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PLEAN FEABHSÚCHÁIN SCOILE 2019/2020 - GAEILGE 
Léirmheas An Curaclam Teanga: 

• Bhí na torthaí foghlama ón gcuraclam le feiceáil sna pleananna 
gearrthréimseacha ó N.S. do rang 2 

• Bhí béim ar foclóir áirithe a bhaint leis an téama a bhí á dhéanamh ag an 
rang gach mí.  Bhí na foclóir léite ag an múinteoir sna pleananna. 

• Bhí béim ar frásaí agus eiseamláirí teanga a bhí baint leo leis an téama sna 
ceachtanna agus sna pleananna ag gach múinteoir 

• Ghlac na múinteoirí uilig páirt in oiliúnt agus Forbairt Ghairmiúil 
Leanúnach lánscoile maidir leis an Curaclam Nua Teanga 

• Bhí cruinniú pleanála ag gach múinteoir leis an bpríomhoide gach tearma 
maidir le pleanáil chomhtháite míosúla 

• Bhí acmhainní úsáideacha roinnte leis na múinteoirí ag crúinnithe foirne, 
m.sh. cártaí frása, cluichí 

 
Léitheoireacht: 

• Tá feabhas le féiceáil ar mhéanscór na scoile ina iomláine I dTrialacha 
Droim Condrach ó STEN 2 go STEN 4 

• Tá scéim nua léitheoireachta (Cleite) ceannaithe agus tá na leabhair agus 
achmhainní a bhaineann leo le fail ag na muinteoirí. 

• Rinne muid plé ar an léitheoireacht ag cruinniú foirne agus ar stráitéisí gur 
féidir linn a úsáid. 

 
Labhairt na Gaeilge: 

• Tá béim ar an labhairt, go háirithe ar ceisteanna a chur, tríd an Bord 
Gaeilge.  Bhaineann dath áirithe le ceist (cosúil le Colourful Semantics) 
agus is feidir leis na páistí ceist a chur ar dalta/múinteoir, a scríobh ar 
post-it agus fanacht ar an freagra. 

• Gníomhaíocht taitneamhach  a chur ar siúl don tSeachtain na Gaeilge 

  

   
Spriocanna Feabhsúcháin Gníomhartha Riachtanacha Daoine atá 

Freagrach 
Fráma ama 
don ghníomh 
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1. Beidh na torthaí 
foghlama ón 
gCuraclam Teanga le 
feiceáil sna 
pleananna 
gearrthréimseacha ó 
N.S. do rang 6. 
 
 

2. Beidh frásaí agus 
eiseamláirí teanga a 
bhaineann le téama 
chomhtháite an mhí 
léite ag na múinteoirí 
sna pleananna 
gearrthréimseacha i 
ngach rang go rang 6 

 

Páirt a ghlacadh in oiliúnt agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach maidir leis an Curaclam 
Nua Teanga na Bunscoile go rang 6 

- Páirt a ghlacadh i gceardlann oiliúna lánscoile x3 

Gach múinteoir 
 
 
 
 

Téarma 1, 2, 3 
 

 

Cruinniú pleanála a bheith ag gach múinteoir leis an bpríomhoide gach tearma maidir le 
pleanáil chomhtháite míosúla 

Gach múinteoir Téarma 1, 2, 3 

Plé a dhéanamh ar mhúineadh na Gaeilge sna cruinnithe foirne  Gach múinteoir Tearma 1, 2, 3 

Achmhainní úsáideach a roinnt leis na múinteoirí ar inlíon na scoile, m.sh. 

- Postaer 
- Pictiúir  
- Cluichí teanga 

James Tearma 1, 2, 3 

Tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí nua maidir leis an curaclam nua 

- Cinntiú go bhfuil cóip den curaclam nua ag gach múinteoir 
- Tacaíocht a thabhairt daoibh le pleanáil na Gaeilge 

James 
Muinteoirí sna 
grúpaí pleanála 

Tearma 1, 2, 3 

Measúnú a dhéanamh I rith na bliana le triúr páiste ón bungrúpa, mean grúpa agus barr 
grúpa. 

Gach múinteoir Tearma 1, 2, 3 

3. An Gaeilge 
neamhfhoirmiúil a 
fhorbairt i ngach rang 

Abairtí usáideacha a bheith le feiceáil sna prionta timpeallachta, m.sh. ‘An bhfuil cead 
agam dul…..’ 

Gníomhaíochta taitneamhach a eagrú don tSeachtain na Gaeilge, mar shampla, cluichí, 
comórtais, cuairt go dtí an Gaelscoil, léitheoireacht beirte, ceol, damhsa, Lá Mór na 
Gaeilge, srl. 

James 
Gach múinteoir 

Téarma 1 
 
Forbairt i 
Téarma 2/3 
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Frás na coicíse a chur chun tosaigh ar fud na scoile – iad a roinnt leis na múinteoirí ar Bord 
na Gaeilge, ar an intercom, sa nuachtlitir 

4. Go mbeidh an Ghailge á 
labhairt ag na múinteoirí 
agus na páistí agus iad ag 
déanamh coirpoideachas. 

Achmainní a roinnt leis na múinteoirí a bhaineann le Gaeilge agus coirpoideachas 

- Frásaí / foclóir 
- Ceachtanna 
- Póstaeir 

James 
Gach múinteoir 

Téarma 1 
 
Forbairt i 
Téarma 2/3 

5. Obair bhaile níos 
foirmiúla sa Ghaeilge a 
thosú 

Plé ag cruinniú foirne agus smaointí a roinnt le cheile Gach Múinteoir Téarma 1 
 
Forbairt i 
Téarma 2/3 

Critéir Rathúnais / 
Fothorthaí Intomhaiste 

- Bainfidh múinteoirí úsáid as an gCuraclam nua Teanga agus iad ag pleanáil. 
- Foclóir agus frásaí a bhaineann le téama áirithe a bheith le feiceáil sa phrionta timpeallachta sna 

ranganna 
- Aischothú deimhneach ó na múinteoirí maidir leis an gCuraclam nua agus muineadh na Gaeilge  

Monatóireacht agus 
Athbhreithniú 
 

- Am a aontú agus a chur i leataobh do ghníomhartha monatóireachta. Áisitheoireacht déanta do 
dheiseanna réitithe fadhbanna. 

- Am ar leith á úsáid ag cruinnithe foirne chun cleachtais a roinnt agus a phlé. 
- Athruithe ar chleachtais soiléir sna cuntais mhíosúla 
- Dul chun cinn maidir leis an bplean FS á athbhreithniú gach bliain chun eolas a chur ar fáil do 

ghníomhartha. 
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