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Roinn 1

Dul i dtaithí ar an tSeomra Nuachta
Tá ról tábhachtach ag uirlisí digiteacha agus daltaí á n-ullmhú don domhan
dhigiteach. Is gnáthchuid de shaol laethúil an dalta iad. Nuair a úsáideann daltaí
uirlisí digiteacha, bíonn deis acu dul i dtaithí ar fhoirmeacha éagsúla
litearthachta, fuaim, físeán agus téacs ina measc.
Is áis dhigiteach é Seomra Nuachta C2k atá ar fáil saor in aisce ag gach
múinteoir agus gach dalta i dTuaisceart Éireann a bhfuil cuntas C2k acu. Is féidir
an Seomra Nuachta a rochtain trí nasc ar leathanach baile My School. Bíonn deis
ag daltaí bheith ag plé le scéalta nuachta reatha i dtimpeallacht dhigiteach.
Thig leo bheith ina n-úsáideoirí gníomhacha agus deiseanna acu tuairimí a
thabhairt ar scéalta, agus scríbhneoireacht thráthúil dá gcuid féin a chur i
láthair lucht léitheoireachta. Bíonn deis ag daltaí fosta scileanna a d’fhoghlaim
siad sa tseomra ranga – a bhaineann le héisteacht, tuiscint agus labhairt, agus
léitheoireacht agus scríbhneoireacht – a chleachtadh.

Roinn 2

An Seomra Nuachta agus Curaclam Thuaisceart Éireann
Is féidir an Seomra Nuachta a úsáid le tacú le daltaí réimse scileanna trasna
an churaclaim a fhorbairt. Beidh an Seomra Nuachta ina chuidiú agat agus
tú ag pleanáil topaicí, mar shampla, in An Domhan Thart Orainn nó in Forbairt
Phearsanta agus Comhthuiscint.
Seo nasc chuig: Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht.
Is féidir an Seomra Nuachta a úsáid le scileanna Cumarsáide agus Úsáid TFC a
chomhtháthú i dtimpeallacht dhigiteach.
Tá treoir ghasta le fáil san áis seo ar an tSeomra Nuachta a úsáid. Cuideoidh sé
leat lántairbhe a bhaint as an tSeomra Nuachta agus na daltaí a spreagadh le
bheith ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha.
Díríonn an áis ar an tSeomra Nuachta ag Eochairchéim 2, den chuid is mó.
Thiocfadh leat í a chur in oiriúint le freastal ar dhaltaí Eochairchéim 1.
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Tá Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc agus
Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta fite fuaite trí na
gníomhaíochtaí atá molta.
Tá Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc
d’Eochairchéimeanna 1 agus 2 ar fáil ar ár suíomh gréasáin.
D’fhéadfadh na Cártaí Smaointeoireachta bheith
úsáideach fosta.

An Seomra Nuachta a úsáid le Cumarsáid, Úsáid TFC agus
Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta
a fhorbairt trasna an Churaclaim
Smaointeoireacht,
Fadhbréiteach agus
Cinnteoireacht

Ag Obair le
Daoine Eile

CUMARSÁID
Éisteacht, Tuiscint
agus Labhairt
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Bainistiú
Eolais

SEOMRA NUACHTA

Bheith
Cruthaitheach

ÚTFC
Fiosrú
Cur in iúl
Malartú
Luacháil
Taispeáint

Féinbhainistiú
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Roinn 3

An Seomra Nuachta a úsáid

Leathanach Tosaigh: seo príomhleathanach an tSeomra Nuachta. Is anseo atá
na hailt is déanaí. Is féidir an vótáil sheachtainiúil ar an leathanach seo a úsáid le
vótáil ar an tsaincheist atá á plé an tseachtain sin.
Cartlann Nuachta: is liosta é seo de gach mír a fhoilsítear ar an tSeomra
Nuachta – na hailt nuachta, fillteáin fíricí, nuacht i bpictiúir agus nuacht i
bhfíseáin. An t-aon rud nach bhfeicfidh tú anseo ná na hailt ó na tuairisceoirí
scoile.
Nuacht i bPictiúir: is féidir amharc ar íomhanna anseo le plé a spreagadh.
Nuacht i bhFíseáin: is féidir amharc ar fhíseáin anseo.
Comórtais: thig leis na daltaí páirt a ghlacadh i gcomórtais.
Fillteáin Fíricí: tá eolas faoi na topaicí ar fáil anseo.
Puzail agus Cluichí: tá puzail agus cluichí ar fáil do na daltaí.
Tuairisceoir Scoile: thig leis na daltaí a gcuid oibre a uaslódáil agus treoir faoin
scríbhneoireacht a fháil.
Barra Cuardaigh: is féidir topaic ar leith a chuardach.

Roinn 4

Cad é mar a thig le múinteoirí an Seomra Nuachta
a úsáid?
Is áis móréilimh é Seomra Nuachta C2k le scileanna Cumarsáide agus Úsáid
TFC a fhorbairt. Thig leat é a úsáid ar dhóigheanna éagsúla leis na daltaí a
spreagadh maidir le gníomhaíochtaí seomra ranga nó obair bhaile. Is moltaí iad
seo a leanas atá bunaithe ar dhea-chleachtas reatha i scoileanna i dTuaisceart
Éireann faoin dóigh ar féidir an Seomra Nuachta a úsáid sa tseomra ranga.
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Tosú
»» Logáil isteach ar C2k agus cliceáil ar an deilbhín Seomra Nuachta leis an
leathanach baile a oscailt.
»» Déan cinnte de go bhfuil an leagan ceart den tSeomra Nuachta in úsáid ag
na daltaí le go mbeidh siad in ann sochar a bhaint as ‘Tuairisceoir’ (féach an
tAguisín).
»» Cuir eochairfhocail chuí sa bharra cuardaigh sa choirnéal ag barr ar dheis le
teacht ar áiseanna a bheadh fóirsteanach don topaic. Tá ailt, íomhanna,
físeáin agus eile le fáil, cuid acu curtha ar fáil ag daltaí.
»» Brabhsáil agus roghnaigh ábhar cuí don topaic.

An Seomra Nuachta a úsáid sa tSeomra Ranga
Thig leat an Seomra Nuachta a úsáid i réimse gníomhaíochtaí sa tseomra ranga;
mar shampla:
»» mar áis teagaisc ar an chlár bhán idirghníomhach;
»» an barra cuardaigh a úsáid le teacht ar ábhar a bhaineann leis an churaclam;
»» an dóigh le freagairt a scríobh ar scéal Seomra Nuachta a léiriú (is fiú go
mór labhairt roimh ré leis na daltaí faoi na cineálacha tráchtanna a thiocfadh
leo a scríobh agus a gcuid smaointe a chíoradh. Mar chuid den phróiseas seo,
d’fhéadfaí focail achrannacha ar bith a bheadh siad ag iarraidh a úsáid a
litriú dóibh agus cuidiú a chur ar fáil dóibh i dtaca le struchtúir teanga);
»» an dóigh le vótáil a léiriú;
»» Nuacht i bPictiúir nó Nuacht i bhFíseán a úsáid le plé a spreagadh;
»» ábhar an tSeomra Nuachta a thaispeáint ar an chlár bhán idirghníomhach
faoi choinne gníomhaíochtaí a bhaineann le hÉisteacht, Tuiscint agus
Labhairt, nó le freagairtí scríofa ó na daltaí a spreagadh tríd an tSeomra
Nuachta a úsáid sa tseomra ranga nó sa bhaile;
»» na daltaí a spreagadh lena mbarúil féin a thabhairt ar scéalta Seomra
Nuachta trí nóta tráchta a sheoladh, agus a chinntiú gur nótaí tráchta cuí iad;
»» an dóigh lena gcuid oibre a uaslódáil chuig an roinn Tuairisceoir Scoile a léiriú;
»» a thaispeáint do na daltaí go bhfuil an Seomra Nuachta mar a bheadh
inneall cuardaigh ann;
»» a iarraidh ar dhuine de na daltaí bheith ina ‘laoch’ Seomra Nuachta agus
gníomhaíochtaí Seomra Nuachta a stiúradh don lá;
»» pleanáil a dhéanamh le páirt a ghlacadh i gcomórtais Seomra Nuachta;
»» an dóigh le grianghraif agus íomhanna cuí a roghnú dá dtuairiscí a léiriú do
na daltaí;

6

»» an dóigh le fuaim a uaslódáil le cur lena n-ailt ar an Tuairisceoir Scoile a
léiriú do na daltaí; agus
»» an dóigh leis an tSeomra Nuachta a úsáid faoi choinne féinmheasúnú agus
piarmheasúnu a léiriú.

Roinn 5

Cad é mar a thig le daltaí an Seomra Nuachta a úsáid?

