéal le haghaidh scrúduithe stáit – 
bíonn sé seo le roghnú ag bliain 3 roimh an 
Teastas Sóisearach. 

Roimh na 
bréag 
scruduithe 

Comhairle 
tacaíocht ó gach 
Múinteoir Ábhair 

 

• Tionól gach maidin. Leanúnach Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Téacs le seoladh abhaile ag 10.30 r.n. má tá 
scoláire as láthair agus mura bhfuil aon 
teagmháil déanta ag an Tuismitheoir/ 
Caomhnóir leis an scoil. 

Leanúnach Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Tugtar eolas dóibh maidir le struchtúr, 
measúnú agus grádú na n-ábhar sa tSraith 
Shóisearach agus tugtar treoir dóibh maidir le 
cuntas a choinneáil ar na réimsí eile foghlama a 
bheidh le tuairisciú ar Phróifíl Ghnóthachtála 
na Sraith Sóisearaí (PGSS). 

Tús na 
bliana 

Gach Múinteoir 
Ábhair agus 
Múinteoir Bliana 

 

• Measúnú DATS do na scoláirí nach bhfuil ag 
déanamh an Idirbhliain. 

Tar éis 
briseadh 
Feabhra 

Múinteoir Gairme 
Cormac Ó 
Cadhain 
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• Lá feasachta bulaíocht. Féilíre na 
scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Lá feasachta cairdeas Féilíre na 
Scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Lá folláine Féilíre na 
scoile 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 
 

 

• Suíomh Gairme na Scoile Go 
leanúnach 

Scoláire/Múinteoir 
Ábhair, Múinteoir 
Bliana, Múinteoir 
Gairme, 
Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 
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Plean Treorach Bliain 4 
Aidhmeanna 
 

 
• I gclár treorach Choláiste Ghobnait, beidh an Contanam Tacaíochta in úsáid le timpeallacht foghlama a 

fhorbairt ina mothaíonn gach dalta go bhfuil treoir a chur ar fáil dóibh le freastal ar a gcuid riachtanaisí 
agus a gcuid rann pháirtíochta i saol na scoile. 

• I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den 
scoil nó ag síceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí.   

• Má theastaíonn ó aon scoláire i gColáiste Ghobnait freastal ar aon lá oscailte agus mura bhfuil an scoil 
ag freastal ar an lá sin, tá míle fáilte roimh an scoláire sin freastal ar an ócáid ach nóta cead a chuir ar 
VSWare dhá lá roimhe chuig an bPríomhoide Tánaisteach sínithe ag an Tuismitheoir ag tabhairt cead 
don scoláire freastal ar an lá oscailte sin. Cinnteoidh sé seo go mbeidh an scoláire marcáilte i láthair ar 
an rolla don lá seo. 

• Chun cabhrú le daltaí a gcuid mbuanna agus a gcuid tallainne a aithint  
• Slite chun déileáil le strus, le fadhbanna pearsanta & scileanna sóisialta a fhorbairt, chun ullmhú do 

riachtanaisí an déagóra & duine fásta. 
• Bheith ábalta scileanna scrúdaithe & staidéir a aithint & a fhorbairt. 
• Scileanna bainistiú ama riachtanach don scoil, fostaíocht agus caitheamh aimsire. 
• Scileanna idir-phearsanta a fhorbairt chun tuiscint a fháil ar riachtanaisí dhaoine eile. 
• Scileanna taighde a fhorbairt mar aon le scileanna ríomhaireachta chun go mbeidís neamhspleách agus 

iad ag fiosrú a roghanna.  
• Go mbeidh ar an múinteoir gairme tuairisc scríofa a líonadh ar VS Ware maidir le dul chun cinn an 

scoláire sa rang gairme agus go mbuailfidh an múinteoir gairme leis an Tuismitheoir/Caomhnóir ag an 
gcruinniú múinteoirí/Tuismitheoirí. 

• Mura bhfuil an tuismitheoir/caomhnóir ábalta freastal ar an gcruinniú moltar glaoch a dhéanamh chuig 
an tuismitheoir/caomhnóir maidir le dul chun cinn an scoláire sa rang gairme agus taifead a choinneáil 
ar an nglaoch seo. 

• Cabhair agus tacaíochta a thabhairt do na daltaí a mhothaíonn faoi bhrú. 
 

Ábhar/Spriocanna foghlama 
Riachtanais an scoláire 

Cén uair? Cé? Acmhainní 

Pearsanta agus Sóisialta 
• Turas tús na bliana – deis a thabhairt do scoláirí 

aithne a chur ar a chéile. 

 
Tús na 
bliana 

 
Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Folláine an scoláire – Clár Folláine na Scoile.  Leanúnach Gach 
múinteoir 
ábhair 
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• Frithbhulaíocht. Leanúnach Gach 
Múinteoir 
Ábháir 

 

• Rang OSPS – Clár OCG.  Múinteoir 
OSPS 

 

• Taispeántas na hIdirbhliana – cuireadh ag scoláirí, 
tuismitheoirí agus pobal na scoile freastal ar an ócáid 
seo. 

Féilíre na 
scoile 

  

• An Tobar Nua. Féilíre na 
Scoile 

Bainistíocht 
na Scoile 

 

• Agallamh leis an bPríomhoide/Príomhoide 
Tánaisteach ag cur i láthair a gclár oibre.  

