
 

Acmhainní don Dara hÁbhar Teagaisc 2019 / 2020 
 

• Tugtar liosta de na hábhair in ord aibítreach 

• Tá an FGL ar líne seo curtha ar fáil i seisiúin / i bhfísghabhálacha ar leith (a chuirtear in iúl 
leis an litir 'S').  Ní hionann an méid seisiún atá ann ó ábhar go hábhar. 

 
Ábhar Cur síos ar ábhar na seisiún Acmhainní le priontáil 

nó le híoslódáil chun 
dul i mbun an FGL 
 

Modh craolta 
 

Am a theastódh (go 
garbh) chun dul i 
mbun an FGL 

Teicneolaíocht 
Fheidhmeach 

S1:  Pleanáil i dTeicneolaíocht Fheidhmeach 

agus scileanna dearaidh a fhorbairt  

S2:  Foghlaim ardchaighdeáin a fhiosrú trí 

fhreagraí tionscadail na scoláirí 

S3:  Réiteach Fadhbanna agus 

Smaointeoireacht Chruthaitheach trí 

Chódú 

S4:  Measúnuithe Rangbhunaithe i 
dTeicneolaíocht Fheidhmeach 

Leabhrán ar líne 

le leathanaigh faoi 

seach aibhsithe le 

haghaidh priontála 

laistigh de gach 

físghabháil scáileáin. 

 

Mo Threoir Dhearaidh 

Tacaí Acmhainne - 
Rannóg a 2.  

Ceithre fhísghabháil scáileáin agus gach 

ceann acu deartha mar ghníomhaíochtaí 

FGL astu féin. Iarrtar ar mhúinteoirí tabhairt 

faoi na ceithre cinn i ndiaidh a chéile. 

Faightear i ngach físghabháil scáileáin: 

• ócáidí sosa chun tabhairt faoi na 
gníomhaíochtaí 

• aiseolas ó mhúinteoirí a ghlac páirt 
anuraidh 

• aiseolas ó scoláirí  
 

Leagtar amach an t-

íosmhéid ama thíos: 

 

S1:  45 nóiméad  

S2:  25 nóiméad  

S3:  60 nóiméad  

S4:  25 nóiméad  

 

Staidéar Gnó S1:  Chun iniúchadh a dhéanamh ar luach 
agus ar thionchar na Foghlama Scoláire 
Lárnaí. 

S2:  Chun iniúchadh a dhéanamh ar eispéiris 
foghlama bhríocha agus spreagúla a 
fhorbairt ar bhonn comhoibríoch 

S3:  Chun machnamh a dhéanamh ar ár 
gcleachtas gairmiúil aonair i dtaca le 
teagasc, foghlaim, measúnú agus 
tuairisciú.  

Is féidir an leabhrán a 
phriontáil nó tabhairt 
faoi ar líne agus tá sé ar 
fáil in éineacht leis na 
físghabhálacha 
scáileáin.  

Trí fhísghabháil scáileáin le ócáidí sosa agus 
machnaimh iontu, mar aon le deiseanna 
chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí áirithe sa 
leabhrán agus chun machnamh a dhéanamh 
ar an bhfoghlaim. 

Ag tabhairt ócáidí sosa 
agus machnaimh agus 
am do mhúinteoirí 
chun dul i ngleic leis 
an leabhrán, ba chóir 
go mairfeadh gach 
físghabháil scáileáin 
thart ar 50 - 55 
nóiméad.  
 
 

 
  

https://www.jct.ie/perch/resources/technologies/applied-techonology-learning-log-2019-2020.pdf
https://www.jct.ie/perch/resources/technologies/design-guide.pdf


 

 
 
 
 

An Léann 
Clasaiceach 

S1:  Tuiscint níos doimhne a fhorbairt i leith 
pleanála ag úsáid sonraíochta; agus an 
tábhacht a bhaineann le measúnú a 
bhreithniú i gcomhthráth le teagasc agus 
foghlaim.  

