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A Chomhghleacaithe an OR, 
Fáilte go dtí eagrán mhí na Nollag de nuachtlitir 
OR na Sraithe Sóisearaí. An mhí seo déanaimid 
iniúchadh ar an bpríomhscil ‘A bheith liteartha’, 
agus roinnfidh muid leideanna teicneolaíochta 
agus oideolaíochta chun cabhrú leis an scil sin, a 
d'fhéadfadh a bheith úsáideach do MRB 1. 

 
 

Tá lúcháir orainn go mbeidh na laethanta cnua-

saigh ar siúl ar líne i mí Eanáir, i mí Feabhra agus i 

mí an Mhárta. Seoladh sonraí agus dátaí chuig 

bhur scoil. Táimid ag dréim le sibh a fheiceáil go 

fíorúil. 

Tugann an scil seo deis d'fhoghlaimeoirí dea-

scileanna litearthachta a fhorbairt, agus cuireann 

sí "foghlaim ar feadh an tsaoil", féinmheas agus 

caighdeán ginearálta na beatha chun cinn. 

Cuidíonn sé le scoláirí freisin maidir le: 

 

 
 
 
 
 
 
   

 
 

Mar is eol duit, tosaíonn an uain i gcomhair MRB 1 
don OR ar an 6 Eanáir agus leanann sí ar aghaidh go 
dtí an 14 Bealtaine. Roimhe sin, beidh foireann OR 
SSM ag óstáil seimineár gréasáin ar an 2 Nollaig ag 
7pm chun cabhrú leat pleanáil agus próiseas MRB 1 
a láimhseáil. Beidh deis ann ceisteanna a chur agus 
tuilleadh tacaíochta agus acmhainní a fháil. Cliceáil 
anseo le clárú:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/4422933
268300244749 

 
Idir an dá linn,  d'ullmhaigh muid Doiciméad  
Ceisteanna Coitianta le haghaidh MRB 1: 
https://www.jct.ie/religious_education/assessment 
 
Ciorclán 0076 / 2020  
Doiciméad eile is fiú a léamh an ciorclán ina leagtar 
amach na socruithe maidir le Cur i bhFeidhm an 
Chreata don tSraith Shóisearach agus tagairt ar leith 
ann do scoilbhliain 2020 / 21: 
https://www.education.ie/en/Circulars-and-
Forms/Active-Circulars/cl0076_2020.pdf 
 

 

 

"Blessed is the season  

which engages the  

whole world in a  

conspiracy of love."   

 

- Hamilton Wright Mabie 

Príomhscil i bhfócas: A Bheith Liteartha 

@jct_RE           

2nd       Seimineár Gréasáin MRB 1 OR SSM  
              7pm 
Imeachtaí agus ceiliúradh atá le teacht ón bhféilire id-

irchreidimh 
8th         Féile Ghiniúint Mhuire Gan  
  Smál 
                Críostaíocht 
8th          Lá Bodhi  
                Buddhist 
10th       Lá Idirnáisiúnta um Chearta an 
  Duine 
                Idirnáisiúnta 
10th—18th     Hanukkah  
                          Giúdachas 
25th       An Nollaig  
                Críostaíocht 

Dátaí don dialann – Nollaig 2020 

www.jct.ie      info@jct.ie 

Fáilte 
• Mo thuiscint ar fhocail agus ar theanga 

agus an taitneamh a bhainim astu a 
fhorbairt 

• Léamh ar son aoibhnis agus le tuiscint 
chriticúil 

• Scríobh i gcomhair cuspóirí difriúla 
• Smaointe a chur in iúl go soiléir agus le 

cruinneas 
• Mo theanga labhartha a fhorbairt 
• Téacsanna éagsúla a fhiosrú agus a 

chruthú, lena n-áirítear téacsanna  
          ilmhódacha 

Athfhriotal na míosa 

Seimineár Gréasáin agus Tacaí MRB 1 

Lá Cnuasaigh FGL 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4422933268300244749
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https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0076_2020.pdf
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0076_2020.pdf
https://twitter.com/jct_re?lang=en
https://twitter.com/jct_re?lang=en
http://www.JCT.ie
http://www.jct.ie/


 
 

 
 