I gcomhthéacs an oideachais trí mheán an dara teanga, tá go leor bunoibre
le déanamh ag múinteoirí ar dtús le scafláil a chur ar fáil do dhaltaí sula
mbeadh siad in ann na háiseanna ar an tSeomra Nuachta a úsáid ar bhonn
neamhspleách. Moltar gach alt a léamh i gcomhpháirt sa tseomra ranga ar dtús,
sula n-iarrfaí ar dhaltaí aon obair a dhéanamh sa bhaile a bheadh bunaithe air.
Cé go mbíonn tacaíocht teanga ar fáil laistigh de na hailt, bíonn foclóir agus
téarmaíocht nua ann go minic nach mbeadh na daltaí cleachta leo. Nuair a
bhíonn tuiscint níos iomláine acu ar ábhar an ailt, is féidir le daltaí dul siar air ar a
gcaoithiúlacht agus a gcuid foghlama a athneartú. Ag an phointe sin, is féidir na
daltaí a spreagadh leis an tSeomra Nuachta a úsáid go neamhspleách ar go leor
dóigheanna.
Mar shampla, iarr orthu:
bheith ag éisteacht le podchraoltaí a bhaineann leis na scéalta is
déanaí;
bheith ag léamh/nó ag athléamh réimse de scéalta Seomra Nuachta
go neamhspleách ar a luas féin, nó le tacaíocht ón mhúinteoir nuair is gá
(d’fhéadfá fosta na scéalta seo a úsáid mar théacs roinnte);
áiseanna físe a rochtain, réimse leathan de scéalta nuachta agus
nuacht i bhfíseáin agus i bpictiúir san áireamh;
bheith ag scríobh faoi scéalta trí nótaí tráchta a sheoladh lena mbarúil
féin a chur in iúl (moltar don mhúinteoir Gaelscoile eiseamláiriú a
dhéanamh roimh ré agus an dréacht deireanach a léamh sula gcuirfear
ar aghaidh é);
vótáil ar ábhar don phlé; mar shampla, topaic don phlé sheachtainiúil;
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uaslódáil agus páirt a ghlacadh trí scéalta a scríobh agus iad a
uaslódáil chuig an Tuairisceoir Scoile;
a gcuid oibre féin nó obair daoine eile a mheas agus freagairt uirthi
trí nóta tráchta a sheoladh (arís, moltar don mhúinteoir Gaelscoile
tacaíocht a chur ar fáil roimh ré agus an dréacht deireanach a léamh
sula gcuirfear ar aghaidh é);
taighde a dhéanamh agus iad ag baint úsáid as na Fillteáin Fíricí nó as
an bharra cuardaigh sa tSeomra Nuachta le heolas cuí a fháil; agus
páirt a ghlacadh sna comórtais.

Roinn 6

An Seomra Nuachta agus gníomhaíochtaí Cumarsáide
trasna an Churaclaim
Tá na gníomhaíochtaí atá molta sa roinn seo nasctha leis na Leibhéil Dul Chun
Cinn sa Chumarsáid trasna Churaclam Thuaisceart Éireann don Bhunscolaíocht
(Leibhéil 1-5). Dá bharr sin, thig leat an Seomra Nuachta a úsáid go héifeachtach
le gníomhaíochtaí a phleanáil ag leibhéal cuí do na daltaí.
Tá béim ar an litearthacht sna gníomhaíochtaí atá molta, ach d’fhéadfadh
Réimse Foghlama eile, ar nós An Domhan Thart Orainn nó Forbairt Phearsanta
agus Comhthuiscint, a bheith mar chomhthéacs. Agus tú ag pleanáil, ba cheart
duit na scileanna a bhaineann go sainiúil le gach Réimse Foghlama a fhorbairt.
Nuair is cuí, tá naisc ann chuig Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna
Gníomhacha Teagaisc d’Eochairchéimeanna 1 agus 2, agus chuig na Scileanna
Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta chomh maith.

Moltaí maidir le Gníomhaíochtaí Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
An Suíochán Té
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

cloí le ról

Leibhéal 4

ról a fhorbairt
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Iarr ar na daltaí ról duine éigin i scéal Seomra Nuachta a ghlacadh. Iarr orthu
smaoineamh faoi thuairimí agus faoi dhearcthaí an charachtair agus faoi na
rudaí a dhéanann sé/sí. Ansin, cuir sa Suíochán Té é/í agus spreag na daltaí eile
le ceisteanna a chur faoi na rudaí a dhéanann an carachtar, faoi mhothúcháin
an charachtair, agus faoi na rudaí a spreagann é/í. Is gníomhaíocht úsáideach é
seo leis na daltaí a ullmhú le staidéar carachtair a scríobh.
Tá tuilleadh eolais faoin Suíochán Té le fáil ar leathanach 36 de Foghlaim
Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc d’Eochairchéimeanna 1
agus 2.

Gach Rud san Áireamh (GRÁ)
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

a mbarúlacha/smaointe a mhíniú
stór focal atá ag méadú a úsáid

Leibhéal 4

faisnéis, smaointe agus barúlacha a mhíniú go soiléir
stór focal cuí a úsáid

Leibhéal 5

cúiseanna taobh thiar de smaointe agus barúlacha a thabhairt
faisnéis a chur in iúl go soiléir ag baint úsáid as stór focal cruinn

Iarr ar na daltaí staidéar a dhéanamh ar scéal Seomra Nuachta ina bhfuil
coimhlint de chineál éigin. Iarr orthu bheith ag obair i ngrúpaí beaga le cur
chuige a d’fhéadfadh siad a leanúint leis an chás a réiteach a phlé, a mhíniú
agus a chosaint. D’fhéadfadh an ghníomhaíocht seo a bheith úsáideach sula
gcuirfeadh na daltaí cás i láthair an ranga nó sula ndéanfadh siad gníomhaíocht
faoi scríbhneoireacht dhioscúrsach.
Tá tuilleadh eolais le fáil faoi Gach Rud san Áireamh ar leathanach 9 de
Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc
d’Eochairchéimeanna 1 agus 2.
Rólghlacadh
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

cloí le ról

Leibhéal 4

ról a fhorbairt
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Iarr ar na daltaí alt Seomra Nuachta a bhaineann le topaic ar leith a léamh
agus ansin cúig cheist a scríobh ba mhaith leo a chur ar an duine san alt. Agus
iad ag obair i bpéirí, iarr ar na daltaí agallaimh a dhéanamh mar rólghlacadh.
Cuir i gcuimhne do na daltaí úsáid a bhaint as Cárta Smaointeoireachta 2.03
Ceisteanna a chur leis na freagraí is fearr a fháil.
Iarr ar na daltaí cleachtadh a dhéanamh ar alt ón tSeomra Nuachta a léamh os
ard ar nós léitheoir nuachta. Tá an ghníomhaíocht seo níos fóirsteanaí do dhaltaí
atá ag obair ag Leibhéal 3.
Amharclitearthacht
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

príomhphointí plé a leanúint

Leibhéal 4

cur le plé ar bhonn ábhartha

Leibhéal 5

a gcuid smaointe féin agus smaointe daoine eile a phlé

Thig leat íomhánna ar nós grianghraf, pictiúr agus deilbhíní a úsáid le haghaidh
gníomhaíochtaí amharclitearthachta. Mar shampla, thig leat grianghraf a úsáid
le topaic a chur i láthair agus le plé a spreagadh leis na daltaí. Thig leat fosta
greille ABC a úsáid leis na híomhánna a d’úsáid tú a fhiosrú, sa dóigh go dtig leis
na daltaí taifead a dhéanamh ar an méid atá ar eolas acu, an méid ba mhian
leo a fhoghlaim agus ar cad é a d’fhoghlaim siad.
Cuir ceisteanna ar na daltaí le plé a spreagadh; mar shampla:
»» Cad é a tharla, dar leat?
»» Cad chuige ar tharla sé, dar leat?
»» Cén fhianaise atá sa ghrianghraf a thacaíonn le do thuairimí ?
»» Cad é an chéad rud eile a tharlóidh, dar leat?
»» Cad é mar a mhothaíonn tú agus tú ag amharc ar an ghrianghraf seo agus
cad chuige a mothaíonn tú mar sin?
Iarr ar na daltaí ceisteanna a chur ar a chéile. Ba cheart do dhaltaí atá ag
obair ag Leibhéal 4 bheith ábalta caidreamh a dhéanamh le daoine eile agus
freagairt orthu agus cur leis an phlé ar bhealach a thógann ar an méid atá
ráite ag daoine eile.
Thig leat Cárta Smaointeoireachta 2.01 Cad é atá ar eolas agat? Cad é ba
mhaith leat a fhoghlaim? Cad é a d’fhoghlaim tú? a úsáid.
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Moltaí maidir le Gníomhaíochtaí Léitheoireachta
Athleagan a thabhairt nó achoimre a dhéanamh le 140 carachtar
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Léitheoireacht
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

príomhphointí agus faisnéis a thuiscint agus seicheamh a
dhéanamh dá réir

Leibhéal 4

tuiscint a léiriú trí eolas a shainaithint agus a achoimriú

Leibhéal 5

tuiscint a léiriú trí fhaisnéis, smaointe, agus mionsonraí a
shainaithint agus a achoimriú

Iarr ar na daltaí alt nuachtáin a léamh go cúramach agus roinnt eochairfhocal
agus frásaí a aibhsiú. Ansin, iarr orthu athleagan a thabhairt ar na príomhphointí
gan níos mó ná 140 carachtar agus haischlib a úsáid do na heochairfhocail a
roghnaigh siad. I gcás daltaí atá ag obair ag Leibhéal 3, ba cheart díriú ar a
gcumas príomhphointí a chur in ord in athleagan ar phíosa scríbhneoireachta.
Ba cheart do na daltaí atá ag obair ag Leibhéal 4 bheith ábalta achoimre gonta
a dhéanamh a léiríonn an bhrí.
Iarr moltaí ar na daltaí faoi choinne ceannlíne agus ansin iarr orthu vótáil don
cheann is fearr.

Taighde a dhéanamh
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Léitheoireacht
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

gnéithe eagrúcháin a úsáid, ord aibítre san áireamh, le
faisnéis a aimsiú agus a fháil

Leibhéal 4

faisnéis ábhartha a aimsiú agus í a úsáid mar is cuí

Leibhéal 5

faisnéis a roghnú agus a bhainistiú ó réimse d’fhoinsí

Iarr ar na daltaí úsáid a bhaint as an Chartlann Nuachta le taighde a dhéanamh
ar thopaic ar leith. Iarr orthu an t-eolas cuí a aimsiú agus pleanáil a dhéanamh
lena úsáid i bhfoirm atá roghnaithe acu; mar shampla, tuairisc, podchraoladh
nó cur i láthair. Agus an taighde ar siúl acu, spreag na daltaí leis na scileanna
léitheoireachta a bhaineann le hathleagan a chur ar théacs a fhorbairt ag
Leibhéal 3, agus leis na scileanna a bhaineann le hachoimre a dhéanamh ar
théacs a fhorbairt ag Leibhéal 4 agus 5.
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Agus na daltaí ag pleanáil an dóigh a gcuirfidh siad an t-eolas ón taighde i
láthair, thiocfadh leat Cárta Smaointeoireachta 2.09 An t-eolas a chur i láthair
daoine eile a úsáid.

