
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile Achomair S.N. Taobhóige sa Ghaeilge 

 
 

1. Réamhra  

 

1.1 Fócas na meastóireachta 
Rinne muid féinmheastóireacht scoile ar theagasc agus ar fhoghlaim i rith na bliana.  

Rinne muid  meastóireacht ar litearthacht na Gaeilge. Roghnaigh muid é seo toisc gur 

mheas muid go bhféadfadh ár scoláirí a dtorthaí foghlama a fheabhsú sa réimse seo.  
  

Tugann an tuairisc seo achoimre ar na láidreachtaí a aithníodh agus ar na réimsí a bhfuil 

tús áite tugtha dóibh d’fheabhsúchán. 
 

2.  Achoimre ar thorthaí na féinmheastóireachta scoile 

 

Bhailigh muid eolas ó dhaltaí agus ó mhúinteoirí agus an tuairisc seo á hullmhú againn.  
D’fhéach muid ar ché chomh maith agus a bhí ag éirí lenár scoláirí i litearthacht na 

Gaeilge. D’úsáid muid na rudaí seo chun fiainise a bhailiú:   

 Torthaí deireadh na bliana  
 Breathnú agus smaointe na múinteoirí 

 Suirbhé na ndaltaí 

 
2.1   Fuair muid amach go bhfuil láidreachtaí ag ár scoil sna réimsí seo a leanas: 

 

 Cé go dtagann mórchuid na páistí chun an scoil gan aon ghaeilge acu, tá 

caighdéan mhaith acu sula fhagann siad 
 Tá suim mhór ag foireann na scoile sa theanga  

 Tá cúntóir teanga ag teacht isteach sa scoil chun cuidiú le gach rang 

 Ó suirbhé na bpáistí, tá se le féiceail gur síleann 66% de na daltaí go bhfuil said 
maith ag an ghaeilge, 89% go bhfuil said abalta gaeilge a labhairt agus 66% go 

bhfuil said maith ag léamh an ghaeilge.  

 Ó na triallacha Droim Chonrach a rinneadh i 2015, tá sé le féiceáil ó thaobh 

eisteachta de, go bhfuil 64% de na daltaí ag scóráil níos airde ná an 50ú 
percentíl.  

 

Tá a fhios againn gurb iad seo ár láidreachtaí ó labhairt le daltaí agus foireann na scoile  
agus ó torthaí na scrúdaithe. 

 

2.2  Tá sé beartaithe againn tús áite a thabhairt do na réimsí forbartha seo a leanas:   
          

 Níos mó béime ar labhairt agus éisteacht sna rangannaí uilig  

 Abhair leitheoireachta gaeilge a bheith ar fail  chun feabhas a chur ar 

chaighdean na leitheoireachta - tá 33% de na daltaí ag scóráil níos airde ná an 
50ú percentíl 

 Dramaí beaga agus dantaí a dhéanamh 

 Cluichí gaeilge a cheannacht 
 Foicle gaeilge a fhéiceail i dtimpeallacht na scoile 

 Cleachtadh ar eisteacht 

 
 

 

 

 



 

Réimsí forbartha 
 

Gníomh 

 

 

Leitheoireacht:  
Níos mó leitheoireacht a dhéanamh agus níos 

mó leabharaí gaeilge ar fáil sa scoil  

 
Níos mó foicle le féiceail  i nGaeilge scríofa 

thart fán scoil 

 

Leabharaí a cheannacht do gach 
rang  

E-leathanach a dhéanamh le rang 

4-6 
Clár fógraí i ngach seomrta ranga 

bunaithe ar na 10 téamaí Gaeilge  

 

Labhairt:  
Réimse maith dantaí a bheith ag na daltaí 

 

Cluichí Gaeilge a fháil do gach rang ó 
www.smartycatgames.ie 

 

Dramaí beaga gaeilge a dhéanamh sna 

ranganna 
 

 
Dantaí faoi na 10 téamaí gaeilge.  

 

Na cluichí a bheith ar fáil do gach 
seomra 

 

Leabharaí beaga dramaí a fháil don 

scoil agus na páístí a chur i 
gcomórtas drama  

 

Eisteacht:  

Usáid a baint as abhar ón suíomh idirlíon www. 

nicurriculum.org.uk  
ó rang 2 ar aghaidh   

 

Múinteoir ag léamh an sliocht chun 
cleachtadh a thabhairt do na páístí 

a bheith ag eisteacht níos fearr 

 

Leitheoireacht/labhairt/eisteacht/scríobh: 

Staisiúin gaeilge a dhéanamh sa rang gaeilge,  
nuair atá an cúntóir teanga sa scoil 

 

 

 

2.3 Tá na hachair seo a leanas ina dtosaíochtaí feabhsúcháin againn sa scoil agus seo 

iad na gníomhaíochtaí atá leagtha amach againn chun na spriocanna a chur i gcrích thar 
na 3 bliana amach romhainn.  

 

 

 
Mar thuismitheoir, thig leatsa cuidiú linn ma labhraíonn tú píosa Gaeilge le do pháiste sa 

bhaile.  

 
2.4 Beidh a fhios againn má tá na spriocanna faighte againn ma thagann feabhas ar 

Ghaeilge labhartha na ndaltaí agus ma thagann feabhas ar dtorthaí na dteisteanna ag 

deireadh na bliana.  
 

Evaluation period: Meán Fómhair 2014 – Meitheamh 2015 

 

Dáta éisiúna na dtuairisc:  Meitheamh 2015 

http://www.smartycatgames.ie/

