
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polasaí	Litearthachta	agus	Uimhearthachta	don	Fhoghlaim	agus	don	Saol:	
An	Stráitéis	Náisiúnta	chun	an	Litearthacht	agus	an	Uimhearthacht	a	Fheabhsú	i	

measc	Leanaí	agus	Daoine	Óga,	2011-2020.	
	
I	 mí	 Iúil	 2011	 rinne	 an	 t-Aire	 Oideachais	 agus	 Scileanna	 an	 stráiteis	 náisiúnta	 seo	 a	
fhorbairt	agus	a	fhoilsiú	ar	fud	na	tíre.	Ag	eascairt	as	an		bpolasaí	seo,	tá	sé	de	dhualgas	ar	
ghach	bunscoil	na	nithe	seo	a	chomhlíonadh	go	beacht.		

(a) Feabhas	ar	fhorbairt	ghairmiúil	an	mhúinteora.	
(b) An	 t-am	 atá	 ar	 fáil	 le	 haghaidh	 litearthacht	 agus	 uimhearthacht	 a	 mhúineadh	 a	

mhéadú.	
(c) Feabhas	 a	 chur	 ar	 shocruithe	 maidir	 le	 torthaí	 measúnaithe	 a	 dhéanamh	 agus	 a	

thaifead.	
(d) Socraithe	 níos	 fearr	 chun	 dul	 chun	 cinn	 na	 leanaí	 a	 thuairisciú	 i	 scríbhinn	 ag	

deireadh	 na	 bliana,	 mar	 a	 mholann	 an	 Comhairle	 Náisiúnta	 Curaclaim	 agus	
Measúnachta.	

(e) Feasacht	a	ordú	agus	a	dhíriú	ar	mhodhanna	difriúla	don	mheasúnú	go	ginearálta.	
	
	
Plean	Feabhsúcháin	Scoile		
	

• An	t-am	a	mhéadú	le	haghaidh	Litearthachta	agus	Uimhearthachta.	
Foráiltear	sa	Stráitéis	Náisiúnta	gur	ceart	an	t-am	a	chaitear	ar	scileana	litearthachta	
agus	uimhearthachta	a	 fhorbairt	ag	an	mbun	léibhéal	a	mhéadú.	Mar	sin,	tá	orainn	
mar	 scoil	 an	 t-am	 a	 chaitear	 ar	 fhorbairt	 scileanna	 litearthachta	 a	 mhéadú	 go	
sonrach,	 i	 gcéad	 teanga	 na	 scoile,	 faoi	 uair	 amháin	 ar	 an	 iomlán	 maidir	 le	 cúrsaí	
teanga	 (Gaeilge	 agus	 Béarla)	 in	 aghaidh	 na	 seachtaine	 (.i.e.	 go	 dtí	 6.5	 uair	 do	
naíonáin	a	mbíonn	lá	níos	gairide	acu,	agus	go	dtí	8.5	uair	in	aghaidh	na	seachtaine	
do	dhaltaí	a	mbíonn	lá	iomlán	acu.)		
	

• An	 t-am	 a	 chaitear	 ar	 an	 matamaitic	 a	 mhéadú	 faoi	 70	 nóiméad	 in	 aghaidh	 na	
seachtaine	go	dtí	3	huaire	agus	25	nóimead	do	naíonáin	a	mbíonn	lá	níos	gairide	acu,	
agus	go	dtí	4	huaire	agus	10	nóiméad	in	aghaidh	na	seachtaine	do	dhaltaí	a	mbíonn	
lá	iomlán	acu.	
	

	
	
Ní	 mór	 dúinn	 múinteoirí	 a	 ullmhú	 chun	 taithí	 teagaisc	 agus	 foghlama	
éifeachtach	a	chur	ar	fáil	



	
Tá	deiseanna	 forbartha	gairmiúla	 tosaigh	agus	 leanúnaí	de	dhíth	ar	mhúinteoirí	 freisin	 le	
bheith	in	ann	iad	seo	a	leanas	a	dhéanamh:	
	
