LEABHRÁN ACMHAINNÍ

CEOL
2017 - 2018

Gníomhaíocht 1: Cleachtadh Réamhaíochta
TASC: Déan tuartha faoin topaic roimh an gceardlann. Arbh fhíor iad tar éis na
ceardlainne?

Roimh an gCeardlann

CEOL LAISTIGH DE CHOMHTHÉACS LEASÚ NA
SRAITHE SÓISEARAÍ

Tar éis na Ceardlainne

Ráiteas
Tá snáithe a haon le teagasc sa Chéad Bhliain, snáithe
a dó sa Dara Bliain agus snáithe a trí sa Tríú Bliain.
Beidh na Príomhscileanna leabaithe sna Torthaí
Foghlama.
Cabhróidh na 36 Toradh Foghlama leis an bhfoghlaim
ar feadh na dtrí bliana
Is eispéiris aonraithe foghlama iad na trí ghné i rith na
dtrí bliana.
Ní dhéanfaidh scoláirí aon obair chumadóireachta
phunainne i mbliain a trí.
Déanfar an Ceol a scrúdú ag Leibhéal Comónta.
Ní mór do scoláirí rogha a dhéanamh idir taibhiú
aonair agus grúpa sa Scrúdú Praiticiúil.
Ní mór do scoláirí dhá Mheasúnú Rangbhunaithe,
Tasc Measúnaithe, Scrúdú Praiticiúil agus Scrúdú
Deiridh a dhéanamh.
Cabhraíonn an tSonraíocht le húsáid chomhtháite na
teicneolaíochta mar uirlis foghlama agus teagaisc.

Tabhair do d’aire: Is cleachtadh é seo atá le húsáid ag cúrsaí FGL agus NÍ bileog eolais é ar
Cheol na Sraithe Sóisearaí.
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Gníomhaíocht 3: Luach an oideachais cheoil
“To me the sole hope of human salvation lies
in teaching.”

‘‘Music is a moral law. Musical training is a more
potent instrument than any other, because rhythm
and harmony find their way into the inward places of
the soul’’
PLATO

George Bernard Shaw

“One activity is scientifically
proven to improve cognitive
function, help memory
systems to work, help us to
learn language, help to
moderate our emotional
state, help us to solve
complex problems and help
our brains to be healthier
into later life? That activity
is Music Education”

‘’’Music enhances the
education of our children
by helping them to make
connections and
broadening the depth
with which they think and
feel. If we are to hope for
a society of culturally
literate people, music
must be a vital part of our
children's education.’’

’Creativity is about connecting
things. It is in Apple’s DNA that
technology alone is not enough—
it’s technology married with
liberal arts, married with the
humanities, that yields us the
results that make our heart sing.
The broader one’s understanding
of the human experience, the
better design we will have.”

Anita Collins

Yo-Yo Ma

Steve Jobs

• Logáil isteach ar www.todaysmeet.com/________________
• Enter a Nickname and press JOIN
• Add your comments and click SAY

TASC: Déan dhá ráiteas maidir le luach an cheoil atá á ofráil I do scoil.
Ráiteas 1

Ráiteas 2

Sonraíocht an Cheoil: AIDHM
‘cur le forbairt na feasachta agus na tuisceana
ealaíonta, féinléiriú, samhlaíocht agus íogaireacht
ilchultúrtha, agus dá bhrí sin, le forbairt an duine ina
iomláine’
… Sonraíocht an Cheoil, Ich. 7

3

Gníomhaíocht 4: Ráitis Foghlama
TASC: Léigh trí na sé ráiteas a bhaineann go sonrach leis an gCeol. Roghnaigh
ceann nó dhó agus abair cén áit ar féidir leat teach tar fhianaise de na Ráitis
Foghlama sin i do sheomra ranga ceoil.?
RF 3
SOL 4

RF 16
SOL 4

RF 4
SOL 4

RF 23
SOL 4
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RF 8
SOL 4

RF 24
SOL 4

Gníomhaíocht 6: Creat don tSraith Shóisearach
TASC: Léirigh an tuiscint ata agat ar an gCreat don tSraith Shóisearach trí
phointe amháin eolais a líonadh isteach i ngach bosca acu seo thíos.

8 bPrionsabal

24 Ráiteas Foghlama

8 bPríomhscil

S

Folláine sa churaclam

Folláine sa chomhthéacs
ginearálta
SOL 4

L4

CL2
SOL 4

Gearr-chúrasí

Réimsí Foghlama Eile

SOL 4

Measúnú

Tuairisciú
SOL 4
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Gníomhaíocht 5: Táscairí na Folláine
TASC: Faigh amach cén áit arbh fhéidir na Táscairí Folláine seo a
ghníomhachtú sa seomra ranga ceoil.

