
1    Réamhrá: 

 Fócas na Meastóireachta: 

Ag tús ns scoilbhliana 2018/2019 thug foireann na scoile faoi Gaeilge mar 

chuid den féinmheastóireacht scoile. I rith an meastóireacht  

d’fhéachamar ar litearthacht-Gaeilge-Comhrá, Léitheoireacht is 

Scríbhneoireacht. 

 

Comhthéacs na scoile: 

 Is Gaelscoil í atá suite in Iarthar Chorcaí. 

 Tá 72 páiste ar scoil le trí mhuinteoir ranga.   ? Buachaillí agus  ? Cailíní. 

 Tá 3 múinteoir rang is múinteoir SET, Cuntóir ranga lán aimseartha is 

rúnaí. 

 Tá club iarscoile againn idir 2-4 gach lá seachas an Aoine go dtí a 3. 

 Tacaíonn tuismitheoirí go laidir leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim.??? 

 Níl an Ghaeilge mar theanga baile ach ag rian beag sa scoil.??? 

 Leagtar an-bhéim ar an nGaeilge mar theanga scoile agus mar theanga 

clóis. 

 Tá an tumoideachais i bhfeidhm mar pholasaí scoile seachas go 

dtosnaítear ar mhúineadhh Béarla sna Naíonáin Shóisreacha(sa tríú 

théarma). 

 Tugtar trialacha Droim Chonradh sa Ghaeilge do ranganna 2, 4, 6. 

2    Ná Tátáil: 

 Léirmheasanna aonarach na múinteoirí ar a gcuid cleachtais sa 

litearthacht. 

 Féin-mheasúnú iomlán na foirne-cruinnithe foirne, ceistneoirí, cruinnithe 

athbhreithniú múinteoirí 

 Obair na bpáistí-samplaí, cóipleabhair & tasipeantaisí???/ 

 Ceistneoir na bpáistí 

 Ceistneoir na dtuismitheoirí. 

 Polasaithe scoile 

 Torthaí chaighdeánacha. 

 



 Thaispeáin na trialacha chaighdeánaithe léitheoireacht Gaeilge  go bhfuil 

an cuid is mó de na páistí ag feidhmiú ag léibhéal níos fearr ná an noirm 

náisiúnta. Fuair 84% (Rang 2), 78%(Rang 4), 100%(Rang 6) Sten 5 nó níos 

airde. 

 

 Thaispeáin na trialacha chaighdeanaithe san Éisteacht go bhfuil an cuid is 

mó de na páistí ag feidhmiú ag léibhéal níos fearr ná an noirm náisiúnta. 

Fuair 83%(Rang 2), 67%(Rang 4), 83%(Rang 6) Sten 5 nó níos airde 

 

 Thaispeáin na trialacha chaighdéanaithe san Scríbhneoireacht nach bhfuil 

ach 51% ag feidhmiú ag léibhéal níos fearr ná an noirm náisiunta. Fuair 

51%(Rang 6) Sten 5 nó níos airde. 

 

Ó Cheistneoir na bpáistí léirítear ann: 

 Deireann 79% de na páistí go bhfuil siad go maith ag an léitheoireacht 

Gaeilge. 

 Deireann 74% de na páistí nár mhath leo leabhar Gaeilge a léamh ach tá 

79% ag iarraidh feabhas a chur air a gcuid léitheoireacht. 

 Deireann 79% go dtaitníonn Gaeilge leo agus tá 73% ag iarraidh feabhas a 

chur ar an nGaeilge labhartha. Dearcadh dearfach i leith comhrá Gaeilge 

agus tuillteannach feabhas a chur air. 

 Deireann 74% gur mhaith leo scríobh as Gaeilge agus tá 89% ag iarraidh 

feabhas a chur air. Dearcadh dearfach i leith scríbhneoireacht Gaeilge 

agus tuillteannach feabhas a chur air. 

Ó Cheistneoir na dTuismitheoirí: 

 Tá na tuismitheoirí an-shásta le dul chun cinn na Gaeilge sa scoil.Déanann 

61% iarracht lena bpáistí Gaeilge a úsáid sa bhaile/taobh amuigh den scoil. 

 Meon dearfach ag tuismitheoirí i leith Gaeilge a fhoghlaim agus  cúiseanna 

bainteach le –Tráidisiúin/cultúr na hÉireann, teanga náisiúnta na hÉireann, 

tumoideachais, scrúdaithe Gaeilge san Ard teist, ed vocations 

 Tá tuiscint maith ag 66% de thuismitheoirí i leith an Ghaeilge. 

 Deireann tuismitheoirí nach bhfuil deis ag 71% de pháistí féachaint ar 

cláracha Gaeilge sa bhaile. 



 Deireann tuismitheoirí go dtaitníonn 91% de na páistí amhrán is dánta 

Gaeilge is 85% de na páistí taitníonn leo bheith ag labhairt as Gaeilge. 

 

Ceistneoir na Múinteoirí: 

 Tá láidreachtaí le feiceáil san Léitheoireacht agus tá tuiscint maith ag na 

páistí i leith an Ghaeilge. 

 Tá laigí le feiceáil i gcruinneas teanga agus san scríbhneoireacht, 

peannaireacht agus Gaeilge a úsáid sa chlós agus timpeall na scoile. 

 Tuille béim a chur ar cruinneas na Gaeilge ó bhéal agus san 

scríbhneoireacht. 

