
 
 

 

     Feidhmchláir Teagaisc agus Foghlama 
               Bainistiú Ranga / Aiseolas 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
ClassDojo 

www.classdojo.com  

Aiseolas leanúnach 

Aiseolas 
Measúnú 

Foirmitheach 
Taifead 

 
Pocket 

www.getpocket.com  

Is féidir ailt agus 
acmhainní do  

cheachtanna a shábháil 
agus a eagrú. 

Eagar a chur ar 
ábhar 

Pleanáil 
 Comhoibriú 

 
Goconqr 

www.goconqr.com  

Is féidir spreagchártaí, 
meabhairmhapaí a 
chruthú do dhuine 

amháin nó do rang-
ghrúpa leis an 

bhfeidhmchlár seo. 

Eagar a chur ar 
ábhar 

Eagarthóireacht  
Comhoibriú 
Scileanna 
digiteacha 

 
Studyblue 

www.studyblue.com  

Is féidir spreagchártaí 
agus gníomhaíochtaí 
éagsúla a chruthú, a 
roinnt nó a chur in 

oiriúint do rang-ghrúpa. 

Eagar a chur ar 
ábhar 

Eagarthóireacht  
Comhoibriú 
Scileanna 
digiteacha 
Scileanna 

cruthaitheacha 

 
Flikr 

 www.flikr.com  

Is féidir leis an múinteoir 
sonraí a choimeád leis 
an bhfeidhmchlár seo. 

Eagar a chur ar 
ábhar 

Eagarthóireacht  
Físeáin 

Grianghraif 

 

 

 

 

 

 

http://www.classdojo.com/
http://www.getpocket.com/
http://www.goconqr.com/
http://www.studyblue.com/
http://www.flikr.com/


 
 

 

               Acmhainní Teanga 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
www.peig.ie  

Is féidir teacht ar eolas 
faoi imeachtaí Gaeilge 
ar fud na tíre, ailt agus 

fógraí. 

Nasc leis an bPobal 
Teanga 

Beochultúr na 
Gaeilge  

Comhtháthú na 
scileanna teanga 
Téacsanna Dílse 
Feasacht Teanga 

 
An tOireachtas 

www.antoireachtas.ie  

Feidhmchlár faoin 
Oireachtas agus eolas 
faoi imeachtaí éagsúla. 

Nasc leis an bPobal 
Teanga 

Beochultúr na 
Gaeilge  

Comhtháthú na 
scileanna teanga 
Téacsanna Dílse 

Litríocht Áitiúil / Bhéil 

 
Duolingo 

www.duolingo.com  

Cluichí teanga bunaithe 
ar nithe éagsúla sa 

chaint agus sa scríobh. 

Comhtháthú na 
scileanna teanga 
Feasacht Teanga 

 
Rory’s Story Cubes 
www.storycubes.com/en/  

Leagan aipe de na 
cluichí teanga. 
Íomhánna ar 

thaobhanna uile na 
gciúbanna. Bíonn ar na 
scoláirí abairtí / scéalta 

a chumadh bunaithe 
orthu. Leaganacha 

éagsúla ar fáil. 

Comhtháthú na 
scileanna teanga 

Scileanna 
cruthaitheacha 

Comhréir 

 

 

 

 

 

 

 

                     

http://www.peig.ie/
http://www.antoireachtas.ie/
http://www.duolingo.com/
http://www.storycubes.com/en/


 
 

 

 

                       Scríbhneoireacht / Eagarthóireacht 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Popplet 

https://app.popplet.com/  

Is féidir leis an scoláire 
meabhairmhapaí agus 
eagraithe físfhoghlama 

eile a chruthú. 

Féinriar 
Féinfhreagracht 
Scagadh eolais 

Machnamh 

 
Gmail 

Leagan feidhmchláir 
den chuntas 

ríomhphoist le Google. 
 

