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Curaclam agus
Cleachtais

(CE/SR)



Clár an Lae

Dul siar ar na hacmhainní atá ann

Foramharc ar an bhféilire

 Tosaíochtaí sa cheacht ilchreidmheach

Moltaí praiticúla do na hóg-ranganna

 Teicneolaíocht mar áis sna hardranganna

Fealsúnacht mar chur chuige



Cén fáth go bhfuil sibh anseo? 



• Beartas scríofa ag an bhForas Pátrúnachta (2002/ 2011)

• Cleachtas Scolaíocht le Chéile mar bhunús

• Ní mhúintear aon sainchreideamh laistigh den lá scoile. 

• Ag baint úsáide as curaclam eitice nó staidéar reiligiúin.

• CESR amháin forbartha chun tacú leis seo agus solúbthacht ann do 

scoileanna chun é a chur in oiriúint dóibh féin. 

• Moladh le scríobh an mhí seo don dara leibhéal

Beartas an Fhorais



Aidhmeanna an Churaclaim: CE/SR

eolas agus tuiscint ar chórais luachanna agus creidimh

(teagmháil le creidimh daoine eile)

scileanna acu... bhaill chomhbhách de shochaí ilchultúrtha

scileanna idirchultúrta

Sprioadáltacht agus moráltacht a phlé

(a dtaithí ar a gcreidimh féin a roinnt)

breithiúnais mhorálta réasúnaithe agus eolasach a dhéanamh

spioradáltacht a chothú

Feasacht: cearta daonna, ceart agus comhionnais sa domhan

cur chuige acu… cúram imshaoil

scileanna acu… páirteach sa phróiséas daonlathach

saoránaigh eolasach, freagrach agus cothrom (gníomhach)

(smaointeoireacht chriticiúil)

(Iad féin a chur in iúl)

(fiosraigh agus léirigh meas)



Conas…. Céard a dhéanann muid

mar scoileanna/ mhúinteoirí?



(2020)In ár scoileanna…
Cuirtear béim ar eitic agus 
moráltacht* Béim ar mhothúcháin

Foghlamaíonn Déantar iniúchadh Éagsúlacht Cultúr

Baintear taitneamh as an 
bhfoghlaim Glactar leo ar chomhchéim ceolaimid

Ceiliúraíonn 
Freastalaítear ar gach 
páiste ar chomhchéim bíonn muid ag spraoi

Glacann páirt
Béim ar luachanna na 
scoile

áiteanna beannaithe agus 
oilithreachaí

Pléann
Aithnaítear na 
sainchreidimh déantúsáin creideamh

Dírítear aird
Foghlaim tríd na céadfaí 
agus na healaíon imshaoil áitiúil

Tuganna muid cuairt Foghlaim tríd tionscadail comhtháite



Ráiteas Mhisiúin/ Fís na Scoile/ 

Luachanna Scoile





Creatlach Dhá Bhliain
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Áiseanna Scoile

http://ccea.org.uk/curri

culum/gaeloideachas

Bancanna Acmhainne: 

Banc an Fhorais

Educate Together

www.padlet.com/foras/curaclam

Cuaillí Beatha clúdach an Fhorais.pdf
http://www.amazon.co.uk/Homing-Practical-Resource-Religious-Education/dp/0948080876
Right Start aistriúchán nach bhfuil eagraithe.doc
http://learning.educatetogether.ie/
http://ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas
http://www.foras.ie/whats-new/021015-acmhainni-don-ilchreidmheachas/
http://learning.educatetogether.ie/
http://www.tinyurl.com/creidimh
Suas Linn Rang 3_4 Cearta Páistí.pdf


PADLET



Modhanna Foghlama



Ceachtanna



Homing-In



Stop Motion



Fealsúnacht

 Dúiseacht

 Spreagadh

 Machnamh

 Grúpoibre

 Ceisteanna a chíoradh

 Ceisteanna a roghnú

 Plé Oscailte

 Smaointe Deireanacha



Machnamh

Céard as a bhainfidh tú triail i do 

chleachtas féin?

Céard a thabharfaidh tú ar ais don 

fhoireann?



Tabhair bualadh bos daoibh féin! GRMA


