
 
 

 

Feidhmchláir Teagaisc agus Foghlama 
 

Seomraí Ranga ar Líne 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Pear Deck 

www.peardeck.com  

 

Is féidir taispeántais 
sleamhnáin a chruthú agus 
measúnú a chur ar fáil do 

scoláirí. 

 
 

Seomra ranga fíorúil 
Tacú le heagrúcháin 

Bainistiú oibre 
Measúnú 

 
Class Flow 

 www.classflow.com  

 

Is féidir ceachtanna agus  
measúnú a chruthú. 

 
 

 
Tacú le heagrúcháin 

Bainistiú oibre 
Scileanna digiteacha 

Measúnú 
 

 

 
LessonUp 

https://www.lessonup.com/en/  
  

 
Is féidir ceachtanna 

idirghníomhacha, pleanáil 
agus measúnuithe a 

chruthú. 

Seomra ranga fíorúil 
Pleanáil 

Tacú le heagrúcháin 
Bainistiú oibre 

Measúnú 

 

        

 

  Bainistiú Ranga / Aiseolas 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 

 
Spiral 

https://spiral.ac/  

Dialann mhúinteora; cúrsaí 
tinrimh, iompar, measúnú 

srl. 

Tacú le cúrsaí eagrúcháin 
Taifead 

 

 

 

 

http://www.peardeck.com/
http://www.classflow.com/
https://www.lessonup.com/en/
https://spiral.ac/


 
 

 

 

Clár Bán idirghníomhach / Físghabhálacha scáileáin / Scéalaíocht / Aiseolas 

Taifeadta 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 

 
https://www.emaze.com/ 

  

Comhoibriú ar líne chun 
cuir i látháir a chruthú. 

Comhtháthú na scileanna 
teanga 

Meithealú agus 
Comhoibriú 

Scileanna digiteacha 
Eagarthóireacht 

 
Sutori 

https://www.sutori.com/ 

 

Comhroinnt ábhair tríd 
amlínte agus scéalta 

idirghníomhacha.   

Comhtháthú na scileanna 
teanga 

Meithealú agus 
Comhoibriú 

Scileanna digiteacha 
Téacsanna ilmhódacha 

Téacsanna Dílse 

 

 
Explain Everything Whiteboard 

www.explaineverything.com  

 

Is féidir Explain Everything 
Whiteboard a úsáid chun 
cur i láthair ilmheánach a 

chruthú.  

Comhtháthú na scileanna 
teanga 

Scileanna digiteacha 
Eagarthóireacht 

Scileanna cruthaitheacha 

 
Screencast-o-matic 

https://screencast-o-matic.com/ 

 

Is féidir físghabhálacha 
scáileáin atá ar ard-

chaighdeán a chruthú agus 
a roinnt le screencast-o-

matic 

Físghabhálacha scáileáin 
Comhtháthú na scileanna 

teanga 
Tuiscint ar an gcineál 

cumarsáide, ócáid agus an 
spriocghrúpa 

Scileanna ríomhaireachta, 
eagarthóireachta agus 

cruthaitheacha 

 
Voice Thread 

https://voicethread.com/ 

 

Is féidir a bheith 
cruthaitheach ar bhealach 

comhoibríoch le físeán, 
osghuthú nó íomhá agus 

ábhair ilmheánacha a roinnt 

Comhtháthú na scileanna 
teanga 

Osghuthú 
Dialóg 

Tuiscint ar an gcineál 
cumarsáide, ócáid agus an 

spriocghrúpa 
Scileanna ríomhaireachta, 

eagarthóireachta agus 
cruthaitheacha 

 

 

 

 

 

https://www.emaze.com/
https://www.sutori.com/
http://www.explaineverything.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://voicethread.com/


 
 

 

 

Cur i Láthair 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Sway 

https://sway.office.com/my 

 

 

Cur i láthair do scéalaíocht. 

 

Clóscríbhneoireacht 
Tuiscint ar an spriocghrúpa 
Scileanna ríomhaireachta 

Eagarthóireacht 
Téacsanna ilmhódacha 

 

 

 
Nearpod 

www.nearpod.com  
 

 

Is uirlis é seo do 
shleamhnáin 

idirghníomhacha a 
ghríosaíonn comhoibriú. 

 

Comhoibriú 
Clóscríbhneoireacht 

Tuiscint ar an spriocghrúpa 
Scileanna ríomhaireachta 

Eagarthóireacht 
Téacsanna ilmhódacha 

 

 
Buncee for Education 
https://app.edu.buncee.com/ 

 

 

Is uirlis é seo do 
thaispeántas sleamhnán a 

ghríosaíonn scileanna 
cruthaitheacha. 

