
 

 
 

Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 
Plean Gníomhaíochta Feabhsúcháin Scoile Uile 

[Iar-bhunscoileanna]  

 
 

 
 

  

Ainm na hIar-bhunscoile: Coláiste Muire 

 
 
Uimhir Rolla: 64691Q  

 
 
Tréimhse an Phlean: Eanáir 2018 – Meitheamh 2020    

 
 
Dáta faofa ag Bord Bainistíochta: 25 Eanáir 2018 



Clár feabhsúcháin ag teacht le critéir theanga-bhunaithe chun críche 
aitheantais mar iar-bhunscoil Ghaeltachta: Ráiteas achomair  

 

2 
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Achoimre ar an bPlean Gníomhaíochta 
Feabhsúcháin Scoile Uile 

Spriocanna feabhsúcháin: 
Cuntas achomair soiléir a thabhairt ar na feabhsúcháin atá ceaptha ag an scoil a bhaint amach i ngeall ar na gníomhartha atá sonraithe sa Phlean Gníomhaíochta Feabhsúcháin Scoile Uile. 
Tabhair faoi deara an difríocht idir spriocanna feabhsúcháin agus na gníomhartha a bheidh le cur i bhfeidhm chun na spriocanna sin a bhaint amach. (cuirtear uimhreacha leis na 
spriocanna, ag tosú le      1. 2. 3. thíos; leathnóidh an bosca de réir mar is gá. Ba chóir tagairt do na critéir theanga-bhunaithe mar atá in Imlitir 0034/2017. 
 
Comhthéacs na scoile:  
Tá Coláiste Muire lonnaithe i nGaeltacht Thuar Mhic Éadaigh i gContae Mhaigh Eo. Chuir an Rialtas Coláiste Muire ar bun mar Choláiste Ullmhúcháin do chailíní i 1931. Ba í an Ghaeilge 
gnáth-theanga teagaisc agus labharthaan Choláiste. ‘Is í an aidhm a bhí ag an gcoláiste ná daltaí a thraenáil le bheith ina múinteoirí náisiúnta, go mbeadh ar chumas mhúinteoirí náisiúnta 
a ranganna a mhúineadh trí mheán na Gaeilge, sé sin, ag teacht le polasaí an stáit “an Ghaeilge a chur chun cinn” sa stát nua, Saorstát Éireann.  
Cuireadh deireadh leis an gcóras seo i 1961 agus lean Coláiste Muire ar aghaidh mar ghnáth scoil chónaithe agus lae do chailíní faoi choimirce Siúracha na Trócaire. Lean an traidisiún 
Gaelach a ard léinn ar aghaidh agus cé go ndeachaigh cuid mhaith de na scoláirí le múinteoireacht bhí cáil ar iar-scoláirí i gcúrsaí dleathach, innealtóireachta agus polaitíochta. 
Sa bhliain 1986 tháinig athrú eile, bheartaigh na mná rialta éirí as cúrsaí oideachais i gColáiste Muire. Is iomaí cor a bhí sa scéal ina dhiaidh sin, ach is é an toradh a bhí ar ná gur 
cheannaigh muintir an cheantair an choláiste i 1987 agus ó shin tá an scoil á reáchtáil do bhuachaillí agus do chailíní, faoi Bhord Bainistíochta. 
Tá an fhoireann theagaisc agus an Bhainistíocht ag díriú a n-aird ar na bun-phrionsabail a bhí ag an gColáiste i gcónaí – caighdeán ard Gaelach agus léinn. 
Tá Gaeltacht Thuar Mhic Éadaigh mar Ghaeltacht de chatagóir C. Tá 188 scoláire ag freastal ar an scoil i láthair na huaire. Tá sé tábhachtach go dtabharfaí aitheantas do na dúshláin teanga 
atá ag an LPT seo. Is oileán intíre é an LPT a bhfuil brú air ón mBéarla ó chuile thaobh. Tagann formhór na scoláirí atá ag freastal ar an dá mheánscoil san LPT ó cheantair taobh amuigh den 
Ghaeltacht. D’fhreastal 41.5% de na daltaí sa scoil ar Scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna agus 58.5% de na daltaí ar scoileanna atá lonnaithe sa Ghalltacht. Tá scoil náisiúnta 
Gaeltachta amháin agus dhá Ghaelscoil sa limistír scoile. I láthair na huaire tá daltaí ó 19 bunscoil Béarla & 5 bhunscoil le Gaeilge ag freastal ar Choláiste Muire. 
I gColáiste Muire déanann an fhoireann teagaisc agus bainistíocht na scoile gach iarracht a chinntiú go bhfuil gach dalta sona agus sábháilte agus go mbaineann sé/sí amach a c(h)umas i 