Deireadh 
na bliana 

Bainistíocht 
na scoile 

 

• Straitéisí chun déileáil le strus fadhbanna pearsanta 
agus sóisialta (OCG). 

Leanúnach Múinteoir 
OSPS 

 

Treoir/Oideachasúil 
• Leabhar saothar REACH.  
• Bíonn an leabhar Reach+ ag na daltaí agus oibríonn 

siad ar an suíomh careersportal.ie in éineacht leis an 
leabhar.  

 
Leanúnach 

 
Múinteoir 
Gairime 

 

• Cuireann Coláiste Ghobnait dialann scoile ar fáil do 
scoláirí.  

Tús na 
bliana 

Bailistíocht na 
scoile 

 

• Réiteach do scrúduithe Tí  Leanúnach Gach 
múinteoir 
abháir 

 

• Scileanna bainistíochta ama 
• Léamh páipéar scrúduithe  

Leanúnach Gach 
múinteoir 
abháir 

 

• Freastalóidh scoláirí bliain 4 ar taispeántas OPTIONS 
WEST.  

Roimh an 
Nollaig 

Múinteoir 
gairme 

 

• Moltar do gach scoláire clárú ar an suíomh idirlíne 
www.careersnews.ie. 

Leanúnach Múinteoir 
gairme 

 

• Rogha ábhair do scrúdú na hArdteistméireacht – 
rang amháin a chur ar fáil i do ábhar a thabharfadh 
eolas do scoláirí maidir le clár hArdteistméireachta. 

• Aoi Chaointeoirí. 

Tar éis na 
Nollag 

Gach 
múinteoir 
abháir 

 

• Scileanna Ríomhairí – Microsoft Office special. Leanúnach Éilís Uí 
Chatháin 

 

• Sábháilteacht Idirlín. Leanúnach Éilís Uí 
Chatháin 

 

• Cumarsáid maidir le imeachtaí don scoil bhliain: ar 
shuíomh gairme na scoile.  

Léanúnach   

• Measúnú DATS.  Tar éis na 
Nollag 

Múinteoir 
gairme 

 

• Déanadh an múinteoir bliana ionduchtú ag tús an 
scoilbhlain.  

Tús na 
bliana 

Múinteoir 
bliana 

 

• Teimpléad measúnú féach teimpléad – treoir, 
comhairle agus tacaíocht do scoláirí, scrúduithe 10, 
20 & 30 agus an mean mharc a ríomh.  

Leanúnach Múinteoir 
Bliana 
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• Ullmhú agus réiteach le haghaidh taithí oibre. 
• Taithí oibre – 3 thréimhse.  
• Mar chuid den taithí oibre, beidh Dialann taithí oibre 

le líonadh ag na scoláirí tar éis filleadh ó na hionaid 
oibre agus pléitear an taithí agus an tairbhe a 
bhaineadar as.   

• Aguisín 4 le líonadh 

Leanúnach Múinteoir 
gairme 

 

• CV a chur le chéile. 
• Fiosrúcháin gairme – féach Aguisín 5 
• Faigheann na scoláirí seans taighde a dhéanamh ar 

an ngairm a bhfuil suim acu ann trí thionscnamh 
cuimsitheach a dhéanamh thar cúpla mí. Cuirtear na 
tionscnaimh seo ar taispeáint mar chuid de 
taispeántas na hIdirbhliana. Glacann na daltaí páirt 
sa Chomórtas Náisiúnta Scileanna Gairme le 
careersportal.ie. 

Leanúnach Múinteoir 
gairme 

 

• Suíomh Gairme na Scoile Go 
leanúnach 

Scoláire/Múin
teoir Ábhair, 
Múinteoir 
Bliana, 
Múinteoir 
Gairme, 
Comhordaith
eoir 
Riachtanais 
Speisialta 
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Plean Treorach Bliain 5 
Aidhmeanna  
• Chun cabhrú le daltaí a gcuid buanna agus a gcuid tallainne a aithint.  
• Slite chun déileáil le strus, le fadhbanna pearsanta & scileanna sóisialta a fhorbairt, chun ullmhú do 

riachtanaisí an déagóra & duine fásta. 
• Bheith ábalta scileanna scrúdaithe & staidéir a aithint & a fhorbairt. 
• Scileanna bainistiú ama riachtanach don scoil, fostaíocht agus caitheamh aimsire. 
• Scileanna idir-phearsanta a fhorbairt chun tuiscint a fháil ar riachtanaisí daoine eile. 
• Seans a thabhairt do dhaltaí eolas cuimsitheach a fháil ar na rudaí go gcuireann siad suim iontu agus a 

bheith ábalta iad a nascadh le gairmeacha beatha cuí. 
• Taighde chuimsitheach a dhéanamh ar ghairmeacha beatha éagsúla. 
• Go bhfoghlaimeoidís modh chun cinneadh maith a dhéanamh agus rogha maith dá réir. 
 

 
• I gclár treorach Choláiste Ghobnait, beidh an Contanam Tacaíochta in úsáid le timpeallacht foghlama a 

fhorbairt ina mothaíonn gach dalta go bhfuil treoir a chur ar fáil dóibh le freastal ar a gcuid riachtanaisí 
agus a gcuid rann pháirtíochta i saol na scoile. 

• I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den 
scoil nó ag síceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí.   