•	 le	 bheith	 ar	 an	 eolas	 faoi	 na	 straitéisí,	 cur	 chuigí,	 modheolaíochtaí	 agus	
idirghabhálacha	 éagsúla	 ar	 féidir	 a	 úsáid	 chun	 an	 litearthacht	 agus	 uimhearthacht	 a	
theagasc	mar	réimsí	discréideacha	agus	ar	fud	an	churaclaim	
•	 meascán	de	chur	chuigí	teagaisc	éifeachtacha	a	úsáid	lena	n-áirítear	treoir	dhíreach	
idirdhealaitheach	scilbhunaithe	agus	úsáid	obair	ghrúpa	chomhoibríoch	
•	 a	 gcleachtas	 ina	 seomra	 ranga	 a	 ailíniú	 leis	 na	 curaclaim	 seachas	 leis	 na	
téacsleabhair	nó	leis	na	scéimeanna	léitheoireachta	amháin	
•	 na	baic	atá	roimh	dhaoine	óga	ó	chúlraí	faoi	mhíbhuntáiste	chun	an	uimhearthacht	
agus	litearthacht	a	ghnóthú	a	bhriseadh	síos	
•	 tacú	le	foghlaim	na	scoláirí	le	riachtanais	tacaíochta	bhreise,	lena	n-áirítear	scoláirí	
nach	bhfuil	an	Béarla	ná	an	Ghaeilge	mar	an	chéad	teanga	agus	scoláirí	a	bhfuil	deacrachtaí	
acu	
•	 úsáid	 a	 bhaint	 as	 leanúntas	 de	 chur	 chuigí	 measúnaithe	 a	 bhfuil	 breithniú	 maith	
déanta	orthu	chun	na	chéad	chéimeanna	eile	a	shocrú	don	fhoghlaim	agus	cur	chuigí	i	dtreo	
an	teagaisc	á	bpleanáil	
•	 aiseolas	a	thabhairt	do	dhaoine	óga	ar	an	dul	chun	cinn	atá	déanta	acu	agus	moltaí	
soiléire	a	 thabhairt	dóibh	maidir	leis	na	chéad	chéimeanna	eile	ar	chóir	dóibh	a	ghlacadh	
chun	cur	leis	an	bhfoghlaim	a	dhéanann	siad	
•	 caidreamh	a	bhunú	 le	 tuismitheoirí	a	scoláirí	sa	chaoi	 is	go	spreagfar	 tuismitheoirí	
chun	tacú	le	foghlaim	a	leanaí.	
	
	
Le	 bheith	 i	 gceannas	 feabhas	 a	 chur	 ar	 an	 litearthacht	 agus	 ar	 an	
uimhearthacht	 ina	scoileanna,	 tá	na	deiseanna	seo	a	 leanas	de	dhíth	ar	
na	príomhoidí	agus	na	príomhoidí	tánaisteachta	
	
•	 a	 dtuiscint	 féin	 a	 fháil	 ar	 an	 gcaoi	 is	 fearr	 le	 scileanna	 litearthachta	 agus	
uimhearthachta	a	fhorbairt	i	leanaí	agus	i	ndaoine	óga	
	
•	 a	 dtuiscint	 féin	 a	 fháil	 ar	 an	 gcaoi	 inar	 féidir	 le	 múinteorí	 úsáid	 a	 bhaint	 as	 an	
measúnacht	chun	foghlaim	na	scoláirí	a	phleanáil,	chun	deacrachtaí	foghlama	a	aithint	agus	
chun	fianaise	d’fhoghlaim	na	scoláiri	a	chur	ar	fáil	
	
•	 na	 scileanna	 riachtanacha	 a	 bhaint	 amach	 ionas	 go	mbeidh	 siad	 in	 ann	 a	 bheith	 i	
gceannas	féinmheastóireachta	scoile	atá	bunaithe	ar	fhianaise	agus	feabhsú	scoile.	
	
	

	
	
	
	
	
	



Plean	Litearthachta		
	
Sa	 straitéis	 litearthachta	 agus	 uimhearthachta	 seo	 aithnítear	 go	 bhfuil	 riachtanais	
foghlama	 atá	 an-éagsúil	 ag	 foghlaimeoirí	 i	 scoileanna	 Gaeilge	 agus	 gur	 gá	 dóibh	 na	
scileanna	litearthachta	a	fhorbairt	i	nGaeilge	(mar	an	chéad	teanga	atá	acu	nó	mar	chéad	
teanga	na	 scoile)	agus	i	mBéarla.	Beidh	na	foghlaimeoirí	seo	ag	forbairt	a	gcumais	chun	
labhairt,	 léamh	 agus	 scríobh	 i	 nGaeilge	 agus	 i	 mBéarla,	 ag	 forbairt	 a	 gcumais	 chun	
bogadh	 go	 héasca	 idir	 an	 dá	 theanga	 agus	 ag	 forbairt	 a	 gcumais	 lena	 bhfoghlaim	
litearthachta	a	aistriú	ó	theanga	amháin	go	dtí	an	ceann	eile.	
	