dtimpeallacht scoile atá comhbhách agus comhoibritheach. Sa mheastóireacht scoile uile a déanadh i Meán Fómhair 2016 dúradh gur phríomhláidreacht de chuid na scoile é éiteas an 

chúraim do na scoláirí. 

Tá na torthaí thíosluaite bailithe ó shuirbhé a rinneadh ar dhaltaí & thuismitheoirí i mí na Samhna 2017. 
 
Daltaí: 
Dúirt 50% de na daltaí go raibh a fhios acu faoi na buntaistí a bhaineann leis na hábhair a dhéanamh trí Ghaeilge agus dúirt 50% acu nach raibh a fhios acu. 
Dar le 37% de na daltaí, ba mhaith leo a bheith líofa sa Ghaeilge amach anseo. Bhí 33% nár mhaith leo a bheith líofa agus 30% gur cuma leo. 
Dúirt 44% de dhaltaí gur thaitin an Ghaeilge leo, 30% nár thaithin sé leo agus 26% gur cuma leo faoin nGaeilge. 
Dar le 18% de dhaltaí, labhraíonn siad Gaeilge sa bhaile agus dúirt 82% nach labhraíonn siad Gaeilge sa bhaile. 
 
Tuismitheoirí: 
Tá 61% de theaghlaigh ina gcónaí lasmuigh den Ghaeltacht agus 39% sa Ghaeltacht. 
Nuair a chuireadh an cheist ar thuismitheoirí maidir le céard é príomhtheanga chumarsáide an teaghlaigh, níor fhreagair teaghlaigh ar bith gurb í Gaeilge amháin an teanga chumarsáide. 
Dúirt 68% gurb í Béarla amháin a labhair siad. 
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Dar le 61% de thuismitheoirí, tá Gaeilge tábhachtach dóibh mar áis oideachais. Dúirt 26% nach raibh sé agus 13% gur cuma leo. 
 
Múinteoirí: 
Dar leis na múinteoirí, tá 80% compordach i dtaobh tuiscint na Gaeilge, 65% compordach i dtaobh labhairt na Gaeilge agus 56% compordach i dtaobh scríobh na Gaeilge. 
Tá 92% den fhoireann sásta freastal ar ranganna Gaeilge a bheadh curtha ar fáil ag an mBord Bainistíochta. 
 
Is é an bagairt is mó do Choláiste Muire agus í ag druidim i dtreo cur chuige lántumtha ná go dtiocfaidh laghdú súntasach ar líon na ndaltaí sa scoil agus dá bharr sin tiocfaidh laghdú ar líon 
na múinteoirí sa scoil. Dá dtarlódh sé sin ní bheadh an scoil in ann leanúint ar aghaidh leis an réimse ábhair atá curtha ar fáil inti i láthair na huaire. 
 
