
 

 
 

 

 Gníomhaíochtaí don Úsáideoir Deiridh 
 

Forbraíodh an acmhainn seo mar chuid de cheardlann FGL 2019 / 2020 na Teicneolaíochta 

Feidhmí a reáchtáladh le linn na scoilbhliana 2019 / 2020.  Is féidir breathnú ar na hábhair uile 

a úsáideadh le linn na ceardlainne sin i rannán na dTeicneoláiochtaí ar www.jct.ie  taobh istigh 

de thíl na gCeardlann FGL. 

Nasc Idirlín: 

https://www.jct.ie/leagangaeilge/technologies/cpd_supports_applied_technology_cpd_workshops_

2018_2019_ga 

Cuireadh na heispéiris foghlama thíos ar taispeáint mar chuid d’aonad foghlama le linn na 

ceardlainne seo agus dhírigh siad ar thábhacht an úsáideora dheiridh i gcúrsaí dearaidh. 

Seans go gcuideodh an acmhainn shamplach seo leat chun eispéiris foghlama a phleanáil 

agus a fhorbairt atá oiriúnach do chomhthéacs do scoláirí. Tá tagairtí don acmhainn seo le fáil 

ar shleamhnán 41 de láithreoireacht cheardlann FGL 2018 / 2019 na Teicneolaíochta Feidhmí 

agus ar leathanach 16 de loga foghlama na Teicneolaíochta Feidhmí 2018 / 2019. 

Cad é atá le fail sa PDF seo? 

1. Aonad foghlama samplach 

Gheofar leis seo aonad foghlama samplach a d’fhorbair an Fhoireann Teicneolaíocht 

Fheidhmeach ag úsáid comhthéacs cineálach scoile.  Istigh i bplean an aonaid fhoghlama 

gheofar na torthaí foghlama agus an phríomhfhoghlaim a ghníomhaítear ach dul i ngleic leis na 

dúshláin thíos.  

2. Gníomhaíochtaí don Úsáideoir Deiridh samplacha 
 
Faightear san acmhainn seo gníomhaíochtaí samplacha úsáideoirí deiridh ar féidir le scoláirí 

tabhairt fúthu.  Is den tábhacht é go mbreacfá síos na torthaí foghlama, an phríomhfhoghlaim 

agus na briathra gnímh i bplean an aonaid fhoghlama a thugann comhthéacs do na 

gníomhaíochtaí ar na bileoga. 

 

 

 

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 conas a 

forbraíodh an t-aonad foghlama. 

Nasc chuig an 

acmhainn: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.jct.ie/leagangaeilge/technologies/cpd_supports_applied_technology_cpd_workshops_2018_2019_ga
https://www.jct.ie/leagangaeilge/technologies/cpd_supports_applied_technology_cpd_workshops_2018_2019_ga


 

 
Cruthaíodh an acmhainn seo le cabhrú le ceardlann Forbairt Ghairmiúil a rinne JCt4 a éascú le linn na scoilbhliana  

2018 / 2019 agus baineann sí le comhthéacs an phlé a tharla le linn na ceardlainne sin. 
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Cruthaíodh an acmhainn seo le cabhrú le ceardlann Forbairt Ghairmiúil a rinne JCt4 a éascú le linn na scoilbhliana  

2018 / 2019 agus baineann sí le comhthéacs an phlé a tharla le linn na ceardlainne sin. 

*Eispéireas Foghlama B 
Príomhfhoghlaim: An tábhacht sa dearadh atá le heispéireas an úsáideora 
dheiridh. 

 
Grúp-phlé: 

- Cad é is gá a chur san áireamh i ndearadh an 

phacáistithe agus muid ag smaoineamh ar an úsáideoir 

deiridh? 

 

 
 
 
 
 
Fócas ar an bhFoirm  

An pacáistiú clúiteach a shainaithint. 

Ceisteanna le meabhrú: 

-  Cén fáth a bhfuil siad chomh so-aitheanta? 

- An réitigh éifeachtacha pacáistithe iad? Cén fáth / Cén 

fáth nach ea? 

- Cad é ar smaoinigh gach ceann de na comhlachtaí sin 

air agus iad ag dearadh a bpacáistithe?  

 
Fócas ar eispéireas an úsáideora dheiridh 

Ceisteanna le cur san áireamh: 

- Cad é is mian leis na comhlachtaí seo a bhainfidh a 

bpacáistiú amach?  

- An bhfuil cosúlachtaí ann ó chomhlacht go 

comhlacht?  

- Cad é an cineál mothúchán is mian leis na comhlachtaí 

a mhúscailt?  

- Conas a dhéanann siad é sin?  

 

Úsáideoir deiridh – Sainriachtanais  

-  Breathnú ar thí úsáideoir dhifriúla (m.sh. seanduine, 

páiste, duine ciotógach) ag oscailt agus ag athshéalú 

pacáistiú áirithe roghnaithe (m.sh. bosca gránach, 

liamhás, barra seacláide srl.) 

- Taifead a dhéanamh de shainriachtanais / eispéireas 

gach úsáideora ar an mata boird. 

- Riachtanais choiteanna a chlárú i lár an mhata bhoird. 

- Réiteach mionathraithe a dhearadh chun freastal ar 

an trí úsáideoir.  

3.2 1.5 3.3 

Torthaí Foghlama Roghnaithe 
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