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Cur síos ar an gCúrsa

Is ann don oiliúint seo chun a chur ar chumas oibrithe óige agus deonacha scileanna a 
shealbhú agus eolas a fháil i ndáil le háisitheoireacht a dhéanamh d’eispéisis ar 
ardchaighdeán a bhaineann leis na meáin chruthaitheacha. Scrúdóidh rannpháirtithe 
formáidí agus stíleanna, foghlaimeoidh siad conas tacú leis an óige i rith an phróisis 
léirithe, faoi thaispeántais agus an leas is fearr a bhaint as scileanna chun bogearraí 
déantúsaíochta sna meáin chruthaitheacha a úsáid.

Déanfaidh rannpháirtithe a marana ar úsáid na meán i measc daoine óga agus ar an 
gcaoi is fearr a ndéanfaí an próiseas cruthaitheach a éascú agus a spreagadh i measc 
daoine óga. Táthar ag súil, faoi dheireadh na hoiliúna, go mbeidh rannpháirtithe in ann 
daoine óga a threorú chun príomhscileanna an 21 hAois a fhorbairt, is iad sin: 
smaointeoireacht chriticiúil, cumarsáid, comhoibriú agus cruthaitheacht a ligfidh dóibh 
Cruthú go Muiníneach. 

Aidhmeanna an Chúrsa
Ach a dtabharfaidh oideoirí an oiliúint chun críche, beidh ar a gcumas:

 
● Áisitheoireacht a dhéanamh do ghníomhaíochtaí rannpháirteacha sna meáin 

chruthaitheacha chun tacú leis an óige Scileanna 21ú hAois a fhorbairt.
● Tuiscint a fháil ar an gCruthú go Muiníneach is féidir leis an óige a dhéanamh.
● Luach na meán cruthaitheach mar uirlis d'fhorbairt na hóige a phlé agus 

príomhscileanna litearthachta digiteacha a thabhairt faoi deara.

● Formáidí difriúla meán a roghnú agus a úsaid chun saothar a chruthú.
● Céimeanna agus straitéisí a liostú chun áisitheoireacht a dhéanamh d’fhiosrú 

agus do mhachnamh i measc na n-óg.
● Tuiscint a fháil ar mhodheolaíocht agus tacaíocht an Phobail Chleachtais a 

bhaineann le Líonra TechSpace.
● Conas gníomhaíochtaí TechSpace a phleanáil do do chúinsí féin agus páirt a 

ghlacadh i ndeiseanna náisiúnta.
● Aipeanna agus / nó bogearraí cruthaitheacha eile a úsáid chun saothair sna 

meáin a dhéanamh le daoine óga.



Ábhar an Chúrsa
Seisiún 1: Céadbhlaiseadh ar na Meáin Chruthaitheacha  (Litearthacht Dhigiteach)

Foilsítear úsáid agus ábharthacht na meán óige. Feicfidh na rannpháirtithe cén fáth a nascann 
daoine óga chomh héasca sin leis na meáin chruthaitheacha, agus tosóidh siad ag fáil 
tuisceana ar na buntáistí agus na deiseanna iarbhír a thagann chun cinn nuair a thugtar 
déantúsaíocht sna meáin chruthaitheacha isteach ina ngníomhaíochtaí forbartha óige.

Seisiún 2: Líonra TechSpace (Pobal Cleachtais)
Tabharfar eolas do rannpháirtithe ar Mhodheolaíocht Pobail Chleachtais an Líonra TechSpace, 
agus gheobhaidh siad tuiscint ar a dturas mar oideoir. Beidh deis ag na rannpháirtithe a 
riachtanais oiliúna a thabhairt faoi deara  agus aghaidh a thabhairt orthu mar aon leis na 
riachtanais a bhaineann le haistriú oiliúna. 

Seisiún 3: Fís Óige a Chothú
Déanfaidh na rannpháirtithe iniúchadh ar bhealaí chun cuidiú le daoine óga smaointe bunaidh 
a chothú agus ceisteanna a mbaineann brí leo a chur. Scrúdaíonn na rannpháirtithe gnéithe na 
dea-scéalaíochta agus roinneann siad leideanna chun tacú le smaointe cruthaitheacha a 
fhorbairt. De bhun gníomhaíochtaí praiticiúla, gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh de na 
próisis réamhléiriúcháin agsu iarléiriúcháin agus déanfaidh siad machnamh orthu. Tabharfar 
deis d’oideoirí bunghnéithe an réamhléiriúcháin agus an iarléiriúcháin a iniúchadh, lena n-
áirítear cleachtadh praiticiúil, spléachadh ar threalamh agus saothar a chruthú. 