Alt ón Chartlann Nuachta nó ón Phríomhleathanach a úsáid le
fadhbréiteach a dhéanamh
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Léitheoireacht
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

a thuiscint go bhfuil foirmeacha agus gnéithe difriúla de
théacs* ann
faisnéis ón téacs* a úsáid le tátail a bhaint

Leibhéal 4

príomhghnéithe a aithint agus an bhaint atá acu le foirm
agus cuspóir a thuiscint
léirbhríonna a thuiscint agus roinnt bríonna intuigthe a
aithint

Leibhéal 5

cur síos ar theanga, struchtúr agus cur i láthair
roinnt bríonna intuigthe agus meonta a thuiscint
idirdhealú a dhéanamh idir fíric agus barúil

*Tagraíonn téacsanna do smaointe a chuirtear in eagar le teachtaireacht a
chur in iúl agus a chur i láthair i bhfoirmeacha scríofa, labhartha, amhairc agus
siombalacha.
Seicheamh
Priontáil alt ón tSeomra Nuachta. Gearr an t-alt ina phíosaí (idir sé agus ocht
gcinn), cuir isteach i gclúdach iad agus iarr ar na daltaí iad a chur san ord cheart.
Iarr orthu amharc arís ar an alt sa tSeomra Nuachta agus a gcuid oibre féin a
cheartú.
Fíor/Bréagach/Ní Fios
Anois cuir ceisteanna Fíor/Bréagach/Ní fios ar na daltaí faoin téacs. Tabhair am
dóibh leis na freagraí a fháil. Tá cead acu fianaise ón téacs a úsáid, nuair is cuí.
Príomhghnéithe a Fhiosrú
Iarr ar na daltaí príomhghnéithe an téacs scríofa a fhiosrú agus díriú ar úsáid
ceannlínte, fotheideal, athfhriotail agus agallamh, agus ar an tionchar atá ag
an teanga ar an léitheoir. Iarr orthu an ghramadach sa téacs a fhiosrú, mar
shampla, an dóigh a n-úsáideann an scríbhneoir aimsirí, nascfhocail, aidiachtaí,
dobhriathra agus clásail (Leibhéal 5).
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Foclóir a Fhiosrú
Cuir ar a súile do na daltaí go mbíonn míniúchán ag dul corruair le focail nó
frásaí i ngach alt a bheadh casta nó nach mbeadh chomh coitianta sin. Thig
leo an luchóg a fhágáil thar fhocal ar bith a bhfuil dath glas air (nó, ar ghléas
scáileáin tadhaill, an focal a bhrú) agus tiocfaidh míniú an fhocail aníos. Ní
hionann sin agus a rá, áfach, go dtuigfidh siad gach uile fhocal eile san alt.
Iarr ar na daltaí an t-alt a léamh le focail nua eile nó focail chasta eile a aithint.
Iarr orthu ciall na bhfocal atá roghnaithe acu a aimsiú. Ansin iarr orthu na focail
nua a úsáid i ngníomhaíocht labhartha nó i gcluiche focal le dalta eile. Ba cheart
do dhaltaí atá ag obair ag Leibhéal 4, nó os a chionn, bheith ábalta an tionchar
atá ag an teanga a úsáideann an t-údar ar an léitheoir a fhiosrú.
Fíric nó Tuairim
Iarr ar na daltaí alt ón tSeomra Nuachta a úsáid le liosta fíricí agus tuairimí a
dhéanamh. Tabhair deis do dhaltaí atá ag obair ag Leibhéal 5 bheith ag plé an
dóigh ar úsáid údar an ailt tuairimí le tionchar a imirt ar an léitheoir.

Moltaí maidir le Gníomhaíochtaí Scríbhneoireachta
Scríbhneoireacht a Phleanáil agus a Chur in Eagar
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Scríbhneoireacht
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 2

athruithe a dhéanamh de réir critéir chomhaontaithe

Leibhéal 3

labhairt ar a gcuid scríbhneoireachta agus í a phleanáil
feabhsuithe a dhéanamh ar a gcuid scríbhneoireachta

Leibhéal 4

pleanáil a dhéanamh agus úsáid a bhaint as an phleanáil
scríbhneoireacht a sheiceáil le feabhsuithe a dhéanamh sa
chruinneas agus sa bhrí

Leibhéal 5

athdhréachtú le cruinneas agus brí a fheabhsú

Meaitseáil an Cheannlíne
Roghnaigh deich gceannlíne ón tSeomra Nuachta. Iarr ar na daltaí bheith ag
obair ina bpéirí le plean a scríobh a thiocfadh leo a úsáid le scéal a scríobh a
bheadh ag teacht le ceann de na ceannlínte. Cuir na deich gceannlíne ar an
chlár bhán. Iarr ar na daltaí a bplean a mhalartú le beirt eile agus a bplean siúd a
mheaitseáil le ceannlíne. Iarr ar na daltaí aiseolas a thabhairt dá chéile agus iad
ag baint úsáid as Cárta Smaointeoireachta 2.35 Ag plé le haiseolas.
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Bheith i d’Eagarthóir
Iarr ar na daltaí bheith ag obair le chéile i bpéirí mar eagarthóirí nuachta.
Iarr orthu focail níos suimiúla a úsáid in ionad na bhfocal atá in úsáid san alt
sa tSeomra Nuachta. Beidh an bhéim sa cheacht seo ag brath ar an méid a
theagasc tú roimhe. Thiocfadh dó gur úsáid aidiachtaí, nó dóigheanna níos fearr
le habairtí a thosú, nó an dóigh le clásail a chur in abairt (Leibhéal 5) a bheadh i
gceist.

Litreacha a Scríobh
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Scríbhneoireacht
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

smaointe, mothúcháin, idéanna agus barúlacha a chur in iúl
struchtúr agus ord a chur ar a gcuid scríbhneoireachta
mionsonraí tacaithe a chur ar fáil
stór focal cuí atá ag méadú a úsáid

Leibhéal 4

smaointe, mothúcháin, idéanna agus barúlacha a chur in iúl,
ag tabhairt fáthanna nuair is cuí
scríbhneoireacht a struchtúrú, úsáid paragraf san áireamh
brí a chur in iúl go soiléir, stór focal cuí agus leibhéal cuí
mionsonraí in úsáid

Leibhéal 5

stór focal cruinn a úsáid le hidéanna, faisnéis ábhartha agus
barúlacha a chur in iúl
scríbhneoireacht a struchtúrú go loighciúil soiléir

Bain úsáid as ailt sa tSeomra Nuachta leis na daltaí a chur ar an eolas faoi na
gnéithe a bhaineann le scríobh litreacha. Ansin iarr orthu pleanáil a dhéanamh le
litir thacaíochta nó litir ghearáin a scríobh chuig duine atá luaite san alt Seomra
Nuachta. Iarr ar na daltaí smaoineamh ar struchtúr a gcuid scríbhneoireachta
agus ar na hargóintí a bheas siad a dhéanamh, nuair a bheas an phleanáil ar
siúl. Ba cheart do dhaltaí atá ag obair ag Leibhéal 4 agus ag Leibhéal 5 an litir
a phleanáil go neamhspleách. Iarr orthu an litir a dhréachtú go neamhspleách
agus ansin athdhréachtú a dhéanamh uirthi le dalta eile leis an chiall a fheabhsú.
Tabhair deis do na daltaí a gcuid oibre a uaslódáil agus a roinnt ar an Tuairisceoir
Scoile sa tSeomra Nuachta. Tabhair do d’aire gur cheart don mhúinteoir an
dréacht deireanach den litir a léamh sula gcuirfear ar aghaidh chuig an tSeomra
Nuachta é.
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Íomhánna a Úsáid
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Scríbhneoireacht
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

smaointe, mothúcháin, idéanna agus barúlacha a chur in iúl

Leibhéal 4

smaointe, mothúcháin, idéanna agus barúlacha a chur in iúl,
ag tabhairt fáthanna nuair is cuí

Leibhéal 5

stór focal cruinn a úsáid le hidéanna, faisnéis ábhartha agus
barúlacha a chur in iúl

Roghnaigh grianghraf fóirsteanach ón tSeomra Nuachta le roinnt leis na daltaí.
Iarr orthu fotheidil fhóirsteanacha a chruthú don ghrianghraf agus ansin iad a
roinnt leis an rang. Tá gníomhaíochtaí breise a bhaineann le húsáid grianghraf
sa tseomra ranga ar leathanach 74 de Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna
Gníomhacha Teagaisc d’Eochairchéimeanna 1 agus 2.

Tuairisc a Scríobh
Riachtanais le haghaidh Cumarsáide: Scríbhneoireacht
Leibhéal

Tig le daltaí:

Leibhéal 3

labhairt ar a gcuid scríbhneoireachta agus í a phleanáil
feabhsuithe a dhéanamh ar a gcuid scríbhneoireachta
an fhoirm a úsáid mar is cuí

Leibhéal 4

pleanáil a dhéanamh agus úsáid a bhaint as an phleanáil
scríbhneoireacht a sheiceáil le feabhsuithe a dhéanamh sa
chruinneas agus sa bhrí
roghnú ó réimse d’fhoirmeacha agus iad a úsáid de réir mar
is cuí

Leibhéal 5

athdhréachtú le cruinneas agus brí a fheabhsú
scríbhneoireacht a mheaitseáil le cuspóir agus spriocghrúpa
faisnéis a chur i láthair go héifeachtach, stíl fhoirmiúil á
húsáid san áit chuí
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Bain úsáid as ailt sa tSeomra Nuachta leis na daltaí a chur ar an eolas maidir leis
na gnéithe a bhaineann le scríobh tuairiscí. Ansin, iarr orthu tuairisc a phleanáil
trí thaighde a dhéanamh ar an eolas chuí. Iarr ar na daltaí smaoineamh ar
struchtúr a dtuairisce agus ar an dóigh a gcuirfidh siad i láthair í, nuair atá
an phleanáil ar siúl. Ba cheart do dhaltaí atá ag obair ag Leibhéal 4 agus ag
Leibhéal 5 an tuairisc a phleanáil agus a dhréachtú go neamhspleách. Iarr
orthu í a athdhréachtú le dalta eile leis an chiall a fheabhsú. Tabhair deis do na
daltaí a gcuid oibre a uaslódáil agus a roinnt ar an Tuairisceoir Scoile sa tSeomra
Nuachta. Tabhair do d’aire gur cheart don mhúinteoir an dréacht deireanach
den tuairisc a léamh sula gcuirfear ar aghaidh chuig an tSeomra Nuachta é.