S2:  Ag féachaint ar phunanna mar scéal na 
foghlama. Ag féachaint ar an gcaoi ar 
féidir le punanna barúil a thabhairt do 
scoláirí faoin gcaoi a bhfuil a gcuid 
foghlama ag dul agus conas is féidir leo 
an t-eolas sin a úsáid chun a gcuid 
scileanna aiseolas piaraí / féin-aiseolais a 
fhorbairt. 

S3:  Seisiún tosaigh ar na MRBnna. Iniúchadh 
a dhéanamh ar an eolas, an tuiscint agus 
na scileanna a chaithfear a fhorbairt sa 
chéad / dara bliain chun tabhairt faoi na 
MRBnna. 

D'fhéadfaí an leabhrán 
FGL a phriontáil más 
mian le múinteoirí é a 
úsáid mar chóip chrua.  
 
 

Trí fhísghabháil scáileáin agus hócáidí sosa 
san áireamh.  
 
 

S1:  10 nóiméad 
S2:  12 nóiméad 
S3:  20 nóiméad 
Níl na hócáidí sosa 
san áireamh sna 
hamanna sin. Ba chóir 
do mhúinteoirí 20 
nóiméad breise a 
cheadú chun dul i 
ngleic leis na 
ceisteanna agus na 
gníomhaíochtaí 
machnamhacha.  

Innealtóireacht 
 

S1:  Réamhrá 

S2:  Measúnuithe Rangbhunaithe 

S3:  Gnéithe Cáilíochta agus Cruinnithe AFMÁ 

S4:  Dearadh san Innealtóireacht 

S5:  Cás-Staidéar: Turais Triúr Múinteoirí 

S6:  Aonad Foghlama a Phleanáil 

Aithnítear gach ceann de 

na hacmhainní seo a 

leanas i ngach 

físghabháil scáileáin. 

Tagraítear do 

leathanaigh aonair den 

loga foghlama ag 

amanna ábhartha sna 

físghabhálacha scáileáin.  

1-Loga Foghlama 

2-Uirlis Phleanála 

3-Bileog Oibre Dhearaidh 

le haghaidh físghabháil 

scáileáin uimhir 4 

amháin. 

4-Treoir Dhearaidh  le 
haghaidh físghabháil 
scáileáin uimhir 4 
amháin. 

Sé fhísghabháil scáileáin agus gach ceann 

acu deartha mar ghníomhaíochtaí FGL astu 

féin. Iarrtar ar mhúinteoirí tabhairt faoi na sé 

cinn mar shraith, ceann i ndiaidh a chéile. 

Tá na rudaí seo a leanas i ngach físghabháil 

scáileáin: 

• ócáidí sosa chun tabhairt faoi na 

gníomhaíochtaí 

• aiseolas ó mhúinteoirí a thug faoi na 

gníomhaíochtaí anuraidh 

 

Leagtar amach an t-

íosmhéid ama thíos: 

 

S1:  16 nóiméad 

S2:    9 nóiméad 

S3:  10 nóiméad 

S4:  11 nóiméad 

S5:  22 nóiméad 

S6:  33 nóiméad 

https://www.jct.ie/perch/resources/technologies/engineering-learning-log-2019-2020.pdf
https://www.jct.ie/perch/resources/technologies/planning-tool-a3-2019.pdf
https://www.jct.ie/perch/resources/technologies/design-worksheet.pdf
https://www.jct.ie/perch/resources/technologies/design-guide.pdf


 

 
 
 
 

Béarla S1:  Scrúdaítear na deiseanna agus na 

dúshláin a bhaineann le comhoibriú i 

mBéarla na Sraithe Sóisearaí. 

 Meastar conas a bhítear ag comhoibriú le 

pleanáil i gcomhair foghlama atá 

tarraingteach, tairbheach agus luachmhar 

do scoláirí. 

S2:  Scrúdaítear dearadh agus úsáid an 

cheistiúcháin inár bpleanáil agus inár 

seomraí ranga. 

