Treoir Neamhreachtúil

Riachtanais
D’Úsáid TFC
Trasna an churaclaim, ag leibhéal
atá fóirsteanach dá n-ábaltacht, ba
chóir go gcuirfí ar chumas daltaí
scileanna in Úsáid TFC a fhorbairt.
Ba chóir deiseanna a chur ar fáil
do dhaltaí eolas agus tuiscint ar
r-shábháilteacht agus ar iompar
inghlactha ar líne a fhorbairt.

Céimeanna Forbartha san Fhoghlaim sa Bhonnchéim

Contanam Úsáid TFC

Ba cheart do mhúinteoirí deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí scil Úsáid TFC a úsáid trasna an churaclaim i súgradh, obair topaice agus i ngach Réimse Foghlama. Na ráitis í ina luaitear gníomhartha an mhúinteora nó na ndaltaí, níl iontu ach eiseamláirí. Cuireann siad síos ar ghníomhaíocht fhéideartha
an mhúinteora agus iompraíocht daltaí le gach céim a léiriú. Ba chóir do mhúinteoirí, páistí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo.

Ó

Ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:

Fiosrú
• faisnéis ó fhoinsí sábháilte iontaofa a
rochtain, a roghnú, a léirmhíniú agus a
thaighde.
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Tig le daltaí:

Tig le daltaí:

Tig le daltaí:

• a thuiscint gur féidir faisnéis a aimsiú ó fhoinse dhigiteach;
Múnlaíonn an múinteoir úsáid TFC agus déanann sé/sí seo a roinnt leis na daltaí.

• faisnéis a roghnú ó fhoinse áirithe dhigiteach;
Tugann an múinteoir deiseanna do dhaltaí faisnéis a fhiosrú i bhfoirm leictreonach ar a n-áirítear pictiúir, focail agus
fuaimeanna.
Deis measúnaithe: Fiosraíonn na daltaí suíomh gréasáin áirithe nó pacáiste bogearraí áirithe le cuidiú ón mhúinteoir
agus labhraíonn siad faoi.
Sampla:
Foinse dhigiteach áirithe a fhiosrú le pictiúir a aimsiú faoi thopaic agus labhairt fúthu.

• faisnéis ó fhoinse áirithe dhigiteach a aimsiú agus a roghnú;

• a thuiscint gur féidir leo TFC a úsáid le hidirghníomhú le gléas nó le timpeallacht;
Múnlaíonn an múinteoir agus cuireann sé/sí deiseanna ar fáil do dhaltaí bheith ag súgradh le réimse bréagáin agus gléis
dhigiteacha agus iad a fhiosrú.
Deis measúnaithe: Fiosraíonn na daltaí bogearraí agus bréagáin dhigiteacha agus gléis áirithe.
Samplaí:
Bee-Bot nó clár bán idirghníomhach a úsáid le cuidiú ón mhúinteoir.
Mar ghníomhaíocht don rang uilig nó mar ghníomhaíocht ghrúpa, úsáideann an múinteoir bogearraí don chlár bhán
idirghníomhach le taifead a chruthú faoi gach dalta.

• TFC a úsáid le hidirghníomhú le gléas nó le timpeallacht;
Múnlaíonn an múinteoir agus cuireann sé/sí deiseanna ar fáil do dhaltaí tasc simplí a dhéanamh ag úsáid bréagán
dhigiteach agus gléasanna.
Deis measúnaithe: Úsáideann na daltaí réimse de bhréagáin dhigiteacha agus gléasanna le tasc simplí a chur i gcrích.
Samplaí:
Orduithe a chur isteach le Bee-Bot a chur ag bogadh. An clár bán idirghníomhach a úsáid le pictiúir a mheaitseáil le
focail.
Mar ghníomhaíocht faoi stiúir an mhúinteora nó mar ghníomhaíocht ghrúpa, úsáid pacáiste grafa atá nasctha le topaic,
mar shampla, Na hAinmhithe is Fearr Linn.

• gléas digiteach nó timpeallacht dhigiteach a fhiosrú agus idirghníomhú leis/léi.

• a thuiscint gur féidir smaointe a chur in iúl trí phictiúir go digiteach;
Múnlaíonn an múinteoir agus cuireann sé/sí deiseanna ar fáil do dhaltaí TFC a úsáid le iad féin a chur in iúl.
Deis measúnaithe: Úsáideann na daltaí gléas simplí taifeadta le cuidiú ón mhúinteoir le iad féin in iúl. Tosú ar chlár
péinteála a úsáid lena gcuid smaointe a chur in iúl.
Samplaí:
Fresco, ActivPrimary nó Inspire a úsáid le iad féin a chur in iúl trí íomhánna. Le cuidiú an mhúinteora, ceamara digiteach
a úsáid le grianghraf a ghlacadh.
Le cuidiú ón mhúinteoir, micreafón simplí a úsáid le guthanna a thaifeadadh.

• idéanna a chur in iúl trí phictiúir nó ghuthú a chruthú;
Múnlaíonn an múinteoir agus cuireann sé/sí deiseanna ar fáil do dhaltaí TFC úsáid lena gcuid smaointe a chur in iúl.
Deis measúnaithe: Oibríonn na daltaí níos neamhspleáiche le iad féin a chur in iúl.

