
 
 

 

Feidhmchláir Teagaisc agus Foghlama 
Ceistneoirí / Tráthanna na gCeist 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Socrative 

www.socrative.com  
 

Is féidir ceisteanna a 
chur, vótaí a 

chaitheamh srl. agus 
sonraí/freagraí a 

fheiceáil lena linn. 

Measúnú 
foirmitheach 

Aiseolas láithreach 
Plé/díospóireacht 
Taitneamh agus 

iomaíocht 

 
Mentimeter 

www.mentimeter.com  
 

Leis an aip seo, is féidir 
tobsmaointeoireacht 

ranga a dhéanamh agus 
vótaí agus ceistneoirí a 

chur i gcrích. 

Measúnú 
foirmitheach 

Aiseolas láithreach 
Plé/díospóireacht 

Bailiú eolais 

 

Seomraí Ranga ar Líne / An Phunann / Meithealú 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Seesaw 

https://web.seesaw.me/ 
 

Ríomhphunann. Is 
féidir leis an múinteoir 
gníomhaíochtaí agus 
measúnú a chruthú. 

 
Seomra ranga fíorúil 
Féinriar na scoláirí 

Tacú le cúrsaí 
eagrúcháin 

Bainistiú oibre 
Ríomhphunanna 

Measúnú 

 
Trello 

www.trello.com  
 

Is feidhmchlár í Trello 
a chuidíonn le 

tionscadail ghrúpa a 
eagrú. 

 
Tacú le heagrúcháin 

Bainistiú oibre 
Scileanna digiteacha 

Meithealú 
 

 
Nearpod 

www.nearpod.com  

Ceachtanna 
idirghníomhacha, 

pleanáil agus 
measúnú. 

 
Seomra ranga fíorúil 

Pleanáil 
Féinriar na scoláirí 

Tacú le cúrsaí 
eagrúcháin 

Bainistiú oibre 
Ríomhphunanna 

Measúnú 

http://www.socrative.com/
http://www.mentimeter.com/
https://web.seesaw.me/
http://www.trello.com/
http://www.nearpod.com/


 
 

 

 

Bainistiú Ranga / Aiseolas 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Classtree 

http://classtree.sg/  
 

Fógraí do 
thuistí/foirmeacha chun 

cead a thabhairt 

Tacú le cúrsaí 
eagrúcháin 

Comhfhreagras le 
tuistí 

 
Remind 

www.remind.com  
 

Fógraí ranga 

Tacú le cúrsaí 
eagrúcháin 

Comhfhreagras le 
scoláirí agus tuistí 

 
Post-It  

www.post-it.com   
 

Is féidir leis an múinteoir 
nótaí na scoláirí a dhigitiú 
ar mhaithe len iad a roinnt 
ar bhealaí éagsúla. Is féidir 

aiseolas na scoláirí a 
bhailiú láithreach. 

Aiseolas 
Measúnú 

Foirmitheach 
Taifead 

Féinmheasúnú 
Piarmheasúnú 

 
Office Lens 

 
Is féidir an fheidhmchlár 

seo a úsáid chun 
grianghraf a ghlacadh agus 

é a iompú ina cháipéis 
PDF. Is féidir leis an 

múinteoir é sin a roinnt le 
daoine eile. 

 

Aiseolas 
Measúnú 

Foirmitheach 
Taifead 

Féinmheasúnú 
Piarmheasúnú 

 
Adobe Scan 
www.adobe.com  

 

 
Is féidir an fheidhmchlár 

seo a úsáid chun 
grianghraf a ghlacadh agus 

é a iompú ina cháipéis 
PDF. Is féidir leis an 

múinteoir é sin a roinnt le 
daoine eile. 