Spriocanna ginearálta: 

1. Go mbeidh fáil ar churaclam, gníomhachtaí curaclaim, gníomhachtaí comhchuraclaim agus gníomhachtaí seach-churaclaim trí mheán na Gaeilge. (Critéir uimhir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
& 11) 

2. Cumarsáid na scoile trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn. (Critéir uimhir a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 & 10) 
3. Nasc láidir a chothú le pobal na scoile ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomh-theanga cumarsáide agus an cultúr Gaelach a spreagadh. (Critéir uimhir a 7, 8, 9 & 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gníomhartha a bhaineann le sain-spriocanna: 
Leag amach go hachomair na sainghníomhartha atá molta ar mhaithe leis na spriocanna ginearálta thuas a bhaint amach. Is féidir tuilleadh sraitheanna a chóipeáil agus a ghreamú isteach 
thíos nó ar an leathanach thall más gá. Ba chóir tagairt do na critéir theanga-bhunaithe atá ar fáil in Imlitir 0034/2017. 
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Sain-spriocanna 
Gníomhartha a rachaidh i 
ngleic le sain-spriocanna 

Critéir ratha* Cé? 
Ról ceannais 

ag? 
Cén uair? Acmhainní? 

Sprioc ginearálta 1 
Go mbeidh fáil ar churaclam, gníomhachtaí curaclaim, gníomhachtaí comhchuraclaim agus gníomhachtaí seach-churaclaim trí mheán na Gaeilge 

(a) Leathnú ar an bhfáil ar churaclaim 
iomlán trí Ghaeilge sna hábhair seo a 
leanas: 

 Mata, Tíreolas, Stair, Staidéar 
Gnó, Líníocht, Ealaín 

(Critéir 1, 2, 3,  4, 6 & 7) 

Labhairt leis na múinteoirí 
sna hábhair seo agus iad a 
chur ar an eolas go mbeidh 
siad seo ag tosnú i Meán 
Fómhair 2018. 

Beidh na múinteoirí ar an 
eolas faoi. 

Príomhoide Príomhoide Eanáir 2018  

 Blas a thabhairt do gach dalta 
i mbliain a haon ar na hábhair 
trí Ghaeilge don chéad cúig 
seachtaine chun muinín na 
ndaltaí a ardú 

Beidh gach dalta ag fáil 
blas ar na hábhair trí 
Ghaeilge 

Na múinteoirí 
ábhair 

Príomhoide Meán Fomhair 
– Deireadh 
Fómhair 2018 

Cuntóir teanga, 
FGL ó COGG, SFGM 
& JCT 

 Cruinniú seachtainiúil ar 
feadh leath uair (am lóin nó i 
ndiaidh am scoile, uaireanta 
Bóthar Hadd.) chun aiseolais 
a fháil agus tacaíocht a 
thabhairt don fhoireann 

Beidh na cruinnithe ag 
tarlú agus beidh na 
múinteoirí ag tacú lena 
chéile agus ag comhoibriú 
lena chéile 

Príomhoide & 
Múinteoirí 

Príomhoide Meán Fómhair 
2018 

 

 Úsáid a bhaint as 
buíonteagasc le tacú le 
múinteoirí i dtaobh na 

Ardeoidh muinín na 
múinteoirí ó thaobh na 
Gaeilge de ina gcuid n-

Na múinteoirí 
ábhair & an 
múinteoir leis 

Príomhoide Meán Fómhair 
2018 ar 

0.27 de mhúinteoir 
(6 uair in aghaidh 
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Gaeilge  ábhair 

Ardeoidh muinín agus 
cumas na ndaltaí 

na huaireanta 
breise 

aghaidh na seachtaine)  

 Tuismitheoirí a chur ar an 
eolas faoin leathnú ag an 
oíche oscailte agus na 
buntaistí a bhaineann le 
tumoideachais a chur in iúl 
dóibh. 