Ní	 mór	 dúinn	 múinteoirí	 a	 ullmhú	 chun	 forbairt	 a	 dhéanamh	 ar	
scileanna	litearthachta	na	scoláirí	
	
•	 a	 chinntiú	 go	 dtuigeann	 múinteoirí	 an	 próiseas	 ina	 sealbhaítear	 an	
luathléitheoireacht	 agus	 an	 chaoi	 a	 ndéantar	 na	 scileanna	 léitheoireachta	 a	 fhorbairt	
agus	a	chomhdhlúthú	dá	réir	agus	an	chéad	agus	dara	teanga	á	sealbhú	
•	 teagasc	ar	leith	de	struchtúr	agus	feidhm	na	teanga	i	scríbhinn	agus	ó	bhéal	
•	 na	 bunchlocha	 tógála	 léitheoireachta	 á	 dteagasc:	 feasacht	 ar	 fhocail	 agus	 ar	
chodanna	focail	(feasacht	fhóneolaíoch	agus	fhónéimeach),	litreacha-siombailí	a	aithint,	
fónaic	 (rialacha	litreacha-fuaimeanna),	 focail	a	 aithint,	 líofacht,	 stór	 focal	agus	 tuiscint	
(an	cumas	chun	ciall	a	bhaint	as	téacs)	
•	 forbairt	 ar	 leith	 de	 scileanna	 ardoird	 agus	 straitéisí	 don	 léamhthuiscint	 (m.sh.	
aisghabháil,	 ceisteanna	a	 chur,	 tátal	 á	 bhaint,	 sintéisiú,	meastóireacht	 a	dhéanamh	go	
criticiúil)	
•	 forbairt	 ar	 scileanna	 ísealoird	 (lámhscríbhneoireacht,	 litriú,	 poncaíocht)	 agus	
scileanna	ardoird	agus	straitéisí	 (ábhair	á	roghnú,	smaointe	á	nginiúint	agus	á	gcur	le	
chéile,	athmheas	á	dhéanamh,	eagarthóireacht	á	déanamh)	chun	tacú	leis	an	bhforbairt	
scríbhneoireachta	
•	 spreagadh	 a	 thabhairt	 do	 dhaoine	 óga	 chun	 léamh	 a	 dhéanamh	 le	 taitneamh	 a	
bhaint	 as,	 agus	 chun	 scríobh	 agus	 cumarsáid	 a	 dhéanamh	 i	 raon	 comhthéacsanna	
údaracha	chun	na	críocha	agus	le	lucht	féachana	éagsúla	
•	 taitneamh	agus	cumas	na	múinteoirí	sa	litearthacht	a	fhorbairt.	
	

SPRIOCANNA	FEABHSÚCHÁIN	
LÉITHEOIREACHT	GAEILGE	

(MAR	A	BHAINEANN	LE	GNÓTHACHTÁIL	NA	
NDALTAÍ)	

GNÍOMHARTHAÍ	RIACHTANACHA	
(MAR	A	BHAINEANN	LE	TEAGASC	AGUS	LE	

FOGHLAIM	A	CHUIDEOIDH	LEIS	NA	SPRIOCANNA	
A	BHAINT	AMACH)	

	
	
Deacrachtaí		le	teanga/focla	sna	leabhra	
léitheoireachta	

	
• Liosta	focail	nua	óna	leabhra	Seideán	Sí	
a	sheoladh	abhaile	bunaithe	ar	na	
céimeanna	éagsúla	leabhra.	(sight	
words	trí	Ghaeilge)		



	
Clár	ceart	Fónaice	ag	teastáil	
	

	
• Déanfar	in-fheistíocht	i	Fonn	Fónaice	
don	scoil	

	
	
Brú	ama	maidir	le	éisteacht	le	gach	duine	
sa	léitheoireacht	
	

	
• Stáisiúin	Léitheoireacht	a	éagrú	sa	

seomra	ranga	
• Léamh	a	dhéanamh	i	rith	am	

súgradh	
• Léamh	a	dhéanamh	i	rith	am	

Aistear	
• Tacaíocht	ó	CRS	
• Literacy	lift-off	a	chur	i	bhfeidhm	i	

ngach	rang	(10	seachtaine)	uair	in	
aghaidh	na	bliana	

	
	
Níos	mó	aiseolas	do	thuistí	ó	Mhúinteoirí	
maidir	le	dul	chun	cinn	a	bpáistí		agus	
moltaí	do	léitheoireacht	sa	Ghaeilge	
	

