
• Roinntear an rang ina ghrúpaí de 4,5 nó 6 (ag brath ar an líon píosaí is mian leat a 
bheith sna míreanna mearaí). Is í sin an fhoireann baile.

• Sanntar na róil seo: Taifeadóir, Amadóir, Tuairisceoir, Bainisteoir.
• Tugtar fadhb ghinearálta don fhoireann baile le réiteach. Thiocfadh léi seo a bheith ina 

ceist nó ina cás is gá a fhiosrú.
• Scartar na scoláirí ina ngrúpaí ‘saineolaithe’, ag stáisiúin ar fud an tseomra más féidir, 

má tá an seomra fairsing go leor. 
• Faigheann scoláirí eolas ag stáisiúin na saineolaithe a thugann siad ar ais chuig fadhb na 

foirne baile.  D’fhéadfaí an t-eolas seo a fháil trí eolas a léamh agus eochairphointí a 
bhaint as nó trí mhionfhadhb ábhartha eile a réiteach. 

• Agus saineolas faighte ag na scoláirí, tabhair an fhoireann baile le chéile arís.  Iarr ar 
scoláirí a gcuid saineolais a roinnt. Ar deireadh, úsáideann siad an saineolas leis an 
bhfadhb ghinearálta a réiteach.

• Coimeádann an taifeadóir nótaí don ghrúpa, cinntíonn an bainisteoir go bhfanann siad i 
mbun an taisc agus go mbíonn ionchur ag gach duine, tugann an tuairisceoir aiseolas 
don rang ar chinntí an ghrúpa. 

Leideanna

• Bog thart ó ghrúpa go grúpa, ag breathnú an phróisis. Má bhíonn deacrachtaí ag grúpa 
ar bith (m. s. tá ball amháin ag dul i gceannas nó ag cur isteach ar an ngrúpa), déan 
idirghabháil chuí. Ar deireadh, is fearr gurb é an bainisteoir a ghlacfadh an tasc sin as 
láimh. Is féidir bainisteoirí a oiliúint ach cogar a chur ina gcluas ar an gcaoi chun 
idirghabháil a dhéanamh, go dtí go dtéann siad i dtaithí air. 

• Bí sásta ligean do na grúpaí dul ar aghaidh leis an obair.  B’fhéidir go bhfeicfeá agus 
scoláirí ag gabháil chucu féin a gcuid ról mar shaineolaithe, go mbeidh an-fhonn orthu 
a gcuid oibre a chríochnú leo féin.

• Ag deireadh an tseisiúin, tabhair tráth na gceist ar an ábhar ionas gur gasta a thuigfidh 
scoláirí nach spraoi agus cluichí amháin iad na seisiúin seo ach go bhfuil siad 
tábhachtach dáiríre.

• Tabhair am do scoláirí chun plé a dhéanamh.
• Cuir i gcuimhne do na hamadóirí díriú ar níos mó ná ceann na huaine go díreach.

Míreanna Mearaí
Príomhscileanna

 Eolas agus smaointeoireacht a 
bhainistiú

 Cumarsáid

 Obair le daoine eile

 A bheith liteartha

Acmhainní

 Fadhb-bhileoga na foirne baile

 Fadhb-bhileoga na foirne          
saineolaithe

Leagan amach an tseomra

Grúpaí de 4, 5 nó 6 scoláire ag       
gach deasc

B’fhearr stáisiúin na saineolaithe a 
bheith suite ar fud an tseomra

 

Measúnú

Quiz gearr ag an deireadh chun dul 
siar/achoimre a dhéanamh ar an 
bhfoghlaim 

Breathnú ar ghrúpghníomhaíocht

Ceistiú ar dhaoine aonair agus ar 
ghrúpaí araon i rith na                
gníomhaíochta 

Tacú le hobair bhaile

Cuireann smaointeoireacht an  
ghrúpa bonn eolais faoin obair baile. 
Comhroinneann taifeadóirí na nótaí 
tar éis seisiúin phlé na ngrúpaí.

Tuilleadh Eolais
Tá tuilleadh eolais agus tacaíochta ar fáil chun an 
straitéis seo a chur i bhfeidhm ag  www.jct.ie

FOIRNE BAILE FOIRNE BAILE
FOIRNE 

SAINEOLAITHE

Is gníomhaíocht foghlama chomhoibríoch í seo. Ceapann scoláirí 
foireann baile agus socraíonn siad fadhb foireann baile. Briseann  
siad ina ‘ngrúpaí saineolaithe’ agus faigheann saineolas d’fhonn an 
fhadhb ghinearálta a réiteach. Faoi mar atá le míreanna mearaí, tá 
ionchur gach scoláire ríthábhachtach chun réiteach agus tuiscint 
iomlán a fháil ar fhadhb na foirne baile. Is é an fáth a bhfuil an 
ghníomhaíocht seo chomh héifeachtach de 
bhrí go bhfuil ionchur gach scoláire                                               
den tomhas riachtanach, á                                                     
gcumasú mar shaineolaithe agus                                                    
ag tabhairt a ndúshláin a bheith                                                    
freagrach don fhoireann baile.


