
 

 
 

 

Gníomhaíochtaí Samplacha ar ‘Mo Threoir Dhearaidh’ 
 

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_2

019_2020_ga 

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

ceardlainne seo agus cuireadh na gníomhaíochtaí taighde thíos ar taispeáint mar chuid d’aonad 

foghlama le linn na ceardlainne seo agus dhírigh siad ar an gcaoi a bhféadfadh scoláirí ‘Mo 

Threoir Dhearaidh’ a úsáid le gur fearr a rannpháirtíocht i dtaighde, dearadh agus fíorú. Seans go 

gcuideodh an acmhainn shamplach seo leat chun dúshláin a phleanáil agus a fhorbairt atá 

oiriúnach do chomhthéacs do scoláirí. Tá tagairtí don acmhainn seo le fáil ar shleamhnáin 50 -65 

de láithreoireacht cheardlann FGL 2019 / 2020 na Teicneolaíochta Feidhmí. 

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 Samplacha ar ‘Mo Threoir Dhearaidh’.  
 
Faightear san acmhainn seo gníomhaíochtaí samplacha ar ‘Mo Threoir Dhearaidh’ ar féidir le 

scoláirí tabhairt fúithi.  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_2019_2020_ga
https://www.jct.ie/leagangaeilge/technologies/cpd_supports_applied_technology_cpd_workshops_2019_2020_ga


 

 

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

2019 / 2020 agus baineann sí le comhthéacs an phlé a tharla le linn na ceardlainne sin. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 

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

2019 / 2020 agus baineann sí le comhthéacs an phlé a tharla le linn na ceardlainne sin. 

‘Mo Threoir Dhearaidh’ a úsáid – Gníomhaíocht:   

Fadhbanna agus dúshláin a shainaithint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘Mo Threoir Dhearaidh’ a úsáid – Gníomhaíocht:   

- Fiosracht a fhorbairt 

  

Task 1: Cad iad na ceisteanna a chaithfidh tú a chur chun an cás a thuiscint níos fearr? 

Tasc 1:  

Cad iad na ceisteanna a chaithfidh tú a chur chun an cás a thuiscint níos fearr? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 

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

2019 / 2020 agus baineann sí le comhthéacs an phlé a tharla le linn na ceardlainne sin. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

An bhfuil réiteach níos fear ann?  
Scríobh treoir dhearaidh ar an gcaoi arbh fhéidir leat an réiteach seo a 

fheabhsú:  Díreoidh mo threoir dhearaidh ar …. do …. a bhfuil … de 

dhíth orthu …chun …  

Conas is féidir le do smaointe dearaidh athrú dá mbeadh agat le ceann 

de na rudaí seo a chur san áireamh?   

Cinnteoireacht, giniúint smaointe agus ag obair le srianta 

Réitigh a fhíorú (Conas is féidir liom mo 

smaoineamh dearaidh a dhéanamh) 

C: Trí dhearadh nó ar bhealach eile, conas is féidir liom mo réiteach  

a chóimeáil go héifeachtach? 

Bosca aicriligh a chóimeáil? Ráca a chur le píosa aicriligh? 

C: An bhfuil an t-am agam, na hábhair, na trealaimh agus na 
scileanna a fhorbairt agus a úsáid? 
 

‘Mo Threoir Dhearaidh’ a úsáid 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