	
• Cruinniú	a	chinntiú	le	tuistí	atá	buairt	

faoina	bpáistí			
• Cinntiú	go	dtuigeann	tuistí	gur	féidir	

leo	teacht	má	tá	buairt	acu	
• Eolas	seo	a	roinnt	ag	an	oíche	eolais	

ranga	agus	sa	nuachtlitir	
	

	
Ní	théann	30%	de	na	páistí	chuig	an	
leabharlann	

	
• Turas	Scoile	chuig	an	leabharlann	
• Aonach	na	leabhair	
• An	leabharlann	a	mholadh	le	tuistí	

ag	an	oíche	eolais	ranga	agus	ag	sa	
nuachtlitir	scoile	

• Téama	leabharlann	in	AISTEAR	
• Leabhra	a	thógáil	ar	scoil	

Níos	mó	aird	ar	mheasúnú	i	bpleananna	na	
múinteoirí	
(ag	tógáil	measúnú	den	fhoghlaim	agus	
measúnú	chun	foghlaim	san	áireamh)	

	
• Fillteáin	mheasúnaithe	i	chuile	

sheomra	ranga	
• Spriocanna	na	bpaistí	a	chinntiú	

gach	téarma	
• Cinntiú	moltaí	an	FMS	a	chur	chun	

cinn	
Timpeallacht	atá	tugtha	don	fhoghalim	a	
chothú	

• Léitheoireacht	go	luath	ar	maidin	
• D.E.A.R	/	
• U.S.S.R	trí	Ghaeilge	
• Fáiltiú	roimh	carachtéirí	ó	leabhra	

sa	rang	(hot-seating)	
• Failtiú	roimh	údair	leabhra	
• Gléasadh	mar	carachtéirí	leabhra	
• Léirmheas	agus	moltaí	leabhra	a	

tháirgeadh	sa	rang	
• Ag	léamh	le	comrádaithe	(peer)	



• Scríobh	leabhar	trí	Ghaeilge	
	

Acmhainní:	
Leabhra	a	chur	ar	fáil	ar	na	ipads	

• Apps	le	leabhra	Gaeilge	a	chruthú	a	
cheannacht	

• Cluasáin	a	cheannacht		
• In-fheistíocht	a	dhéanamh	i	níos	mó	

leabhra	don	leabharlann	
	

Bheadh	seicliosta	/	prófíl	léitheoireachta	
áisiúil	chun	dul	chun	cinn	léitheoireacht	na	
Gaeilge	a	thaifeadaigh	

• Seicliosta	/	prófílí	léitheoireachta	/	
rubric	a	chumadh	a	bheadh	
oiriúnach	don	léitheoireacht	
Gaeilge	

Úsáid	leabhra	Seideán	Sí	ar	an	idirlín	 • Labhairt	le	tuismitheoirí	faoin	
acmhainn	seo	atá	ar	fáil	maidir	le	
tacú	lena	bpaistí	sa	léitheoireacht	
Gaeilge	

• É	a	chur	sa	Nuachtlitir	go	rialta	
	

	
• Bheartaíomar	an	fhoireann	tacaíocht	foghlama	a	úsáid	go	héifeachtach	chun	tacú	le	

cúrsaí	litearthacht	na	scoile	mar	atá	aimsithe	thuas-luaite.	‘Séard	atá	i	gceist	leis	seo	
ná	go	rachaidh	na	múinteoirí	 tacaíocht	 foghlama	go	dtí	ranganna	faoi	 leith	agus	go	
mbeidh	 idir	chomh-mhúinteoireacht	agus	obair	stáisiúin	ar	siúil	acu	chun	tacú	 leis	
an	gclár	a	mhúineadh	i	gceart.	Beidh	an	múinteoir	ranga	agus	an	múinteoir	tacaíocht	
foghlama	ag	pleanáil	agus	ag	obair	go	dlúth	lena	chéile	chun	caighdeán	tuiscinne	na	
bpáistí	a	ardú	agus	a	fheabhsú.		
	

	
• Tá	tumoideachas	ar	siúl	i	nGaelscoil	an	Chuilinn.	Ciallaíonn	sé	sin	nach	gcuirtear	tús	