Beidh na tuismitheoirí ar 
an eolas faoi 

Príomhoide Príomhoide Feabhra 2018 Cur i láthair don 
oíche oscailte 

 Club obair bhaile a reáchtáil 
ar feadh trí lá i ndiaidh na 
scoile 

Beidh daoine fostaithe a 
bheidh in ann an club a 
reáchtáil trí Ghaeilge chun 
cúnamh a thabhairt do 
dhaltaí lena gcuid obair 
bhaile 

Teagascóir Príomhoide  €30 in aghaidh na 
huaire x 1.5 uair x 3 
lá x 33 seachtain. 
Uasmhéid: €4,455 

 Beidh fáil ar sraith Béarla i 
ndiaidh an tréimhse blasú sna 
hábhair seo do na daltaí nach 
bhfuil ag déanamh na 
hábhair trí Ghaeilge más gá 

Beidh roinnt daltaí ag 
déanamh dhá ábhar déag 
trí Ghaeilge (féach ar sain-
sprioc (b) thíos) 

Na múinteoirí 
ábhair 

Príomhoide Meán Fómhair 
2018 go 
Meitheamh 
2020 

Cuntóir teanga, 
FGL ó COGG, SFGM 
& JCT 

(b) Leathnú ar an bhfáil ar churaclaim 
iomlán trí Ghaeilge sna hábhair seo a 
leanas: 

 OSSP, OSPS, Corp Oideachais, 
Teagasc Críostaí, Ríomhairí 

Labhairt leis na múinteoirí 
sna hábhair seo agus iad a 
chur ar an eolas go mbeidh sé 
seo ag tosnú i Meán Fómhair 
2018. 

Beidh na múinteoirí ar an 
eolas faoi 

Na múinteoirí 
ábhair  

Príomhoide Eanáir 2018  
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(Critéir 1, 2, 3,  4, 6 & 7) 

 Tuismitheoirí a chur ar an 
eolas faoi seo ag an oíche 
oscailte 

 

Beidh na tuismitheoirí ar 
an eolas faoi 

 

Príomhoide 

 

Príomhoide 

 

Feabhra 2018 

 

 

 Na hábhair seo á mhúineadh 
trí Ghaeilge amháin 

Beidh daltaí ag déanamh 
na hábhair trí Ghaeilge 

Na múinteoirí 
ábhair 

Príomhoide Meán Fómhair 
2018 go 
Meitheamh 
2020 

Cuntóir teanga, 
FGL ó COGG, SFGM 
& JCT 

 Úsáid a bhaint as 
buíonteagasc le tacú le 
múinteoirí i dtaobh na 
Gaeilge  

Ardeoidh muinín na 
múinteoirí ó thaobh 
Gaeilge de ina gcuid n-
ábhair 

Ardeoidh muinín agus 
cumas na ndaltaí 

Na  múinteoirí 
ábhair & an 
múinteoir leis 
na huaireanta 
breise 

Príomhoide Meán Fómhair 
2018 ar 
aghaidh 

Cuntóir teanga, 
FGL ó COGG, SFGM 
& JCT 

0.14 de mhúinteoir 
(3 uair in aghaidh 
na seachtaine) 

(c) Leathnú ar an bhfáil ar churaclaim 
iomlán trí Ghaeilge sna hábhair seo: 

 Eolaíocht, Tíos, Adhmadóireacht 

(Critéir 1, 2, 3,  4, 6 & 7) 

Labhairt leis na múinteoirí 
sna hábhair seo agus iad a 
chur ar an eolas go mbeidh sé 
seo ag tosnú sa scoil i Meán 
Fómhair 2020 agus deis a 
thabhairt dóibh a dhul i 
ngleic leis an téarmaíocht ó 
Mheán Fómhair 2018 

Beidh na múinteoirí ar an 
eolas faoi agus tosóidh 
siad ag ullmhú 

Príomhoide Na múinteoirí 
ábhair 

Feabhra 2018 Cuntóir teanga, 
FGL ó COGG, SFGM 
& JCT 
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 Naisc comhchuraclam a 
aimsiú i measc na hábhair 
eile atá á mhúineadh trí 
mheán na Gaeilge 

