
S.N. Lios na Groí 

Ár dTuairisc Fhéin-Mheastóireachta agus Plean Feabhsúcháin 

Our Self-Evaluation Report and Improvement Plan 

1.Réamhrá  

Sa doiciméid seo tá torthaí ár bPlean Feabhsúchán deiridh, na tátáil ón fhéin-mheastóireacht seo, agus ár bPlean 
Feabhsúchán reatha. Tá na spriocanna agus gníomhartha le déanamh san áireamh.  This document records the 
outcomes of our last improvement plan, the findings of this self-evaluation, and our current improvement plan, 
including targets and the actions we will implement to meet the targets.  
 
1.1 Torthaí ár bPlean Feabhsúchán deiridh. Outcomes of our last improvement plan from [date] to [date] 
 

 Níor aithníodh spriocanna feabhsúcháin go dtí seo. Seo an chéad bhliain den féinmheastóireacht scoil sa 
Ghaeilge.  

 
 
1.2 Focás na Féin-mheastóireachta The focus of this evaluation 
Rinneamar féin-mheastóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim sa bhlian Meán  Fomhair 2016 – Meitheamh 2019. 
Rinneamar meastóireacht ar na gnéithe seo den theagasc agus foghlaim:  
We undertook self-evaluation of teaching and learning during the period (month/year) to (month/year). We 
evaluated the following aspect(s) of teaching and learning: 
 

 Timpeallacht foghlama 

 Rannphairtíocht na ndaltaí san fhoghlaim 

 Measúnacht 

 Modheolaíocht Teagasc/CCC 

 Ullmhucháin don Teagasc 

 Bainistíocht na Páistí 

 Ag Foghlaim Conas Foghlaim 

 Lámh na dTuismitheoirí 

 Cumarsáid idir Scoil agus Baile 

 Teangmháile an Pháiste i gCursaí Foghlamtha 
 

2. Na Tatáil  

Findings 

 
2.1 Tá  na gnéithe seo éifeachtacht /an éifeachtach in ár scoil 
This is effective / very effective practice in our school  
Seo a leanas na príomhláidreachtaí in ár scoil ó thaobh teagasc agus foghlaim. 
List the main strengths of the school in teaching and learning. 
 

 Timpeallacht foghlama 

 Rannphairtíocht na ndaltaí san fhoghlaim 

 Measúnacht 

 Modheolaíocht Teagasc/CCC 

 Ullmhucháin don Teagasc 

 Bainistíocht na Páistí 

 Ag Foghlaim Conas Foghlaim 

 Lámh na dTuismitheoirí 

 Cumarsáid idir Scoil agus Baile 

 Teangmháile an Pháiste i gCursaí Foghlamtha 
 

 



2.2. Seo mar is eol dúinn  
This is how we know 
Na foinsí eolais. Tagairtí do meonta, gnóthachtáil, eolas agus scileanna . 
List the evidence sources. Refer to pupils’ dispositions, attainment, knowledge and skills.  

 Léirmheasanna ó gach múinteoirí ar a gcuid cleachtais go ginearálta sa Ghaeilge  

 Féin-mheasúnú na múinteoirí chun na dushláin a aimsiú ó thaobh múineadh na Gaeilge de 

 Féin-mheasúnú iomlán na fóirne i dtaobh na Gaeilge 

 Cruinnithe fóirne na scoile i dtaobh na Gaeilge  

 Ceistneoirí na ngasúr  

 Ceistneoir na dtuistí  

 Polasaí Gaeilge scoile  

 Torthaí na dTrialacha Chaighdeánacha  

 Polasaí Gaeilge Neamhfhoirmiúil na Scoile 

 
 
2.3 Seo a leanas ár réimse fócás chun ár gcleachtas a fheabhsú. 
This is what we are going to focus on to improve our practice further 
Leag amach go sonrach na tosaíochtaí a aithníodh in ár scoil sa  teagaisc agus san  fhoghlaim a aithníodh sa scoil ar 
gá feabhsú 
.Specify the aspects of teaching and learning the school has identified and prioritised for further improvement. 
 

 Teanga Ó Bhéal Bl 1 – 3  

 Léitheoireacht Bl 2 

 Scríbhneoireacht Bl 3 

 Gaelbhrathach B2 – 3  

 Fillteán achmhainní ar an server Bl 1 – 3  
 
3. Ár bPlean Feabhsúchán  
Our improvement plan 
Ar an gcéad leathanach eile tá : 
On the next page we have recorded: 
 

 Na spriocanna atá leagtha amach don bhfeabhsúchán The targets for improvement we have set 

 Na gníomhartha a gcuirfear I bhfeidhm chun na spriocanna a bhaint amach.The actions we will implement to 
achieve these 

 Iad siúd atá freagrach as cur I bhfeidhm, monatóireacht agus athbhreithniú ar ár bPlean Feabhsúchan 
Scoile Who is responsible for implementing, monitoring and reviewing our improvement plan 

 Conas a dhéanfaimid an dul chun chin a mheas agus na torthaí a sheiceáil .How we will measure progress 
and check outcomes (criteria for success) 

 
Fad is a bheidh ár bPlean Feabhsúchán á chur i bhfeidhm deanfaimid taifead ar:As we implement our improvement 
plan we will record: 
 