le	múineadh	 an	 Bhéarla	 go	 dtí	 théis	 briseadh	 na	 Samhna	 sna	 Naíonáin	Mhóra.	 Le	
cúpla	 blian	 anuas	 tá	múinteoirí	 na	 Naíonáin	 tar	 éis	 tabhairt	 faoi	 ndeara	 go	 bhfuil	
páistí	ag	teacht	ar	scoil	gan	bhunchloch	teanga	an	Bhéarla	acu.	Tagann	cuid	páistí	ar	
scoil	 gan	 foclóir	 leathan	 Béarla	 acu,	 bíonn	 deacrachtaí	 acu	 iad	 féin	 a	 chur	 in	 iúil,	
bíonn	 easpa	 scileanna	 éisteachta	 agus	 urlabhra	 i	 gceist	 ,	 ní	 bhíonn	 na	 rannta	
tradaisiúnta	ar	eolas	acu	agus	uaireanta	níl	cultúr	léitheoireachta	cothaithe	sa	bhaile	
dóibh.	Toisc	seo,	 tá	sé	 tugtha	 faoi	ndeara	againn	nach	bhfuil	máistreacht	acu	ar	an	
gcéad	teanga	agus	bíonn	fadhbanna	ag	roinnt	páistí	 leis	an	dara	teanga	a	shealbhú	
dá	bharr.	Mar	thoradh	ar	seo,	bheartaigh	foireann	na	scoile	smaointe	a	thabhairt	do	
thuistí	 nua	 scoile	 ag	 an	 lá	 eolais	 maidir	 le	 tacaíocht	 a	 thabhairt	 dá	 bpaistí	 don	
litearthacht	agus	uimhearthacht	agus	iad	ag	cur	tús	leis	an	scoil.		

	
	
	
	
	



Improvement	Targets	
ORAL	LANGUAGE	

	

Required	Actions	
(Teaching	and	Learning	That	Will	

Help	Achieve	The	Target)	
Increase	opportunities	for	pupils	to	talk,	
orally	present	projects	and	express	
opinions	
in	front	of	class	and	large	groups	of	people.	
	

Organise	weekly	slot	in	timetable	to	allow	
pupils	from	other	class	present	to	your	
class.	(Show	and	tell,	Book	review)	and	
vice	versa.		
	
Presentations	at	assembly.		

Continue	to	improve	the	standard	of	oral	
language	skills	attainment	for	all	classes.	
	

Develop	oral	language	pupil	checklist	
using	curriculum	objectives.		
	
Checklist	to	be	completed	by	teachers	at	
the	end	of	each	term	to	monitor	targets	
and	identify	areas	for	development.	
	
Each	teacher	will	familiarise	
themselves	with,	and	utilize	the	PDST	
document	“Five	Components	of	Effective	
Oral	Language	Instruction”	

Assign	Oral	Language	Homework		 Class	teachers	will	commit	to	assigning	
oral	language	home	work	at	least	once	per	
month,				
	
Parents	will	be	informed	of	this	at	
information	night.		

Increase	use	of	digital	media	and	apps	in	
the	classroom	with	relation	to	oral	
language	

School	will	research	and	invest	in	some	
Oral	Language	iPad	apps.		
	
Class	teachers	will	post	on	their	class	page	
on	the	school	website	names	of	apps	they	
think	may	help	parents	develop	their	
child’s	oral	language	skills	at	home.		

Oral	language	skills	are	actively	practised	
across	the	curriculum	with	formal	
timetabling	of	oral	language	development	
weekly:	discrete	and	indiscrete	oral	
language	lessons.	
	

Each	teacher	will	commit	to	timetabling	
and	carrying	out	at	least	one	half	hour	
discrete	oral	language	lesson	every	
week	

Specific	teaching	of	oral	language	skills	
and	regular	practice	of	these	skills	(The	
importance	of	eye	contact	in	
listening/speaking)	
	

Listening	and	speaker	charts	on	display	in	
each	classroom	identifying	a	“good	
listener”	and	a	“good	speaker”.	

Continue	to	improve	the	standard	of	
vocabulary	attainment	for	all	classes.	
	

Deliberate	teaching	of	theme	based	
vocabulary	across	the	school.	
	
Word	wall	displaying	the	new	vocabulary	
encountered	during	



the	week.	
	
Pre-teaching	vocabulary	and	words	
introduced	by	teacher	in	advance	of	a	
reading/literacy	lesson	
	

Staff	to	be	made	aware	of	teaching	and	
learning	resources	for	oral	language	
development	in	the	school.	
	

Supplementary	resources	to	
be	sourced	from	within	the	school	and	
resources	bought	if	necessary	(Listening	
and	speaking	:Folens)	and	
Chatterbox	will	be	introduced	
across	the	school.	