 Breithnítear ról machnaimh an scoláire 

agus an mhúinteora ar an bhfoghlaim. 

S3:  Fiosraítear ár dtuiscint ar 'chruthaitheacht' 

agus féachtar ar dheiseanna chun 

cruthaitheacht a chothú i mBéarla na 

Sraithe Sóisearaí. 

 

Leabhrán in-íoslódáilte 
FGL. Féadfaidh 
múinteoirí rogha a 
dhéanamh leathanaigh 
ábhartha a phriontáil nó 
tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí ar líne. 

Tá trí sheisiún sa taca seo. Is leagan 
scáileáin de chomhad PowerPoint é, atá 
idirghníomhach. Tá ócáidí sosa ann chun plé 
a dhéanamh agus tá naisc dhíreacha agus 
suirbhéanna beo Menti ann.  

  

Ní mór an PowerPoint nó an Aip Keynote a 
íoslódáil roimh ré chun feidhmiúlacht iomlán 
a chumasú agus ní mór "Cumasaigh Ábhar 
Seachtrach don Seisiún Seo" a roghnú chun 
inneachar na meán a cheadú nuair a iarrann 
an Aip é agus tú á hoscailt. Is féidir le 
rannpháirtithe a gcuid nótaí féin a líonadh 
isteach ar na sleamhnáin a shábháiltear ina 
gcomhad íoslódáilte féin nuair a chliceálann 
siad Ctrl +S roimh dhúnadh. 

Is féidir teacht ar an 
taca seo ar bhonn 
aonair nó i gcomhar. 
Tá roinnt deiseanna 
ann le plé a dhéanamh 
le comhghleacaithe i 
ngach seisiún. 
Féadfaidh gach 
seisiún tuairim is 1.5 
uair an chloig a 
ghlacadh agus plé san 
áireamh.  

Gaeilge T1 S1:  Conas scileanna léitheoireachta an 

scoláire a chur chun cinn tríd an gcur 

chuige comhtháite. 

S2:  Conas measúnú foirmitheach ailínithe a 

aithint / a phleanáil agus conas scil an 

mhachnaimh a chothú sna scoláirí. 

S3:  Conas scileanna scríbhneoireachta na 
scoláirí a fhorbairt is a mheas tríd an gcur 
chuige comhtháite. Conas leas a bhaint 
as na téacsanna litríochta mar 
spreagthach chun scileanna teanga na 
scoláirí a fhorbairt. 

Tá an lámhleabhar FGL 
ar fáil taobh leis na 
físghabhálacha scáileáin 
ar an suíomh. Thairis sin, 
tá nascbhileog ann leis 
na naisc chuig na 
suíomhanna gréasáin ar 
fad atá luaite sna 
físghabhálacha scáileáin. 

Tá trí fhísghabháil scáileáin i gceist. Tugtar 
deis do rannpháirtithe sos a ghlacadh chun 
machnamh a dhéanamh agus moltar do 
mhúinteoirí leas a bhaint as an lámhleabhar 
agus as an nascbhileog araon. 

Ar an meán, maireann 
gach físghabháil 
scáileáin thart ar leath 
uair an chloig. Má 
ghlacann an 
múinteoir/na múinteoirí 
páirt sna 
gníomhaíochtaí 
éagsúla a mholtar, 
cuirfidh sé le fad an 
tseisiúin. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Gaeilge T2 S1:  Conas scileanna léitheoireachta an 

scoláire a chur chun cinn tríd an gcur 

chuige comhtháite. 

S2:  Conas measúnú foirmitheach ailínithe a 

aithint / a phleanáil agus conas scil an 

mhachnaimh a chothú sna scoláirí. 

S3:  Conas scileanna scríbhneoireachta na 
scoláirí a fhorbairt is a mheas tríd an gcur 
chuige comhtháite. Conas leas a bhaint 
as na téacsanna litríochta mar 
spreagthach chun scileanna teanga na 
scoláirí a fhorbairt. 

