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Plean feabhsúcháin scoile  

 

 
 
 

Tréimhse mheastóireachta: 
Bealtaine 2013 go Meitheamh2014 

 

 
 

 
Dáta eisiúna an phlean: Meitheamh 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plean feabhsúcháin scoile achoimre 

 

1. Réamhrá 
 
1.1 Fócas na meastóireachta 
 
Mar chuid d’ár n-obair leanúnach sa scoil, rinneamar féinmheastóireacht scoile ar theagasc 
agus ar fhoghlaim sa Mhata i mbliana. Rinneamar meastóireacht ar Fhabh Réiteach ó 
Naíonáín Bheaga suas go dtí Rang a 6.  Le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi inar tharla 
an mheastóireacht, féach ár dTuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile atá iniata leis an 
doiciméád seo agus atá ar ghréasán na scoile. 

 
Leagann an plean feabhsúcháin scoile amach na gníomhartha a dhéanfaimid sa scoil sna trí 
bliana seo romhainn sa Mhata.  Is é príomhaidhm na ngníomhartha seo ná chun feabhas a 
chur ar fhoghlaim ár ndaltaí.   
 
 

2. Achoimre ar thorthaí na féinmheastóireachta scoile 
 
2.1 Tá láidreachtaí ag ár scoil sna réimsí seo a leanas: 
 

Láidreachtaí 

 Am 

 Airgead 

 Uimhreas 
 
 

 
Tá sé seo ar eolas againn toisc go ndeanamar comhairliúchán le daltaí agus múinteoirí na 
scoile agus gur scrúdaíomar torthaí trialacha éagsúla sa scoil.   
 

2.2 Tá sé beartaithe ag ár scoil tús áite a thabhairt do na réimsí forbartha seo a leanas: 
 

Réimsí forbartha 

 Fadhb Réiteach 

 Teanga na Matamaitice 

 Fad 

 
 
Tá sé beartaithe againn tús áite a thabhairt do na réimsí seo toisc gurb iad seo na topaicí 
matamaitice a léirigh múinteoirí agus daltaí go raibh deacrachtaí suntasacha ann. Thángamar 
ar an t-eolas seo trí thaighde, suirbhéanna múinteoirí, suirbhé leanaí agus na Scrúdaithe 
Dromconracha. 
 
2.3 Tá na spriocanna feabhsúcháin seo a leanas leagtha amach a bhaineann le 
gnóthachtáil na ndaltaí agus tá na gníomhartha seo a leanas aitheanta a chuideoidh leis na 
spriocanna sin a bhaint amach sna trí bliana atá romhainn. 
 

Sprioc d’fheabhsúchán Gníomh 

 Fadhbh Réiteach 

 Teanga na Matamaitice 
 

 10 nóiméad fadhbh réíteadh sa 
seomra ranga gach lá. Tabharfar 
cóípleabhair dos na leanaí agus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014 – Beimíd ag díriú isteach ar  
‘Fad’ sa Mhata. Tá sé beartaithe 
againn cruinniú a bheith againn i mí 
Meán Fhomhair agus plean a chur i 
bhfeidhm i leith ‘Fad’ ós na 
Naíonaín Bheaga suas chomh fada 
le rang a 6. 

beidh siad roinnte i ngrúpaí do 
thriúir. An Taifeadóír, Cainteoir 
agus an Éisteoir. Músclófar na 
leanaí chun na torthaí a thaifead 
ina gcóipleabhair i bhfoirm pictiúir 
nó suimeanna. Bainfear úsáid as 
an suíomh idirlíne ón Nua 
Shéalainn i ngach rang a dhíróidh 
isteach go díreach ar an bhfadhbh 
réiteach.  

 Stráitéisí faoi leith a mhúineadh faoi 
conas fadhb a tharraingt. Déanfar 
taifead ar seo go léir sna 
cóípleabhair agus sna scéimeanna. 

 Dhéineamar Teanga na 
Mataimatice a phlé mar fhoireann 
ag crúinniú fóírne agus 
d’aontaíomar le chéíle faoi theanga 
faoi leith a bheadh in úsáid sna 
ranganna Matamaitice. 
D’úsáideamar an Curaclam 
Matamaitice sa phleanáíl seo. 
Seoaldh cóip don dteanga scoile 
chuig na múinteoirí go léir. 

 
 
 
 
 

 
Mar thuismitheoir, is féidir leat cuidiú linn trí: 

 Obair bhaile do pháiste a sheiceáil agus cabhair a thabhairt dóibh nuair is gá 

 Claí leis an dteanga Matamaitice atá sna cóipleabhair, sna leabhair agus sa phlean 
féínmheastóíreachta scoile atá le fáíl ar ghréásáin na scoile. 

 Freastal ar chruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí ag tús na bliana(Mí Meán Fhomhair) 
ionas go dtuigfidh agus go gcífidh siad Curaclam na bliana don rang áirithe sin. 

 Freastal ar na cruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí i mí na Samhna chun dul chun cinn a 
bpáiste/bpáistí a phlé.  

 Comhcheangal a dhéanamh leis an Mata leis an dtimpeallacht chomh minic agus is 
féídir m.sh leis an mbácáíl, rásanna sealaíochta (fad), scéalta beaga a chumadh 
chun cabhrú leis an bhfadhb réiteach. 

 
2.4   Tá a fhios againn go bhfuil ár spriocanna sroichte againn i mbliana maidir le Teanga na 
Matamaitice agus Fadhb Réiteachmar go bhfuil: 

 Feabhas suntasach le feiscint i dtorthaí na bpáistí féin sna torthaí Dromconracha ó 
2013 go 2014 agus ar aghaidh. 

 Feabhas suntasach sna Grafanna mar scoil araon a bhaineann leis na Torthaí 
Dromconracha ó 2013 go 2014 agus ar aghaidh. (Tá na torthaí Dromconracha seo le 
feiscint i Halla na scoile agus ar shuíomh na scoile) 

 Feabhas ar thorthaí an scrúdú fadhb réiteach amháin. Tá sé seo le feiscint mar go 
bhfuil comparáid déanta idir an scor i mí Meán Fhomhair 2013 leis an scór i mí 
Meitheamh 2014. Tá sé seo déánta le gach rang ó rang a 1 suas go Rang a 6. 

 Feabhas le feiscint ó suirbhé na múinteoirí maidir le forbairt agus tuiscint an leanaí 
faoina gcúram i leith teanga na Matamaitice agus cur chuige na bpáistí i dtreo an 



fhadhb réiteadh. 

 Na múinteoirí ar fad cinnte faoin dTeanga Matamaitice atá le múineadh acu sa Mhata 
dá rang fheín. Tá cóip don doiciméad ‘Teanga na Matamaitice ag na múinteoirí chun 
sraicfhéáchaint a thabhairt air más mian leo i rith na bliana nó nuair a bhíonn topaicí 
nua á mhúineadh acu sa Mhata. 

 Tá laghdú tagtha ar líon na páistí a cheapann go bhfuil deacrachtaí acu le fadhb 
réiteach agus in ionad tá méadú tagtha ar líon na leanaí a cheapann go bhfuil fadhb 
réíteach níos éasca. 

 
 
 
 

 

 