Beidh na hábhair ag 
cabhrú lena chéile ó 
thaobh téarmaíochta agus 
foclóra de 

   Cuntóir teanga, 
FGL ó COGG, SFGM 
& JCT 

(d) Múinteoirí a earcú atá in ann na hábhair 
a mhúineadh trí Ghaeilge 

(Critéir 3, 11) 

A fhógairt gur Scoil 
Gaeltachta í Coláiste Muire 
agus go bhfuil múinteoir atá 
in ann na hábhair a 
mhúineadh trí Ghaeilge á lorg  

Beidh sé luaite sa bhfógra 
poist agus beidh daoine 
atá ar chumas maith 
Gaeilge ag cur isteach ar 
na poist 

Príomhoide Bord 
Bainistíochta 

Feabhra 2018 
ar aghaidh 

Plean Teanga don 
limistéar Pleanála 
Teanga Dúiche 
Sheoigheach & 
TMÉ 

(e) Foireann choimhdeach a earcú le 
líofacht sa Ghaeilge 

(Critéir 3, 11) 

A fhógairt gur Scoil 
Gaeltachta í Coláiste Muire 
agus go bhfuil duine atá líofa 
sa Ghaeilge á lorg 

Beidh sé luaite sa bhfógra 
poist agus beidh daoine 
atá ar chumas maith 
Gaeilge ag cur isteach ar 
na poist 

Príomhoide Bord 
Bainistíochta 

Feabhra 2018 
ar aghaidh 

Plean Teanga don 
limistéar Pleanála 
Teanga Dúiche 
Sheoigheach & 
TMÉ 

Sprioc ginearálta 2 
Cumarsáid na scoile trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn 

(a) Athbhreithniú ar an bpolasaí Gaeilge 
chun úsáid na Gaeilge a chothú agus a 
mhéadú sa seomra ranga agus i 
dtimpeallacht na scoile. 

(Critéir 3, 8 & 9) 

Coiste a bhunú ag cruinniú 
foirne chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an bpolasaí 
Gaeilge. Ionadaí a fháil ó 
Chomhairle na nDaltaí, Coiste 
Gaeilge na nDaltaí agus 
Cumann na dTuismitheoirí 
chun suí ar an gcoiste chomh 
maith 

Beidh an coiste bunaithe 
agus athbhreithniú 
déanta ar an bplean 

Príomhoide An coiste Feabhra 2018 
go Bealtaine 
2018 

 

(b) Cumas Gaeilge na foirne a ardú ionas go 
mbeidh an teanga cumarsáide timpeall 

Ranganna Gaeilge a chur ar Beidh foireann na scoile 
ag freastal ar na ranganna 

Teagascóir 
Gaeilge agus 

Príomhoide Feabhra 2018 
go Bealtaine 

Cúrsa 15 uair an 
chloig le 
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na scoile, sna seomraí ranga agus ag 
imeachtaí scoile trí Ghaeilge amháin 
(Critéir 1, 2, 3, 4, 8 & 9) 

fáil do fhoireann na scoile agus beidh feabhas ag 
teacht ar a gcuid Gaeilge 

foireann na 
scoile 

2018 teagascóir. €55 i 
aghaidh na huaire. 
Uasmhéid: €825 

Ionad Seirbhísí 
Teanga an Údáráis, 
Plean Teanga don 
limistéar Pleanála 
Teanga Dúiche 
Sheoigheach & 
TMÉ 

 Úsáid a bhaint as uaireanta 
Bhóthar Haddington chun 
cúrsa ó Ghaelchultúr a chur 
ar fáil 

Beidh foireann na scoile 
ag freastal ar na ranganna 
agus beidh feabhas ag 
teacht ar a gcuid Gaeilge 

Gaelchultúr  Príomhoide Meán Fómhair 
2018 ar 
aghaidh 

€2,430 (costas 
faighte ó 
Ghaelchultúr) 

(c) Tacú le na daltaí atá cláraithe i gColáiste 
Muire a gcumas Gaeilge a ardú 

(Critéir 2, 3, 5, 7 & 10) 