 

Tá an lámhleabhar FGL 
ar fáil taobh leis na 
físghabhálacha scáileáin 
ar an suíomh. Thairis sin 
tá nascbhileog leis na 
naisc chuig na 
suíomhanna gréasáin ar 
fad atá luaite sna 
físghabhálacha scáileáin. 

Tá trí fhísghabháil scáileáin i gceist. Tugtar 
deis do rannpháirtithe sos a ghlacadh chun 
machnamh a dhéanamh agus moltar do 
mhúinteoirí leas a bhaint as an lámhleabhar 
agus an nascbhileog araon. 

Ar an meán, maireann 
gach físghabháil 
scáileáin thart ar leath 
uair an chloig. Má 
ghlacann an múinteoir/ 
na múinteoirí páirt sna 
gníomhaíochtaí 
éagsúla a mholtar, 
cuirfidh sé le fad an 
tseisiúin. 

Tíreolaíocht S1:  Tuiscint a fhorbairt ar thorthaí foghlama 
mar chuid dár bpróiseas pleanála agus 
tuiscint a fháil ar na próisis teagaisc, 
foghlama agus mheasúnaithe a bhfuil 
baint acu le MRB 1. 

S2:  Iniúchadh a dhéanamh ar na Gnéithe 
Cáilíochta do MRB 1, 'Tíreolaíocht sa 
Nuacht'. 

S3:  Tuiscint ar phróiseas AFMÁ a fhorbairt 
agus iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi 
ar féidir le scoláirí machnamh a 
dhéanamh ar a gcuid foghlama i 
dTíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí. 

 

Leabhrán acmhainne le 
priontáil amach agus le 
plé i rith na 
bhfísghabhálacha 
scáileáin. 

Trí scáileán le hócáidí sosa laistigh de 
sheisiúin chun am a thabhairt le dul i gceann 
na ngníomhaíochtaí sa leabhrán, bíodh sé 
mar roinn ábhair nó i d’aonar. 

S1:  35 nóiméad 
(físghabháil 
scáileáin 22 
nóiméad le 
gníomhaíochtaí 
13 nóiméad). 

S2:  30 nóiméad 
(físghabháil 
scáileáin 20 
nóiméad le 
gníomhaíochtaí 
10 nóiméad). 

S3:  35 nóiméad 
(físghabháil 
scáileáin 17 
nóiméad le 
gníomhaíochtaí 
18 nóiméad) 

 
  



 

 
 
 
 
 

Grafaic 
 

S1:  Grafaicí na Sraithe Sóisearaí a thabhairt 

isteach agus a fhorbhreathnú 

S2:  Aonad Samplach Foghlama 

S3:  Treoirlínte do na Measúnuithe 

Rangbhunaithe laistigh den Ghrafaic 

S4:  Torthaí Foghlama a Fhiosrú 

Leabhrán ar líne le 
leathanaigh faoi seach 
aibhsithe le haghaidh 
priontála laistigh de gach 
físghabháil scáileáin. 

Ceithre físghabháil scáileáin agus gach 

ceann acu deartha mar ghníomhaíochtaí 

FGL astu féin. Iarrtar ar mhúinteoirí tabhairt 

faoi na ceithre cinn mar shraith, ceann i 

ndiaidh a chéile. 

Tá na rudaí seo a leanas i ngach físghabháil 

scáileáin: 

• ócáid sosa chun tabhairt faoi na 
gníomhaíochtaí 

• aiseolas ó mhúinteoirí a thug faoi na 
gníomhaíochtaí anuraidh 

• aiseolas ó scoláirí 
 

Leagtar amach an t-

íosmhéid ama thíos: 

 

S1:  35 nóiméad  

S2:  60 nóiméad  

S3:  55 nóiméad  

S4:  45 nóiméad  

 

