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CEACHT 8

Ceacht 8
Dul Siar agus Ceisteanna Scrúdaithe
Aidhm:
Eolas a thabhairt do dhaltaí maidir leis an gcineál ceisteanna a bhíonn ar an bpáipéar scrúdaithe.
Torthaí Foghlama: Beidh foilseachán de chuid Oifig an Choimisinéara Teanga feicthe ag na daltaí agus beidh
sampla de cheisteanna scrúdaithe cleachta acu.

Riachtanais don Rang:
•

DVD den fhógrán teilifíse atá ag Oifig an Choimisinéara Teanga. Tá an ghearrthóg físe dar teideal ‘Ceacht
8’ ar an DVD le taispeáint don rang.
-

Is é an fear grinn Des Bishop atá san fhógrán teilifíse. Maireann an fógra ar feadh 30 soicind agus
tá sé i nGaeilge amháin.

•

Tá an script don fhógrán le fáil sa leabhrán seo.

Póstaer mór dar teideal “Ar mhaith leat tuilleadh úsáide a bhaint as do chuid Gaeilge” le crochadh sa
seomra ranga.

•

Bileog Eolais le fótachóipeáil ag an múinteoir do gach dalta. Tá an Bhileog Eolais le fáil sa leabhrán seo
agus mar phóstaer sa bhosca don mhúinteoir.

•

Bileog Oibre dar teideal Ceisteanna Scrúdaithe le fótachóipeáil ag an múinteoir do gach dalta.
Tá an Bhileog Oibre le fáil sa leabhrán seo.

Tús an Ranga:
1.

Iarr ar na daltaí féachaint ar an DVD den fhógrán teilifíse.
Labhair leo maidir leis an méid atá feicthe san fhógrán acu.

Fógrán teilifíse Oifig an Choimisinéara Teanga
Teanga bheo, nua-aimseartha í an Ghaeilge.
Tá na deiseanna í a úsáid le heagraíochtaí stáit ag méadú an t-am ar fad.
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi do chearta teanga, tá Oifig an Choimisinéara Teanga ansin le cabhrú leat.
Is é do rogha í a labhairt.
Is é do cheart í a úsáid.
An Coimisinéir Teanga.
Ag cosaint cearta teanga.
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Forbairt an Ranga:
2.

Tabhair cóip den bhileog eolais do gach dalta.

3.

Tabhair cóip den bhileog oibre dar teideal Ceisteanna Scrúdaithe do gach dalta.

Deireadh an Ranga:
4.

Iarr ar na daltaí na ceisteanna scrúdaithe a fhreagairt.

Nótaí don Mhúinteoir:
Is é an duine atá sa ghrianghraf sna Ceisteanna Scrúdaithe ná Seán Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga.
Bhí sé le feiceáil sa réamhrá don dráma ar an DVD a taispeánadh i gCeacht 6.
Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla nó faoi obair na hOifige, is féidir teagmháil a
dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Teanga mar seo a leanas:
An Coimisinéir Teanga, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Fón: 091 504 006

Glao Áitiúil: 1890 504 006

eolas@coimisineir.ie

www.coimisineir.ie
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CEACHT 8

Bileog Eolais do Cheacht 8
Ceacht
Lesson

8
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Bileog Oibre do Cheacht 8: Ceisteanna Scrúdaithe
CUID A HAON
1. Cé a d’fhoilsigh an bhileog seo?
2. Céard í an teachtaireacht is tábhachtaí sa bhileog?

3. Céard iad na cearta atá agat maidir leis an nGaeilge?

4. Cén chaoi ar féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifig seo?

CUID A DÓ
1. Cé hé an duine seo?

2. Tugtar Oifig an C
ar an oifig a dhéanann cearta teanga a chosaint.
3. Tugtar cosaint do chearta teanga faoi Acht na dT

T

O

4. Luaigh dhá ghníomh a d’fhéadfadh do scoilse a dhéanamh chun cearta teanga
a chur chun cinn:
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CUID A TRÍ
Tá do rang tar éis a bheith ag foghlaim faoi chearta agus dualgais mar chuid den chúrsa
OSSP agus dhírigh sibh ar chearta teanga go háirithe.
a. Scríobh óráid ghearr le haghaidh tionól scoile agus mínigh san óráid sin an fáth a bhfuil
cearta teanga tábhachtach. Tabhair trí (3) chúis i do fhreagra.
b. Seachas óráid a thabhairt ag an tionól scoile, déan cur síos ar thrí (3) shlí a bhféadfadh
do rang daoine a chur ar an eolas maidir le cearta teanga.
c. Ainmnigh agus mínigh dhá (2) scil a d’úsáidfeá féin agus na daltaí eile sa rang agus sibh
ag cur daoine ar an eolas maidir le cearta teanga.
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