
CUIR SÍOS, CUR CHUIGE & CUR I BHFEIDHM SA 
SEOMRA RANGA



Dúchas: cad é go díreach atá ann?

Téacsleabhar 

Cúrsa leanúnach 

Acmhainní foghlama ilmheáin don dara agus 
don tríú bliain den tSraith Shóisearach 



Cur chuige
 Ullmhaíodh Dúchas de réir thuiscintí agus threoracha Sonraíocht 
Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a Fheidhmíonn trí Mheán 
na Gaeilge (T1). 

 Tá ionchur saibhir ann, idir mhíreanna físe & fuaime agus 
téacsanna litríochta atá ar an liosta ábhar dualgais. Tá Acmhainn an 
Scoláire agus Treoirleabhar an Oide agus naisc leis na hábhair go léir 
le fáil saor in aisce ar www.cogg.ie/duchas.

http://www.cogg.ie/duchas




Béim ar an tsolúbthacht
 Na céadta gníomhaíocht ar féidir roghnú astu de réir riachtanais, 
cumais agus ábhair spéise na scoláirí.

 Chun an rogha a éascú, tugtar liosta téamaí agus gníomhaíochtaí 
ag tús gach ceachta. Is don oide é intinní foghlama agus aonaid 
foghlama a dhearadh, i gcomhar lena scoláirí agus ag freagairt dá 
riachtanais foghlama.

 In Treoirleabhar an Oide, tugtar cuntas cuimsitheach ar gach 
ceacht i gcomhthéacs na dTorthaí Foghlama atá leagtha amach sa 
tSonraíocht.



Béim ar an tsolúbthacht
 Tá rogha litríochta in Dúchas ach is faoi na scoláirí agus faoin oide a 
rogha féin a dhéanamh ón liosta Ábhar dualgais don Ghaeilge sa 
tSraith Shóisearach (T1).

 Tá tascanna bunaithe ar an rogha litríochta in Dúchas ach is faoin 
oide é tascanna a dhearadh nó a chur in oiriúint do théacsanna eile. 



Ceacht samplach

Tuairisc a rinne Nuacht TG ar an gceist: ar cheart gutháin 
chliste a bheith ag déagóirí faoi cheithre bliana deag d’aois?



Gníomhaíochtaí réamhfhéachana
Stór focal

Ní leor liostaí focal & frásaí ón tuairisc a dháileadh, ach tasc a thabhairt do na 
scoláirí, mar shampla:

 Tugtar focail & frásaí Béarla agus iarrtar ar na scoláirí na leaganacha Gaeilge a 
aimsiú sa tuairisc.

 Tugtar focail & frásaí atá lárnach do théama an fhíseáin agus iarrtar ar na 
scoláirí iad a mhíniú & samplaí a thabhairt.

 Tugtar 3 shainmhíniú ar fhocail ón tuairisc agus iarrtar ar scoláirí an ceann 
ceart a aimsiú.



Gníomhaíochtaí réamhfhéachana
Stór focal (ar lean)

Sa chás áirithe seo, tá dhá thasc le déanamh sula mbreathnóidh an 
rang ar an tuairisc:

 Ceann corr: roghnaítear focal nach bhfuil ag teacht leis na focail 
eile sa liosta: aipeanna/idirlíon/cosc/na meáin shóisialta

 Roghnaigh focal: cén briathar (déan, téigh, cuir, tabhair, bain) a 
theastaíonn chun abairtí sa tuairisc a dhéanamh iomlán: dlí a ___ 
isteach, cosc a ______ ar rud éigin.



Gníomhaíochtaí iarfhéachana
Ceisteanna cluastuisceana

Moltar gan ceisteanna cluastuisceana a chur mar 
cheisteanna oscailte ar an rang uile – seans gurb iad na 
scoláirí is cumasaí a fhreagróidh iad i gcónaí. Ar aon nós, 
scríobhadh na ceisteanna in Dúchas sa dóigh is gur deacair 
freagra ‘tá’ nó ‘níl’ a thabhairt orthu. Féach, mar shampla, 
an ghníomhaíocht ‘An cheannlíne cheart.’





Gníomhaíochtaí iarfhéachana
Pointí plé & freagairt phearsanta

Tá gníomhaíochtaí ann a thugann seans do na scoláirí a 
dtuairimí a fhorbairt agus a nochtadh maidir le téamaí na 
bhfíseán. Tuigtear go gcaithfidh tacaíocht a chur ar fáil chun 
go mbeidh na scoláirí in ann é sin a dhéanamh. Féach an 
ghníomhaíocht ‘I bhfabhar nó i gcoinne?’