Is suíomh gréasáin agus aip é Book Creator chun 
leabhair dhigiteacha a chruthú agus scileanna 
litearthachta a fhorbairt. Is féidir le scoláirí a n-
acmhainní féin a dhéanamh trí théacs, íomhánna, 
ábhair fuaime agus físe a chur le chéile, agus iad 
seo a chruthú: 
 
• Scéalta idirghníomhacha  
• Punanna digiteacha 
• Irisí taighde  
 
 
 

     
https://bookcreator.com/    

 
Féadfaidh scoláirí leabhar digiteach a fhoilsiú ar 
théama ar leith nó leabhar a chruthú chun taighde 
atá déanta acu a chur i láthair. Thiocfadh le  
scoláirí a roghnú a gcuid taighde MRB a chur i 
láthair sa tslí sin. Bíonn deis ag scoláirí ansin táirge 
críochnaithe a chruthú, agus bíonn ardán acu lena 
gcuid foghlama a roinnt le piaraí nó le daoine eile.   

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil ar conas 
Cruthaitheoir Leabhar a úsáid i do sheomra ranga.  
Straitéis úsáideach i dtreo ‘A bheith liteartha’ is ea 

aiseolas piaraí. Tugann sé deis do scoláirí foghlaim 

óna chéile agus a gcuid oibre féin a fheabhsú. 

Cuireann an straitéis seo le measúnú piaraí trí 

chritéir ratha a úsáid. Rinneadh an dá straitéis seo 

a nuashonrú don seomra ranga ina mbíonn 

scaradh sóisialta agus / nó má bhítear ag plé le 

foghlaim ón mbaile ar shuíomh gréasáin an SSM. 

 

Cliceáil anseo chun treoir a fháil ar Aiseolas Piaraí 

nó chun Measúnú Piaraí ag Baint Úsáid as Critéir 

Ratha a rochtain, cliceáil anseo.  

 

Tógann an straitéis seo scileanna tábhachtacha do 

na MRBnna agus scoláirí ag foghlaim conas oibriú 

le critéir ratha agus an t-am a ghlacadh chun a 

gcuid oibre a fheabhsú.  

 

 

 

 
 
Ceiliúradh an Fhéile Hiondúch, Diwali, an mhí seo 
caite agus bhí roinnt clúdach suimiúil le feiceáil ar 
'Soilsigh an Dorchadas' ar RTÉ ar féidir féachaint air 
trí chliceáil ar an nasc thíos:  
https://www.rte.ie/player/movie/light-up-the-
dark/162657319969  
 
Tar éis beagnach dhá scór bliain de thiomsú airgid 
agus de phleanáil ag pobal Hiondúch na hÉireann, 
osclaíodh go foirmiúil na doirse sa chéad Teampall 
oifigiúil Hiondúch in Éirinn i mBaile Bhailcín, Baile 
Átha Cliath 12. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh 
sonraí.  

 

 

 

Nollaig Shona Dhuit,  

Ag súil go mór le sibh a 

fheiceáil ar Zoom in 2021, 

Foireann an  Oideachais 

Reiligiúnaigh  

Straitéis mholta don fhoghlaim le linn scaradh 
sóisialta  

@jct_RE           www.jct.ie      info@jct.ie 

Acmhainní Nua: Póstaeir Chuairteanna Fíorúla 

Leideanna Teicneolaíochta 
OR sa Nuacht 

Tá treoir ar Chuairteanna Fíorúla forbartha againn, 
chun cabhrú le scoláirí a ullmhú chun áiteanna a bhfuil 
tábhacht reiligiúnach leo a iniúchadh agus tá póstaer ar 
leith déanta againn do Chuairteanna Fíorúla ar Áite-
anna Adhartha  
 
Cuimsíonn sé tre-
oircheisteanna agus 
naisc chuig áiteanna 
adhartha ón 5 reiligiúin 
dhomhanda.  
 
Moltar roinnt torthaí 
foghlama freisin a 
dtiocfadh iniúchadh a 
dhéanamh orthu. 
 
Faightear na póstaeir ar 
Chuairteanna Fíorúla 
atá suite faoi Acmhainní 
Seomra Ranga ag an nasc thíos:  
https://www.jct.ie/religious_education/resources 
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