Seisiún 4: Áisitheoireacht a dhéanamh d’Eispéiris Chruthaitheacha le Daoine Óga
Roinntear an próiseas léiriúcháin ina chéimeanna indéanta, ar féidir áisitheoireacht agus 
tacaíocht a chur ar fáil dóibh go héasca. Tugann rannpháirtithe faoi ghníomhaíochtaí 
praiticiúla, faoi straitéisí foghlama agus forbartha agus faoi leideanna i ndáil le h-iarléiriú a 
bhainistiú, ina measc na bogearraí agus na teicneolaíochtaí aip is déanaí. Sealbhaíonn 
rannpháirtithe scileanna bunúsacha chun dlús a chur faoin bhfoghlaim sna meáin 
chruthaitheacha i measc daoine óga, chun machnamh a dhéanamh ar roghanna chun meáin 
na n-óg a cheiliúradh agus a thaispeáint, agus chun dul i ngleic le dúshláin a d'fhéadfadh 
teacht chun cinn.  

Seisiún 5: Aistriú Oiliúna (Machnamh agus pleanáil i suíomhanna óige)
Déanann na rannpháirtithe machnamh ar a gcumas maidir le haistriú oiliúna agus comhthéacs 
a thabhairt don fhoghlaim. Tabharfar deis do na rannpháirtithe smaointe agus straitéisí a 
iniúchadh chun gníomhaíochtaí TechSpace a chur i bhfeidhm ina gcúinsí óige féin. 
Foghlaimíonn siad príomhstraitéisí maidir le ceiliúradh pobail a phleanáil agus a eagrú i 
gcomhar le daoine óga, agus cuireann siad plean oibre le chéile a bheidh ina threoir chun tacú 
le daoine óga saothar cruthaitheach agus lánbhríoch a dhéanamh leis na meáin agus 
éascaíocht a dhéanamh dó sin.



Torthaí Foghlama
Seisiún 1:
● Tuiscint a fháil ar a thábhachtaí atá litearthachta sna meáin chun 

príomhscileanna an 21ú hAois a fhorbairt
● Spléachadh a fháil ar chleachtais choitianta déantúsaíochta sna meáin 

chruthaitheacha i measc daoine óga 
● Tuiscint a fháil ar an gcoincheap Cruthú go Muiníneach
● Féachaint ar na meáin óige, agus smaoineamh ar a ábharthaí atá siad 

d’fhorbairt na hóige

Seisiún 2:
● Spléachadh a fháil ar Thuras Oideora TechSpace
● Spléachadh a fháil ar Limistéar na mBall i Líonra TechSpace ar líne
● Spléachadh a fháil ar dheiseanna maoiniúcháin atá ar fáil d'eagraíochtaí chun 

trealamh agus bogearraí a cheannach

Seisiúin 3 & 4:
● Úsáid uirlisí eagraithe grafacha chun smaointe a fhorbairt a thaispeáint
● Conas áisitheoireacht a dhéanamh d’iniúchadh de bhun gníomhaíochtaí 

praiticiúla léiriúcháin
● Scrúdú a dhéanamh ar ghnéithe na dea-scéalaíochta de bhun déantúsaíocht 

sna meáin
● Na cineálacha difriúla meán is féidir a úsáid do thionscadal meán a fheiceáil 

agus a anailísiú
● Straitéisí áisitheoireachta léiriúcháin agus iarléiriúcháin a fhoghlaim
● Cleachtadh a dhéanamh ar threalamh agus bogearraí a úsáíd le gníomhaíochtaí 

praiticiúla léiriúcháin
● Tionscadal simplí físe a thabhairt chun críche
● Gníomhaíochtaí praiticúla agus smaointe spreagthacha a fhoghlaim chun 

áisitheoireacht a dhéanamh sna meáin chruthaitheacha i measc daoine óga

Seisiún 5:
● Teacht ar thacaí TechSpace ar líne
● Acmhainní a shonrú do thimpeallachtaí áitiúla óige
● Iniúchadh a dhéanamh ar smaointe agus ar dheiseanna le tabhairt isteach sa 

chleachtas reatha
● Aiseolas a chruthú, a roinnt agus a fháil i ndáil le plean oibre chun 

aisitheoireacht a dhéanamh do ghníomhachtaí déantúsaíochta sna meáin 
chruthaitheacha le daoine óga



Modh Seachadta
Déantar an cúrsa seo a sheachadadh ar ghrúpa de 8 rannpháirtí ar a laghad agus 10 
rannpháirtí ar a mhéad. Is ann don oiliúint seo chun forbairt ghairmiúil a chur ar fáil 
d'oideoirí, bunaithe ar dhea-chleachtais maidir leis an gcaoi a bhfoghlaimíonn daoine 
fásta:

● Creat uileghabhálach a threoraíonn cleachtas
● Measúnú chun an t-eispéireas a nascadh le riachtanais an oiliúnaí
● Gníomhaíochtaí praiticúla láimhe a thugann eiseamláir modhanna tógachaíocha 

na foghlama de bhun an déanta
● Deiseanna le haghaidh na foghlama piara le piara
● Iniúchadh a dhéanamh ar naisc phraiticiúla leis an teagasc ó lá go lá, ionas go 

ndéanfaí déantúsaíocht sna meáin a fhí isteach i gcuspóirí foghlama eile
● Am chun machnamh a dhéanamh agus dúshláin agus réitigh a phlé
● Pleanáil gnímh, ionas go gcuirfí athruithe i gcleachtas chun cinn tar éis na 

hoiliúna

Fad ama
1 lá 09.30 - 17.00 (go garbh) 


