
 

 Spriocanna foghlama ag tosú le hÉisteacht 

 Tuilleadh béime a chur ar fheidhmeanna teanga “Scoil Chualann” 

 Scileanna éisteachta na bpáistí a fheabhsú ionas go mbeidh feabhas 2% (peircintíl) ar na scrúdaithe caighdeánacha 
thar thréimhse trí bliana 

 Deis a thabhairt do na meán ranganna agus do na hardranganna dul i dtaithí ar na canúintí 

  

Spriocanna Gníomhaíochtaí Cé ata freagrach Fráma ama Acmhainní 

 2014/15    

 

 Go dtiocfaidh feabhas ar 
scileanna éisteachta na 
bpáistí 

 

 Go mbeidh feabhas 2% 
(peircintíl ar Éisteacht na 
bpáistí  sna scrúdaithe 
caighdeánacha) 

 
 
 
Na hardranna a spreagadh 
chun níos mó Gaeilge 
neamhfhoirmiúil a  labhairt leis 
na naíonáin 
 
 
 
 
 
 

Spriocanna foghlama  (Éisteacht) le cur le chéile 
Beim níos láidre le cur ar an éisteacht i “Seideán Sí” 

Múinteoirí Ranga 14/15  Próifílí 
measúnachta don 
Ghaeilge   
Seideán Sí  

 

Go mbeidh teagasc na bhfeidhmeanna teanga ina chuid lárnach i 
ngach ceacht Gaeilge , taifead a dhéanamh ar na feidhmeanna 
atá múinte agus in úsáid go cumarsáideach 

Múinteoirí Ranga 14/15 
Go 
leanúnach 

Postaeir timpeall 
na scoile 

Ceistneoir a chur ag na tuismitheoirí maidir le scileanna 
éisteachta na bpáistí 

Carmel 14/15 ceistneoir 

Tús a chur le Bua na Cainte N1 Clíona (múinteoir N1) 2014/15 Bua na Cainte 

Gníomhaíochtaí cumarsáide do na ranganna  
“Gníomhaíochtaí Gasta” in úsáid mar áis  
 

Múinteoirí ranganna 
5,6 

Tríú téarma 
2014/15 

Gníomhaíochtaí 
Gasta 

Córas na gCairde a leathnú , cluichí clóis a mhúineadh do R6 go 
mbeidh siadsan in ann iad a mhúineadh do na naíonáin, 
feidhmeanna teanga don chlós. 
Diaspóireachtaí 
le neagrú idir ranganna agus idir scoileanna eile 
Páistí na nardranganna ag léamh do na páistí sna bunranganna 
 
 
 

Múinteoirí R6 agus 
Clíona 
 
 
 
Múinteoirí R5 agus R6 

Scoilbhliain 
2014/15 

Spreag an 
Ghaeilge le 
Spraoi 

Scoil Chualann 
Plean Feabhsúchán Scoile - Gaeilge 

Achoimre ar na 
príomhghnéithe atá ina 
dtosaíochtaí feabhais 



 

 

 Go dtiocfaidh feabhas ar 
scileanna éisteachta na 
bpáistí 

 
 

 
 
Go mbeidh  feabhas 
2%(percentíl) ar Éisteacht na 
bpáistí sna scrúdaithe 
caighdeánacha 
Go dtiocfaidh feabhas ar 
scileanna éisteachta na bpáistí 
sa bhaile 
 
 
Go leanfaidh na páisti ag cur 
feabhas ar na scileanna 
éisteachta 

Béim a chur ar scileanna éisteachta i gcoitinne . 
Cluichí (treoracha le leanúint)  
Spriocanna éisteachta a úsáid chun scileanna éisteachta a 
fhorbairt 
Béim le cur ar na canúintí sna hardranganna 
Deis a thabhairt do na páistí éisteacht lena céile agus 
feidhmeanna teanga á núsáid acu ( grúpaí beaga cainte sna 
ranganna) 

Gach múinteoir 2014/15 Áiseanna 
Prim-ED 

 
Seideán Sí 

Ceistneoirí  do na tuismitheoirí maidir le scileanna éisteachta na 
bpáistí sa bhaile le nullmhú 

Carmel agus Clíona 2014/15  

    

2015/16    

Leathnú ar  úsáid Bua na Cainte  Múinteoirí R1 agus R2    

Béim ar éisteacht agus aischothú    

Ceistneoirí  do na tuismitheoirí maidir le scileanna éisteachta na 
bpáistí sa bhaile 

   

Moltaí do na tuismitheoirí maidir le cursaí éisteachta bunaithe ar 
an eolas ó na ceistneoirí 

   

    

    

2016/17    

Leathnú ar Bhua na Cainte R3 agus R4   

Béim ar éisteacht lena chéile    

Ceistneoirí do na tuismitheoirí maidir le cúrsaí éisteachta, bhfuil 
feabhas ar chúrsaí) 

   

Tástáil éisteachta arís chun comparáid a dhéanamh     

Critéir ratha/Tátail Intomhaiste 
Beidh a fhios again go bhfuil ag éirí linn má thagann feabhas ar thorthaí caighdeánacha(éisteacht) agus má thagann feabhas ar an dearcadh atá ag na páistí 
i leith na Gaeilge. 
 

Monatóireacht agus Athbhreithniú 
Déanfar  monatóireacht agus athbhreithniú  ar na spriocanna seo le linn uaireanta PC  