 

Aiseolas 
Measúnú 

Foirmitheach 
Taifead 

Féinmheasúnú 
Piarmheasúnú 

 

 

 

http://classtree.sg/
http://www.remind.com/
http://www.post-it.com/
http://www.adobe.com/


 
 

 

 

Acmhainní Teanga 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Tuairisc 

www.Tuairisc.ie  

Ailt agus áiseanna 
foghlama ón 

ríomhnuachtán 
Gaeilge Tuairisc.ie 

 
Comhtháthú na scileanna 

teanga 
Saibhreas agus stór focal 

a fhorbairt 
Téacsanna Dílse 
Feasacht Teanga 

Nasc leis an bPobal 
Teanga 

Beochultúr na Gaeilge 
 

 
Cartlann TG4 

www.seannos.tg4.ie  

Is féidir teacht ar 
ábhar cartlainne 

TG4 anseo, 
seanchláir srl. 

 
Feasacht teanga 

Comhtháthú na scileanna 
teanga 

Téacsanna Dílse 
Feasacht Teanga 

Nasc leis an bPobal 
Teanga 

Litríocht Áitiúil/Bhéil 
Beochultúr na Gaeilge 

 

 
Molscéal 

www.molsceal.ie  

Aip eile le TG4. 
Scéalta nuachta 

reatha a bhaineann 
le Pobal na Gaeilge 

fud fad na tíre. 

 
Comhtháthú na scileanna 

teanga 
Canúintí 

Téacsanna Dílse 
Feasacht Teanga 

Nasc leis an bPobal 
Teanga 

Beochultúr na Gaeilge 
 

 
Seachtain na Gaeilge 

www.snag.ie  

 
Feidhmchlár do 
Sheachtain na 

Gaeilge agus eolas 
ar imeachtaí agus 

acmhainní. 
 

 
Nasc leis an bPobal 

Teanga 
Beochultúr na Gaeilge  

Feasacht teanga 
Cruinneas agus stór focal 

a fhorbairt 
Téacsanna Dílse 
Feasacht Teanga 

 

 

 

http://www.tuairisc.ie/
http://www.seannos.tg4.ie/
http://www.molsceal.ie/
http://www.snag.ie/


 
 

 

 

Scríbhneoireacht / Eagarthóireacht 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Skitch | Evernote 

www.evernote.com/products/skitch  

 

Úsáidtear Skitch chun 
nótaí a chur le pictiúr. 

 

Aiseolas 
Eagarthóireacht 
Féinmheasúnú 
Piarmheasúnú 

 
PicCollage 

www.piccollage.com  
 

Úsáidtear PicCollage 
chun pictiúir a chur le 

chéile i sraith. 

Scileanna 
cruthaitheachta 

Machnamh 
Féinmheasúnú 
Piarmheasúnú 

 
Coggle 

www.coggle.it  

Úsáidtear Coggle chun 
meabhairmhapaí a chur 

le chéile mar dhuine 
aonair nó mar bhall de 

ghrúpa. 

 
Tacú le heagrúcháin 

Eagarthóireacht  
Eolas a roinnt 
Comhoibriú 
Scileanna 
digiteacha 
Aiseolas 

Físeáin/Taifead 

Feidhmchlár Cur Síos Féidearthachtaí 

 
Voki 

www.voki.com  

Is féidir Voki a úsáid 
chun físeán simplí a 

chruthú. Is féidir leis an 
scoláire an carachtar, 
cúlra agus nithe eile a 

athrú. 

Labhairt 
Idirghníomhú Cainte 

Scríbhneoireacht 
Úsáid na 

teicneolaíochta 

 
Puppet Pals 2 

 

Is féidir Puppet Pals a 
úsáid chun físeán a 

chruthú. Is puipéid iad 
na carachtair. 

 
Labhairt 

Idirghníomhú Cainte 
Scríbhneoireacht 

Úsáid na 
teicneolaíochta 

 

 

 

 

 

http://www.evernote.com/products/skitch
http://www.piccollage.com/
http://www.coggle.it/
http://www.voki.com/