Tráchtanna

Thig leis na daltaí a mbarúil féin a thabhairt ar gach scéal sa tSeomra Nuachta
(trí nóta tráchta a sheoladh) agus ‘Is maith liom’ a bhrú fosta.
Déan cinnte de go bhfuil na daltaí logáilte isteach faoin ainm úsáideora C2k
s’acu féin le nóta tráchta a sheoladh.
Déantar seiceáil ar gach nóta tráchta a fhaigheann Seomra Nuachta sula
bhfoilseofar é.
Má fhoilsítear nóta tráchta, beidh ainm agus scoil an dalta le feiceáil taobh leis.
Thig leis na daltaí nótaí tráchta daltaí eile a léamh agus freagra scríofa a chur
chucu le haontú nó le heasaontú lena mbarúil.
Thig leat freagraí foilsithe ó dhaltaí a phriontáil, a chur i gcomhad nó a chur ar
taispeáint, mas gá.

Roinn 7

An Seomra Nuachta agus gníomhaíochtaí Úsáid TFC
trasna an Churaclaim
Tá na gníomhaíochtaí atá molta sa roinn seo nasctha leis na Leibhéil Dul Chun
Cinn in Úsáid TFC don Bhunscolaíocht (Leibhéil 1–5). Dá bharr sin, thig leat an
Seomra Nuachta a úsáid go héifeachtach le gníomhaíochtaí a phleanáil ag
leibhéal cuí do na daltaí.
Is é atá i gceist le hÚsáid TFC, deiseanna a thabhairt do na daltaí coincheapa
agus próisis TFC a shealbhú, a fhorbairt, a thuiscint, a léiriú agus a chur i
bhfeidhm mar is cuí i gcomhthéacsanna éagsúla trasna an churaclaim. De bharr
na béime ar scileanna TFC a úsáid, ba cheart duit deiseanna a thabhairt do
na daltaí an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna atá acu a aistriú go réimse
comhthéacsanna lánbhrí trasna an churaclaim.
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Is iad seo a leanas na Riachtanais Churaclaim le haghaidh Úsáid TFC: Fiosrú,
Cur in iúl, Malartú, Luacháil agus Taispeáint. Is faoi na ceannteidil sin atá na
gníomhaíochtaí atá molta sa roinn seo.
Déanann na gníomhaíochtaí Úsáid TFC atá molta anseo Scil Traschuraclaim
na Cumarsáide a fhorbairt, ach d’fhéadfadh Réimse Foghlama eile ar nós An
Domhan Thart Orainn nó Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint a bheith mar
chomhthéacs. Mar sin de, agus tú ag pleanáil, ba cheart duit na scileanna a
bhaineann go sainiúil le gach Réimse Foghlama a fhorbairt.
Nuair is cuí, tá naisc ann chuig Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna
Gníomhacha Teagaisc d’Eochairchéimeanna 1 agus 2 agus chuig na Scileanna
Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta chomh maith.
Fiosrú

Tá dhá ráiteas i gceist. Leis na riachtanais reachtúla a riar, is gá an dá cheann a chlúdach. Baineann
an chéad phointe le faisnéis a chuardach, a aimsiú, a roghnú agus a úsáid. Bogann daltaí ón staid ina
gcuirtear áiseanna ar fáil dóibh go dtí an staid ina mbaineann siad úsáid níos neamhspleáiche agus
níos géarchúisí as TFC. Baineann an dara pointe le daltaí a bheith ag baint úsáid as uirlisí digiteacha le
fadhbanna a fhiosrú agus a réiteach.

Cur in iúl

Baineann sé seo le daltaí a bheith cruthaitheach agus a gcuid smaointe a fhorbairt agus a chur i
láthair le téacs, fuaim, ceol agus íomhánna socra agus gluaisteacha. Bogann sé ó úsáid shimplí a
bhaint as téacs, fuaim nó pictiúir, go táirge ilmheánach a fhorbairt.

Malartú

Baineann sé seo le cumarsáid a dhéanamh le daoine eile ar líne le smaointe a roinnt agus a fhorbairt.
Cuirtear san áireamh r-phoist a chur agus a fháil, físchomhdhálacha, bheith páirteach i gcúrsaí ar líne
nó úsáid a bhaint as uirlisí comhoibritheacha ar líne.

Luacháil

Leis seo, bíonn na daltaí ag déanamh a machnaimh ar phróiseas agus ar thoradh, ag smaoineamh
ar an dóigh a ndearna siad gníomhaíocht agus ar an dóigh a dtiocfadh leo feabhas a chur ar an
rud a rinne siad. Moltar gníomhaíochtaí a bhfuil fócas láidir fadhbréitigh leo leis an riachtanas seo a
chlúdach níos fearr.

Taispeáint

Baineann sé seo le hobair a bhainistiú agus a thaispeáint go digiteach. Tá réimse gníomhaíochtaí i
gceist: na daltaí a bheith ag cur i gcló nó ag sábháil a gcuid oibre, mar shampla, nó comhaid agus
fillteáin dhigiteacha a eagrú agus a chothabháil.

Fiosrú: Tá dhá ráiteas i gceist. Leis na riachtanais reachtúla a riar, caithfidh na
daltaí an dá cheann a chomhlíonadh. Éilíonn an chéad ráiteas go ndéanfadh
na daltaí faisnéis ó fhoinsí sábháilte iontaofa a rochtain, a roghnú, a léirmhíniú
agus a thaighde. Éilíonn an dara ráiteas go mbainfeadh na daltaí úsáid as uirlisí
digiteacha le fiosrú agus le tuartha a dhéanamh agus le fadhbanna a réiteach.
Riachtanais le haghaidh Úsáid TFC – Fiosrú
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Fiosrú

Leibhéal 3

• faisnéis ó fhoinsí sábháilte iontaofa
a rochtain, a roghnú, a léirmhíniú agus
a thaighde.

Tig le daltaí:
• faisnéis ó fhoinsí áirithe digiteacha
a thaighde, a roghnú, a chur in eagar
agus a úsáid.

Taighde a Dhéanamh
Iarr ar na daltaí úsáid a bhaint as an fheidhm cuardaigh sa tSeomra Nuachta
le taighde a dhéanamh ar eolas ábhartha a bhaineann le topaic, ábhair
suime phearsanta, agus réimsí eile foghlama. Iarr orthu an t-eolas seo a úsáid
le gníomhaíocht labhartha agus éisteachta a dhéanamh, mar shampla, cur
i láthair a dhéanamh, páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht mar fhreagairt ar
léitheoireacht, nó tuairisc a scríobh.
Thig leat úsáid a bhaint as Cárta Smaointeoireachta 2.09 An t-eolas a chur i
láthair daoine eile.
Cur in iúl: Baineann sé le daltaí a bheith cruthaitheach, a smaointe a fhorbairt
agus a chur i láthair agus iad ag úsáid téacs, fuaime, ceoil agus íomhánna socra
agus gluaisteacha. Tá réimse i gceist, ó úsáid shimplí a bhaint as téacs, fuaim nó
pictiúir shimplí go táirge ilmheáin a fhorbairt.
Riachtanais le haghaidh Úsáid TFC – Cur in iúl
Cur in iúl

Leibhéal 3

Leibhéal 4

• smaointe agus faisnéis
a chruthú, a fhorbairt,
a chur i láthair agus a
fhoilsiú agus réimse de
mheáin dhigiteacha in
úsáid acu; agus réimse
ábhar a ionramháil le
táirgí ilmheánacha a
chruthú.

Tig le daltaí:
• smaointe a chur in
iúl agus a fhorbairt
trí théacs a chruthú
agus a chur in eagar
ar scáileán – é seo a
chomhcheangal le
rogha fhóirsteanach
d’íomhánna agus/nó
d’fhuaimeanna.

Tig le daltaí:
• acmhainní a d’aimsigh
siad nó a chruthaigh
siad féin a phróiseáil,
téacs, sonraí, fuaim,
íomhánna gluaisteacha
nó socra san áireamh,
agus iad seo a
chomhcheangal lena
gcuid oibre a chruthú,
a chur i láthair agus a
chur in iúl, agus tuiscint
ar an spriocghrúpa
agus ar an chuspóir á
léiriú acu.
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Podchraoladh
Roghnaigh alt ón tSeomra Nuachta mar phointe tosaigh do ghníomhaíocht
Podchraoladh. Iarr ar na daltaí úsáid a bhaint as ríomhaire nó as gléas taifeadta
digiteach le micreafón le hábhar a thaifeadadh do phodchraoladh agus
feasacht á léiriú acu ar lucht éisteachta. Ansin, iarr orthu pacáiste bogearraí
fóirsteanach a úsáid, ar nós Audacity nó Garage Band, leis an phochraoladh a
chur in eagar, a shábháil agus a fhoilsiú.