• Má theastaíonn ó aon scoláire i gColáiste Ghobnait freastal ar aon lá oscailte agus mura bhfuil an scoil 
ag freastal ar an lá sin, tá míle fáilte roimh an scoláire sin freastal ar an ócáid ach nóta cead a sheoladh 
ar VSWare dhá lá roimhe chuig an bPríomhoide Tánaisteach sínithe ag an Tuismitheoir ag tabhairt cead 
don scoláire freastal ar an lá oscailte sin. Cinnteoidh sé seo go mbeidh an scoláire marcáilte i láthair ar 
an rolla don lá seo. 

• Freisin tá sé de dhualgas ar an múinteoir gairme coinneal suas chun dáta le forbairtí i ngairmeacha agus 
i gcúrsaí agus a bheith ábalta an t-eolas seo a roinnt le scoláirí, sa rang agus ar shuíomh gairme na Scoile.  

• Scileanna taighde a fhorbairt mar aon le scileanna ríomhaireachta chun go mbeidís neamhspleách agus 
iad ag fiosrú a roghanna.  

• Beidh ar an múinteoir gairme tuairisc scríofa a líonadh ar VS Ware maidir le dul chun cinn an scoláire 
sa rang gairme agus go mbuailfidh an múinteoir gairme leis an Tuismitheoir/Caomhnóir ag an gcruinniú 
múinteoirí/Tuismitheoirí. 

• Mura bhfuil an tuismitheoir/caomhnóir ábalta freastal ar an gcruinniú moltar glaoch a dhéanamh chuig 
an tuismitheoir/caomhnóir maidir le dul chun cinn an scoláire sa rang gairme agus taifead a choinneáil 
ar an nglaoch seo. 

• Cabhair agus tacaíochta a thabhairt do na daltaí a mhothaíonn faoi bhrú. 
• Sa rang Gairme i mbliain 5 beidh na torthaí foghlama seo bainte amach ag na daltaí: 

1. Taighde & pleanáil Gairme. 
2. Féin mheasúnú. 
3. Scileanna Staidéar. 
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4. Domhan an oideachais. 
5. Domhan na hoibre. 
6. Beidh taighde le déanamh ag scoláirí bliain 5 ar thrí ghairm a bheadh feiliúnach dóibh ina saol 

oibre amach anseo. Tar éis an taighde, seo beidh seachtain taithí oibre bunaithe ar cheann de na 
gairmeacha a rinne sé/sí staidéar orthu. Eagróidh an múinteoir i gcóir leis an scoláire an taithí 
oibre seo ina ngairm roghnaithe ón taighde. (féilire na scoile) 

7. Beidh fáil ag na scoláirí ar ríomhairí agus ar na suíomhanna idirlíon ábhartha mar shampla 
www.saoloibre.ie, www.careersportal.ie. 

 
Ábhar/Spriocanna foghlama 
Riachtanais an scoláire 
(rang amháin tseachtain) 

Cén uair? Cé? Acmhainní 

Pearsanta agus Sóisialta 
• Turas tús na bliana – deis a thabhairt do scoláirí 

aithne a chur ar a chéile. 

Tús na 
bliana 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Folláine an scoláire – Clár Folláine na Scoile.  Leanúnach Múinteoirí OSSP, 
OSPS & cluichí 

 

• An Tobar Nua Féilire na 
Scoile 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Straitéisí chun déileáil le strus fadhbanna 
pearsanta agus sóisialta (OCG). 

Leanúnach Múinteoir OSPS  

Treoir/Oideachasúil 
• Leabhar Saothar REACH – leanúint ar aghaidh 

leis. 
• Bíonn an leabhar Reach+ ag na daltaí agus 

oibríonn siad ar an suíomh careersportal.ie 
chomh maith leis an leabhar. 

Rang 
Gairme 

Múinteoir Gairme 
Cormac Ó 
Cadhain 

 

• Réiteach do scrúduithe Tí  
o Scileanna bainistíochta ama 
o Léamh páipéar scrúduithe  

Leanúnach Gach múinteoir 
ábhair 

 

• Freastalóidh scoláirí bliain 5 ar taispeántas 
OPTIONS WEST.  

Rang 
Gairme 

Múinteoir Gairme  

• Labhraítear leo faoi na hOllscoileanna agus na 
Coláistí Breisoideachais – bóthar an PLC. 

Rang 
Gairme 

Múinteoir Gairme  

• Cuireann Coláiste Ghobnait dialann scoile ar fáil 
do scoláirí. 

Tús an 
scoilbhliain 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Cumarsáid maidir le imeachtaí don scoil bhliain 
– ar shuíomh gairme na Scoile 

Leanúnach Múinteoir Gairme  

• Ionduchtú ag tús an scoilbhliain. Tús an 
scoilbhliain 

Múinteoir bliana  

• Teimpléad measúnú féach teimpléad – treoir, 
comhairle agus tacaíocht do scoláirí, scrúduithe 
10, 20 & 30 agus an mean mharc a ríomh. 

Léanunach Múinteoir ábhar   

• Téacs le seoladh abhaile ag 10.30 r.n. má tá 
scoláire as láthair agus mura bhfuil aon 
teagmháil déanta ag an Tuismitheoir/Caomhnóir 
leis an scoil & staidéar. 