Stair S1:  Cur Chuige Scoláire-lárnach maidir le 
Stair na Sraithe Sóisearaí 

S2:  Torthaí Foghlama a Chomhtháthú 
S3:  Cur Chuige Scoláire-lárnach maidir le 

Pleanáil Seomra Ranga do Stair na 
Sraithe Sóisearaí 

S4:  Cur Chuige Scoláire-lárnach maidir le 
Measúnú agus Comhoibriú 

Logaí foghlama in-
íoslódáilte ag gabháil le 
gach ceann de na ceithre 
fhísghabháil scáileáin.  
Póstaer Torthaí 
Foghlama In-íoslódáilte 
agus Treoir 
Mhearthagartha ag 
gabháil le gach seisiún 
freisin. 
Féadfaidh múinteoirí an 
rogha a dhéanamh logaí 
foghlama ábhartha a 
phriontáil nó tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí ar líne. 
 

Is físeáin mp4 iad na físghabhálacha 
scáileáin go léir a uaslódáladh chuig 
YouTube. Tá hócáidí sosa molta iontu le 
haghaidh plé nó machnaimh. Tá cóid MF i 
ngach físghabháil scáileáin chun 
rannpháirtithe a threorú chuig naisc 
dhíreacha. 
Tá físghabháil scáileán bhreise 2 nóiméad ag 
gabháil le Físghabháil Scáileáin 2. 

S1:  50 nóiméad 
S2:  50 nóiméad 
S3:  30 nóiméad 
S4:  60 nóiméad 
(Áirítear am sosa le 
haghaidh 
gníomhaíochtaí sna 
hamanna sin go léir) 
   
An t-am iomlán ag 
teastáil: 
3 huaire agus 10 
nóiméad 
 

 
  

https://www.jct.ie/technologies/cpd_supports_graphics_cpd_workshops_2019_2020


 

 
 
 
 
 

Eacnamaíocht 
Bhaile 

S1: Tuiscint chomhroinnte ar ról an 
mheasúnaithe san fhoghlaim a fhorbairt 
tuilleadh 

S2:  Tuiscint a fháil ar an tábhacht a 
bhaineann le foghlaim na scoláirí a 
fhorbairt diaidh ar ndiaidh (scileanna 
taighde, aiseolas piaraí, machnamh) 

S3:  Luach na MRBnna agus cruinnithe AFMÁ 
a aithint mar chuid lárnach den phróiseas 
leanúnach teagaisc, foghlama agus 
measúnaithe 

 

Leabhrán Acmhainní Físghabhálacha Scáileáin idirghníomhacha 
3-pháirt, cóid MF chun iad a thabhairt chuig 
acmhainní agus tacaí eile, agus go leor 
ócáidí sosa. Gach físghabháil scáileán 
thart.ar 25 nóim 

Braitheann sé ar cé 
acu a ghlacann 
múinteoirí páirt in FGL 
ina n-aonar nó mar 
roinn. Go leor 
deiseanna do 
mhachnamh aonair 
agus / nó roinne agus 
pleanáil i gcomhair 
ócáidí foghlama.  

Matamaitic S1:  Déanann múinteoirí iniúchadh ar an ról a 
bhíonn ag pleanáil chomhoibríoch agus 
ag measúnú foirmitheach in eispéiris 
scoláirí agus iad ag foghlaim na 
Matamaitice 

S2:  Déanann múinteoirí iniúchadh ar ról an 
phlé ghairmiúil agus an chomhoibrithe 
roinne chun tuiscint chomhroinnte a 
fhorbairt ar chaighdeán oibre na scoláirí 

S3:  Scrúdaíonn múinteoirí úsáid sonraí 
barántúla agus an Timthriall um Fiosrú 
Staitistiúil chun foghlaim na scoláirí a 
spreagadh i staitisticí 

 

Leabhrán ar líne ar fáil le 
priontáil agus / nó le 
híoslódáil. 

Trí fhísghabháil scáileáin le leideanna chun 
sos a ghlacadh, machnamh a dhéanamh 
agus foghlaim a phlé le comhghleacaithe 
(más féidir).  