Íomhanna a Úsáid
Iarr ar na daltaí úsáid a bhaint as íomhánna agus as físeáin ón tSeomra Nuachta
le plé a spreagadh. Ansin, iarr orthu na smaointe a phléigh siad a úsáid le scéal
digiteach, ceannlíne, píosa scríbhneoireacht chruthaitheach nó a leithéid a
chruthú.
Thiocfadh leo fosta, íomhánna a úsáid faoi choinne cúiseanna éagsúla, mar
shampla le póstaeir, cur i láthair nó fillteáin fíricí a dhéanamh. Iarr ar na daltaí
modh léirithe dá gcuid féin a roghnú.
Bain úsáid as Cárta Smaointeoireachta 2.25 É a dhéanamh ar bhealach eile leis
na daltaí.
Malartú: Baineann sé seo le cumarsáid a dhéanamh le daoine eile ar líne le
smaointe a roinnt agus a fhorbairt. Ar na gnéithe atá i gceist tá; seoladh agus
fáil ríomhphost, físchomhdháil, páirt a ghlacadh i gcúrsaí ar líne agus úsáid uirlisí
comhoibríocha.
Riachtanais le haghaidh Úsáid TFC – Malartú
Malartú

Leibhéal 3

• cumarsáid a dhéanamh go sábháilte
agus go freagrach agus réimse de
mhodhanna agus d’uirlisí digiteacha
comhaimseartha in úsáid acu agus iad
ag malartú, ag roinnt ag comhoibriú
agus ag forbairt smaointe go
digiteach.

Tig le daltaí:
• modh comhaimseartha digiteach a
úsáid le cumarsáid a dhéanamh, nó le
cur le gníomhaíocht ar líne faoi stiúir.

Tráchtanna
Tabhair deis do na daltaí a mbarúil féin ar scéal de chuid an tSeomra Nuachta a
scríobh agus a sheoladh trí ‘Do bharúil féin air seo’ a bhrú.
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Thig leis na daltaí a mbarúil féin a thabhairt ar gach scéal sa tSeomra Nuachta
(trí nóta tráchta a sheoladh) agus ‘Is maith liom’ a bhrú fosta.
Déan cinnte de go bhfuil na daltaí logáilte isteach faoin ainm úsáideora C2k
s’acu féin le nóta tráchta a sheoladh.
Déantar seiceáil ar gach nóta tráchta a fhaigheann Seomra Nuachta sula
bhfoilseofar é.
Má fhoilsítear nóta tráchta, beidh ainm agus scoil an dalta le feiceáil taobh leis.
Thig leis na daltaí, chomh maith, nótaí tráchta daltaí eile a léamh agus freagra
scríofa a chur chucu le haontú nó le heasaontú lena mbarúil.
Thig leat freagraí foilsithe ó dhaltaí a phriontáil, a chur i gcomhad nó a chur ar
taispeáint, más gá.
Luacháil: Baineann seo leis na daltaí a bheith ag machnamh ar an
phróiseas agus ar an toradh; iad ag smaoineamh ar an dóigh a ndearna siad
gníomhaíocht agus ar an dóigh a dtiocfadh leo feabhas a chur ar an rud a
rinne siad. Moltar gníomhaíochtaí a bhfuil fócas láidir fadhbréitigh leo leis an
riachtanas seo a chlúdach níos fearr.
Riachtanais le haghaidh TFC – Luacháil
Luacháil

Leibhéal 3

Leibhéal 4

• labhairt faoina gcuid
oibre, í a athbhreithniú
agus a fheabhsú, agus
iad ag machnamh
ar an phróiseas agus
ar an toradh, agus
ag smaoineamh ar
na foinsí agus ar na
háiseanna a úsáideadh,
sábháilteacht,
iontaofacht agus
inghlacthacht san
áireamh.

Tig le daltaí:
• leasuithe a dhéanamh
lena gcuid oibre a
fheabhsú.

Tig le daltaí:
• uirlisí agus gnéithe
fóirsteanacha TFC a
úsáid lena gcuid oibre
a fheabhsú.

I ngach ceann de na gníomhaíochtaí a moladh cheana, bhí deis ag na daltaí a
gcuid oibre a luacháil. Mar shampla, thiocfadh le daltaí grianghraf nó gabháil
scáileáin dá gcuid oibre a ghlacadh agus é a roinnt le dalta eile le féinmheasúnú
nó piarmheasúnú a dhéanamh.
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Taispeáint: Baineann seo le hobair a bhainistiú agus a chur ar taispeáint go
digiteach. Tá réimse gníomhaíochtaí i gceist: na daltaí a bheith ag cur i gcló nó
ag sábháil a gcuid oibre, mar shampla, nó comhaid agus fillteáin dhigiteacha a
eagrú agus a chothabháil.
I ngach ceann de na gníomhaíochtaí a moladh cheana, ba cheart duit iarraidh
ar na daltaí a gcuid oibre a eagrú leis na scileanna atá riachtanach don tsnáithe
Taispeáin a fhorbairt.
Riachtanais le haghaidh Úsáid TFC – Taispeáint
Taispeáint

Leibhéal 3

Leibhéal 4

• a gcuid oibre stóráilte
a bhainistiú agus a
chur i láthair agus
a gcuid foghlama
trasna an churaclaim a
thaispeáint, agus TFC á
húsáid go sábháilte agus
go freagrach.

Tig le daltaí:
• comhadainmneacha
a úsáid le hobair a
shábháil agus obair
a roghnú lena gcuid
foghlama a thaispeáint
go digiteach.

Tig le daltaí:
• a gcuid oibre a roghnú,
a eagrú, a stóráil agus a
aisghabháil lena gcuid
foghlama a thaispeáint
go digiteach i spás
pearsantaithe.

Roinn 8

An Seomra Nuachta agus féinmheasúnú agus
piarmheasúnú
Seicliosta an Dalta
Is treoir iad na ráitis ar an tseicliosta seo le foghlaim neamhspleách agus
measúnú a spreagadh agus an Seomra Nuachta in úsáid mar uirlis dhigiteach.
Is féidir leis na daltaí na ráitis ‘Thig liom’ seo a úsáid agus iad ag obair
leis an tSeomra Nuachta. Cé go léiríonn siad dul chun cinn trasna na
nEochairchéimeanna, thig leat iad a chur in oiriúint do riachtanais na ndaltaí.
Eochairchéim 1
Thig liom:
»» ainm úsáideora agus pasfhocal My School a úsáid le logáil isteach ar an
tSeomra Nuachta;
»» an t-alt atá de dhíth orm a roghnú;
»» ailt a chuardach;
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»» nóta tráchta a sheoladh faoi alt;
»» mo nóta tráchta a roinnt le dalta eile; agus
»» páirt a ghlacadh sa vótáil sheachtainiúil.
Eochairchéim 2
Thig liom:
»» ainm úsáideora agus pasfhocal My School a úsáid le logáil isteach ar an
tSeomra Nuachta;
»» nóta tráchta a sheoladh faoi alt agus emoji a chur leis;
»» mo chuid nótaí tráchta a sheiceáil lena dhéanamh cinnte de go bhfuil ciall
leo;
»» mo chuid nótaí tráchta a roinnt le dalta eile;
»» páirt a ghlacadh sa vótáil sheachtainiúil;
»» Fillteáin Fíricí a aimsiú agus a úsáid le heolas a chuardach;
»» an Seomra Nuachta a úsáid le taighde a dhéanamh do mo chuid oibre ar
scoil;
»» ceannlíne chuí nó teideal cuí a úsáid le mo chuid oibre nó alt nuachta a
uaslódáil ar an Tuairisceoir Scoile;
»» íomhánna ardchaighdeáin a roghnú le dul leis an alt;
»» féinmheasúnú a dhéanamh ar mo chuid oibre i rannán na dtráchtanna;
»» piarmheasúnú a dhéanamh ar obair dalta eile sa Tuairisceoir Scoile;
»» mo thuairim a mhíniú go soiléir i nótaí tráchta;
»» freagra a thabhairt ar nótaí tráchta dalta eile; agus
»» podchraoladh mp3 a chur le m’alt.
Tá leagan de na ráitis ‘Thig liom’ seo a d’fhéadfá a úsáid leis na daltaí ar fáil
faoi Áiseanna sa leabhrán seo. Thig iad seo a ghreamú isteach i leabhair
litearthachta na ndaltaí mar fhoinse thagartha nuair a bhíonn gníomhaíochtaí
Seomra Nuachta ar siúl, nó iad a chur ar taispeáint in aice leis na ríomhairí, áit a
dtig leis na daltaí iad a úsáid.
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Roinn 9

An Seomra Nuachta a fhí isteach sa phleanáil
Seo roinnt moltaí faoi ghníomhaíochtaí Seomra Nuachta is féidir leat a fhí
isteach sa phleanáil reatha. Tabhair do d’aire nach liosta iomlán é seo. Thig
leat na gníomhaíochtaí agus na háiseanna atá molta a úsáid le freastal ar
riachtanais an ranga. Leis na naisc chuig na háiseanna ar an tSeomra Nuachta
a rochtain, déan cinnte de go bhfuil tú logáilte isteach ar Sheomra Nuachta C2k
ag ‘My School’.

An Seomra Nuachta a fhí isteach trí do chuid pleanála
I gcás gach ailt ar an tSeomra Nuachta agus i gcás na bhfillteán fíricí go
háirithe, moltar go láidir do mhúinteoirí an t-alt a bheith léite agus pléite ag
na daltaí, faoi stiúir an mhúinteora sa rang, sula mbíonn orthu gníomhaíochtaí
neamhspleácha ar bith a dhéanamh a bheadh bunaithe air.
Leideanna cuardaigh
Cuir ina luí ar na daltaí go mbíonn sé tábhachtach an litriú a bheith i gceart
agus iad i mbun cuardaigh ar an tSeomra Nuachta. Mínigh dóibh go dtéann
an t-inneall cuardaigh trí théacs gach ailt agus nach dtuigeann sé an dóigh a
n-oibríonn an Ghaeilge. Mar sin de, ní thig leis an inneall cuardaigh idirdhealú a
dhéanamh idir ‘fear’ agus ‘fir’ ná idir ‘fear’ agus ‘fhear’. Mar shampla, dá mbeadh
siad ar lorg alt faoi ‘ocras’, b’fhiú ‘tOcras’ a thriail fosta.