Léanunach Bainistíocht na 
Scoile 
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• Moltar do gach scoláire clárú ar an suíomh 
idirlíne www.careersnews.ie. 

Rang 
Gairme 

Múinteoir Gairme  

• Córas na bpointí. Rang 
Gairme 

Múinteoir Gairme  

• Taithí oibre – seachtain amháin. 
• Mar chuid den taithí oibre, beidh Dialann taithí 

oibre le líonadh ag na scoláirí tar éis filleadh ó na 
hionaid oibre agus pléitear an taithí agus an 
tairbhe a bhaineadar as. 

• Aguisín 3 & 4 le líonadh. 

Féilíre na 
Scoile 

Múinteoir Gairme  

• Aoichainteoirí – trí aoichainteoir i rith an 
scoilbhliain. 

De réir an 
pholasaí 

Múinteoir Gairme  

• Fiosrúcháin gairme – féach Aguisín 5. 
• Faigheann na scoláirí seans taighde a dhéanamh 

ar an ngairm a bhfuil suim acu ann trí 
thionscnamh cuimsitheach a dhéanamh thar 
cúpla mí. Glacann na daltaí páirt sa Chomórtas 
Náisiúnta Scileanna Gairme le careersportal.ie. 

Léanunach Múinteoir Gairme  

• Lá feasachta bulaíocht. Féilíre na 
scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Lá feasachta cairdeas. Féilíre na 
scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Lá folláine. Féilíre na 
scoile 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Suíomh Gairme na Scoile Go 
leanúnach 

Scoláire/ 
Múinteoir 
Ábhair, 
Múinteoir Bliana, 
Múinteoir 
Gairme, 
Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 
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Plean Treorach Bliain 6 
Aidhmeanna 
• Chun cabhrú le daltaí a gcuid buanna agus a gcuid tallainne a aithint.  
• Slite chun déileáil le strus, le fadhbanna pearsanta & scileanna sóisialta a fhorbairt, chun ullmhú do 

riachtanaisí an déagóra & duine fásta. 
• Bheith ábalta scileanna scrúdaithe & staidéir a aithint & a fhorbairt. 
• Scileanna bainistiú ama riachtanach don scoil, fostaíocht agus caitheamh aimsire. 
• Scileanna idir-phearsanta a fhorbairt chun tuiscint a fháil ar riachtanaisí daoine eile. 
• Seans a thabhairt do dhaltaí eolas cuimsitheach a fháil ar na rudaí go gcuireann siad suim iontu agus a 

bheith ábalta iad a nascadh le gairmeacha beatha cuí. 
• Taighde chuimsitheach a dhéanamh ar ghairmeacha beatha éagsúla. 
• Go bhfoghlaimeoidís modh chun cinneadh maith a dhéanamh agus rogha maith dá réir. 

 

 
• I gclár treorach Choláiste Ghobnait, beidh an Contanam Tacaíochta in úsáid le timpeallacht foghlama a 

fhorbairt ina mothaíonn gach dalta go bhfuil treoir a chur ar fáil dóibh le freastal ar a gcuid riachtanaisí 
agus a gcuid rann pháirtíochta i saol na scoile. 

• I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den 
scoil nó ag síceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí.   

• Má theastaíonn ó aon scoláire i gColáiste Ghobnait freastal ar aon lá oscailte agus mura bhfuil an scoil 
ag freastal ar an lá sin, tá míle fáilte roimh an scoláire sin freastal ar an ócáid ach nóta cead a sheoladh 
ar VSWare dhá lá roimhe chuig an bPríomhoide Tánaisteach sínithe ag an Tuismitheoir ag tabhairt cead 
don scoláire freastal ar an lá oscailte sin. Cinnteoidh sé seo go mbeidh an scoláire marcáilte i láthair ar 
an rolla don lá seo. 

• Freisin tá sé de dhualgas ar an múinteoir gairme coinneal suas chun dáta le forbairtí i ngairmeacha agus 
i gcúrsaí agus a bheith ábalta an t-eolas seo a roinnt le scoláirí.  

• Scileanna taighde a fhorbairt mar aon le scileanna ríomhaireachta chun go mbeidís neamhspleách agus 
iad ag fiosrú a roghanna.  

• Beidh ar an múinteoir gairme tuairisc scríofa a líonadh ar VS Ware maidir le dul chun cinn an scoláire 
sa rang gairme agus go mbuailfidh an múinteoir gairme leis an Tuismitheoir/Caomhnóir ag an gcruinniú 
múinteoirí/Tuismitheoirí. 

• Mura bhfuil an tuismitheoir/caomhnóir ábalta freastal ar an gcruinniú moltar glaoch a dhéanamh chuig 
an tuismitheoir/caomhnóir maidir le dul chun cinn an scoláire sa rang gairme agus taifead a choinneáil 
ar an nglaoch seo. 

• Cabhair agus tacaíochta a thabhairt do na daltaí a mhothaíonn faoi bhrú. 
• Sa rang Gairme i mbliain 6 beidh na torthaí foghlama seo bainte amach ag na daltaí: 

1. Taighde & pleanáil Gairme. 
2. Féin mheasúnú. 
3. Scileanna Staidéar. 
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4. Domhan an oideachais. 
5. Domhan na hoibre. 
6. Beidh fáil ag na scoláirí ar ríomhairí agus ar na suíomhanna idirlíon ábhartha mar shampla 

www.saoloibre.ie, www.careersportal.ie. 
 