 

Tuiscint ar an spriocghrúpa 
Scileanna ríomhaireachta, 

eagarthóireachta agus 
cruthaitheacha 

Téacsanna ilmhódacha 
Clóscríbhneoireacht 

 

 

 
Prezi Next 

www.prezi.com  

 

Is féidir cur i láthair 
ilmheánach a chruthú le 3D 

Zoom agus teimpléid 
úsáideacha 

Comhtháthú na scileanna 
teanga 

Tuiscint ar an gcineál 
cumarsáide, ócáid agus an 

spriocghrúpa 
Scileanna ríomhaireachta, 

eagarthóireachta agus 
cruthaitheacha 

 

 

Idirghníomhú Cainte 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

      
        Zoom 

            www.zoom.us  

 
Is ardán é seo a 

ghríosaíonn idirghníomhú 
agus comhoibriú ar líne. Is 

féidir cur i láthair 
ilmheánach a chruthú le 3D 

Zoom. 
 

Idirghníomhú cainte 
Comhtháthú na scileanna 

teanga 
Tuiscint ar an gcineál 

cumarsáide, ócáid agus an 
spriocghrúpa 

Scileanna ríomhaireachta, 
eagarthóireachta agus 

cruthaitheacha 
 

 

https://sway.office.com/my
http://www.nearpod.com/
https://www.commonsense.org/education/website/buncee-for-education
https://app.edu.buncee.com/
https://www.commonsense.org/education/website/prezi-next
http://www.prezi.com/
http://www.zoom.us/


 
 

 

Físeáin / Taifead / Dearadh Grafach 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
CANVA 

www.canva.com  
  

 

Is féidir íomhánna digiteacha a 
chruthú le Canva, aip atá 

éasca le húsáid fiú do 
dhearthóirí úra. 

Úsáid na teicneolaíochta 
Scileanna ríomhaireachta, eagarthóireachta 

agus cruthaitheacha 

 
TouchCast Studio 

www.touchcast.com/studio  
 

 

Ar fáil do mhúinteoirí chun 
físeáin idirghníomhacha a 

chruthú do scoláirí chun ábhair 
/ eolas a roinnt leo. 

 

Físeáin 
Comhroinnt ábhair 

Úsáid na teicneolaíochta 
Scileanna ríomhaireachta, eagarthóireachta 

agus cruthaitheacha 

 
Adobe Spark 

https://spark.adobe.com/ 

Is féidir físeáin, íomhá bheo, 
grafaicí agus suíomhanna a 
chruthú le hAdobe Spark. 

 

Cur i láthair físiúil 
Dialóg 

Tuiscint ar an gcineál cumarsáide, ócáid 
agus an spriocghrúpa 

Scileanna ríomhaireachta, eagarthóireachta 
agus cruthaitheacha 

 

 

 
Animoto 

https://animoto.com/ 
 

Is féidir físeáin a chruthú le 
taispeántas sleamhnán ann. 

Tuiscint ar an gcineál cumarsáide, ócáid 
agus an spriocghrúpa 

Scileanna ríomhaireachta, eagarthóireachta 
agus cruthaitheacha 

 

 
Shadow Puppet Edu 

Shadow Puppet Edu on the App Store 
(apple.com) 

 

 

Is féidir físeáin a chruthú le 
taispeántas sleamhnán ann. 

 

Tuiscint ar an gcineál cumarsáide, ócáid 
agus an spriocghrúpa 

Scileanna ríomhaireachta, eagarthóireachta 
agus cruthaitheacha 

 

 
Screencastify 

https://www.screencastify.com/ 
 

Is féidir osghuthú a chruthú 
agus taifead a dhéanamh de 
chun cumarsáid a dhéanamh 

le scoláire tríd an 
teicneolaíocht digiteach. 

Comhtháthú na scileanna teanga 
Osghuthú 

Dialóg 
Tuiscint ar an gcineál cumarsáide, ócáid 

agus an spriocghrúpa 
Scileanna ríomhaireachta agus 

eagarthóireachta 
 
 

 

http://www.canva.com/
http://www.touchcast.com/studio
https://spark.adobe.com/
https://animoto.com/
https://apps.apple.com/us/app/shadow-puppet-edu/id888504640
https://apps.apple.com/us/app/shadow-puppet-edu/id888504640
https://apps.apple.com/us/app/shadow-puppet-edu/id888504640
https://www.screencastify.com/