 Na botúin is coitianta a aithint i gcaint na bpáistí agus structúr an abairt a 

mhúineadh dóibh mar aon le nathanna cainte, foclóir, feidhmeanna teanga 

& rl. 

 Tá gá le níos mó leabhar leitheoirechta Gaeilge a fháil agus níos mó 

prionta Gaeilge  a chur ar na hallaí timpeall na scoile. 

 

3. Dul chun cinn déanta ar spriocanna aitheanta sa Phlean 

Feabhais Scoile reatha. N/A do bhliain a haon??? 

 

4. Achoimhre ar thátáil na Féinmheastóireachta scoile. 

Tá láidreachtaí ag an scoil sna hachair seo a leanas: 

Torthaí Foghlaimeora: 

 Thaispeáin na trialacha chaighdeánaithe léitheoireacht Gaeilge go bhfuil 

an chuid is mó de na páistí ag feidhmiú ag leibhéal níos fearr ná an noirm 

náisiúnta. Fuair 84% (Rang 2), 78%(Rnag 4), 100%(Rang 6) Sten 5 nó níos 

airde. 

 Thaispeáin na trialacha chaighdeánaithe san Eisteacht go bhfuil an chuid 

is mó de na páistí ag feidhmiú ag léibhéal níos fearr ná an noirm náisiúnta. 

Fuair 83%(Rang 2), 67%(Rang 4), 83%(Rang 6) Sten 5 nó níos airde. 

Eispéiris foghlama na bpáistí: 



 Tá dearcadh dearfach ag na páistí maidir leis an Ghaeilge. 

 Ó cheistneoir na bpáistí, Deireann 79% de na páistí go bhfuil siad go 

maith ag an léitheoireacht Gaeilge. 

 Deireann 74% de na páistí nár mhath leo leabhar Gaeilge a léamh ach tá 

79% ag iarraidh feabhas a chur air a gcuid léitheoireacht. 

 Deireann 79% go dtaitníonn Gaeilge leo agus tá 73% ag iarraidh feabhas a 

chur ar an Ghaeilge labhartha. Dearcadh dearfach i leith comhrá Gaeilge 

agus tuillteannach feabhas a chur air. 

 Deireann 74% gur mhaith leo scríobh as Gaeilge agus tá 89% ag iarraidh 

feabhas a chur air. Dearcadh dearfach i leith scríbhneoireacht Gaeilge 

agus tuillteannach feabhas a chur air. 

 Ó cheistneoir na dtuismitheoirí -Tá na tuismitheoirí an-shásta le dul chun 

cinn na Gaeilge sa scoil. 

 Meon dearfach ag tuismitheoirí i leith Gaeilge a fhoghlaim agus  cúiseanna 

bainteach le –Tráidisiúin/cultúr na hÉireann, teanga náisiúnta na hÉireann, 

tumoideachais, scrúdaithe Gaeilge san Ard teist, ed vocations. 

 Deireann tuismitheoirí go dtaitníonn 91% de na páistí amhrán is dánta 

Gaeilge is 85% de na páistí taitníonn leo bheith ag labhairt as Gaeilge 

Cleachtas Múinteoirí: 

 Ó cheistneoir na múinteoirí bhí gach duine sásta leis an léitheoireacht 

Gaeilge sna ranganna go léir. 

 Bhí neart straiteisí á úsáid sa cheacht Gaeilge ag na múinteoirí go léir-

cluichí, scéalaíocht, dánta/rannta, amhráin, rólghlacadh. 

 

 

 

Tá na hachair seo a leanas ina dtosaíochta Feabhais: 

Torthaí Foghlaimeora: 

 Níos mó páistí a bheith ag labhairt Gaeilge go neamhspléach sa chlós i 

measc iad féin. 

 Cur le stór focail na bpáistí. 



 Feabhas a chur ar chruinneas sa theanga ach go háirithe ó bhéal agus i 

scríbhneoireacht na bpáistí. 

 Níos mó deiseanna a thabhairt do na páistí éisteacht leis an nGaeilge i 

gcomhthéacsanna difriúla-raidió, TG4, cainteoirí & rl 

 

 Eispéiris Foghlama na bPáistí: 

 Tuille béim le cur ar phróiséis na scríbhneoireachta go leanúnach tríd na 

scoile.?? 

 Tuille béim le chur ar Stráitéisí Tuisceana agus défhoghair-easpa 

stráitéisí á n-úsáid ag páistí.??? 

 Tuille béim a chur ar pheannaireacht. 

 Stór focail na bpáistí a mhéadú agus díriú isteach ar na botúin gramadaí is 

comóntaí i labhairt agus scríobh na Gaeilge. 

Cleachtas Múinteoirí: 

 Réamhobair le déanamh mar thús don phróiséis scríbhneoireachta. 

 Béim níos mó le cur ar rialacha gramadaí sa labhairt agus sa scríobh. 

 Béim níos mó a chur ar labhairt na Gaeilge idir na páistí iad féin go 

háirithe amuigh sa chlós trí cluichí clóis a úsáid, nathanna cainte, 

seanfhocail & frása na seachtaine a mhúineadh is duais a thabhairt do 

Ghaeilgeoir na Seachtaine. 

Ní mór aghaidh a thabhairt ar na riachtanais reachtúla agus rialála seo a 

leanas: 

 

 

 

 