Tá na taifeadtaí uilig 
cúig nóiméad déag ar 
fad agus ba chóir go 
dtógfadh sé thart ar 
dhaichead nóiméad an 
ceann chun tabhairt 
fúthu ag tógáil 
sosanna, ag 
machnamh agus ag 
plé. 

 
  



 

 
 
 
 

Nuatheangacha 
Iasachta   

S1:  Machnamh ar Mheasúnú Rangbhunaithe 
1  

S2:  Punann Teanga na Scoláirí agus Aiseolas 
Éifeachtach  

S3:  Measúnú Rangbhunaithe 2, An Tasc 
Measúnaithe, Torthaí Foghlama a 
Mheasúnú 

Tá na hacmhainní go léir 
is gá chun tabhairt faoi 
na físghabhálacha 
scáileáin ar fáil le 
rochtain / priontáil ón 
suíomh céanna ina bhfuil 
na físghabhálacha 
scáileáin. Treoraíonn na 
sleamhnáin agus an 
pointe tráchtaireachta na 
múinteoirí i dtreo na n-
acmhainní agus 
leathanaigh an leabhráin 
de réir mar is cuí. 
Léiríonn an 
tráchtaireacht freisin cén 
uair is féidir físghabháil 
scáileáin a chur ar sos 
chun tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí. 
 

Trí Fhísghabháil Scáileáin. Am lena gcasadh:  
S1:  21 nóiméad  
S2:  10 nóiméad  
S3:  20 nóiméad 
 
Uainiú físghabháil scáileáin LG:  
S1:  20 nóiméad 
S2:  10 nóiméad 
S3:  20 nóiméad 

Lena n-áirítear am 
chun machnamh agus 
gníomhaíochtaí a 
dhéanamh (faoi mar a 
spreagtar sa 
tráchtaireacht):  
S1:  40 nóiméad 
S2:  40 nóiméad 
S3:  55 nóiméad 

Ceol S1:  Straitéisí oideolaíocha a iniúchadh chun 
cruthaitheacht a chothú i seomra ranga an 
cheoil 

S2:  Ár dtuiscint a fhorbairt ar phróiseas 
phleanáil éifeachtach an mhúinteora 
aonair  

S3:  Tascanna cruthaitheacha a dhearadh mar 
fhianaise ar fhoghlaim 

S4:  Imscrúdú a dhéanamh ar fhorbairt 
punainne agus iniúchadh a dhéanamh ar 
scileanna taighde éifeachtacha 

S5:  Tabhairt faoi phróiseas AFMÁ 

Leabhrán ar líne le 
leathanaigh faoi seach 
aibhsithe le haghaidh 
priontála laistigh de gach 
físghabháil scáileáin 
 

Cúig fhísghabháil scáileáin agus gach ceann 
deartha mar aonaid astu féin, Iarrtar ar 
mhúinteoirí tabhairt faoi na cúig cinn mar 
shraith ceann i ndiaidh a cheile.  
Tá na rudaí seo a leanas i ngach físghabháil 
scáileáin: 

• ócáidí sosa chun dul i ngleic leis na 
gníomhaíochtaí 

• aiseolas ó mhúinteoirí a rinne na 
gníomhaíochtaí anuraidh 

• aiseolas ó scoláirí 

• machnamh ar gach físghabháil 
scáileáin aonair 

 

Leagtar amach an t-
íosmhéid ama thíos: 
S1:  22 nóiméad 
S2:  21 nóiméad 
S3:  21 nóiméad 
S4:  21 nóiméad 
S5:  30 nóiméad 

 
  



 

 
 
 
 

Corpoideachas S1:  Iniúchadh a dhéanamh ar chur chuige 
maidir le pleanáil chomhoibríoch ag baint 
úsáid as torthaí foghlama a chabhródh le 
freastal ar riachtanais an scoláire inár 
gcomhthéacs 

S2:  Bealaí a fhiosrú chun cultúr measúnaithe 
a fhorbairt sa chorpoideachas a 
chabhróidh le foghlaim na scoláirí 

