
Learning another language is not only learning different words for the same things, but 
learning another way to think about things.                                                                         - Flora Lewis                  
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Leasú na Sraithe Sóisearaí

…Lonnaíonn sé an scoláire go lárnach sa phróiseas foghlama
agus tá sé i gceist leis go mbeadh curaclam nuachóirithe ar fáil
trasna na n-ábhar uile. 

…chun tógáil ar an barrchleachtais reatha sa chóras agus
chun tacú leis an bhforbairt bhreise ar chleachtas éifeachtach
teagaisc, foghlama agus measúnaithe.

(An Creat don tSraith Shóisearach, 2015, l. 2 & 7)



www.curriculumonline.ie

An tSonraíocht do Nuatheangacha Iasachta



NTI na Sraithe Sóisearaí : Aidhmeanna

 Taitneamh a bhaint as taithí foghlama teanga a thabharfaidh cabhair agus spreagadh

do leanúint ar aghaidh ag foghlaim teangacha sa todhchaí

 Páirt ghníomhach a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus i dtascanna teanga lena

bhforbraítear an cumas chun an teanga scríofa agus an teanga labhartha a thuiscint

 Forbairt a dhéanamh ar a chumas chun struchtúir chuí agus stór focal cuí a úsáid

chun críche cumarsáide, idir chumarsáid i scríbhinn agus chumarsáid ó bhéal

 Bheith athmhachnamh agus neamhspleách ina fhoghlaim teanga agus páirt

ghníomhach a ghlacadh i monatóireacht agus i measúnú a dhéanamh ar an dul chun

cinn atá déanta aige



NTI na Sraithe Sóisearaí : Aidhmeanna

 Cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus go muiníneach sa

sprioctheanga i gcomhthéacsanna coitianta trí mheáin éagsúla

 Léirthuiscint a ghnóthú dá chultúr féin agus do chultúir eile

 Forbairt a dhéanamh ar scileanna is féidir a chur i bhfeidhm maidir le réimsí

eile staidéir agus saoil.



Snáitheanna, Gnéithe, Torthaí Foghlama

Tugtar tacaíocht ghníomhach d’fhoghlaim teanga an scoláire nuair a dhéantar a 
Chumas Cumarsáide, Fheasacht Teanga agus Eolas Soch-chultúrtha agus
Fheasacht Idirchultúrtha a fhorbairt ar bhealach comhtháite.

(Sonraíocht, l. 11)
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Is ráitis iad na torthaí foghlama a chuireann síos ar an eolas, ar an 
tuiscint, ar na scileanna agus ar na luachanna ba chóir don 
scoláire a bheith ábalta a thaispeáint I ndiaidh dó staidéar a 
dhéanamh ar na Nuatheangacha Iasachta sa tSraith Shóisearach.

Forbraíodh iad mar thorthaí neamhshrianta a bhainfeadh le 
gach scoláire. Tá said oiriúnach do theagasc difreáilte, 
d’fhoghlaim dhifreáilte agus do mheasúnú difreáilte.

(Sonraíocht, l. 15.)
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Cur chuige comhtháite thar na trí shnáithe
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Snáithe 1: Cumas Cumarsáide

I gCumas Cumarsáide, cuirtear ar chumas an scoláire cumarsáid a 
dhéanamh sa sprioctheanga chun críocha fiúntacha. Sa snáithe seo
glacann an scoláire páirt i ngníomhaíochtaí agus i dtascanna teanga lena
mbaineann na scileanna comhtháite teanga seo: éisteacht, 
léitheoireacht, labhairt, idirghníomhú cainte agus scríbhneoireacht. 

(Sonraíocht, l.16)
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Snáithe 2: Feasacht teanga

I bhFeasacht Teanga, feabhsaítear an fheasacht ghinearálta atá
ag an scoláire ar theangacha. Sa snáithe seo déanann sé anailís
ar an gcaoi a n-oibríonn an sprioctheanga, déanann sé
comparáid idir na teangacha atá aige (Béarla, Gaeilge agus/nó
máthairtheanga) agus déanann sé machnamh ar a straitéisí
foghlama teanga féin .  

(Sonraíocht , l.18)
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Snáithe 3: Eolas Soch-chultúrtha agus
Feasacht Idirchultúrtha

In Eolas Soch-chultúrtha agus Feasacht Idirchultúrtha, tugtar rochtain
don scoláire ar ghnéithe nua cultúrtha agus spreagtar é le machnamh a 
dhéanamh ar a chultúr féin. Sa snáithe seo faigheann an scoláire eolas
cultúrtha ar an spriocthír/na spriocthíortha agus spreagtar é le 
comparáid a dhéanamh idir cultúir eile agus a chultúr féin.

(Sonraíocht, l.19)
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Agus teangacha iasachta á bhfoghlaim aige, tá
páirt ghníomhnach á ghlacadh ag an scoláire i
ngníomhaíochtaí agus i dtascanna ina
gcomhtháthaítear na cúig scil teanga: 
éisteacht, léitheoireacht, labhairt, 
idirghníomhú cainte agus scríbhneoireacht.

(Sonraíocht, l.4)
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Comhchreat um Tagartha na hEorpa



Agus teangacha iasachta á bhfoghlaim
aige, tá páirt ghníomhach á ghlacadh ag 
an scoláire i ngníomhachtaí agus i
dtascanna ina gcomhtháthaítear na cúig
scil teanga: éisteacht, léitheoireacht, 
labhairt, idirghníomhú cainte agus
scríbhneoireacht.  

(Sonraíocht, l.4)
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Aistear NTI na Sraithe Sóisearaí

Bíonn an bhéim ar eispéiris shaibhre foghlama i rith na dtrí bliana den tSraith Shóisearach
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2ú1ú 3ú

Aistear NTI na Sraithe Sóisearaí

Bíonn an bhéim ar eispéiris shaibhre foghlama i rith na dtrí bliana den tSraith Shóisearach
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Próifíl Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí

Leibhéal 2 
Cláir

Foghlama/
PLUanna

Ábhair:
• MRB 1
• MRB 2
• TM + Measúnú

Deiridh

Gearrchúrsaí

Folláine

Eispéiris
Foghlama Eile

PGSS



Tacaí FGL do NTI
2016 / 2017

Dul i dtaithí ar
an tsonraíocht

2017 / 2018

Teagasc, 
Foghlaim & 
Measúnú in 
NTI na
Sraithe
Sóisearaí

2018 / 2019

Bunaithe ar
riachtanais
múinteoirí

2019 / 2020

Bunaithe ar
riachtanais
múinteoirí

Tacaíocht ar líne – An Scoil Uile – Aghaidh ar aghaidh – FGL Roghnach

Teagmháil R-phoist le SSM    Bí páirteach inár liosta seachadta Líonraí Gairmiúla Múinteoirí A chéile



Téigh chuig ár suíomh gréasáin

www.jct.ie/nuatheangachaiasachta



Pleanáil – Físgabhálacha Scáileáin



Eolas ar Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí
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Go raibh maith agaibh!
Ríomhphost: info@jct.ie


