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Fáilte go dtí 4ú Nuachtlitir Staidéar Gnó na bliana acadúla seo.  Tugann ár Nuachtlitir mhíosúil 

forléargas ar roinnt den nuacht agus de na himeachtaí a bhaineann le Foireann Staidéar Gnó an 

 

  

 

Uirlis Phleanála Idirghníomhach Roinn an Staidéir Ghnó  
Tá áthas orainn a fhógairt, tar éis an Fhóraim Phlé Ar Líne "Oscailte do 
Ghnó", a bhí ag Foireann Staidéar Gnó 
SSM, go bhfuil Acmhainn Phleanála 
Idirghníomhach nua Staidéar Gnó SSM 
foilsithe anois. Clúdaíonn sé réimsí 
pleanála lena n-áirítear: 
1. Torthaí Foghlama 
2. Eispéiris Foghlama 
3. Measúnú  
Tá an acmhainn seo ar fáil anois le hí-
oslódáil trí chliceáil ANSEO 
Conas an acmhainn seo a úsáid: 
Cliceáil ar an téacs aibhsithe chun cuairt 
a thabhairt ar an acmhainn a bhaine-
ann go sonrach leis an téacs áirithe sin.  

         Beannachtaí na Féile 

Bhí dúshláin gan choinne os comhair múinte-

oirí i rith na bliana acadúla 2020 / 21.  Ba 

mhaith linn ‘Míle Buíochas’ a rá le gach 

Múinteoir Staidéar Gnó as a gcuid rannpháir-

tíocht uile le roinnt míonna anuas. Tá súil 

againn gur bhain sibh tairbhe as bhur ran-

npháirtíocht leis na himeachtaí éagsúla ar 

líne agus leis na tacaí éagsúla ar an láithreán 

gréasáin, a d'éascaigh muid chun cabhrú libh 

in bhur gcuid oibre. Mar is gnách, fanaigí i 

dteagmháil linn trí info@jct.ie 

Nollaig Shona Daoibh Go Léir!  

Seimineár Gréasáin Foghlaim Chumaisc 

Bhí ár n-imeacht ar líne 'Foghlaim Chumaisc do Mhúinteoirí 
Staidéar Gnó' ar siúl Dé Máirt an 24 Samhain 2020 agus bhí 
níos mó ná 300 múinteoir cláraithe. Ócáid fhaisnéiseach agus 
spéisiúil a bhí sa seimineár gréasáin, inar tugadh cuireadh do 
mhúinteoirí machnamh ar ghnéithe éagsúla den Fhoghlaim 
Chumaisc agus iad ag pleanáil a gcur chuige i leith teagaisc 
agus foghlama sna Ranna Staidéar Gnó. 

Más mian leat féachaint ar thaifeadadh an tseimineáir ghré-
asáin nó ar na hacmhainní a íoslódáil a úsáideadh lena linn, 
cliceáil anseo chun dul chuig an rannóg Acmhainní dár 
láithreán gréasáin agus ansin cliceáil ar an gcluaisín 
'Acmhainní Pleanála' lena bhfáil.  

Lá Cnuasaigh FGL ar líne  

Is ar líne a éascófar ár Laethanta Cnuasaigh FGL an bhliain acadúil seo, i 

rith mhíonna Eanáir, Feabhra agus Márta 2021. Cuirfear na sonraí cuí go 

léir in iúl do scoileanna roimh ré. 

Molaimid rochtain a bheith ag múinteoirí Staidéar Gnó ar ríomhaire deisce 

nó ar ríomhaire glúine (le ceamara gréasáin & maidhc), peann & páipéar, 

an dara gléas más féidir agus leathanbhanda ar ardchaighdeán. Táimid ag 

tnúth le fáilte a chur romhat chuig na Cnuaslaethanta idirghníomhacha ar 

líne seo.  "Le haghaidh tuilleadh, cliceáil ANSEO chun rochtain a fháil ar 

an mBileog FGL ar Líne agus cliceáil ANSEO chun féachaint ar ár bhFísean 

https://jct.ie/perch/resources/business/blended-learning-infographic.pdf
https://jct.ie/perch/resources/business/interactive-planning-tool.pdf
https://jct.ie/perch/resources/business/interactive-planning-tool.pdf
https://jct.ie/leagangaeilge/business_studies/resources_ga
https://jct.ie/perch/resources/business_ga/eolas-ar-an-gcnuasl-ar-lne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=riPpms0Qh24&feature=youtu.be&ab_channel=JuniorCycle