	
	
	
	
	

Plean	Uimhearthachta	Gaelscoil	an	Chuilinn	
	
Ní	mór	dúinn	múinteoirí	a	ullmhú	chun	forbairt	a	dhéanamh	ar	scileanna	uimhearthachta	
na	scoláirí	
	
Leis	an	bhforbairt	ghairmiúil	thosaigh	agus	leanúnach	a	dhéanann	múinteoirí	ní	mór	dóibh	
a	 bheith	 in	 ann	 cabhrú	 le	 daoine	 óga	 chun	 tuiscint	 choincheapúil	 níos	 doimhne	 sa	
mhatamaitic	 a	 fhorbairt	 agus	 an	 cumas	 le	 coincheapa	matamaitice	 a	 chur	 i	 bhfeidhm	 ina	
saol	féin.	Ciallaíonn	sé	go	mbeidh	gá	le	múinteoirí	a	ullmhú:	
	
•	 forbairt	a	dhéanamh	ar	an	tuiscint	atá	acu	féin	ar	an	gcaoi	ina	bhféadfái	coincheapa	
matamaitice	a	úsáid	go	laethúil;	an	cumas	atá	iontu	chun	eolas	atá	curtha	ar	fáil	i	dtéarmaí	
matamaitice	 a	 thuiscint	 agus	 a	 chur	 in	 iúl;	 an	 cumas	 atá	 iontu	 iniúchadh	 a	 dhéanamh,	 a	
bheith	 hipitéiseach	 agus	 dul	 chun	 réasúin	 go	 loighiciúil;	 an	 cumas	 atá	 iontu	 modhanna	
éagsúla	a	úsáid	chun	fadhbanna	a	réiteach	
•	 a	 chinntiú	 go	 bhforbraítear	 scileanna	 na	 ndaoine	 óga	 agus	 iad	 ag	 tabhairt	 faoi	
nósanna	imeachta	go	solúbtha	agus	go	cruinn	
•	 an	teanga,	smaoineamh	agus	ciall	a	insileadh	i	dteagasc	na	matamaitice	
•	 tascanna	dúshlánacha	ceannoscailte	a	úsáid	ina	spreagtar	daoine	óga	le	dul	i	ngleic	
le	fadhbanna	a	réiteach	ar	bhealach	lánbhrí	
•	 daoine	óga	a	chumasú	chun	tuiscint	agus	taitneamh	a	bhaint	as	an	matamaitic.	
	

SPRIOCANNA	FEABHSÚCHÁIN	
UIMHEARTHACHT	

(MAR	A	BHAINEANN	LE	GNÓTHACHTÁIL	NA	
NDALTAÍ)	

GNÍOMHARTHAÍ	RIACHTANACHA	
(MAR	A	BHAINEANN	LE	TEAGASC	AGUS	LE	

FOGHLAIM	A	CHUIDEOIDH	LEIS	NA	SPRIOCANNA	
A	BHAINT	AMACH)	

	
Tuismitheoirí	a	chur/choinneáil	ar	an	 • Tuairisc	na	dTuistí	



eolas	maidir	le	laigeachtaí	a	bpáistí	sa	
Mhata	
	

• Labhairt	neamh-fhoirmiúil	
• Cruinnithe	Tuistí:	Dul	chun	cinn	an	
phaiste	a	thuairisciú	i	snáitheanna	
éagsiúil	sa	Mhata	

Níos	mó	treoir	a	thabhairt	do	
thuismitheoirí	i	leith	Uimhearthacht	

• Nascanna	a	chur	ar	shuíomh	idirlín	na	
scoile	

• Foclóir	Béarla	a	tháirgeadh	dóibh	
• Léiriú	ó	shuíomh	
www.seandeleaney.com	sa	mhata	a	
thabhairt	ag	an	oíche	eolais	

Dul	chun	cinn	maidir	le		
	

• Am	/	Tomhais	
	
	
	

• Teanga	réiteach		
faidhb	eanna	

	
	

• Mar	a	mhol	an	PDST,	trí	lá	a	
chaitheamh	ar	Uimhearthacht	sa	
tseachtain	agus	dhá	lá	a	chaitheamh	ar	
na	snaitheanna	eile.	

• Ba	cheart	go	mbeadh	lá	nó	dhá	lá	gan	
téacsleabhra	sa	tseachtain	le	béim	a	
chur	ar	cheachtanna	phraicticiúil.	
	