Pobal Gairmiúil Foghlama/ Comhoibriú
‘an inclusive group of people, motivated by a shared learning vision, who
support and work with each other, finding ways inside and outside their
immediate community, to enquire into their own practice and together
learn new and better approaches that will enhance all pupils’ learning’
…Professional Learning Communities, Stoll, 2006, p.6

‘Léiriú is ea an soláthar d’am
gairmiúil aonair do mhúinteoirí
ar an tiomantas faoin gCreat don
tSraith Shóisearach 2015 go
gcuirfí tacaíocht dá leithéid ar
fáil chun ligean do mhúinteoirí
gabháil do ghníomhaíochtaí
comhoibríocha gairmiúla chun
tacú le teagasc, foghlaim agus
measúnú’
….Imlitir 0015/2017, Ich 23
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Am gairmiúil
Moltaí ar úsáid am gairmiúil

Am gairmiúil do mhúinteoirí – am gan teagmháil le scoláirí ina mbeidh múinteoirí páirteach
i réimse gníomhaíochtaí gairmiúla agus comhoibríocha chun tacú le cur i bhfeidhm na
Sraithe Sóisearaí. Is féidir go gcabhródh an t-am seo le múinteoirí a bheith ag tabhairt faoi
ghníomhaíochtaí sna réimsí seo a leanas:

•

Gníomhaíochtaí gairmiúla don scoil uile chun cabhrú leis an tSraith Shóisearach

•

Gníomhaíochtaí gairmiúla do mhúinteoirí aonair agus do ranna ábhair, lena náirítear gníomhaíochtaí a bhaineann le measúnú foirmitheach, aiseolas, tuairisciú
agus ionchuir a bhíonn á dtiomsú don PGSS.

•

Freastal ar chruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair

•

Ullmhúchán le haghaidh na gcruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar
Mheasúnú Ábhair, agus maoirseacht a dhéanamh ar na torthaí

Tá liosta moltaí leis an doiciméad seo ar bhealaí arbh fhéidir le múinteoirí ceoil an 22 uair
d’am gairmiúil a leithdháileadh dóibh ó 2017 / 2018 ar aghaidh. Cuimsíonn na moltaí sin
deiseanna do ghníomhaíochtaí gairmiúla do mhúinteoir aonair agus / nó do roinn ábhair
agus ní liosta iomlán é.
Is faoi gach scoil, roinn ábhair agus múinteoir iad féin an 22 uair d’am gairmiúil a oibríonn
dóibh a shocrú le bainistíocht na scoile.

Gníomhaíochtaí gairmiúla don scoil uile le cabhrú leis an tSraith Shóisearach
•

Ceistiúchán na Scoile Uile ar an gCreat don tSraith Shóisearach

•

Díospóireachtaí agus cruinnithe i measc na scoile uile ar impleachtaí an Chreata ar
theagasc, foghlaim agus cleachtas measúnaithe.
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Moltaí ar bhealaí chun úsáid a bhaint as am gairmiúil ar bhonn
aonair, i gcomhar le chéile agus ag leibhéal na roinne ceoil
Ar bhonn aonair
Gabhaigí i ngleic leis an tsonraíocht ábhar do Cheol na Sraithe Sóisearaí
trí dhul i dtaithí ar na trí snáitheanna, na trí eilimintí agus an 36 toradh
foghlama is féidir a aimsiú sa tsonraíocht cheoil ar
www.curriculumonline.ie
Fiosraígí na torthaí foghlama agus déanaigí naisc san fhoghlaim ar fud
na dtrí shnáithe
Smaoinígí conas a dhéanfadh sibh an fhoghlaim sin sofheicthe nuair a
bhíonn sibh ag dearadh bhur bpleananna don chéad bhliain i gcomhair
Mheán Fómhair 2018.
Tosaígí a bhailiú nó a chruthú acmhainní a chabhróidh le foghlaim
scoláirí i gCeol na Sraithe Sóisearaí
I gcomhar le chéile
Déanaigí na Torthaí Foghlama a spíonadh amach agus smaoinígí conas
ab fhéidir leat fianaise den fhoghlaim sin a bhailiú agus a ghabháil