An tOcras Mór agus an Seomra Nuachta

Iarr ar na daltaí ailt/fillteáin fíricí a chuardach ar an Ocras Mhór. Sa chás seo,
is dócha go dtabharfaidh gach cuardach na daltaí a fhad le roghchlár na
bhfillteán fíricí faoin Ocras Mhór, mar sin de, ní chuirtear an oiread céanna béime
ar fheidhmeanna cuardaigh an tSeomra Nuachta anseo.
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Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Gníomhaíocht 1
I ngrúpaí beaga, iarr ar na daltaí labhairt ar an chineál saoil, dar leo, a bhí ann in
Éirinn in aimsir an Ocrais Mhóir. Le nach mbeidh an tasc róleathan, d’fhéadfadh
grúpaí éagsúla díriú ar mhíreanna ar leith. Mar shampla, an saol roimh an Ocras
Mhór, an chéad bhliain den Ocras Mhór, an eisimirce amach as Éirinn, an sórt
saoil a bheadh ag páiste ag an am seo srl.
Naisc Churaclaim: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Thig le daltaí:
»» bheith rannpháirteach i bplé grúpa agus ranga le haghaidh réimse cuspóirí
curaclaim
»» bheith eolach ar ghnásanna grúpdhíospóireachta, iad a thuiscint agus a
úsáid
»» smaointe, argóintí agus tuairimí a roinnt, freagairt dóibh agus iad a mheas
agus fianaise nó réasún a úsáid le tuairimí, gníomhartha nó moltaí a chosaint
»» bheith ag éisteacht le cainteoirí éagsúla Gaeilge agus iad a fhreagairt
Gníomhaíocht 2
Iarr ar na daltaí ábhair a chuardach ar an tSeomra Nuachta faoin chuidiú a fuair
na hÉireannaigh ó áiteanna eile le linn an Ocrais Mhóir – go háirithe cuidiú ó
Mhuintir Chahta as Meiriceá.
Cuir ceist ar na daltaí:
Dá dtiocfadh libh labhairt le duine de mhuintir Chahta, an treibh bhundúchasach
as Meiriceá a chuir cuidiú chuig Éirinn nuair a chuala siad faoin Ocras Mhór, cén
sórt ceisteanna ba mhaith libh a chur air nó uirthi?
Naisc Churaclaim: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Thig le daltaí:
»» cur síos a dhéanamh ar eispéiris fhíora agus cásanna samhlaíocha agus faoi
dhaoine, áiteanna, eachtraí agus dhéantúsáin agus labhairt orthu
»» ceisteanna cuí a shainaithint agus a chur chun eolas, tuairimí agus
mothúcháin a iarraidh
Gníomhaíocht 3
Iarr ar na daltaí cur i láthair gairid ó bhéal a ullmhú agus a dhéanamh bunaithe
ar shochaí na hÉireann (na cineálacha daoine sa tír) sna blianta roimh an Ocras
Mhór.
Léigh an fillteán fíricí: Roimh an Ocras Mór – Sochaí na hÉireann
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Naisc Churaclaim: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Thig le daltaí:
»» cur i láthair gairid a ullmhú agus a thabhairt do ghrúpa a bhfuil aithne acu
orthu, ag léiriú tuisceana ar an lucht féachana agus ar úsáid taispeántais
ilmheán san áireamh
»» caighdeán cuí cainte agus gutha a úsáid, ag caint go hinchloiste agus ag
athrú na sainréime teanga, de réir cuspóra agus lucht éisteachta
»» bheith ag éisteacht le cainteoirí éagsúla Gaeilge agus iad a fhreagairt
Léitheoireacht
Gníomhaíocht 1
Iarr ar na daltaí an t-alt ‘Anamchairde’ a léamh. Iarr orthu na cosúlachtaí a
aimsiú idir an drochshaol a bhí ag bundúchasaigh Mheiriceá agus rudaí a tharla
inár stair féin.
Naisc Churaclaim: Léitheoireacht
Thig le daltaí:
»» páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt,
beirte agus faoi threoir
»» foinsí traidisiúnta agus digiteacha a úsáid le heolas atá ábhartha do thasc
áirithe a aimsiú, a roghnú, a mheas agus a chur in iúl
»» freagraí dá gcuid a chosaint go loighciúil, trí thátal, dhéaduchtú agus/nó
tagairt d’fhianaise taobh istigh den téacs
»» téacsanna Gaeilge a léamh agus freagairt dóibh ag úsáid scileanna ar a
n-áirítear na cinn sin a d’aistrigh ó ghníomhaíochtaí Béarla
Gníomhaíocht 2
Iarr ar na daltaí an focal ‘cuimhneachán’ a chuardach ar an tSeomra Nuachta.
Iarr orthu achoimre a dhéanamh ar ábhar an dá alt. Spreag iad le bheith ag
smaoineamh faoi leaca atá feicthe acu féin agus faoin rud/imeacht lena
mbaineann siad.
Naisc Churaclaim: Léitheoireacht
Thig le daltaí:
»» páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt,
beirte agus faoi threoir
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»» foinsí traidisiúnta agus digiteacha a úsáid le heolas atá ábhartha do thasc
áirithe a aimsiú, a roghnú, a mheas agus a chur in iúl
»» téacsanna Gaeilge a léamh agus freagairt dóibh ag úsáid scileanna ar
a n-áirítear na cinn sin a d’aistrigh ó ghníomhaíochtaí Béarla
Scríbhneoireacht
Gníomhaíocht 1
Iarr ar na daltaí iontráil dialainne a scríobh do pháiste a bhí beo le linn an Ocrais
Mhóir.
Naisc Churaclaim: Scríbhneoireacht
Thig le daltaí:
»» scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil
agus ag úsáid stíl agus foirm chuí
»» na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena
gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san
áireamh
»» smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht
shamhlaíoch agus fhíriciúil
»» réimse gnéithe stíleacha a úsáid le mothú agus éifeacht a chruthú
Gníomhaíocht 2
Iarr ar na daltaí eolas agus fianaise ón tSeomra Nuachta a úsáid le tuairisc
ghairid a scríobh ar an aicíd dhubh (tuairisc a bheadh le feiceáil i bpáipéar
nuachta in aimsir an Ocrais Mhóir, b’fhéidir).
Naisc Churaclaim: Scríbhneoireacht
Thig le daltaí:
»» bheith rannpháirteach i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir
agus neamhspleách, cumadóireacht ar scáileán san áireamh
»» gnéithe éagsúla den leagan amach i dtéacsanna a phlé agus iad a chur i
bhfeidhm, nuair is cuí, ina gcuid scríbhneoireachta féin
»» scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil
agus ag úsáid stíl agus foirm chuí;
»» na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena
gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san
áireamh
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Gníomhaíocht 3
Iarr ar na daltaí bogearra(í) ríomhaire fóirsteanach(a) a úsáid, amhail Pages,
Keynote, Word, PowerPoint nó Explain Everything, le cur i láthair digiteach a chur
le chéile ar na fachtóirí is tábhachtaí a raibh tionchar acu ar theip na bprátaí
agus ar ocras na ndaoine in Éirinn in 1845, 1846 agus 1847.
Naisc Churaclaim: Scríbhneoireacht
Thig le daltaí:
»» scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil
agus ag úsáid stíl agus foirm chuí
»» na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena
gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san
áireamh
»» smaointe a chruthú, a scagadh agus a chur i láthair ag úsáid modhanna
traidisiúnta agus digiteacha, ag cur le chéile téacs, fuaime nó grafaicí
Gníomhaíocht san Fhorbairt Phearsanta agus Comhthuiscint (FPCT)
Iarr ar na daltaí plé a dhéanamh ar na daoine agus na tíortha éagsúla a
chuidigh leis na hÉireannaigh le linn an drochshaoil. Iarr orthu plé a dhéanamh ar
mheon na nÉireannach sa lá atá inniu ann i leith daoine agus tíortha eile a bhfuil
deacrachtaí acu agus ar na hiarrachtaí a dhéanaimidne le cuidiú leo.
Naisc Churaclaim: FPCT
Thig le daltaí:
»» cearta daonna agus freagracht shóisialta a fhiosrú
Gníomhaíocht ÚTFC
Iarr ar na daltaí cur i láthair digiteach a dhéanamh faoin teideal ‘Éire i ndiaidh an
Ocrais Mhóir’.
Naisc Churaclaim: ÚTFC
Cur in iúl
Thig le daltaí:
»» smaointe agus faisnéis a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú
Gníomhaíocht Drámaíochta
Iarr ar na daltaí rólghlacadh beag a dhréachtú bunaithe ar bhundúchasaigh
Mheiriceá agus an dóigh ar fhreagair siad do na drochscéalta a bhí ag teacht
amach as Éirinn le linn an Ocrais Mhóir.
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Naisc Churaclaim: Drámaíocht
Thig le daltaí:
»» tuiscint ar an domhan a fhorbairt trí dhul i ngleic, leo féin, le réimse suíomh
rólghlactha atá cruthaitheach samhlaíoch