Ábhar/Spriocanna foghlama 
Riachtanais an scoláire 

Cén uair? Cé? Acmhainní 

Pearsanta agus Sóisialta 
• Turas tús na bliana – deis a thabhairt do scoláirí 

aithne a chur ar a chéile. 

Tús na 
bliana 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Folláine an scoláire – Clár Folláine na Scoile.  Leanúnach Muinteoirí OSSP, 
OSPS & cluichí 

 

• An Tobar Nua Féilíre na 
Scoile 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Straitéisí chun déileáil le strus fadhbanna 
pearsanta agus sóisialta (OCG). 

Léanunach Múinteoir OSPS  

Treoir/Oideachasúil 
• Saol an Choláiste & ag tabhairt aire duit 

féin/staidéar agus saol sóisialta & costas agus 
obair. 

• Labhraítear leo faoi na hOllscoileanna agus na 
Coláistí Breisoideachais – bóthar an PLC. 

Rang 
Gairme 

Múinteoir 
Gairme 

 

• Cuireann Coláiste Ghobnait dialann scoile ar fáil 
do scoláirí. 

Tús na 
bliana 

Bainistíocht na 
Scoile 

 

• Liosta de spriocdhátaí gairme (m.sh CAO) i 
bhfillteán agus scríofa i ndialann gach dalta i 
mbliain sé agus crochta ar chlár na bhfógraí 
freisin. 

• CAO & UCAS an córas chun cúrsaí a roghnú. 
• Meabhraítear dóibh faoi deiseanna athrú intinne 

leis an CAO.  

Rang 
Gairme 

Múinteoir 
Gairme 

 

• Clár aistriú ó Iarbhunscoile go Coláiste tríú 
leibhéal. 

• Printíseach.  
• SUSI, Higher Options. 
• Pléann an Treoirchomhairleoir leis na hiarratais ar 

DARE agus HEAR le daltaí ar bhonn aonair agus 
déantar teagmháil le tuismitheoirí de réir mar is 
cuí.  

• Eolas ar fáil do na scoláirí maidir le na 
scoláireachtaí atá ann do dhaltaí. 

Leanúnach Múinteoir 
gairme 

 

• Eagrófar ceardlann faoi scileanna staidéar difriúla 
ag tús an scoilbhliain. Ag an gceardlann seo 
tabharfar treoir do na scoláirí conas amchlár 
staidéir a dhéanamh amach dóibh féin agus conas 
iad féin a ullmhú do na triail scrúduithe agus 
scrúduithe stáit. 

Ag braith ar 
éileamh 
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• Bíonn an leabhar Reach+ ag na daltaí agus 
oibríonn siad ar an suíomh careersportal.ie chomh 
maith leis an leabhar. 

Rang 
Gairme 

Múinteoir 
Gairme 

 

• Freastalóidh scoláirí bliain 6 ar taispeántas 
OPTIONS WEST.  

Rang 
Gairme 

Múinteoir 
Gairme 

 

• Cumarsáid maidir le imeachtaí don scoil bhliain – 
ar shuíomh idirlín na Scoile. 

Rang 
Gairme 

Múinteoir 
Gairme 

 

• Ionduchtú ag tús an scoilbhliain. Tús na 
bliana 

Múinteoir bliana  

• Réiteach do scrúduithe stáit (plean staidéar) 
o Scileanna bainistíochta ama 
o Léamh páipéar scrúduithe  
o Freagairt ceisteanna 

Leanúnach Gach múinteoir 
ábhair 

 

• Roghnú leibhéal. (Cuir an Contanam Tacaíochta i 
bhfeidhm). 

Roimh 
breag 
scrúduithe 

Treoir & 
Comhairle ó 
gach múinteoir 
ábhair 

 

• Teimpléad measúnú – féach teimpléad – treoir, 
comhairle agus tacaíocht do scoláirí, scrúduithe 10 
& Bréagscrúduithe agus an mean mharc a ríomh. 

Leanúnach Múinteoir ábhair   

• An meán mharc a ríomh  Múinteoir Bliana  
• Téacs le seoladh abhaile ag 10.30 r.n. má tá scoláire 

as láthair agus mura bhfuil aon teagmháil déanta 
ag an Tuismitheoir/Caomhnóir leis an scoil & 
staidéar. 

Leanúnach Bainistíocht na 
scoile. 

 

• Moltar do gach scoláire clárú ar an suíomh idirlíne 
www.careersnews.ie 

Rang 
Gairme 

Múinteoir 
Gairme 

 

• Córas na bpointí. Rang 
Gairme 

Múinteoir 
Gairme 

 

• Aiseolas a fháil tríd ceistneoir ar líne (m.sh Google 
Forms) ó dhaltaí Coláiste Ghobnait atá tar éis an 
Ardteist a dhéanamh roimh briseadh lár-théarma 
na Samhna. 

Roimh na 
Samhna 

Múinteoir 
Gairme  

 

• Tuairisc a chur ar fáil do Bhainistíocht na scoile 
faoi na cúrsaí a d’éirigh le scoláirí Choláiste 
Ghobnait a bhaint amach roimh briseadh lár-
théarma na Samhna. 

