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RÉIDH DON CHIANFHOGHLAIM

Cur chuige de réir téamaí a
úsáid ar líne

Is seift úsáideach é téama/ topaic/smaoineamh mór a
roghnú chun a lán réimsí/ábhar a thabhairt le
chéile agus chun foghlaim trasna an churaclaim a
éascú.

Comhtháthú
iIs féidir comhtháthú a dhéanamh:
1. idir teangacha
2. Idir Ábhair
3. idir na trí shnáithe – teanga ó bhéal,
léitheoireacht agus scríbhneoireacht
(CTB, lch 8).

Foghlaim trasna an
churaclaim
IS ÉARD ATÁ I GCEIST LE FOGHLAIM TRASNA AN CHURACLAIM
NÁ NAISC A CHRUTHÚ IDIR ÁBHAIR ÉAGSÚLA.
MAR SHAMPLA, ÚSÁID A BHAINT AS TUAIRISC STAIRIÚIL CHUN
‘CUSPÓIR, SEÁNRA AGUS GUTH’ A MHÚINEADH SA
LÉITHEOIREACHT (TF 7 CTB) NÓ ‘BREATHNÚ AGUS FREAGAIRT’
SNA HAMHARCEALAÍONA CHUN SMAOINTEOIREACHT CHRITICIÚIL
AGUS TEANGA Ó BHÉAL A FHORBAIRT.

Litearthacht Disciplín
Is éard atá i gceist le litearthacht disciplín ná
teanga disciplín a fhoghlaim. mar shampla, Ní
hionann an teanga a bhíonn ag teastáil chun
Gnás Eolaíochta a scríobh agus an teanga a
bhíonn ag teastáil chun oideas a scríobh.

Nuair atá téama
á roghnú...

1. Cad iad na coincheapa, scileanna
agus meonta a bhaineann le
teanga(cha) a fhoghlaimeoidh na
páistí mar chuid den téama seo?

2. Cad iad na scileanna
stairiúla/ ETIM/ Ealaíne/
tíreolaíochta a fhorbróidh
siad?

ionchuimsiú

An próiseas a athraíonn ábhar, gníomhaíochtaí,
teagasc, foghlaim, modhanna múinte agus
acmhainní chun réimse riachtanas agus taithí
saoil daltaí aonaracha a chur san áireamh
(CNCM, 2007).

Nuair a ghlacann
múinteoir le cur chuige
ionchuimsitheach i leith
an teagaisc, déantar
éascaitheoir agus
comhoibrí de/di.
(Heacox, 2002)

Tugann comhtháthú
níos mó
solúbthachta do

mhúinteoirí agus
iad ag ullmhú don
teagasc agus don
fhoghlaim.

Litearthacht chriticiúil
Sa lá atá inniu ann tá sé ríthábhachtach go mbeadh páistí litearthach go criticiúil.
An féidir leis na páistí na tuairimí agus na claontaí Éagsúla i dtéacsanna a aithint?
An féidir leis na páistí na smaointe sa téacs a cheistiú agus dúshlán a thabhairt dóibh?
An féidir leis na páistí anailís a dhéanamh ar (i) cé dó a seasann an téacs? agus (ii) céard dó a seasann an
téacs?

An féidir Na páistí a spreagadh chun téacsanna a chruthú a bhreithníonn tuairimí malartacha, a
thugann dúshlán do thuairimí an tromlaigh, nó a chíorann guthanna arb annamh a léirítear iad.

Is féidir le heagraithe
grafacha tacú le cur
chuige de réir téamaí i
leith an teagaisc
agus na foghlama.
leabhrán Eagraithe
Grafacha ón tSFGM

Rannpháirtíocht, Inspreagadh agus Rogha
Cuireann fíor-roghanna ar chumas na bpáistí a gcuid
foghlama féin a stiúradh agus méadaíonn siad go mór an
t-inspreagadh agus an rannpháirtíocht. Is éard atá i
gceist le rannpháirtíocht ná aird den scoth agus
tiomantas den scoth.
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Aistriú Scileanna

An féidir liom aon scil/toradh foghlama a
mhúineadh trí mhéan an Bhéarla?
Conas is féidir liom an Béarla agus
nó/teangacha eile a chomhtháthú le
bheith mar chuid de mo théama/ thopaic/
smaoineamh mór?

Comhoibriú

Bíonn foghlaim chomhoibríoch i gceist nuair a oibríonn
daltaí le chéile i mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga, nó
nuair a oibríonn daltaí i gcomhar leis an múinteoir chun
fadhbanna a réiteach.
Conas is féidir le páistí comhoibriú ar líne?
Conas is féidir le páistí comhoibriú sa bhaile?
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