
Click TitleForbairt Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí Eolaíochta



Torthaí Foghlama á gCur i nGníomh

Tionól Forbartha Gaeloideachas i
bpáirt le COGG 

24/11/2017



Is seirbhís thiomnaithe
tacaíochta FGL é An tSraith
Shóisearach do Mhúinteoirí

(SSM)

Tá sé mar aidhm againn tacaíocht a 
thabhairt do scoileanna chun an Creat
don tSraith Nua Shóisearach a chur i

bhfeidhm

Tacaíocht do mhúinteoirí,
ó mhúinteoirí

Ar suíomh, ar líne, ar leanúint



Ag soltháir tacaíocht le h-aghaidh

athruithe sa Sraith Sóisearaí

 Pleanáil agus oibriú le torthaí
foghlama

 Cuir chuige seomra ranga madair le 
múineadh /foghlaim agus measunú

 Na athruithe cuir chuige i dtaobh
measunú

 Athruithe i dtaobh measunú
suimitheach

Tar chuig
chun an 
seastáin

Sa ceardlann
seo … 



Rudaí a chur i ngrúpaí bunaithe ar
thréithe comónta

A
Léirigh

B
Rangaigh

C
Anailís



Argóint nó coincheap a mheas ar
bealach a nochtann toimhdí agus

coibhneasa na saincheiste

A
Fiosraigh

B
Measúnaigh

C
Scrúdaigh



Athbhreithniú tomhaiste cothrom a 
thabhairt a chuimsíonn réimse

argóintí,tosca,nó hipitéisí:ba choir 
tuairmí nó conclúidí a chur i láthair go 

soiléir agus tacú leo le fianaise chuí

A
Mínigh

B
Iniúch

C
Pléigh



Sainfhiosrú a dhéanamh,ag úsáid
iniúchadh casta agus criticiúil

A
Iniúch

B
Déan

taighde

C
Meas



Patúin firicí,sonraí,saintréithe nó
coincheapa atá

riachtanach(ábartha/oiriúnach) chun
cás,imeacht,próiseas nó feinimean a 

thuiscint a shainaithint

A
Aithin

B
Cuir síos

C
Léirmhínigh



Is ráitis iad na torthaí foghlama a 

chuireann síos ar an tuiscint,na

scileanna agus na luachanna,a ba

choir  a bheith ar chumas scoláirí

a léiriú I ndiaidh tréimhse

foghlama



Táithí ar dhá Briathra Gnímh

Cuir síos
pictuír nó íomhá

mionsonraithe a fhobairt ar

struchtúr nó ar phróiseas,mar

shampla,ag úsáid focal nó

léaráidí mar is 

cuí;plean,ionsamhlú nó

samhail a tháirgeadh

Breathnú nó staidéar a 

dhéanamh,d’fhonn firicí a 

chinntiú



 Déanaigh gach grúpa na 4 gníomh –

 12 nóiméad an gníomh

 Muna eiríonn libh tá siad go léir ar fáil sa leabhrán

Eagrúchán
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