S2:  Smaoineamh ar na modhanna éagsúla ar 
féidir tacú le foghlaim na scoláirí sa 
Chorpoideachas agus í a thaifeadadh 
agus a thuairisciú  

S2:  An nasc domhain idir teagasc, foghlaim, 
measúnú agus tuairisciú i 
gCorpoideachas a aithint 

 

Leabhrán ceardlainne 
FGL 
 
Samplaí de thuairisciú sa 
Chorpoideachas – 
doiciméid taca agus 
leathanach Padlet 
 
 

Dhá fhísghabháil scáileáin:   
S1:  Cur chuige i leith pleanáil 

chomhoibríoch ag úsáid torthaí 
foghlama 

S2:  Tuairisciú sa Chorpoideachas 
 
Tá ócáidí sosa agus machnaimh i ngach 
físghabháil scáileáin le deiseanna chun 
tabhairt faoi ghníomhaíochtaí ar leith agus 
machnamh a dhéanamh ar an bhfoghlaim. 

Leagtar amach an t-
íosmhéid ama thíos: 
S1:  25 nóiméad 
S2:  41 nóiméad 
 
Is féidir tabhairt faoi ar 
bhonn aonair nó mar 
roinn 

Oideachas 
Reiligiúnach 

S1:  Machnamh a dhéanamh ar ár dtaithí ar 
oibriú le sonraíocht an Oideachais  
Reiligiúnaigh go dtí seo 

S2:  Tuiscint a fháil ar an tábhacht a 
bhaineann le hintinní foghlama agus 
critéir ratha maidir le teagasc, foghlaim 
agus measúnú cuimsitheach san 
Oideachas Reiligiúnach agus fiosrú a 
dhéanamh ar an gcaoi a gcabhraíonn 
measúnú foirmitheach agus aiseolas 
foirmitheach le foghlaim na scoláirí i 
seomra ranga an Oideachais 
Reiligiúnaigh   

S3:  Iniúchadh a dhéanamh ar na Treoirlínte 
Measúnaithe don Oideachas Reiligiúnach 

S4:  A aithint conas is féidir linn cabhrú le 
forbairt incriminteach foghlama na scoláirí 
i Seomra Ranga an Oideachais 
Reiligiúnaigh agus gnéithe den cheistiú 
éifeachtach a aithint i seomra ranga an 
Oideachais Reiligiúnaigh. 

Leabhrán ceardlainne 
FGL: D'fhéadfaí an 
leabhrán FGL a phriontáil 
más mian le múinteoirí é 
a úsáid mar chóip chrua.  
 

Fad na bhfísghabhálacha scáileáin mar seo a 
leanas: 
S1:  14:34 
S2:  32:14 
S3:  15:58 
S4:  17:29 
 
Tá nóiméid i rith gach físghabháil scáileáin a 
thugann an t-am leis an bhfísghabháil 
scáileáin a chur ar sos, machnamh a 
dhéanamh agus tabhairt faoi na 
gníomhaíochtaí sa leabhrán. 

Braitheann sé ar cé 
acu atá múinteoirí á 
ndéanamh ina n-aonar 
nó mar roinn. Go leor 
machnamh roinne 
agus pleanáil le 
haghaidh ócáidí 
foghlama, dearadh 
gach seisiún le freastal 
ar thréimhse ranga 40 
nóiméad. 



 

 
 
 
 

Eolaíocht S1:  Iniúchadh a dhéanamh ar Fhorbairt 
Scileanna 

S2:  Ag Tabhairt faoin bPleanáil 
S3:  An Fhoghlaim a Bhogadh chun Cinn 
S4:  Forbairt Choincheap a Iniúchadh 

Is féidir leabhrán 
cnuasaigh FGL a 
phriontáil nó dul ina 
cheann ar líne. 
'Tascanna 
Idirghníomhacha curtha 
leis le haghaidh roinnt 
gníomhaíochtaí. 