Gníomhaíochtaí iarfhéachana
Pointí plé & pearsanú

Críochnaíonn an ceacht seo le rólimirt:

A. Tuairisceoir ó Nuacht TG4 atá ag iarraidh agallamh a 
dhéanamh le déagóir faoin scéal.

B. An déagóir atá le cur faoi agallamh.

Tá rólchártaí ann a chabhróidh leis na scoláirí struchtúr a 
chur ar an agallamh.



Dúchas agus an Mheasúnacht 
Rangbhunaithe
Tá réimse leathan gníomhaíochtaí agus tascanna in Dúchas
atá oiriúnach le cur sa Phunann agus le húsáid i gcomhair an 
Taisc Chumarsáidigh. 

 An rólimirt a léiriú agus a thaifeadadh.

 Cur i láthair a dhéanamh maidir leis na ceisteanna a 
tháinig aníos i dtuairisc TG4 agus sa phlé i measc na scoláirí.



Dúchas agus an Mheasúnacht 
Rangbhunaithe
Tuilleadh samplaí

 Freagairt phearsanta a thabhairt dá rogha amhrán popcheoil, é a 
scríobh agus/nó a thaifeadadh.

 Sliocht as úrscéal a thaifeadadh agus a machnamh a dhéanamh ar 
pé deacrachtaí foghraíochta a bhíonn acu. 

 Iad féin a chur in áit an charachtair Murph sa scannán Fluent 
Dysphasia (fear a chaill a chuid Béarla) agus dialann a scríobh ar na 
dúshláin a bheadh le sárú ag Gaeilgeoir aonteangach. 



Dúchas agus an Mheasúnacht 
Rangbhunaithe
Is faoin scoláire féin atá sé na tascanna seo a chur i 
gcrích, ach cuirtear tacaíocht, treoir agus spreagadh 
ar fáil i gcónaí in Dúchas agus in Treoirleabhar an 
Oide. Ceapadh na tascanna go léir sa chaoi go 
mbíonn ar na scoláirí a machnamh a dhéanamh faoin 
obair atá ar siúl acu agus faoin bpróiseas foghlama, 
rud a chabhróidh leo agus iad i mbun na nótaí 
machnamhacha don Mheasúnacht Rangbhunaithe. 



Difreáil
Is é is ‘difreáil’ ann ‘the process by which differences 
between learners are accommodated so that all 
students in a group have the best possible chance of 
learning.’ 

The Training and Development Agency for Schools.



Difreáil
Tá moltaí difreála le fáil in Treoirleabhar an Oide, mar shampla i gcás 
‘Ceann corr’ sa cheacht shamplach, is féidir cead a thabhairt do na 
scoláirí foclóirí a úsáid, más gá. Ach is amhlaidh a cuireadh difreáil 
san áireamh i ndearadh na ngníomhaíochtaí féin.

Is annamh a iarrtar ar scoláirí tasc a dhéanamh ina n-aonar. I gcás 
fhormhór na ngníomhaíochtaí, beifear ag obair i gcomhar le scoláirí 
eile, trí obair ghrúpa, piartheagasc nó piareagarthóireacht. Fiú nuair 
a bhíonn obair aonair le déanamh, bíonn orthu a gcuid freagraí a 
chur i gcomparáid lena chéile. 



Béim ar an bhfoghlaim ghníomhach
In áit míniú meicniúil ar rialacha gramadaí nó cur síos mion ar ‘an 
mbrí’ a bhaineann le dán nó le scéal, féachtar leis na scoláirí a 
chumasú chun patrúin sa teanga a thabhairt faoi deara nó chun 
freagairt phearsanta a thabhairt ar théacsanna litríochta. 

Féach, mar shampla, an ghníomhaíocht leantach ‘Cead cainte do 
chách’ sa cheacht shamplach.







Focal scoir
Gnéithe eile de Dúchas

 Béim ar an bhfoghraíocht – ní hamháin fuaimeanna aonair, ach 
rithim & treise.

 Samplaí den litríocht bhéil agus den bhéaloideas.

 Súil ar na canúintí.

 Súil ar chultúr beo na Gaeilge, m.sh. popcheol, féilte, scripteanna 
agus peannaireacht srl.


