
  

Cinntigh go dtuigeann tú féin agus do scoláirí go maith cén fhoghlaim ata ar intinn agaibh 

Cinntigh go mbíonn d’intinní foghlama nasctha le torthaí foghlama. 

Níl aon “slí cheart” chun an fhoghlaim a chomhroinnt. Tá roinnt bealaí ann a dféadfá iad a úsáid: 

• Iad a roinnt ag an tús agus tagairt siar dóibh go minic 

• Iad a scríobh ag barr bileog oibre 

• Iad a chur i bhfoirm cheiste 

• De bharr scoláirí agus múinteoirí a bheith ag meas cá bhfuil siad faoi láthair 

• Mar a thagann siad chun cinn trí phróiseas fiosrúcháin 

Ba chóir do na hintinní foghlama an meáchan céanna a thabhairt don fhoghlaim i Nádúr na hEo-
laíochta agus don fhoghlaim i Snáithe Comhthéacsúil. 

Tugann an briathar gnímh sna torthaí foghlama níos mó soiléireachta i dtaca leis an rud a ba chóir 
do scoláirí a bheith I ndán déanamh. Cabhraíonn sé sin nuair a bhítear ag cumadh intinní foghlama ó 
thorthaí foghlama.   

Cuimhnigh conas a bhaileofar fianaise ar an gcaoi ar bhain foghlaim scoláirí leis an intinn  
foghlama. Intinní Foghlama 

Ní gá gur seicliosta iad ag tús ceachta/gníomhaíochta—thiocfadh 
dó go n-éireodh siad as obair a dhéanamh agus ansin a bheith ag 
fiafraí cad a theastaíonn chun go mbeadh obair maith  

Níor chóir go gcuirfeadh siad srian ar scoláirí ach ligean dóibh 
barr feabhais a bhaint amach.  

Ba chóir iad a athbhreithniú ar dhóigh fhorbarthach nó fhorásach 

Ní oireann sé CR a fhorbairt do gach ceacht agus gníomhaíocht  

Ba chóir iad a chomhthógáil mar is cuí—tá sé sin forbarthach 

Critéir Ratha 
Ba chóir dó a bheith spriocdhírithe agus bunaithe ar chritéir ratha 

Is féidir a lán cineálacha a bheith ann - scríofa, labhartha, srl. 

Is féidir leis dul ina lán treonna – piara le piara, múinteoir le piara 
aiseolas féindírithe 

Is céim eatramhach é chun an fhoghlaim a fheabhsú don todhchaí 
- cabhraíonn sé le scoláirí spriocanna a shocrú don chéad uair eile. 

Ba chóir gur mó an obair é do na scoláirí agus gur lú an obair é don 
mhúinteoir  
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Snáithe na Foghlama: Príomhtheachtaireachtaí 


