
 

Polasaí Turais Scoile 

Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh páistí go dtárlaíonn an “fhaghlaim” laistigh agus 

lasmuigh den seomra ranga.  

Is féidir an iliomad rud a fhoghlaim ón gclann, on gcomharsanacht, ón bpobal, rl. Is 

dócha gur chóir aird na bpáistí a dhíriú ar an bhfíric go dtárlaíonn an chuid is mó den 

oideachas lasmuigh den seomra ranga.  

Is leis an tuairim sin go mór chun tosaigh ina n-intinn a chinneann múinteoirí na páistí a 

theagasc lasmuigh den bhfoirgneamh scoile.  

Tá buntáistí móra oideachasúil ag baint leis na turais scoile.  Ní hamháin sin ach tugann 

sé deis do pháistí meascadh le páistí/daoine fásta eile/sochaí níos mó ná’n sochaí scoile.  

Tugtar deis do na páistí agus na múinteoirí meascadh ar bhonn neamhfhoirmiúil.  Is 

féidir le múinteoirí agus daltaí spórt a bheith acu le chéile.  

Tugann sé deis don pháiste “lag” bheith ar an leibhéal chéanna lena  gcomhscoláirí.  

Déanaimid iarracht go mbeadh ar a laghad “imeacht” amháin gach téarma ag gach rang.  

Déanfar gach iarracht teacht ar chuiditheoirí ar thurais scoile gur féidir leo ár 

riachtanaisí teangan a chomhlíonadh ie. “as gaeilge”.  

Tapaímid an deis na rudaí seo a leanas a dhéanamh chomh minic ‘s féidir  

• Cuairt ar Pháirc Foraoise Loch Cé  

• Cuairt ar an leabharlann  

• Cuairt ar an séipéal  

• Cuairt ar Theach an Rí (Main na Búille)  

• Cuairt ar Theach na mBocht  

• Cuairt ar thrá sa Samhradh, sa Gheimhreadh  

• Cuiart ar ospidéal na seandaoine  

• Cuairt ar Amharclann an Dock  



Turais Sainspéise  

• An Sú  

• Teach Chathair na Mart  

• W5 Eolaíocht  

• Dánlann na hÉireann, rl.  

Turais ar Scoileanna leile  

• Turais (Cluichí Peile)  

• Turais (Iománaíochta)  

• Turais Cluichí Iománaíochta  

• Turais Chultúra (Gaelscoileanna)  

  

Cuirtear tuismitheoirí ar an eolas roimhré faoi thurais ranga/scoile.  Tugtar foirm 

ceadaithe dóibh agus is gá é a shíniú.  

De ghnáth caitheann na daltaí an éide scoile mar cuidíonn sé sin linn na páistí a aithint go 

héasca.  

Iarrtar ar na daltaí gan airgead póca a thabhairt leo.  

Cuirtear ceist ar thuismitheoirí teacht linn chun maoirseoireacht a dhéanamh linn.  

Bíonn na rialacha dea bhéasa scoile (cód smachta)  i bhfeidhm le linn an turais.  

Má roghnaíonn páiste gan freastal ar an turas déantar socruithe don pháiste sin fanacht 

i rang eile.  

Déanfar measúnú taréis gach turas i dtaca le conas a d’eirigh leis an turas nó nár éirigh.  

  