Roimh na 
Samhna 

Múinteoir 
Gairme  

 

• Beidh an Treoirchomhairleoir ar fáil i gColáiste 
Ghobnait an lá a fhaigheann scoláirí torthaí na 
hArdteistméireacht chun cabhair, tacaíocht agus 
treoir a chur ar fáil do scoláirí agus do 
Thuismitheoirí. 

Lúnasa Múinteoir 
Gairme  

 

• Eagróidh an múinteoir gairme triúr aoi chainteoirí 
le gairmeacha beatha éagsúla i rith an scoilbhliain 
do scoláirí bhliain 6 mar sin beidh eolas faighte ag 
scoláirí Choláiste Ghobnait ar sé ghairm beatha 
difriúla sula gcríochnaíonn said a n-oideachas 
Iarbhunscolaíocht i gColáiste Ghobnait. 

De réir an 
pholasaí 

Múinteoir 
Gairme  
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• Lá feasachta bulaíocht. Féilíre na 
scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Lá feasachta cairdeas. Féilíre na 
scoile 

Múinteoir 
OSSP/OSPS 

 

• Lá folláine Féilíre na 
scoile 

Príomhoide & 
Príomhoide 
Tánaisteach 

 

• Suíomh Gairme na Scoile Go 
leanúnach 

Scoláire/Múinteoir 
Ábhair, Múinteoir 
Bliana, Múinteoir 
Gairme, 
Comhordaitheoir 
Riachtanais 
Speisialta 

 

 
Acmhainní Treorach  
§ An leabhar Reach+ & na suímh seo: www.careersportal.ie www.qualifax.ie www.careersnews.ie 

www.ucas.com   
§ Réamheolairí ó na coláistí agus na hollscoileanna  
§ Ríomhairí, suímh idirlín 
§ físeanna ar www.careersportal.ie / www.saoloibre.ie  
§ Laethanta oscailte, Higher Options agus laethanta eolais, seimineáir lae.  
§ Seisiúin Mhaoirsithe  
§ Cruinnithe IGC   
§ Aoichainteoirí.  
§ Oíche Threoirghairme.  
§ Taithí Oibre.  
§ Leabharlann  
 
Monatóireacht ar an bPlean  
Is gá athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar an gclár don Treoir sa scoil toisc athruithe suntasacha a bheith 
ag teacht chun cinn leis an réimse nua foghlama Folláine ó 2017 ar aghaidh agus toisc athruithe sa leithroinnt 
acmhainní daonna ón ROS.   
 
Nasc le polasaí eile na scoile 
Tá forbairt déanta ar Pholasaí Scoile Uile Threorach le comhsheasmhacht agus comhtháiteacht a chothú 
taobh istigh de phlean iomlán na scoile:  
• Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna 2017 
• Polasaí frith bhulaíocht 
• Polasaí Sláinte & Sábháilteachta Ríomhaireacht & Polasaí Úsáide Inghlactha 
• Straitéis Tinreamh  
• Cod Iompar 
• Polasaí Riachtanais Speisialta  
• Polasaí OSPS & OCG 
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AUGISÍN 1 
 

 Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr | Oileáin Árann | 

Co. na Gaillimhe. 
+353 99 75016; +353 87 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 
www.colaisteghobnait.com 

 

 

 
CRUINNIÚ LE TUISMITHEOIR/SCOLÁIRE 

 
AINM AN SCOLÁIRE:  .................................................................................................................................................  
 
BLIAIN:  ........................................................................................................................................................................  
 
DÁTA:  ..........................................................................................................................................................................  
 
CÚIS AN CHRUINNITHE:  ............................................................................................................................................  
 
CÉ A SHOCRAIGH AN CRUINNIÚ:  .............................................................................................................................  
 
PRÍOMH RUDAÍ PLÉITE AG AN GCRUINNIÚ:  ............................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
TUAIRM AN SCOLÁIRE:  ..............................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
TUAIRIM NA DTUISMITHEOIRÍ:  ...............................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................................................  
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GNÍOMH LE DÉANAMH TAR ÉIS AN CHRUINNIÚ 
 
CÉARD IAD FÉIN?  ...............................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
CÉ A CHUIRFIDH I GCRÍCH IAD?  .......................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 
CONAS AGUS CATHAIN?  ...................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

 
 
SINIÚ AN MHÚINTEORA:  ....................................................................  
 
SÍNIÚ AN TUISMITHEORA:  ..................................................................  
 
SÍNIÚ AN SCOLÁIRE:  ...........................................................................  
 
DÁTA:  ....................................................................................................  
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AUGISÍN 1 
CRUINNIÚ LE SCOLÁIRE 
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AUGISÍN 2 
Coláiste Ghobnait 

 

 

Ábhar: _________________________________ 

Ainm an Mhic Léinn: _____________ Rang: ________________ 
Múinteoir: __________________ 

Mac Léinn 
Sula dtosaíonn tú an scrúdú 

Sprioc: Cén grád ar a bhfuil tú ag 
díriú sa scrúdú seo agus mínigh cén 
fáth? 

 

Mac léinn 
Tar éis duit gach cuid den scrúdú a 
chríochnú 

Cad is dóigh leat atá bainte amach 
agat sa scrúdú seo? 

