Loga Foghlama 1

FGL don
Scoil Uile
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Gníomhaíocht 1
Fís don tSraith Shóisearach

“Cuireann an tSraith Shóisearach scoláirí i
gceartlár an eispéiris oideachasúil, á
gcumasú chun páirt ghníomhach a
ghlacadh ina gcomhphobail agus sa
tsochaí agus a bheith ina bhfoghlaimeoirí
seiftiúla agus muiníneacha i ngach gné
agus ag gach céim dá saol.” CNCM

Róil Grúpaí Oibre
Bainisteoirí – treoraíonn siad an plé le go mbeidh gach duine páirteach
Taifeadóirí – breacann siad síos nótaí
Urlabhraithe – tugann siad tuairisc ar ais don fhoireann iomlán
Amadóirí – tugann siad meabhrúcháin ar an am gach nóiméad
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Gníomhaíocht 3
Cleachtadh Réamhaíochta don tSraith Shóisearach
Tá roinnt de na ráitis a leanas fíor agus roinnt acu bréagach. Pléigh gach ráiteas agu
s marcáil ar thaobh na láimhe clé cé acu a shíleann tú atá an ráiteas fíor nó bréagac
h. Ansin léigh an Treoir Mhearthagartha agus freagair ar thaobh na láimhe deise.
Roimhe
Fíor
Bréagach

Ráiteas
1

Ina dhiaidh
Fíor
Bréagach

Is é curaclam na Sraithe Sóisearaí ó 2015 “... an
clár a chuireann scoil ar fáil ionas go mbeidh siad
ag cloí leis na prionsabail, na ráitis foghlama agus
na príomhscileanna …”
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Díreofar Cláir Foghlama Leibhéal 2 (CFL2nna) ar
an ngrúpa fíorshainiúil scoláirí a bhfuil míchumais
ghinearálta foghlama acu sna catagóirí
ardfheidhmiú meánach agus íosfheidhmiú
éadrom.
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Ón mbliain 2017 tabharfaidh scoláirí faoi réimse nua
foghlama darb ainm Folláine lena n-áireofar foghlaim
a clúdaíodh go traidisiúnta in CO, OSPS agus OSSP.
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Féadann scoláirí uaslíon de 11 ábhar a dhéanamh le
haghaidh teistiúcháin laistigh den tSraith
Shóisearach.
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Is féidir clár oideachas reiligiúnach na scoile í féin a
aithint i bPróifíl Ghnóthachtála scoláire na Sraithe
Sóisearaí.
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Tá dhá mheasúnú rangbhunaithe in ábhair. Tá Tasc
Measúnaithe ag dul le gach ceann acu, a ghrádaítear
ag an CSS.
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Mairfidh Cruinniú in Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus
ar Mheasúnú Ábhair tuairim ar 2 uair an chloig.
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Beidh tuairisciú foirmiúil ann sa tSraith Shóisearach
gach bliain ón gcéad bhliain ar aghaidh go dtí an tríú
bliain

TABHAIR DO D’AIRE: IS CEACHT É SEO LE hÚSÁID AG CÚRSAÍ FGL
AGUS NÍ BILEOG EOLAIS É AR AN tSRAITH NUA SHÓISEARACH
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Príomhscileanna
A Bheith
Cruthaitheach

Gníomhaíocht 8
Eolas agus Smaointeoireacht
a Bhainistiú

Mé féin
a Bhainistiú

A bheith fiosrach

Smaointe a chur i bhfeidhm agus
beart a dhéanamh
Foghlaim go cruthaitheach

Éisteacht agus mo thuairimí a nochtadh
Eolas a chur orm féin

Samhlú
Roghanna agus Comhroghanna a
fhiosrú

Eolas agus sonraí a bhailiú, a
thaifeadadh agus a luacháil

Taibhiú agus cur i láthair
Cinntí meabhraithe a dhéanamh
Plé agus díospóireacht

Smaoineamh go cruthaitheach agus
go grinn

Spriocanna pearsanta a leagan agus
a ghnóthú

Machnamh ar mo chuid foghlama
agus í a luacháil

Bheith in ann machnamh ar
m’fhoghlaim féin

Cruthaitheacht a spreagadh trí
theicneolaíocht dhigiteach a úsáid

Teicneolaíocht dhigiteach a úsáid
chun teacht ar ábhar, é a bhainistiú
agus a roinnt