Scríbhneoireacht 
Comhtháthú 

Tuiscint ar an gcineál 
cumarsáide, ócáid 
agus spriocghrúpa 

Scileanna digiteacha 

 
Outlook 

Leagan feidhmchláir 
den chuntas 

ríomhphoist le hOffice 
365. 

 

Scríbhneoireacht 
Comhtháthú 

Tuiscint ar an gcineál 
cumarsáide, ócáid 
agus spriocghrúpa 

Scileanna digiteacha 

        

Físeáin / Taifead 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Flipgrid 

https://info.flipgrid.com/  

Teachtaireachtaí físe 
agus ceachtanna 

físbhunaithe. 
 

Labhairt 
Idirghníomhú Cainte 

Scríbhneoireacht 
Úsáid na 

teicneolaíochta 
Aiseolas taifeadta 

 
Powtoon 

www.powtoon.com  

Is féidir iMovie a úsáid 
chun físeán a chur le 
chéile as an nua le 

cúlraí, carachtair, ceol 
agus maisíochtaí 

éagsúla. 

Labhairt 
Idirghníomhú Cainte 

Scríbhneoireacht 
Úsáid na 

teicneolaíochta 

  

            

 

 

 

https://app.popplet.com/
https://info.flipgrid.com/
http://www.powtoon.com/


 
 

 

 

         Cur i Láthair 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Prezi 

www.prezi.com  

Is aip í Prezi a ligeann 
don scoláire cur i láthair 
a chur le chéile agus é 

ag tarraingt ar 
mhodhanna agus 

spreagthaí éagsúla. 

Comhtháthú na 
scileanna teanga 

Tuiscint ar an gcineál 
cumarsáide, ócáid 

agus an spriocghrúpa 
Scileanna 

ríomhaireachta 
Eagarthóireacht 

Téacsanna 
ilmhódacha 

 

            Ceistneoirí / Tráthanna na gCeist 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Poll Everywhere 

www.polleverywhere.com  

Is féidir leis an múinteoir 
ceist a chur ar na 

scoláirí agus freagraí / 
vótaí a chaitheamh 

láithreach. 

Measúnú 
foirmitheach 

Aiseolas láithreach 
Plé / díospóireacht 

Bailiú eolais 

 
Padlet 

www.padlet.com  

Is féidir Padlet a úsáid 
chun tuairimí na scoláirí 

agus ábhair eile a 
bhailiú agus boird eolais 

nó cáipéisí a chruthú 
leo. 

Measúnú 
foirmitheach 

Aiseolas láithreach 
Plé / díospóireacht 

Bailiú eolais 

 

Clár Bán idirghníomhach / Físghabhálacha scáileáin / Scéalaíocht / 

Aiseolas Taifeadta 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Animoto 

www.animoto.com  

Úsáidtear Animoto chun 
físeáin a chur le chéile 
le pictiúir, físeáin agus 

maisíochtaí eile. 

Scileanna digiteacha 
Comhtháthú na 

scileanna teanga 
Téacsanna 
ilmhódacha 

Físghabhálacha 
scáileáin  

 

 

http://www.prezi.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.padlet.com/
http://www.animoto.com/


 
 

 

 

Seomraí Ranga ar Líne / An Phunann Teanga  

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Dropbox 

www.dropbox.com  

Is féidir ábhar a 
choimeád, a eagrú agus 

a roinnt anseo. 

Bainistiú ábhair 
Roinnt ábhair 
Comhoibriú 

 
Google Drive 

www.google.com/drive/  

Is féidir ábhar a 
choimeád, a eagrú agus 

a roinnt anseo. 

Bainistiú ábhair 
Roinnt ábhair 

agus Comhoibriú 
Ríomhphunann 

 
OneDrive agus 

SharePoint 

Is feidhmchláracha de 
chuid 365 inar féidir le 

scoláirí agus / nó 
múinteoirí teacht le 
chéile chun ábhar a 

bhainistiú agus a roinnt. 
 

Bainistiú ábhair 
Roinnt ábhair 
Comhoibriú 

Ríomhphunann 

 

http://www.dropbox.com/
http://www.google.com/drive/