 

Múinteoir Toradh (gan bónas mharcanna)  
 Toradh (le bónas mharcanna)  

 

Le comhlánú ag an múinteoir tar éis cheartú an scrúdaithe 
Dul Chun Cinn Soilse Tráchta  

DEARG 
Bhí gá le tuilleadh ullmhúcháin roimh an scrúdú – gá le 
hobair chrua sula dtarlaíonn feabhas 

 

ÓMRA 
Gá le roinnt obair bhreise sna réimsí atá aibhsithe 

 

UAINE 
Tá tú de réir sprice 

 

 

Le comhlánú ag an mac léinn tar éis an scrúdú a bheith ceartaithe agus tugtha ar ais 

Machnamh ar mo scrúdú 
Is iad na réimsí ar gá dom díriú orthu chun 
feabhas a bhaint amach: 

 

Dhá (2) rud a rinne mé go maith: 
 
 

Ø  
 

Ø  
Cad is gá dom a dhéanamh ar bhealach éigin 
eile chun feabhas a chinntiú? 

 

An bhfuil dul chun cinn déanta agat ó 
scrúduithe sheachtain 10 agus 20? Mínigh 

 

 

Síniú Tuismitheora/Caomhnóra: _______________________      Dáta: _______________ 
 

FMS – Uimhearthacht 
       
 Codán  Deachúil  %  
  

 
 
 

 

ð 
  

ð 

  

       

Scrúdú Seachtain ___ 

FMS - Litearthacht 
Thar barr ar fad 
 

 

Os cionn ionchas 
 

 

Ag teacht le hionchais 
 

 

Ionchais le baint amach 
fós 
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Scrúduithe  
 

%    
100    
90    
80    
70    
60    
50    
40    
30    
20    
10    

. 

   

 Seachtain 10 Seachtain 20 Seachtain 30 
 
 

Ainm: ……………………………………………….. 
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AUGISÍN 3 
	

 Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr | Oileáin Árann | 

Co. na Gaillimhe. 
+353 99 75016; +353 87 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 
www.colaisteghobnait.com 

 

 

	

Taithí	Oibre		
	

	

Ainm	an	scoláire:		........................................................................................................................................		

Bliain:		................................................................................................................................................................		

Ainm	an	Chomhlachta:		.............................................................................................................................		

Duine	teagmhála:		........................................................................................................................................		

Uimhir	gutháin	an	duine	teagmhála:		..............................................................................................		

Seoladh	ríomhphost	an	duine	teagmhála:		...................................................................................		

Uaireanta	Oibre:		..........................................................................................................................................		
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 Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr | Oileáin Árann | 

Co. na Gaillimhe. 
+353 99 75016; +353 87 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 
www.colaisteghobnait.com 

 

 

 
Tuairisc	an	Fhostóra:	

	
Dátaí:		....................................................................................................................................................................		
	
Fostóir:	.................................................................................................................................................................		
	
Ainm	an	scoláire:		...........................................................................................................................................		
	
	 An-Mhaith	

Very	Good	
Maith	
Good	

Réasúnta	
Reasonable	

Lag	
Weak	

Poncúlacht	
Punctuality	and	Time	Keeping	
	

	 	 	 	

Ábaltacht	Treoracha	a	
Leanacht	
Ability	to	Follow	Directions	
	

	 	 	 	

Caidreamh	le	Fostóir	
Relationship	with	Supervisor	
	

	 	 	 	

Caidreamh	le	Fostaithe	eile	
Relationship	with	Fellow	
Workers	
	

	 	 	 	

Críochnúlacht	
Ability	to	Complete	Tasks	Well	
	

	 	 	 	

Meon	i	Leith	na	hOibre	
Attitude	Towards	Work		
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Aon	eolas	eile	ar	mhaith	leat	a	thabhairt:	
Any	additional	information	you	would	like	to	add:	

	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	.................................................................................................................................................................................................		
	
	
Síniú:		...........................................................................................................		 Dáta:		..................................................		
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AUGISÍN 4 
	

 Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr | Oileáin Árann | 

Co. na Gaillimhe. 
+353 99 75016; +353 87 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 
www.colaisteghobnait.com 

 

 

Príomhoide: Bríd Ní Dhonnacha Príomhoide Tánaisteach: Mary Ann Ní Chonghaile 
 

DIALANN TAITHÍ OIBRE 
 
Ainm an scoláire: 
 
 
Ainm agus seoladh an fhostóra: 
 
 
Dátaí Taithí Oibre: 
 
 
 
Teideal an phost: 
 
 
Cur síos ar an bpost/Dualgaisí sa phost (*Seo iad na postanna a bhí tú ag déanamh go ginearálta le linn an 
tseachtain) 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
An fáth gur roghnaigh mé an gairm seo: 
(*Luaigh suim sa bpost/ábhar Ardteiste & Plean le haghaidh do ghairm) 
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AUGISÍN 5 
	

 Coláiste Ghobnait 
Inis Oírr | Oileáin Árann | 

Co. na Gaillimhe. 
+353 99 75016; +353 87 2232520 

eolas.gobnait@gretb.ie 
www.colaisteghobnait.com 

 

 

Príomhoide: Bríd Ní Dhonnacha Príomhoide Tánaisteach: Mary Ann Ní Chonghaile 
 

FIOSRUCHÁIN GAIRME 
 
 

Cur síos ar na dualgaisí sa ghairm: 
 
 

 

Scileanna atá riachtanach sa ghairm: 
 
 

 

Tréithe atá riachtanach sa ghairm: 
 
 

 

Modhanna Iontrála: 
 Slí Iontrála A 
 

 

 Slí Iontrála B 
 
 

 

Forbairt Pearsanta: 
 Céard a d’fhoghlaim mé faoi ghairm? 
 

