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SPRIOC MODH/GNÍOMHAÍOCHTAÍ CATHAIN CÉ ATÁ 
i gCEIST 

CRITÉIR 
RATHA 

DÁTA 
ATHBHR
EITHNIT
HE 

1. Cumas na scoláirí 
obair le codáin a 
fheabhsú. 

Ná marcáil scrúduithe as 100. Tabhair an 
toradh mar chodán. Fág faoin scoláire é a 
athrú go céatadán. 

Gach scrúdú ranga. Gach dalta agus gach 
múinteoir. 

Líon ard 
scoláirí in 
ann obair le 
codáin. 
 
Gnóthachtáil 
níos airde i 
scrúduithe 
ranga.  
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Nuair a bhíonn an rolla á ghlacadh, iarr ar na 
scoláirí cén codán/céatadán den rang atá as 
láthair agus cén codán/céatadán den rang 
atá i láthair.  

Uair gach seachtain Gach múinteoir. 

Bliain a 3 agus a 6. Iarr orthu na marcanna a 
ghabhann le gach cuid den pháipéar 
scrúdaithe a oibriú amach mar chodán agus 
ansin mar chéatadán.  

Téarma 1  Bliain 3 agus Bliain 6 
agus na múinteoirí 
matamaitice. 

Póstaeir- Ag obair le codáin - a  úsáid chun 
modhanna oibre a mhúineadh. 

Torthaí scrúdaithe ar ais Gach dalta agus gach 
múinteoir 

2. Cumas na scoláirí 
graif a léamh a 
fhorbairt agus léiriú 
grafach ceart a 
dhéanamh. 

Iarr ar dhaltaí i mbliain 3agus 6 léiriú grafach 
a dhéanamh ar na marcanna a ghabhann le 
gach cuid den pháipéar scrúdaithe. 

Téarma 1 Bliain 3 agus Bliain 6 
agus na múinteoirí 
matamaitice. 

Gnóthachtáil 
níos airde i 
scrúduithe 
ranga. 
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Torthaí scrúduithe a ghrafadh sa dialann 
scoile. 

Gach scrúdú ranga. Gach dalta agus gach 
múinteoir. 

Eagraí Grafach Léaráid Venn a úsáid chun 
comparáid a dhéanamh idir aon dá rud. 

Nuair a bhíonn comparáid 
a dhéanamh idir aon dá 
rud. 

Gach dalta agus gach 
múinteoir. 

An bhfuil S.A.L.T ar do ghraf? 
 

Nuair a tharraingítear graif Gach dalta agus gach 
múinteoir. 

3. Scileanna 
ailgéabracha na 
scoláirí fheabhsú. 

Cur chuige aontaithe na múinteoirí 
matamaitice a úsáid chun an t-ailgéabar a 
mhúineadh.  

Aon uair a bhíonn tú ag 
iolrú, ag roinnt, ag obair le 
slánuimhreacha agus ag 
obair le séana agus ag 
obair le cothromóidí. 

Ábhair scoile a 
bhaineann le 
céatadáin. 
Ábhair scoile a bhíonn 
ag plé le cothromóidí. 

Dul chun 
cinn sa Triail 
inniúlachta 
mhatamaitic
e 

Aibreán 
2017 

4.Teanga na 
matamaitice a 
fhorbairt sna scoláirí. 

An Foclóir Matamaitice Scoile agus teanga 
na matamaitice a úsáid nuair is féidir. 

Gach ceacht gach lá. Gach dalta agus gach 
múinteoir 

Foclóir  
matamaitice 
níos fearr ag 
scoláirí 

Aibreán 
2017 

Uimhearthacht i ngach ábhar a aimsiú agus a 
theaspáint ar na ballaí sna seomrai ranga. 

Meán Fómhair ar aghaidh Gach dalta agus gach 
múinteoir 
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