Ceithre fhísghabháil scáileáin le hócáidí sosa 
chun dul i ngleic le tascanna 
idirghníomhacha, gníomhaíochtaí leabhráin, 
machnamh nó comhrá. 
Cuirtear achoimrí ar chomhráite a éascaíodh 
sna ceardlanna ar fáil freisin. 
 

'Agus ócáidí sosa agus 
rannpháirtíocht i 
ngníomhaíochtaí 
curtha san áireamh, 
ceapadh gach ceann 
de na seisiúin 1, 3 
agus 4 a chur i gcrích 
in achar níos lú ná uair 
an chloig, i dtaca le 
Seisiún 2 tugtar cur 
síos ann ar chur 
chuige i leith pleanáil 
roinne (14 nóiméad). 
 
 

Amharc-Ealaín  S1:  Machnamh a dhéanamh ar ár dTuras 
Amharc-Ealaín. 

 Dul i ngleic le gné de Chultúr agus 
Léirthuiscint Amhairc-Straitéisí Amharc-
Smaointeoireachta 

S2:  Straitéisí praiticiúla a mheas agus a roinnt 
chun tacú le Cultúr agus Léirthuiscint 
Amhairc 

S3:  Iniúchadh a dhéanamh ar an luach a 
bhaineann le dul i ngleic le Cultúr agus 
Léirthuiscint Amhairc nuair a bhíonn tú ag 
pleanáil don fhoghlaim - lena n-áirítear 
eolas faoi Leibhéal 3, Leibhéal 2 agus 
PGSS 

S4:  Gníomhaíocht Líníochta – a chuimsíonn 
gnéithe den mheasúnú foirmitheach  

S5:  Machnamh a dhéanamh ar ár dtaithí ar na 
Measúnaithe Rangbhunaithe agus ar an 
bpróiseas AFMA  

 
 

Leabhrán Oibre 2019-
2020 
  
Cothromaíocht 
Cleachtadh Sórtála 
Cártaí Íomhá  
 

Cúig scáileán ghearra d’fhaid éagsúla. 

Tá deilbhín seinnte agus sosa ag gach 
físghabháil scáileáin, atá deartha chun ligean 
do rannpháirtithe dul i mbun gníomhaíochtaí 
praiticiúla 

4 huaire ar a laghad 
san iomlán (lena n-
áirítear 
gníomhaíochtaí). Is 
féidir le múinteoirí dul i 
ngleic leo ina n-aonar 
nó mar roinn 

 



 

 
 
 
 
 
 

Teicneolaíocht 
Adhmaid 

S1:  Measúnú Rangbhunaithe 1 

Teicneolaíocht Adhmaid  

S2:  Ag baint úsáid as aiseolas éifeachtach i 

dTeicneolaíocht Adhmaid 

S3:  Cur chuige comhtháite i leith dearaidh i 

seomra ranga na Teicneolaíochta 

Adhmaid 

 

Leabhrán ar líne ina 

bhfuil leathanaigh faoi 

seach aibhsithe le 

haghaidh priontála taobh 

istigh de gach scáileán 

 

Mo Threoir Dhearaidh 

 

Bileog oibre le dúshlán 
dearaidh 

Trí fhísghabháil scáileáin gach ceann deartha 

mar sheisiúin FGL astu féin, ach tugtar 

cuireadh do mhúinteoirí dul i ngleic leis na trí 

cinn mar shraith ceann i ndiaidh a cheile. 

Tá gach físghabháil scáileáin comhdhéanta 

de: 

• ócáidí sosa le haghaidh 

rannpháirtíochta sna gníomhaíochtaí 

• aiseolas a gabhadh ó mhúinteoirí a 

thug faoin FGL an bhliain seo caite 

• aiseolas a gabhadh ó mhic léinn 

 

Íosmhéid ama atá 

leagtha amach thíos: 

S1:  35 nóiméad 

S2:  35 nóiméad 

S3:  80 nóiméad 
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