 

 Céard a d’fhoghlaim mé fum féin? 
 
 

 

Meastóireach ar an nGairm: 
 
 

 

Machnamh an scoláire: 
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LÁ: 1 
 
DÁTA: 
 

 
AM TOSAIGH: 
 
AM CRÍOCHNAITHE: 

Dualgaísí comhlíonaithe: (*Postanna a bhí tú ag déanamh le linn an lae) 
 
 
 
 
Traenáil: 
 
 
 
 
Treoracha a tugadh dom: 
 
 
 
 
Idirghníomhaíochtaí leis an bhfoireann/custaiméir: (Úsáid ainmneacha an fhoireann anseo agus 
teideal) 
 
 
 
 
Rúdaí a thug mé faoi deara: 
 
 
 
 
Dushláin/Deacrachtaí: (Luaigh an bealach a rinne tú réiteach ar an bhfadhb) 
 
 
 
 
Meastóireacht pearsanta laethúil: (Móthú a bhí agat tar éis an lae) 
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LÁ: 2 
 
DÁTA: 
 

 
AM TOSAIGH: 
 
AM CRÍOCHNAITHE: 

Dualgaísí comhlíonaithe: (*Postanna a bhí tú ag déanamh le linn an lae) 
 
 
 
 
Traenáil: 
 
 
 
 
Treoracha a tugadh dom: 
 
 
 
 
Idirghníomhaíochtaí leis an bhfoireann/custaiméir: (Úsáid ainmneacha an fhoireann anseo agus 
teideal) 
 
 
 
 
Rúdaí a thug mé faoi deara: 
 
 
 
 
Dushláin/Deacrachtaí: (Luaigh an bealach a rinne tú réiteach ar an bhfadhb) 
 
 
 
 
Meastóireacht pearsanta laethúil: (Móthú a bhí agat tar éis an lae) 
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LÁ: 3 
 
DÁTA: 
 

 
AM TOSAIGH: 
 
AM CRÍOCHNAITHE: 

Dualgaísí comhlíonaithe: (*Postanna a bhí tú ag déanamh le linn an lae) 
 
 
 
 
Traenáil: 
 
 
 
 
Treoracha a tugadh dom: 
 
 
 
 
Idirghníomhaíochtaí leis an bhfoireann/custaiméir: (Úsáid ainmneacha an fhoireann anseo agus 
teideal) 
 
 
 
 
Rúdaí a thug mé faoi deara: 
 
 
 
 
Dushláin/Deacrachtaí: (Luaigh an bealach a rinne tú réiteach ar an bhfadhb) 
 
 
 
 
Meastóireacht pearsanta laethúil: (Móthú a bhí agat tar éis an lae) 
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LÁ: 4 
 
DÁTA: 
 

 
AM TOSAIGH: 
 
AM CRÍOCHNAITHE: 

Dualgaísí comhlíonaithe: (*Postanna a bhí tú ag déanamh le linn an lae) 
 
 
 
 
Traenáil: 
 
 
 
 
Treoracha a tugadh dom: 
 
 
 
 
Idirghníomhaíochtaí leis an bhfoireann/custaiméir: (Úsáid ainmneacha an fhoireann anseo agus 
teideal) 
 
 
 
 
Rúdaí a thug mé faoi deara: 
 
 
 
 
Dushláin/Deacrachtaí: (Luaigh an bealach a rinne tú réiteach ar an bhfadhb) 
 
 
 
 
Meastóireacht pearsanta laethúil: (Móthú a bhí agat tar éis an lae) 
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LÁ: 5 
 
DÁTA: 
 

 
AM TOSAIGH: 
 
AM CRÍOCHNAITHE: 

Dualgaísí comhlíonaithe: (*Postanna a bhí tú ag déanamh le linn an lae) 
 
 
 
 
Traenáil: 
 
 
 
 
Treoracha a tugadh dom: 
 
 
 
 
Idirghníomhaíochtaí leis an bhfoireann/custaiméir: (Úsáid ainmneacha an fhoireann anseo agus 
teideal) 
 
 
 
 
Rúdaí a thug mé faoi deara: 
 
 
 
 
Dushláin/Deacrachtaí: (Luaigh an bealach a rinne tú réiteach ar an bhfadhb) 
 
 
 
 
Meastóireacht pearsanta laethúil: (Móthú a bhí agat tar éis an lae) 
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MACHNAMH AN SCOLÁIRE 
Meastóireacht: 
(Nodanna:  Fós ag iarraidh é a dhéanamh?/Oiriúnacht, Deiseanna Gairme, Scileanna faighte, teangmhalaí déanta) 
 
 
 
 
 
 
Cad iad na scileanna a d’fhoghlaim mé i rith na seachtaine? 
 
 
 
 
 
 
 
Conas gur féidir liom na scileanna atá forbraithe agam agus an teolas atá foghlamta agam a úsáid? 
 
Sa mbaile: 
 
Scil: 
 
Eolas: 
 
 
 
Ar scoil: 
 
Scil: 
 
Eolas: 
 
 
 
 
Sa phobal: 
 
Scil: 
 
Eolas: 
 
 
 
 

 