• Níos	mó	ama	a	chaitheamh	ag	
múineadh	teanga	na	Mata	sa	rang		

	
	

Obair	bhaile	níos	dúshlánaigh	a	thairgeadh	
do	na	paistí	le	béim	ar	Mhata	sa	
dTimpeallacht	
	
	

• Obair	bhaile	a	thabhairt	ar	a	laghad	la	
amháin	in	aghaidh	na	seachtaine	ina	
mbeidh	ar	na	paistí	gnéithe	den	Mhata	
sa	bhaile	a	aithint	

• Obair	bhaile	ina	mbeidh	ar	an	bpáiste	
comh-oibriú	lena	dtuismitheoirí	sa	
Mhata	a	thabhairt	

	
Grá	don	Mhata	
	
Cé	go	bhfuil	céatadan	ard	paistí	ina	
dtaitníonn	Mata	leo	(88%),	iarracht	a	
dhéanamh	an	caighdeán	sin	a	shlánú	
	

• Lá	amháin	in	aghaidh	na	míosa,	lá	
spraoiúil	sa	Mhata	a	eagrú	sa	scoil	
iomlán.	Is	féidir	na	smaointe	seo	a	
leanas	a	úsáid:	

• Lorg	Mhata	
• Cór	Mata	(Math	choir)	
• Puzail		
• Réiteach	faidhbeanna	mar	ghrúpa	
• Enigmatics.com	
• Mangahigh.com	
	
	
In-fheistíocht	a	dhéanamh	a	mbog-earraí	
Mata	

	
Go	dtabharfar	níos	mó	aird	ar	mheasunú	
sa	Mhata	
	

• Go	ndéanfar	iarracht	feabhas	a	chur	ar	
an	réimse	modhanna	measúnaithe	a	
úsáidtear	-	comhdháil,	fillteáin	



tionscadail,	léarsciliú	coincheapa	agus	
féin-mheasúnú	

	
• Soilse	tráchta	a	úsáid	
• Éadain	Smileys	a	úsáid	
• Níos	mó	deiseanna	labhairt	faoi	céard	a	

d’fhoghlaim	siad	a	thabhairt	do	na	
páistí	
	

Timpeallacht	atá	tugtha	don	Mhata	a	
shealbhú	
	
	
	
	
	
	
	
Ceangal	a	dheanamh	idir	Uimhearthacht	
agus	Litearthacht	

Uimhreacha	/	tomhaiseanna	le	feiceáil	i	
dtimpeallacht	na	scoile	
	
• Clós	na	scoile	
• Hall	na	scoile	
	
Developing	Maths	Eyes	a	fháil	ó	Ionad	
Oideachais	Iar-BhAC	
	
	
Leabhra	a	cheannacht	le	téama	
uimhearthacht	iontu	mar	shampla:	
The	Centipedes’	1000	legs	
	
	
	

	
	

Ról	Tuismitheoirí	sa	litearthacht	agus	uimhearthacht	
			
Tá	 tionchar	 suntasach	 agus	 dearfach	 ag	 tacaíocht	 tuismitheoirí	 atá	 rannpháirteach	 i	
bhfoghlaim	 a	 leanaí	 ar	 a	 mbaineann	 leanbh	 amach	 i	 gcúrsaí	 oideachais,	 go	 háirithe	 sa	
litearthacht	 agus	 san	 uimhearthacht.	Bíonn	 gnóthachtáil	 níos	 fearr	 ag	 daoine	óga	 nuair	 a	
bhíonn	 spéis	 ghníomhach	 ag	 a	 dtuismitheoirí	 ina	 gcuid	 oideachais,	 nuair	 a	 thugann	 siad	
tacaíocht	 agus	 spreagadh	 dóibh	 agus	 nuair	 a	 chruthaíonn	 siad	 ionchais	 arda	 ach	 cinn	 ar	
féidir	 a	 bhaint	 amach.	 Tá	 an	 tacaíocht	 a	 thugann	 tuismitheoirí	 do	 leanaí	 óga	 ní	 hamháin	
lárnach	 don	 fhorbairt	 a	 dhéanann	 siad,	 ach	 i	 gcúinsí	 áirithe	 d’fhéadfadh	 sé	 an	 tionchar	
diúltach	 atá	 ag	 stádas	 socheacnamaíoch	 íseal	 nó	 gnóthachtáil	 oideachais	 íseal	 na	
dtuismitheoirí	 a	 mhaolú.	 Léiríonn	 torthaí	 na	 Measúnachtaí	 Náisiúnta	 Matamaitice	 agus	
Léitheoireachta	 sa	 Bhéarla	 in	 2009	 go	 bhfuil	 nasc	 láidir	 idir	 timpeallacht	 an	 bhaile	 agus	
gnóthachtáil	 an	 scoláire.	 Mar	 shampla,	 bhí	 baint	 ag	 an	 ngnóthachtáil	 ard	 leis	 an	 méid	
leabhar	 agus	 acmhainní	 oideachais	 a	 bhí	 ar	 fáil	 sa	 bhaile,	 agus	 bhí	 baint	 ag	 gnóthachtáil	
íseal	leis	na	cleachtais	ar	nós	teilifís	a	bheith	lonnaithe	i	seomra	leapa	linbh	agus	an	iomarca	
ama	a	chaitheamh	ar	an	idirlíon	nó	ag	imirt	cluichí	físe.	
	
