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Aonaid Foghlama a Athbhreithniú / a Chruthú – Míreanna le Breithniú  

B'fhéidir gur mhaith leat roinnt de na 
ceisteanna thíos nó iad uile a úsáid 
mar leideanna chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar aonad reatha foghlama 
nó chun aonaid nua a chruthú. 

 

 Cad iad na croísmaointe nó na 
croíchoincheapa a dtéann scoláirí i ngleic 
leo agus a bhfoghlaimíonn siad fúthu le linn 
an aonaid seo? 

Comhthéacs an Scoláire 

 Cad iad cuid de shaintréithe uathúla an 
ghrúpa scoláirí seo nach mór a chur san 
áireamh? 

 Cén réamhfhoghlaim a d'fhéadfadh a 
bheith déanta ag scoláirí? 

Torthaí Foghlama 

 Cad iad na torthaí foghlama ó na ceithre 
shnáithe chomhthéacsúla is féidir a 
thabhairt le chéile don aonad seo? 

 Cad iad na gnéithe den snáithe 
aontaitheach a bhféadfaí díriú orthu san 
aonad seo? 

 Príomhfhoghlaim: 

 Cad iad na príomhsmaointe is gá do scoláirí 
a fhoghlaim? 

 Cad iad na fadhbanna ar chóir do scoláirí a 
bheith in ann a thriail agus a réiteach? 

 Cad iad na naisc mhatamaiticiúla a 
dhéanfaidh scoláirí le linn an aonaid? 

 Cad iad na léirithe matamaiticiúla a 
chuirfeadh le tuilleadh tuiscint scoláirí? 

 Cén chiall chontráilte nó míthuiscintí is 
dócha a tharlóidh? 

 Cad iad na nósanna imeachta a n-éireoidh 
scoláirí inniúil iontu? 

 Cén teanga agus/nó stór focal 
matamaiticiúil ar chóir do scoláirí a bheith 
líofa inti, trína rannpháirtíocht san aonad 
seo? 
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Teideal an Aonaid: 
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 Measúnú Leanúnach       

 An léiríonn an measúnú leanúnach an 
phríomhfhoghlaim a sonraíodh? 

 An bhfuil eispéiris foghlama ar leith ann ar 
féidir leo smaointeoireacht scoláirí a 
mhealladh? 

 Conas a d'fhéadfadh scoláirí a gcuid 
foghlama a léiriú? 

 

Eispéiris Foghlama  

  Cad iad na tascanna nó na gníomhaíochtaí 
ar chóir do scoláirí dul i ngleic leo lena 
dtuiscint a fhorbairt? 

 Cén chaoi a bhfuil inniúlacht 
mhatamaiticiúil na scoláirí á forbairt agus 
iad ag plé leis an tasc / na gníomhaíochtaí?? 

 

 Machnamh 

 Cad é ar éirigh go maith leis le linn an 
aonaid?  

 Cad iad na hoiriúnuithe a d'fhéadfaí a 
dhéanamh ar an aonad chun foghlaim agus 
gnóthachtáil na scoláirí a mhéadú? 

 Cé chomh héifeachtach agus a bhí na 
modhanna measúnaithe a úsáideadh le linn an aonaid chun fianaise a fháil a d'fhéadfadh bonn 
eolais a chur faoi oideolaíocht? 
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