An Spás agus an Seomra Nuachta

Iarr ar na daltaí ailt a chuardach a bhaineann leis an spás agus le daoine a
dhéanann cónaí sa spás go háirithe (ailt a bhaineann leis an spás-stáisiún
idirnáisiúnta nó faoi na féidearthachtaí i dtaca le cónaí a dhéanamh ar Mhars).
Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Gníomhaíocht 1
I ndiaidh dóibh taighde a dhéanamh ar an spás-stáisiún idirnáisiúnta, iarr ar na
daltaí smaoineamh ar 5 cheist ba mhaith leo a chur ar spásaire a chónaíonn sa
spás-stáisiún idirnáisiúnta. Tabhair orthu a gcuid ceisteanna a roinnt leis an chuid
eile den rang agus ansin iad a úsáid i ngníomhaíocht ‘Suíochán Te’.
Féach Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc
d’Eochairchéimeanna 1 agus 2 le haghaidh tuilleadh eolais faoi ghníomhaíocht
‘Suíochán Te’.
Déantar plé ar na cineálacha ceisteanna is úsáidí le heolas a mhealladh.
Naisc churaclaim: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
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Thig le daltaí:
»» cur síos a dhéanamh ar eispéiris fhíora agus cásanna samhlaíocha agus faoi
dhaoine, áiteanna, eachtraí agus dhéantúsáin agus labhairt orthu
»» ceisteanna cuí a shainaithint agus a chur chun eolas, tuairimí agus
mothúcháin a iarraidh
»» bheith ag éisteacht le cainteoirí éagsúla Gaeilge agus iad a fhreagairt
Gníomhaíocht 2
Iarr ar na daltaí cur i láthair gairid a ullmhú agus a dhéanamh don rang atá
bunaithe ar chónaí sa spás (daoine a bheith ina gcónaí ar an spás-stáisiún
idirnáisiúnta nó cónaí féideartha ar spásárthach eile nó ar Mhars, mar shampla).
Naisc Churaclaim: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Thig le daltaí:
»» cur síos a dhéanamh ar eispéiris fhíora agus cásanna samhlaíocha agus faoi
dhaoine, áiteanna, eachtraí agus dhéantúsáin agus labhairt orthu
»» cur i láthair gairid a ullmhú agus a thabhairt do ghrúpa a bhfuil aithne acu
orthu, ag léiriú tuisceana ar an lucht féachana agus ar úsáid taispeántais
ilmheán san áireamh
»» caighdeán cuí cainte agus gutha a úsáid, ag caint go hinchloiste agus ag
athrú na sainréime teanga, de réir cuspóra agus lucht éisteachta
An Seomra Nuachta mar acmhainn foghlama: Iarr ar na daltaí an Seomra
Nuachta a úsáid mar inneall cuardaigh le heolas oiriúnach a aimsiú lena úsáid i
gcur i láthair ó bhéal.
Léitheoireacht
Gníomhaíocht 1
Iarr ar na daltaí réimse d’ailt a léamh faoi na féidearthachtaí i dtaca le daoine
a bheith ina gcónaí ar Mhars. Iarr orthu díriú ar ghné amháin den topaic seo .i.
cónaí ann gan bheith in ann filleadh ar an Domhan; na deacrachtaí féideartha a
bheadh ann; na fáthanna a mbeadh daoine ag iarraidh dul chuig Mars srl. agus
achoimre a dhéanamh ar na ceisteanna éagsúla a bhaineann leis an ghné sin
den topaic.
Naisc Churaclaim: Léitheoireacht
Thig le daltaí:
»» réimse téacsanna traidisiúnta agus digiteacha a léamh, a fhiosrú, a thuiscint
agus a úsáid
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»» foinsí traidisiúnta agus digiteacha a úsáid le heolas atá ábhartha do thasc
áirithe a aimsiú, a roghnú, a mheas agus a chur in iúl
»» réimse scileanna léitheoireachta a úsáid le haghaidh cuspóirí éagsúla
léitheoireachta
»» téacsanna Gaeilge a léamh agus freagairt dóibh ag úsáid scileanna ar a
n-áirítear na cinn sin a d’aistrigh ó ghníomhaíochtaí Béarla
Scríbhneoireacht
Gníomhaíocht 1
Iarr ar na daltaí eolas a bhailiú ó na hailt/fillteáin fíricí atá léite acu agus
alt nuachtáin a scríobh faoi chónaí sa spás. D’fhéadfadh siad alt a scríobh
faoin saol ar bord an spás-stáisiúin idirnáisiúnta nó alt a scríobh faoin chéad
choilíneacht dhaonna ar Mhars.
Naisc Churaclaim: Scríbhneoireacht
Thig le daltaí:
»» bheith rannpháirteach i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir
agus neamhspleách, cumadóireacht ar scáileán san áireamh
»» gnéithe éagsúla den leagan amach i dtéacsanna a phlé agus iad a chur i
bhfeidhm, nuair is cuí, ina gcuid scríbhneoireachta féin
»» scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil
agus ag úsáid stíl agus foirm chuí
»» na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena
gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san
áireamh
»» smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht
shamhlaíoch agus fhíriciúil
Gníomhaíocht 2
Iarr ar na daltaí a shamhlú go bhfuil siad i ndiaidh a gcéad lá a chur isteach ina
mbaile nua ar Mhars agus a fhios acu nach mbeidh siad ábalta dul ar ais chuig
an Domhan. Iarr orthu iontráil dialainne a scríobh faoina lá.
Naisc Churaclaim: Scríbhneoireacht
Thig le daltaí:
»» scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil
agus ag úsáid stíl agus foirm chuí
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»» na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena
gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san
áireamh
»» smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht
shamhlaíoch agus fhíriciúil
»» réimse gnéithe stíleacha a úsáid le mothú agus éifeacht a chruthú
Gníomhaíocht ÚTFC 1
Iarr ar na daltaí cur i láthair digiteach a ullmhú do dhaoine atá ag smaoineamh
ar bhogadh chuig Mars. Tabharfaidh an cur i láthair léargas dóibh ar an chineál
saoil a bheas rompu ar an phláinéad dhearg. D’fhéadfadh na daltaí íomhánna
a chóipeáil ó na hailt ar an tSeomra Nuachta agus a ghreamú isteach ina gcur i
láthair féin.
Naisc Churaclaim: ÚTFC
Cur in iúl
Thig le daltaí:
»» smaointe agus faisnéis a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú
Gníomhaíocht ÚTFC 2
Iarr ar na daltaí bogearra ríomhaireachta a úsáid le póstaer a dhearadh le
daoine a mhealladh le teacht a chónaí ar Mhars.
Naisc Churaclaim: ÚTFC
Cur in iúl
Thig le daltaí:
»» smaointe agus faisnéis a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú
Gníomhaíocht Ealaíne
Iarr ar na daltaí smaoineamh ar na cineálacha foirgneamh a bheas de dhíth ar
na chéad daoine a rachaidh chuig Mars. D’fhéadfadh siad pictiúr a tharraingt de
theach cónaithe ar Mhars. Leis an ghníomhaíocht seo a shíneadh, d’fhéadfadh
siad a bpictiúr a thaispeáint don chuid eile den rang agus cur síos a dhéanamh
ar na tréithe den teach Mars atá deartha acu.
Naisc Churaclaim: Ealaín agus Dearadh
Thig le daltaí:
»» nithe, timpeallachtaí, áiteanna agus beitheanna a shamhlú, a chíoradh agus
cur síos a dhéanamh orthu
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Cúrsaí Timpeallachta

Iarr ar na daltaí ailt a chuardach bunaithe ar cheisteanna timpeallachta. Is
féidir na ‘clibeanna’ cuardaigh i rannóg ‘na Cartlainne’ a úsáid mar chuid den
chuardach. Mar shampla, d’fhéadfaí tic a chur leis an chlib ‘Timpeallacht’ agus
ansin le ‘Mórcheisteanna an lae’ – thiocfadh ailt aníos a d’fhreagródh don dá
réimse sin. D’fhéadfaí an tríú clib a úsáid le líon na dtorthaí a laghdú arís. Tá
éagsúlacht de thopaicí anseo a bhféadfaí díriú isteach orthu, ar a n-áirítear,
truailliú, athrú aeráide, ainmhithe srl.
Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Gníomhaíocht 1
Iarr ar na daltaí an t-alt ‘Baile Buidéal’ a chuardach. Is alt é seo faoi fhear a
tháinig aníos le dóigh chliste le buidéil phlaisteacha a athúsáid. Iarr ar na daltaí
labhairt ar dhóigheanna samhlaíocha eile le plaisteach a athúsáid. Iarr orthu
ceisteanna a chumadh le cur ar phríomhcharachtar an ailt.
Déantar plé ar na cineálacha ceisteanna is úsáidí le heolas a mhealladh.
Naisc Churaclaim: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Thig le daltaí:
»» smaointe, argóintí agus tuairimí a roinnt, freagairt dóibh agus iad a mheas,
agus fianaise nó réasún a úsáid le tuairimí, gníomhartha nó moltaí a chosaint
»» ceisteanna cuí a shainaithint agus a chur chun eolas, tuairimí agus
mothúcháin a iarraidh
»» bheith ag éisteacht le cainteoirí éagsúla Gaeilge agus iad a fhreagairt
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Gníomhaíocht 2
Iarr ar na daltaí cur i láthair gairid a ullmhú agus a dhéanamh don rang atá
bunaithe ar an dochar a dhéanann plaisteach sa timpeallacht. Cuir i gcuimhne
dóibh gur fiú na focail ‘plaisteach’ agus ansin ‘phlaisteach’ a úsáid lena oiread alt
agus is féidir a aimsiú. Cuir ina luí orthu fosta go gcaithfidh siad bheith cúramach
leis na torthaí cuardaigh nó ní bheidh gach aon alt a bhfuil an focal ‘plaisteach’
ann úsáideach acu.
Naisc Churaclaim: Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
Thig le daltaí:
»» smaointe, argóintí agus tuairimí a roinnt, freagairt dóibh agus iad a mheas
agus fianaise nó réasún a úsáid le tuairimí, gníomhartha nó moltaí a chosaint
»» cur i láthair gairid a ullmhú agus a thabhairt do ghrúpa a bhfuil aithne acu
orthu, ag léiriú tuisceana ar an lucht féachana agus ar úsáid taispeántais
ilmheán san áireamh
An Seomra Nuachta mar acmhainn foghlama: Iarr ar na daltaí réimse d’ailt a
chuardach ar na fadhbanna a chruthaíonn an bruscar plaisteach in áiteanna
difriúla ar domhan.
Léitheoireacht
Gníomhaíocht 1
Iarr ar na daltaí ailt a chuardach ar na ‘béir bhána’. I ndiaidh dóibh roinnt
alt a léamh faoi na hainmhithe seo, iarr orthu achoimre a dhéanamh ar na
fadhbanna atá rompu agus ar a mbarúil féin i dtaca le todhchaí na mbéar bán.
Naisc Churaclaim: Léitheoireacht
Thig le daltaí:
»» páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt,
beirte agus faoi threoir
»» réimse téacsanna traidisiúnta agus digiteacha a léamh, a fhiosrú, a thuiscint
agus a úsáid
»» foinsí traidisiúnta agus digiteacha a úsáid le heolas atá ábhartha do thasc
áirithe a aimsiú, a roghnú, a mheas agus a chur in iúl
»» réimse scileanna léitheoireachta a úsáid le haghaidh cuspóirí éagsúla
léitheoireachta
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Scríbhneoireacht
Gníomhaíocht 1
Iarr ar na daltaí na hailt ‘Fadhb Phlaisteach’ agus ‘Lá na nAigéan’ a léamh agus
bileog eolais a dhearadh le Lá na nAigéan a chur chun cinn a léireoidh cuid de
na rudaí a thig linn a dhéanamh le cuidiú leis na haigéin.
Naisc Churaclaim: Scríbhneoireacht
Thig le daltaí:
»» bheith rannpháirteach i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir
agus neamhspleách, cumadóireacht ar scáileán san áireamh
»» gnéithe éagsúla den leagan amach i dtéacsanna a phlé agus iad a chur i
bhfeidhm, nuair is cuí, ina gcuid scríbhneoireachta féin
»» scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil
agus ag úsáid stíl agus foirm chuí
»» na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena
gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san
áireamh
Gníomhaíocht 2
Iarr ar na daltaí an t-alt ‘Sop in aghaidh na scuaibe’ a léamh agus ansin litir a
scríobh chuig bialann áitiúil / bialann mearbhia ina mbeidh siad ag áitiú ar an
bhainisteoir cosc a chur ar shoip óil / sifíní plaisteacha. Iarr orthu fáthanna a
thabhairt sa litir agus moltaí a thabhairt maidir le cad é is féidir a úsáid in ionad
sifíní plaisteacha. Mol dóibh an focal plaisteach / phlaisteach a chuardach sa
tSeomra Nuachta le tuilleadh eolais a fháil le cuidiú lena n-argóintí.
Naisc Churaclaim: Scríbhneoireacht
Thig le daltaí:
»» bheith rannpháirteach i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir
agus neamhspleách, cumadóireacht ar scáileán san áireamh
»» gnéithe éagsúla den leagan amach i dtéacsanna a phlé agus iad a chur
i bhfeidhm, nuair is cuí, ina gcuid scríbhneoireachta féin
»» scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil
agus ag úsáid stíl agus foirm chuí
»» na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena
gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san
áireamh
»» smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht
shamhlaíoch agus fhíriciúil