Cúrsa 10 seachtaine a rith ar 
feadh 1.5 uair i ndiaidh am 
scoile gach seachtain ina 
mhúintear Gaeilge go beo 
bríomhar 

Beidh daltaí rang a sé ag 
freastal ar an gcúrsa agus 
ag feabhsú a gcuid 
Gaeilge 

Beirt 
theagascóirí 
chun an cúrsa a 
rith  

Príomhoide Márta 2018 go 
Bealtaine 
2018, Márta 
2019 go 
Bealtaine 
2019, Márta 
2020 go 
Bealtaine 2020 

Beirt theagascóirí 
ar €55 in aghaidh 
na huaire. 
Uasmhéid: €1650 x 
3 bhliain 

 Comórtas Gaelgóir na Míosa Spreagfaidh sé na daltaí 
Gaeilge a labhairt agus 
beidh aitheantas tugtha 
do na daltaí atá ag 
déanamh a ndícheall leis 

Foireann na 
scoile 

Coiste Gaeilge Meán Fómhair 
2018 

€100 in aghaidh na 
míosa le haghaidh 
duaiseanna a 
cheannacht x 9 mí. 
Uasmhéid: €900 x 
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an nGaeilge 3 bhliain 

(d) Gach iarracht a dhéanamh 
aoichainteoirí, teagascóirí, srl… a aimsiú 
le Gaeilge d’imeachtaí scoile 

(Critéir 3, 7, 10 & 11) 

Aoichainteoirí, éascaitheoirí , 
srl… le Gaeilge a chur in 
áireamh más féidir  

Beidh daoine le Gaeilge 
ag labhairt leis an 
bhfoireann agus daltaí na 
scoile nuair a thagann 
siad chuig an scoil 

Múinteoirí Príomhoide Meán Fómhair 
2018 ar 
aghaidh 

Billeog eolais le 
pointí faoi leith faoi 
Choláiste Muire 
agus scoil 
Gaeltachta. 

Billeog le nathanna 
cainte úsáideacha 

(e) Foclóir le nathanna cainte a dhearadh do 
mhúinteoirí & daltaí 
(Critéir 1, 2, 3, 5, & 6) 

Póstaeir agus foclóir a 
chumadh leis na focail agus 
na nathanna cainte is 
coiteanta a úsáidtear timpeall 
an Choláiste 

Beidh an foclóir curtha le 
chéile agus na póstaeir le 
feiceáil i dtimpeallacht na 
scoile 

Cúntóir teanga, 
múinteoirí 
Gaeilge & an 
Coiste Gaeilge 

Príomhoide Feabhra 2018 
go Bealtaine 
2018 

 

(f) Úsáid na Gaeilge a chothú agus a 

mhéadú i measc daltaí agus an fhoireann 

i dtimpeallacht na scoile agus lasmuigh 

di tríd an scéim Gaelbhrathach 

(Critéir 3, 7, 9 & 10) 

Iarratas a dhéanamh ar an 

scéim 

Beidh an iarratas déanta 

agus glacfar leis an scoil ar 

an scéim. 

Bronnfar an bhrat ar an 

scoil tar éis bliana. 

Coiste Príomhoide Márta 2019  

Sprioc ginearálta 3 
Nasc láidir a chothú le pobal na scoile ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomh-theanga cumarsáide agus an cultúr Gaelach a spreagadh 

(a) Imeachtaí scoile ar nós dráma, 
ceoldráma, srl a chur ar fáil i nGaeilge 
don phobal 
(Critéir 7, 8, 9, 10 & 11) 

Dráma, ceoldráma, spórt, 
díospóireachtaí, srl trí mhéan 
na Gaeilge a chur ar fáil sa 
scoil 

Beidh dráma trí Ghaeilge 
curtha i láthair ag an scoil 

Múinteoirí Múinteoirí Meán Fómhair 
2018 ar 
aghaidh 

€800 chun 
ceardlann a chur ar 
fáil x 3 bhliain 
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(b) Nasc níos láidre a chothú leis na 
bunscoileanna fhriothálach 

