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Bíonn Gaelscoil na Ríthe dírithe i gcónaí ar an athbhreithniú agus ar an bhfeabhas i 

ngach gné, ach tá béim á chur go náisiúnta le tamall ar an Litearthacht agus an 

Uimhearthacht. Sroicheann daltaí na scoile caighdeán ard, ar bhonn rialta, sa 

Litearthacht (sa Ghaeilge agus sa Bhéarla araon) agus san uimhearthacht, ach, agus 

dianscrúdú déanta ar thorthaí na dtrialacha caighdeánacha, tá socruithe ag an 

bhfoireann plean feabhsúcháin don Ghaeilge a chur i bhfeidhm. 

Cé go mbaineann na páistí sa scoil amach scór níos airde ná an gnáth do Gaelscoileanna 

agus Scoileanna Gaeltachta, le 56% nó níos mó ar an meán nó níos airde sa Litearthacht, 

tá ábhar feabhsúcháin aimsithe again sa rannóg ‘Foclóir’. Tá plean gnímh i réim ó 

Mheán Fómhair 2014 ina mbíonn cóipleabhar speisialta foclóra ag páistí ó Rang 2-6 ina 

gcláraítear foclóir agus nathanna faoi na deich dtéama ón gCuraclam. Déantar 

cleachtadh ar an teanga agus foghlaimítear na nathanna agus an foclóir ar bhonn 

rialta.Tá béim, chomh maith, ar an bhforbairt ó rang go rang. Tá cur chuige éagsúil i 

gceist sna Ranganna Naíonáin agus Rang 1 ina mbíonn liostaí réamhullmhaithe i gceist. 

Mar thaca breise i leith na foghlama, agus mar réitiú don mheánscoil agus ina dhiaidh, 

tá béim faoi leith á chur ar fhoghlaim agus ar chleachtadh na gramadaí chomh maith. 

Tá tacaíocht thuismitheoirí thar a bheith tábhachtach i bhfoghlaim a bpáiste/í. Tá suim 

agus díograis, a luadh sna ceistneoirí ag na Tuismitheoirí,  tugtha san áireamh againn,  

inar dhúirt 94% de thuistí na scoile go rabhadar sásta cabhrú lena bpáistí sa Ghaeilge. 

Gabhaimid buíochas le tuismitheoirí as a gcuid tacaíochta agus a gcuid díograis i leith an 

phleain forbartha seo. 

(PS Is fiú a thabhairt faoi deara nach ndéantar tástáil ar chaighdeán na litearthachta sa 

Ghaeilge ach amháin sna Gaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta agus go mbíonn na 

noirm éagsúla sna trialacha bunaithe ar na cineálacha sin scoileanna amháin. Ní 

dhéantar tástáil oifigiúil ar Litearthacht na Gaeilge sna gnáth bunscoileanna.) 

(PS Tá Plean Forbartha á chur le chéile i láthair na h-uairedon Mhata  a bheidh curtha i 

bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2015.) 

 

  

 


