
TEAGASC AGUS FOGHLAIM PÓL MAG LIONÁIN FÓMHAR 2019

Treisiú an 
Churaclaim
Ilchreidmhigh
(CE/SR)



Cén fáth go bhfuil sibh anseo? 



Clár an Lae

9.45 Tae/Caifé

10.00 Fáilte agus cur in aithne

10.10 Cúlra/ Beartas

10:30 Aidhmeanna agus Gníomhartha

11:00 Modhanna Múinte agus Acmhainní

12:00 Fócas Uile-Scoile

12.30 Lón

1.15 Gaelscoil Riabhach

2.15 Críoch



Roimh deireadh an seisiúin beidh…

 Tuiscint againn ar chúlra an churaclaim

 Muid in ann an curaclam a mhíniú d’ár gcomhleacaithe

 Tuiscint mhaith ar bhunús agus brí féilire ilchreidmheach

 Fáil againn ar acmhainní ó padlet

 Modhanna múinte oiriúnacha/neamhoiriúnacha ar eolas againn

 Spriocanna aontaithe againn mar scoileanna ilchreidmheacha

 Taithí faighte ar mhodh múinte amháin atá oiriúnach don scoil



• 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 ag teacht re 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)



(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



Conas…. Céard a dhéanann muid

mar scoileanna/ mhúinteoirí?



Creatlach Dhá Bhliain
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PADLET



Modhanna Foghlama



Ceachtanna



Homing-In



Stop Motion



Fócas Uile-Scoile



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


