
 

 

 

    

                Léiriú 3TLéiriú 3TLéiriú 3TLéiriú 3T    
 

Forbraíodh an acmhainn seo mar chuid de cheardlann FGL Ghrafaice 2018 / 2019 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_2018_2019_ga 

Taispeánadh an t-aonad seo le linn na ceardlainne seo agus dhírigh sí ar an gcaoi ar fhorbair múinteoir 

aonad foghlama 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 tuiscint a fhorbairt ar léiriú 3T agus a 

bheith ag obair ó 3T go 2T laistigh de shonraíocht na Grafaice. Is féidir teacht ar an bplé sin ar 

shleamhnáin 59 – 71 den Chumhacht-Phointe FGL Ghrafaice 2018 /2019. 
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1. Aonad foghlama samplach 

 

San áireamh leis seo gheofar an t-aonad foghlama samplach a chruthaigh foireann Ghrafaice 

JCt4. Tá na torthaí foghlama atá á ngníomhachtú ag an mbileog oibre aibhsithe sa phlean.  

Aibhseofar le bosca dearg na torthaí foghlama, an phríomhfhoghlaim, an fhianaise ar 

fhoghlaim agus rannáin eispéiris na bhfoghlaimeoirí sa phlean chun a chur in iúl cén áit a 

luíonn an acmhainn laistigh de chomhthéacs an aonaid. 

 

2. Bileog Oibre Ciúb Cumaisc 

 

Mar chuid den aonad foghlama cruthaíodh bileog oibre leis na torthaí foghlama laistigh den 

aonad a ghníomhachtú. Dearadh an dáileán seo go háirithe don cheardlann CPD 2018 / 2019 

agus moltar an acmhainn seo a chur in oiriúint chun freastal ar do rang-ghrúpa ar leith féin 

agus ar a gcomhthéacs. 

Ceanglaíonn an ghníomhaíocht sin le hacmhainn eile a d’fhorbair foireann Ghrafaice JCt4 

a thugann breac-chuntas ar an gcaoi chun comhaid a thiontú agus a uaslódáil lena 

dtaispeáint ar an gCiúb Cumaisc. Is féidir teacht ar an acmhainn sin anseo.  

 

 

 

Nasc chuig an 

acmhainn: 

 

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. 



 

 
Cruthaíodh an acmhainn seo chun cabhrú le ceardlann Forbairt Ghairmiúil a d’éascaigh JCt4 le linn na scoilbhliana 2018 – 2019 agus is laistigh de chomhthéacs an phlé a tharla le linn na ceardlainne sin a luíonn sí. 
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