 An dul chun cinn atá déanta, na hathraithe a deineadh agus cathain ar deineadh iad.The progress made, and 
adjustments made, and when 

 Spriocanna a bhaineadh amach (na bhunaigh agus na cinn athraithe) agus cathain Achievement of targets 
(original and modified), and when 

 



Ár bPlean Feabhsúchán Our Improvement Plan 

Am leagtha amach don bPlean Feabhsúchán seo -2016-2019Timeframe of this improvement plan is from [date] to [date] 
 

Spriocana 
Targets 

Gníomhartha Actions 
Daoine/grúpa 
freagrach Persons / 
groups responsible 

Critéir Rathúlachta 
Criteria for success 

Dul chun 
cinn agus 
athraithe 
Progress 
and 
adjustments 

Spriocanna 
bainte 
amach 
Targets 
achieved 

2016-17 
Teanga ó Bhéal  
Líon na bpáistí a 
deireann go 
dtaitníonn Gaeilge 
ó Bhéal leo a ardú 
2 phointe ar scála 
1-10 in aghaidh na 
bliana. 
 

 RC, C, IC le feiceáil i ngach rang i ngach 
ceacht 

 Na páistí a chur ag obair i ngrúpaí Gaeilge 
agus réimse leathan stráitéisí in úsáid ag 
na múintoeirí 

 Gach rang ag baint úsáid as an scéim 
foghraíochta céanna 

 

Múinteoirí ranga  Contanaim dul 
chun cinn: CCC  

 Eagrú an 
tseomra ranga  

 Físeáin de 
chomhrá  

 Scéim 
Foghraíochta 

  

Chun freastal ar 
gach snáth 
Cuir tús leis an 
bhfillteáin 
achmhainní ar an 
server 
 

 Achmhainní agus áiseanna a fháil: teanga, 
TFC (páistí, múinteoirí) 

 

Múinteoirí ranga  Achmhainní ar an 
server le feiceáil i 
bhfillteáin ar fáile 
do na múinteoirí  

  

CLIL 
Ábhar amháin trí 
Ghaeilge ins na 
ranganna thar 
coicíse 

       

2017-18 



Léitheoireacht   
Na torthaí 
trialacha 
chaighdeánaithe a 
ardú 2% in aghaidh 
na bliana i Rang 3 
– Rang 6 sa 
Léamh-Fóclóir agus 
Léamh-Tuiscint 
 

 Achmhainní a shóláthair: léitheoireacht 

 Níos mó leabhair le feiceáil sa leabharlann 

 Leabhair móra a úsáid sna bunranganna 
 

 Múinteoirí 
ranga  

 Ar bhonn 
scoile 

 Achmhainní: 
Léitheoireacht  

 Leabhair le 
feiceáil sa 
leabharlann  

 Torthaí  trialacha 
caighdeánaithe  

  

Chun freastal ar 
gach snáth 
Cuir leis an 
bhfillteáin 
achmhainní ar an 
server 

 

 Achmhainní agus áiseanna a fháil: teanga, 
TFC (páistí, múinteoirí) 

 

Múinteoirí ranga  Achmhainní ar an 
server le feiceáil i 
bhfillteáin ar fáile 
do na múinteoirí  

  

Chun freastal ar 
gach snáth 
Cuspóirí do Bhliain 
a hAon den 
Ghaelbhratach le 
Forás na Gaeilge a 
bhaint amach  
 

 Na spriocanna atá leagtha amach sa lámh 
leabhar a chomhlíonadh do Bhliain a hAon 
den Ghaelbhratach le Forás na Gaeilge a 
bhaint amach  

 

Ar bhonn scoile  Gaelbhratach le 
Forás na Gaeilge 

  

CLIL 
Ábhar amháin eile 
trí Ghaeilge ins na 
ranganna thar 
míosa 
 

       

2018-19 



Scríbhneoireacht  
Samplaí 
scríbhneoireachta 
ó thriúr i Rang 3 go 
dtí Rang 6 roimh 
ionchar agus iar-
ionchar theanga  
 

 Neamhspleáchas sa scríbhneoireacht a 
fhorbairt 
(a) Athinsint 
(b) Tuairisc (Gnathsúil – Maidin Moch) 

 

 Seanraí nua don chéad bhliain eile 
 

Ar bhonn scoile   Polasaí 
Scríbhneoireacht 
a chur i 
bhfeidhm 
 

  

Chun freastal ar 
gach snáth 
Cuir leis an 
bhfillteáin 
achmhainní ar an 
server 

 

 Achmhainní agus áiseanna a fháil: teanga, 
TFC (páistí, múinteoirí) 

 

Múinteoirí ranga  Achmhainní ar an 
server le feiceáil i 
bhfillteáin ar fáile 
do na múinteoirí  

  

Chun freastal ar 
gach snáth 
Cuspóirí do Bhliain 
a Dó den 
Ghaelbhratach le 
Forás na Gaeilge a 
bhaint amach  
 

 Na spriocanna atá leagtha amach sa lámh 
leabhar a chomhlíonadh do Bhliain a hDó 
den Ghaelbhratach le Forás na Gaeilge a 
bhaint amach  

 

Ar bhonn scoile  Gaelbhratach le 
Forás na Gaeilge 

  

CLIL 
Ábhar amháin eile 
trí Ghaeilge ins na 
ranganna thar sé 
seachtaine  
 

       

 
 