Am gairmiúil
2017-18

Breathnaígí arís ar na laethanta FGL agus ar na hábhair acmhainní ar
www.jct.ie
Déanaigí teagmháil le múinteoirí ceoil eile in bhur cheantar
Leibhéal na roinne ceoil
Socraígí na gnáis ina leagann sibh amach conas atá sibh ag brath oibriú
le chéile
Cruthaígí fís do bhur roinn cheoil
Oibrígí le chéile a chinneadh cén ghrúpáil a dhéanfaidh sibh de na
Torthaí Foghlama do lucht na chéad bhliana
Socraígí le chéile conas a bhaileoidh sibh fianaise ar an bhfoghlaim seo
Roinnigí acmhainní
Déan machnamh ar cé chomh héifeachtach agus a bhí an fhoghlaim sa
rang agus roinn na torthaí le do chuid comhghleacaithe

Aon mholtaí eile conas a bhainfeadh sibh úsáid as an am gairmiúil seo i
gcomhthéacs bhur scoile:
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Gníomhaíocht 10: Laistigh den tSonraíocht Cheoil
againn
TASC: Roinn na cártaí de na Torthaí Foghlama sa chaoi is go mbíonn ar a
laghad dhá cheann ag gach ball den ghrúpa ina láimh. Smaoinigh ar an
bhfoghlaim i ngach ceann de na cártaí agus ag úsáid an mhata bhoird atá ar
an mbord, ceangail an Toradh Foghlama leis an ngné chuí.

Gníomhaíocht 13: Ag nascadh leis na snáitheanna
TASC: Meabhrú ar an bhfoghlaim atá nua sa snáithe seo?

Eolas
Gnásúil

Nuáil agus
Samhlaigh
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Cultúr &
Comhthéacs

TEANGA A FHIOSRÚ
Treoir Thagartha do
Shonraíocht an Cheoil
TASC: SMAOINIGH / PÉIREÁIL / ROINN
Glacaigí nóiméad chun tagairt don treoir thíos. Roghnaígí téarma amháin a
bhfuil sibh eolach air agus ceann amháin nach eol daoibh. Pléigí i
mbeirteanna agus ansin roinnigí leis an ngrúpa.

Sonraí Téarmaíochta
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Gníomhaíocht 15:
Déanaigí na Torthaí Foghlama a spíonadh amach
‘Is ráitis iad na torthaí foghlama a chuireann síos ar an eolas, ar
na scileanna agus ar na luachanna ar chóir don scoláire a bheith
ábalta a thaispeáint i ndiaidh dó staidéar a dhéanamh ar an
staidéar ceoil sa tsraith shóisearach’
Sonraíocht an Cheoil, Ich. 21

Is í an fhoghlaim croílár gach Toradh Foghlama.

2.7 roinnt smaointe ceoil a chruthú agus a chur i láthair
ag baint úsáid as uirlisí agus fuaimeanna a thángthas
orthu chun mothú nó mothúcháin atá curtha in iúl i
ndán, scéal nó alt nuachtáin a léiriú
TASC: Aithin an fhoghlaim sa Toradh Foghlama seo don chéad bhliain
Táimid ag foghlaim faoi…

Is iad na fiúntais na scileanna eolais a ndéanfar tógáil orthu sna trí
bliana romhainn sna torthaí foghlama.
TASC: Cur san áireamh cé leis is cosúla na scileanna foghlama agus
na fiúntais don chéad bhliain den turas foghlama.
Eolas

Scileanna
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Luachanna

Gníomhaíocht 16: An Próiseas Cruthaitheach
TASC: Cé na naisc ó do chleachtas sa seomra ranga a thógfadh sibh
ó Hanz Zimmer?
Pioc 2-3 phointe anseo
1.
2.
3.

Gníomhaíocht 17: An Turas Foghlama

Punann Chumadóireachta:___________________________
Nóta Cláir: ________________________________________
Scrúdú Praiticiúil: __________________________________
An Scrúdú deiridh: __________________________________
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NOTAÍ
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Teicneolaíochtaí digiteacha – I measc na mbogearraí a
usáidtear go laethúil….
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mentimeter.com
Todaysmeet.com
Postit App
Plickers.com
Videoscribe
Rawshorts
iMovie
Audacity
Musescore

Seirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí (SSM)
Seirbhís Tacaíochta de chuid na Roinne Oideachais & Scileanna

Oifig Riaracháin:
Ionad Oideachais Mhuineacháin
Bóthar Ard Mhacha,
Bóthar Ard Mhacha
www.metc.ie

Oifig an Stiúrthóra:
BOOLM,
Sráid an tSéipéil,
Dún Dealgan

Twitter
@JCforTeachers

www.jct.ie
www.ncca.ie
www.curriculumonline.ie
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