34

Gníomhaíocht ÚTFC 1
Iarr ar na daltaí cur i láthair digiteach a ullmhú, bunaithe ar fhadhb
timpeallachta áirithe, a bheas le déanamh os comhair na ranganna eile ar Lá
Domhanda na Timpeallachta.
Naisc Churaclaim: ÚTFC
Cur in iúl
Thig le daltaí:
»» smaointe agus faisnéis a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú
Gníomhaíocht ÚTFC 2
Iarr ar na daltaí aip ar nós Tellagami a úsáid le tuairisc ghairid nuachta faoin
timpeallacht a chruthú ina mbeidh íomhánna agus guthú cuí.
Naisc Churaclaim: ÚTFC
Cur in iúl
Thig le daltaí:
»» smaointe agus faisnéis a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú;
agus réimse ábhar a ionramháil le táirgí ilmheánacha a chruthú.
Gníomhaíocht Ealaíne
Iarr ar na daltaí a fháil amach cén téama a bheas ann do Lá na Timpeallachta i
mbliana / an bhliain seo chugainn agus ansin taispeántas balla a dhearadh leis
na daltaí eile sa scoil a chur ar an eolas faoin lá thábhachtach seo.
Naisc Churaclaim: Ealaín agus Dearadh
Thig le daltaí:
Líníochtaí, péintéireachtaí agus réada tríthoiseacha a dhéanamh agus réimse
teicnící agus cur chuige in úsáid.
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Roinn 10
Áiseanna

Díolaim Tascanna agus Eiseamláirí CCEA
Ar fáil ag www.ccea.org.uk/training
Leibhéil Dul chun Cinn: Úsáid TFC
Leibhéil Dul chun Cinn: Cumarsáid
Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc
d’Eochairchéimeanna 1&2
Ar fáil ar shuíomh gréasáin CCEA i rannán an Ghaeloideachais: www.ccea.org.uk
An Beart Smaointeoireachta (Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí
Pearsanta)
Ar fáil ag www.ccea.org.uk
Digital Skills
Ar fáil ag www.ccea.org.uk
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Cárta Critéir Ratha
Eochairchéim 1
Thig liom logáil isteach ar an tSeomra Nuachta le m’ainm úsáideora
agus pasfhocal.
Thig liom an t-alt ba mhaith liom a léamh a roghnú.
Thig liom ailt a chuardach.
Thig liom nóta tráchta a sheoladh faoi alt.
Thig liom mo chuid nótaí tráchta a roinnt le dalta eile.
Thig liom páirt a ghlacadh sa vótáil sheachtainiúil.
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Cárta Critéir Ratha
Eochairchéim 2
Thig liom logáil isteach ar an tSeomra Nuachta le m’ainm úsáideora
agus pasfhocal.
Thig liom nóta tráchta a sheoladh faoi alt agus emoji a chur leis.
Thig liom mo chuid nótaí tráchta a sheiceáil lena chinntiú go bhfuil ciall
leo.
Thig liom mo chuid nótaí tráchta a roinnt le dalta eile.
Thig liom páirt a ghlacadh sa vótáil laethúil.
Thig liom Fillteáin Fíricí a aimsiú sa tSeomra Nuachta agus iad a úsáid
le heolas a chuardach.
Thig liom an Seomra Nuachta a úsáid le taighde a dhéanamh do mo
chuid oibre ar scoil.
Thig liom mo chuid oibre nó alt nuachta a uaslódáil chuig an
Tuairisceoir Scoile agus teideal cuí nó ceannlíne chuí a úsáid.
Thig liom íomhánna ardchaighdeáin a roghnú le dul leis an alt.
Thig liom féinmheasúnú a dhéanamh ar mo chuid oibre i rannán na
dtráchtanna.
Thig liom piarmheasúnú a dhéanamh ar obair dalta eile sa rannán
Tuairisceoir Scoile.
Thig liom mo dhearcadh a mhíniú go soiléir i nótaí tráchta.
Thig liom freagra a thabhairt ar nótaí tráchta daltaí eile.
Thig liom podchraoladh MP3 a chur le m’alt.

38

AGUISÍN
SEOMRA NUACHTA: Tuairisceoir scoile agus comhéadan an
úsáideora
Ó thaobh na ndaltaí de, tá 2 chineál úsáideora in MySchool – luathbhlianta
agus caighdeánach.
Tchífidh úsáideoirí luathbhlianta an craiceann luathbhlianta nuair a logálann
siad isteach. Tchífidh úsáideoirí caighdeánacha an craiceann céanna is a
fheiceann an múinteoir.

an ‘craiceann’ caighdeánach

an ‘craiceann’ luathbhlianta
– ní bheidh na húsáideoirí seo
ábalta ‘Tuairisceoir’ a úsáid
ar an tSeomra Nuachta

Bíonn impleachtaí aige seo ar an tSeomra Nuachta nó ní bheidh teacht ag
úsáideoirí luathbhlianta ar ‘Tuairisceoir Scoile’.

cnaipe Tuairisceora

níl cnaipe Tuairisceora ann ar an
chomhéadan luathbhlianta

Thig leis an mhúinteoir seo a réiteach go furasta.
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1

2

3

Cliceáil ar admin utilities
(an castaire beag ar chúlra
corcra, muna bhfeiceann tú
é, cliceáil ar View All)

Gabh chuig User
settings agus Modify
User Interface Type

Roghnaigh Standard
agus cliceáil Next

4

5

6

Is fusa úsáideoirí a
Roghnaigh an bliainghrúpa
Cliceáil Save agus
roghnú de réir Student
a bhfuil tú ag iarraidh an
an chéad uair eile a
Year Group
comhéadan caighdeánach a logálann siad isteach,
thabhairt dóibh.
beidh an craiceann
caighdeánach acu
agus beidh siad in ann
‘Tuairisceoir’ a úsáid ar
an tSeomra Nuachta.

Má tá Simplified Login ag duine ar bith de
na daltaí, ní fheicfidh sé só sí Tuairisceoir.
Déan an cód QR thall a scanadh le níos mó
eolais a fháil ar bhainistiú cuntas C2k nó
gabh chuig:
https://www.c2kexchange.net/
documentcentre/Documents/EN026%20
-%20User%20Management%20and%20
Provisioning.pdf

Seans go mbeadh ort logáil
isteach in www.c2kexchange.
net ar dtús nó ní osclóidh do
ghuthán an nasc
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Admhálacha
Is comhfhiontar idir CCEA agus an tÁisaonad atá san áis seo. Is é an tÁisaonad
atá freagrach as Seomra Nuachta C2k a riar. Ba mhaith le CCEA buíochas a
ghabháil leis an Áisaonad as tacú linn an treoir seo a fhorbairt.

An tÁisaonad

© CCEA 2018

COUNCIL FOR THE CURRICULUM, EXAMINATIONS AND ASSESSMENT
29 Clarendon Road, Clarendon Dock, Belfast BT1 3BG
Tel: +44 (0)28 9026 1200 Fax: +44 (0)28 9026 1234
Email: info@ccea.org.uk Web: www.ccea.org.uk