(Critéir 8, 9 & 10) 

Cuireadh a thabhairt do na 
bunscoileanna freastal ar 
imeachtaí le linn Seachtain na 
hEolaíochta mar shampla 

Beidh na himeachtaí trí 
mhéan na Gaeilge agus 
beidh na bunscoileanna 
ag freastal ar na 
himeachtaí 

Príomhoide Múinteoirí Meán Fómhair 
2018 ar 
aghaidh 

 

 Modúl cóitseála CLG a chur ar 
fáil dár mbunscoileanna 
fhriothálach 

Eagrófar an comórtas 
agus beidh scoileanna ag 
freastal ar 

Múinteoirí Múinteoirí Aibreán 2019 
ar aghaidh 

 

 

Monatóireacht: 
Gearrchuntas a thabhairt ar an gcaoi a dhéanfar monatóireacht ar an dul chun cinn agus cén uair a dhéanfar an mhonatóireacht le linn tréimhse an phlean (e.g. in 
aghaidh na míosa/ in aghaidh na seachtaine / in aghaidh na bliana) 
 
Monatóireacht ag deireadh gach téarma sa scoilbhliain 
Monatóireacht ag cruinnithe an Coiste Gaeilge – miontuairiscí a chur sa chód sa seomra foirne ina bhfuil an plean gníomhaíochta 
Monatóireacht leis na múinteoirí ag gach cruinniú foirne – cóip de na miontuairiscí curtha sa chód sa seomra foirne 
Pléigh idir na múinteoirí ag cruinnithe Roinne – cóip de na miontuairiscí chuig oifig an phríomhoide 
Monatóireacht ag gach cruinniú bhoird bainistíochta 
Féinmheastóireacht scoile 
Grúpa focáis leis na daltaí i mbliain a haon agus cruinniú a eagrú leo gach mí chun a dtuairimí agus smaointí a fháil 
Cruinniú seachtainiúil le linn Mí Meán Fómhair 2018 
Anailís ar thorthaí na scrúduithe stáit 
Anailís ar thorthaí na ndaltaí sna scrúduithe tí 
Athbhreithniú rialta ar dul chun cinn an polasaí Gaeilge 
Suirbhé déanta ar na tuismitheoirí dhá uair in aghaidh na bliana 
Aiseolais ó thuismitheoirí ag cruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí 
Aiseolais ag cruinnithe Cumann na dTuismitheoirí 
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Meastóireacht ghinearálta: 
A léiriú mar a dhéanfar meastóireacht ar an tionchar agus éifeachtacht a bheidh ag na gníomhartha éagsúla ar na sain-spriocanna feabhsúcháin (atá faoi réir ag na critéir 
theanga-bhunaithe) ag deireadh tréimhse an phlean ag baint úsáide as sonraí bonnlíne agus spriocanna mar threoir leis na critéir ratha a aithint 
 
 
Meastóireacht a dhéanamh ar an mbonnlíne ó 16-17 idir Fómhar 2019 go Nollaig 2019 
Taighde ar nós: 

 Ceistneoirí 

 Agallaimh 

 Grúpaí Focáis 

 Fochruinnithe tuistí 

 Fochruinnithe múinteoirí 

 Fochruinnithe bord bainistíochta 
Ag deireadh tréimhse an phleain seo: 

 Beidh meadú ar líon na ndaltaí atá ag déanamh na scrúduithe stáit trí Ghaeilge 

 Beidh meadú ar líon na hábhair atá ar fáil trí Ghaeilge 

 Beidh meadú ar líon na ndaltaí atá ag déanamh staidéar ar na hábhair trí Ghaeilge 

 Beidh meadú tagtha ar chumas Gaeilge timpeall an Choláiste 

 Plean 2020-2023 a chur le chéile in earrach 2020 
 

 


