
Cur i bhfeidhm 1: Plean Ceachta (Ríomhphunann agus Taighde Digiteach) 

 

Torthaí Foghlama: SMART 

 

Feidhm Ríomhphunann a scrúdaigh le béim ar leith ar Fhiontraíocht Sóisialta 

 

Tacaíocht a thabhairt do na scoláirí is iad ag cruthú a Ríomhphunann atá dírithe a gcuid foghlaim ar 

Fhiontraíocht Sóisialta 
 

 

Tionscadal a éascú do scoláirí agus iad ag forbairt scileanna digiteach, agus leas a bhaint as na 

scileanna seo is iad i mbun taighde fiontraíocht sóisialta 

 

Ábhar 

Príomhchúis do Ríomhphunann ann 
Cruthú Ríomhphunann  

Scileanna taighde digiteach  

 

Feidhmeanna Teanga 
Eocharfhocail: 

Ríomhphunann, taighde digiteach,  

 

Torthaí Foghlama  

Tar éis an ceacht beidh sé ar chumas scoláirí: 

 

Eolas  

1. 1. Míniú céard iad na príomh cúiseanna atá ag  Ríomhphunann le haghaidh fiontraí Sóisialta 

trí mheáin na Béarla, ag baint úsáid as frasaí cuí atá ar aon dul le teanga oifigiúil na 

ríomhphunanna  

Scileanna 

 

2. Ríomhphunann a chruthú atá ar aon dul le a sprioc agus an saghas fiontraí Sóisialta a maith 

lobh a bheith  

3. 3.  leas a bhaint as scileanna digiteach agus iad ag déanamh taighde ar fiontraí sóisialta trí 

mheáin na béarla, ní mór dóibh gluais a dhéanamh amach i mBéarla chomh maith.  

Meon 

4. Ní mór go léirítear an tábhachtach atá ag baint leis an ríomhphunann chun eolas a bhailiú 

agus an foghlaimeoir ar a dturas foghlaim pearsanta agus mar ais margaíochta don fhiontraí 

sóisialta. 

 

Cur síos ar ghníomhartha molta 

Gníomh 1: Príomhchúis do Ríomhphunann agus a leas,  

 

Modh oibre/cur sios: Plé ar Ríomhphunann agus an phríomhchúis atá acu, is é an éascaitheoir ata ag 

stiúradh an plé (PowerPoint) 

 

Nascanna: 

Príomhchúis do Ríomhphunann (Powerpoint) 

Am timpeall: 30 nóiméad  

Torthaí Foghlama: Ransú ar phríomhchúis do ríomhphunann agus a leas, le béim faoi leith ar 

Fhiontraíocht Sóisialta.   
 

 

Ag cruthú do SET2CLIL Ríomhphunann 

http://www.potafocal.com/gt/?s=s%c3%b3isialta
http://www.potafocal.com/gt/?s=s%c3%b3isialta
http://www.potafocal.com/gt/?s=s%c3%b3isialta
http://www.potafocal.com/gt/?s=s%c3%b3isialta


 

Modh oibre/cur sios: Beidh na micléinn ag fáíl aithne ar SET2CLIL Ríomhphunann agus céard go 

díreach atá i gceist, beidh said ag cruthú a gceann pearsanta féin ansin.  

https://youtu.be/IpxcqrffKDM 

 

Nascanna: 

SET2CLIL forléargas ar Ríomhphunann (Powerpoint) 

SET2CLIL Ríomhphunann (Rannóg 1) 

https://sites.google.com/site/set2clilportfolio/personal-profile 

Am timpeall: 1 uair 

Torthaí Foghlama: Tacaíochta a thabhairt do na mhicléinn agus iad ag cruthú a 

Ríomhphunann féin, le béim faoi leith ar an turas Fiontraíocht Sóisialta a bhí acu.  
 

 

Gníomh 2: Scileanna Taighde Digiteach  

Modh oibre/cur sios: Plé ar Scileanna Taighde Digiteach, is é an éascaitheoir ata ag stiúradh an plé 

 

Nascanna: 

forléargas  ar Scileanna Taighde Digiteach (PowerPoint) 

Am timpeall: 30 nóiméad  

Torthaí Foghlama: feidhmiú mar éascaitheoir agus iad ag cur lena gcuid scileanna Taighde Digiteach, 

is ag cur na scileanna seo i gcomhthéacs Taighde Fiontraíocht Sóisialta 

Nasc: SET2CLIL Ríomhphunann (Rannóg 2) 

https://sites.google.com/site/set2clilportfolio/socialentrepreneurship--- 

digital-glossary 

 

Ábhair, trealamh  

Ríomhairí agus rochtain do chóras digiteach  

 

Moltaí ama  

3 huaire (móide 0.5 uaire obair neamhspleách ón na micléinn) timpeall ar sin.  

30 nóiméad ag feidhmiú mar éascaitheoir ar phríomhchúis do ríomhphunann don  

Fiontraíocht Sóisialta (Gníomh 1) 

1 uair Micléinn ag obair agus ag cruthú a gcuid ríomhphunann (Gníomh 1) 

30 nóiméad ag feidhmiú mar éascaitheoir ar phlé praiticiúil 

 (Gníomh 2) 

1 uair Rang praiticiúil ag obair ar Scileanna Taighde Digiteach (Gníomh 2) 

30 nóiméad micléínn ag obair go neamhspleách agus ag cur críoch lena gcuid ríomhphunanna.  

 

Measúnú /Measúnacht 

Torthaí Foghlaim 1 á mheas trí: Ceisteanna ar na micléinn, le linn an plé ar Ríomhphunann agus an 

phríomhchúis atá acu 

Torthaí Foghlaim 2 á mheas trí: Micléinn ár chruthú a gcuid ríomhphunanna, is iad ag léiriú go bhfuil 

sé do chumas acu déan nascleanúint a dhéanamh síos tríd an ríomhphunann 

Torthaí Foghlaim 3 á mheas trí: Micléinn ag cur críoch lena gcuid ríomhphunanna 

uraiceachta 1 agus 2 

Torthaí Foghlaim 4 á mheas trí: An éascaitheoir ag déanamh breathnóireacht 

 

Tagairtí agus acmhainní úsáideach eile   

SET2CLIL ríomhphuanann  

http://www.potafocal.com/gt/?s=s%c3%b3isialta
http://www.potafocal.com/gt/?s=s%c3%b3isialta
http://www.potafocal.com/gt/?s=s%c3%b3isialta

