
 

 

 

    

Acmhainn TadhlaíochtaAcmhainn TadhlaíochtaAcmhainn TadhlaíochtaAcmhainn Tadhlaíochta    

 

Forbraíodh an acmhainn seo mar chuid de cheardlann FGL Ghrafaice 2019/2020 a tharla le 

linn na scoilbhliana 2018 / 2019.  Is féidir breathnú ar na hábhair uile a úsáideadh sa 

cheardlann sin i rannán na dTeicneolaíochtaí de www.jct.ie laistigh de thíl na gCeardlann FGL  

Nasc Cheardlann FGL: 

http://jct.ie/leagangaeilge/technologies/cpd_supports_graphics_cpd_workshops_2019_2020_ga 

Taispeánadh an t-aonad seo le linn na ceardlainne seo agus dhírigh sé ar an gcaoi ar ghníomhachtaigh 

múinteoir na torthaí foghlama agus an phríomhfhoghlaim lena chuid scoláirí agus comhthéacs a scoile 

ina intinn aige. Seans go gcabhródh an acmhainn shamplach seo leat ábhair a phleanáil agus a 

fhorbairt a d’oirfeadh do chomhthéacs do chuidse scoláirí. Is é príomhfhócas an aonaid fhoghlama 

seo tadhlaíocht a aithint, a léirmhíniú, a chomhthógáil agus a shamhlú le linn staidéar ar shonraíocht 

na Grafaice. Is féidir teacht ar an bplé sin ar shleamhnáin 27 – 76 den Chumhacht-Phointe FGL 

Ghrafaice 2019 /2020.    

Cad é atá le fail sa PDF seo?Cad é atá le fail sa PDF seo?Cad é atá le fail sa PDF seo?Cad é atá le fail sa PDF seo?    

 

1. Aonad foghlama samplach 

 

Faightear anseo an t-aonad foghlama samplach a d’fhorbair an múinteoir.  

 

2. Bileoga Oibre agus gníomhaíochtaí samplacha 

 

 Tá gníomhaíochtaís sa PDF seo ar tugadh fúthu agus a pléadh sa chomhthéacs a leagtar amach i 

sleamhnáin 30 – 49 den láithreoireacht FGL Ghrafaice 2019 / 2020. Is tábhachtach nóta a dhéanamh 

de na torthaí foghlama, an phríomhfhoghlaim agus an briathar gnímh i bplean an aonaid a chuireann 

gníomhaíochtaí na bileoige i gcomhthéacs. 

 

 

Míle buíochas leis na múinteoirí a bhí rannpháirteach agus a chuir na hacmhainní seo ar 

fáil d’fhoireann JCt4.  

 

Tabhair do d’aire: Moltar go mbreathnófá ar na hábhair cheardlainne FGL agus an acmhainn seo in 

úsáid agat chun comhthéacs a thabhairt don acmhainn agus tuiscint níos fearr a fhorbairt ar 

struchtúr na sonraíochta. 

Nasc chuig an 

acmhainn: 

 



 

 

Cruthaíodh an acmhainn seo chun cabhrú le ceardlann Forbairt Ghairmiúil a d’éascaigh JCt4 le linn na scoilbhliana 2019 – 

2020 agus is laistigh de chomhthéacs an phlé a tharla le linn na ceardlainne sin a luíonn sí. 
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Fócas na Foghlama: 

Mar chuid den aonad foghlama seo thosaigh scoláirí le gníomhaíocht tuiscint choincheap. Sa ghníomhaíocht seo úsáidtear 

sraith sleamhnán a bhfuil dhá íomhá iontu, íomhá amháin ina bhfuil an coincheap céimseatúil arb é fócas na foghlama 

agus íomhá eile nach bhfuil an coincheap céimseatúil inti. Léirítear thíos na treoracha agus na sleamhnáin a úsáidtear trí 

fhísghabhálacha scáileáin de na sleamhnáin 30 -37 ón gCumhacht-Phointe FGL Ghrafaice 2019 /2020. 
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Gníomhaíocht 8: Tar éis turas chun na scoile bhailigh scoláire 

colláis de léaráidí agus de phictiúir ón turas. 

- Déan anailís ar na pictiúir agus ar na léaráidí atá le feiceáil 

thuas agus sainaithin na tadhlaí a fheictear sna léaráidí agus 

léirigh an gheoiméadracht ag úsáid nótaí agus sceitsí. 

Tadhlaí sa domhan thart timpeall orm 
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