	
	



	
Litearthacht,	 Uimhearthacht	 agus	 Teicneolaíocht	 Eolas	 agus	 Cumarsáid	
(ICT).	
	
Is	 scoil	 nua	 sinn	 atá	 ag	 fás	 agus	 ag	 forbairt	 faoi	 láthair.	 Tá	 12	 rang	 againn	 le	 clár	
idirghníomhach,	ríomhaire	ranga	agus	amharcléiritheoir	i	ngach	ceann	acu.	Tá	tralaí	le	32	
ríomhaire	 glúine	 agus	 6	 boscaí	 le	 16	 x	 ipad	 iontu	 freisin.	 Baintear	 úsáid	 astu	 go	 laethúil	
chun	 tacú	 go	 h-éifeachtach	 le	 foghlaim	 agus	 forbairt	 na	 bpáistí.	 Tá	 foireann	 óg	 fuinniúil	
againn	atá	suas	chun	dáta	agus	oillte	san	ICT	chun	tabhairt	 faoi	úsáid	na	teicneolaíochta	i	
mbealach	a	chuireann	go	 láidir	le	 litearthacht	agus	uimhearthacht	an	churaclaim.	 I	measc	
na	 modhanna	 agus	 áiseanna	 seo,	 úsáidtear	 an	 ceamara	 digiteach,	 ríomhairi	 glúine,	
bogearraí	oideachasúla,	mar	shampla,	Word	Shark	agus	Number	Shark,	Kahoot,	Socrative,	
suíomhanna	 idirlíne	 inmholta,	 ar	nós,	 scoilnet,	 applesfortheteacher	agus	 topmarks	srl.	Tá	
dea-chleachtas	againn	sa	scoil	aon	cheachtanna	 leictreonacha	nó	áiseanna	 leictreonacha	a	
úsáidtear	 sa	 seomra	 ranga	 a	 chuir	 suas	 ar	 an	 ‘GOOGLEDRIVE’	 ionas	 go	 bhfuil	 teacht	 ag	
múinteoirí	ar	áiseanna	teicneolaíocht	a	chéile	.	Tá	suíomh	idirlín	scoile	againn	chomh	maith	
agus	úsáidimid	an	áis	seo	chun	moltaí	litearthachta	agus	uimhearthachta	a	mholadh	agus	a	
roinnt	le	tuismitheoirí	na	scoile	ó	am	go	chéile.	
	

Ba	chóir	go	gcuirfeadh	an	litearthacht	agus	an	uimhearthacht	le	gach	gné	de	churaclam	
leathan	agus	cothromaithe	
	
Má	leagann	scoileanna	béim	ar	leith	ar	fhorbairt	agus	monatóireacht	scileanna	litearthachta	
agus	uimhearthachta	na	scoláirí	níl	sé	seo	ar	neamhréir	le	curaclam	leathan	agus	
cothromaithe,	ná	níor	chóir	go	n-eascródh	curaclam	ina	bhfuil	fócas	cúng	i	gceist,	ach	a	
mhalairt.	Tá	gá	lena	chinntiú	go	mbíonn	scileanna	litearthachta	agus		uimhearthachta	ar	a	
t(h)oil	ag	gach	leanbh	i	raon	leathan	comhthéacsanna	má	tá	i	gceist	iad	a	chur	ar	gcumas	
chun	fáil	ar	an	bhfoghlaim	i	raon	mór	réimsí.	San	am	céanna,	féadfaidh	an	fhoghlaim	san	
uile	réimse	den	churaclam	deiseanna	na	scoláirí	chun	a	gcuid	scileanna	litearachta	agus	
uimhearthachta	a	shealbhú	agus	a	chur	i	bhfeidhm	a	shaibhriú	go	mór.	
 
 
Athbhreithniú    
 
Beidh an polasaí seo á mheas go rialta agus á huasdhátú de réir mar is gá. 
 
Rinneadh an t-uasdátú is deirnaí ar an bpolasaí seo ag Cruinniú Bord ar an 5ú Aibreán 2022. 
Déantar dul chun cinn an pholasaí a phlé ag cruinnithe foirne go bliaintiúil. 
 
 
Sínithe: ____________________________________________  Dáta: ______________ 
   Cathaoirleach 
 