Obair le
Daoine Eile

Fanacht
Folláin

Dea-chaidrimh a chothú agus
déileáil le coimhlint

A bheith sláintiúil, fisiceach agus
gníomhach

Comhoibriú

A bheith sóisialta

Meas ar dhifríochtaí

A bheith sábháilte

Páirt a ghlacadh chun áit níos
fearr a dhéanamh den domhan

A bheith spioradálta

Teicneolaíocht dhigiteach a úsáid
chun mé féin agus m’fhoghlaim a
bhainistiú
A Bheith Liteartha
Mo thuiscint ar fhocail agus ar
theanga agus an taitneamh a
bhainim astu a fhorbairt
Léamh ar son aoibhnis agus le
tuiscint chriticiúil
Scríobh i gcomhair cuspóirí difriúla
Smaointe a chur in iúl go soiléir agus
le cruinneas

A bheith féinmhuiníneach
Foghlaim le daoine eile

Mo theanga labhartha a fhorbairt
A bheith dearfach faoin bhfoghlaim

Obair le daoine eile trí
theicneolaíocht dhigiteach

Cumarsáid

Téacsanna éagsúla a fhiosrú agus a
A bheith freagrach, slán agus eiticiúil chruthú, lena n-áirítear téacsanna
ag úsáid teicneolaíocht dhigiteach
ilmhódacha
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Teanga a úsáid
Uimhreacha a úsáid
Teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun
cumarsáid a dhéanamh

A Bheith Uimheartha
Smaointe a chur in iúl go matamaiticiúil
Meastachán, tuar agus ríomh a
dhéanamh
Meon dearfach a fhorbairt i leith iniúchta,
réasúnaíochta agus réiteach fadhbanna
Patrúin, treochtaí agus coibhneasa a
fheiceáil
Sonraí a bhailiú, a léirmhíniú agus a léiriú
Teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun
scileanna agus tuiscint uimhearthachta a
fhorbairt

Gníomhaíocht 9
Cá bhfuil triall an
fhoghlaimeora

Múinteoir

Intinní foghlama a
shoiléiriú, a
chomhroinnt agus a
thuiscint

Cá bhfuil an
foghlaimeoir anois

Díospóireachtaí,
tascanna &
gníomhaíochtaí
éifeachtacha a
thionscnamh a
léiríonn fianaise ar
fhoghlaim

Conas a rachaidh sé ann

Aiseolas a thabhairt a
bhogann foghlaimeoirí
chun tosaigh

Piara

Scoláirí a ghníomhachtú ina n-acmhainní
foghlama dá chéile

Foghlaimeoir

Scoláirí a ghníomhachtú mar úinéirí
ar a gcuid foghlaim féin

Cá bhfuil triall an
fhoghlaimeora

Cá bhfuil an foghlaimeoir anois

Múinteoir

Piara

Foghlaimeoir
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Conas a rachaidh sé ann

Bileog Phleanáil Straitéise
Ábhar:

Straitéis:

Bliainghrúpa:

Téama an Cheachta:

Céard a ba mhaith leat iad a fhoghlaim?

Deiseanna Measúnú Foirmitheach

Cur i bhFeidhm
Céimeanna atá i gceist

Conas a bhíonn a fhios agat céard a
d’fhoghlaim siad?

Réamhtheagasc riachtanach?

Fócas na bPríomhscileanna

Ceisteanna pleanáilte

Tacaí chun gach foghlaimeoir a chuimsiú

Aiseolas Scoláirí

Acmhainní agus Nótaí
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Bileog Aiseolas Straitéise
Ábhar:

Straitéis:

Bliainghúpa:

Téama an cheachta:

Cé na hintinní foghlama a bhí ann?

Deiseanna Measúnú Foirmitheach

Cur i bhFeidhm
Céard a d’oibrigh go maith?

Conas a bhíonn a fhios agat céard a
d’fhoghlaim siad?

Athruithe a dhéanfá feasta?

Fócas na bPríomhscileanna

Tacaí chun gach foghlaimeoir a chuimsiú

Aiseolas Scoláirí

Acmhainní agus Nótaí
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Chun aiseolas a thabhairt téigh chuig http://jctregistration.ie/Feedback
Cliceáil ar aiseolas (mar atá thíos), cuir isteach Uimhir Rolla do Scoile agus lean
de na leideanna aiseolais

Sonraí Teagmhála
Oifig Riaracháin:

Oifig an Stiúrthóra:

Ionad Oid. Mhuineacháin,

BOOLM,

Bóthar Ard Mhacha,

Sráid an tSéipéil,

Muineachán.

Dún Dealgan.

www.metc.ie

Le haghaidh gach fiosrúchán téigh i dteagmháil le info@jct.ie

Lean sinn ar Twitter

@JCforTeachers

www.jct.ie

www.jctregistration.ie

www.juniorcycle.ie

www.ncca.ie

www.curriculumonline.ie

www.schoolself-evaluation.ie
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