• smaointe a chur in iúl trí phictiúir a chruthú agus trí théacs a chumadh nó trína nguthú féin a chur leo;

• modhanna digiteacha a aithint le linn rólghlactha;
Múnlaíonn an múinteoir agus cuireann sé/sí deiseanna ar fáil do dhaltaí úsáid a bhaint as réimse de mhodhanna
cumarsáide le linn rólghlactha, mar shampla gutháin phóca, siúlscéalaithe, ríomhairí glúine agus mar sin de.
Deis measúnaithe: Labhraíonn na daltaí faoi dhóigheanna leis an TFC a úsáid agus na dóigheanna seo a úsáid mar chuid
den rólglacadh.
Samplaí:
Úsáid a bhaint as gutháin phóca, ríomhairí glúine nó siúlscéalaithe nach bhfuil ag obair a thuilleadh ar dhóigh a
athneartaíonn an dóigh a n-úsáidtear iad sa tsaol fhíor. Úsáideann an múinteoir clár bán idirghníomhach le suíomh
gréasáin na scoile a aimsiú agus a fhiosrú.

• rólghlacadh a dhéanamh ar mhodhanna cumarsáide digiteacha;
Cuireann an múinteoir deiseanna ar fáil le tuiscint a shíneadh faoi dhóigheanna difriúla le cumarsáid a dhéanamh go
digiteach ar dhóigh shábháilte, mar shampla, cumarsáid a dhéanamh le téacsanna, r-phost agus mar sin de.
Deis measúnaithe: Roghnaíonn na daltaí dóigheanna cuí le cumarsáid a dhéanamh go digiteach agus iad ag déanamh
rólghlacadh.
Samplaí:
Plé a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn daoine ag déanamh cumarsáide sa bhaile trí théacsáil nó r-phost.
Rólghlacadh a dhéanamh a bhaineann le gníomhaire taistil: fios a bheith acu go gcaithfear faisnéis a chur isteach ar
ríomhaire glúine le saoire a chur in áirithe.

• fios a bheith acu gur féidir modhanna digiteacha a úsáid le cumarsáid a dhéanamh;

• teanga TFC a fhorbairt agus a gcuid oibre á plé acu;
Labhraíonn an múinteoir faoin úsáid a bhain sé/sí féin agus daltaí den TFC, ag úsáid teanga chuí amhail clár bán
idirghníomhach, ríomhaire glúine, micreafón nó Bee-Bot.
Deis measúnaithe: Tosaíonn na daltaí a úsáid teanga ábhartha bhainteach agus iad ag labhairt faoi TFC.
Sampla:
Plé a dhéanamh ar na rudaí atá déanta acu agus iad ag úsáid TFC amhail clár bán idirghníomhach, ríomhaire glúine,
micreafón nó Bee-Bot.

• tosú ar cheisteanna a fhreagairt faoin úsáid a bhaineann siad as TFC;
Labhraíonn an múinteoir leis na daltaí faoin dóigh a n-úsáideann siad TFC agus cuireann sé/sí ceisteanna cuí.

• labhairt faoina gcuid oibre;

• breathnú ar a n-obair féin á priontáil;
Múnlaíonn an múinteoir an dóigh le hobair a phriontáil agus cuireann sé/sí deiseanna ar fáil do dhaltaí a gcuid oibre a
fheiceáil i gcló.
Deis measúnaithe: Tá a fhios ag na daltaí gur féidir leo a gcuid oibre a phriontáil.
Sampla:
Déanann an múinteoir pictiúir na ndaltaí a phriontáil.

• a thuiscint gur féidir a gcuid oibre a chur i láthair i bhfoirm chlóite nó go digiteach;
Múnlaíonn an múinteoir an dóigh le hobair a phriontáil agus cuireann sé/sí deiseanna ar fáil do dhaltaí a gcuid oibre a
phriontáil.
Deis measúnaithe: Priontálann na daltaí a gcuid oibre trí chliceáil ar an deilbhín priontáil.
Sampla:
An pictiúr a chruthaigh siad a phriontáil.

Deis measúnaithe: Bíonn na daltaí páirteach in éispéiris TFC go haonarach agus i gcomhpháirt.
Sampla:
Bheith páirteach i ngníomhaíocht ranga nó ghrúpa faoi stiúir an mhúinteora, agus clár bán idirghníomhach in úsáid acu.
• idirghníomhú le huirlisí digiteacha
le fiosrú agus le tuartha a dhéanamh
agus le fadhbanna a réiteach.

Go

Samplaí:
Stór áirithe íomhánna agus focal a chuardach le hábhar ar leith a aimsiú, leithéidí ‘Tithe’.
Grianghraf a ghlacadh nó ceann a thógáil ó stór áirithe agus labhairt faoi.

Samplaí:
Sonraí a tugadh dóibh maidir le dath na súl a iontráil agus picteagram a chruthú.
Orduithe simplí a úsáid le Bee-Bot a bhogadh ó theach amháin go teach eile le cuirí a sheachadadh do chóisir
Luaithríona.

Cur in iúl
• smaointe agus faisnéis a chruthú,
a fhorbairt, a chur i láthair agus
a fhoilsiú agus réimse de mheáin
dhigiteacha in úsáid acu; agus
réimse ábhar a ionramháil le táirgí
ilmheánacha a chruthú.

Samplaí:
Lipéid ar nó abairt shimplí a chruthú.
Ceamara digiteach a úsáid le grianghraif a ghlacadh go neamhspleách le tacú le topaic.
Gléas taifeadta digiteach a úsáid, amhail micreafón simplí, lena gcuid smaointe a thaifeadadh.

Samplaí:
Úsáid a bhaint as na huirlisí peann luaidhe, scuab phéinte agus stampa i bpacáiste ealaíne le pictiúr simplí a chruthú.
Sleamhnán a chruthú le rud éigin atá á dhéanamh acu mar ábhar ranga a chur i láthair. Íomhá agus roinnt téacs a chur
ann.

Malartú
• cumarsáid a dhéanamh go sábháilte
agus go freagrach agus réimse de
mhodhanna agus d’uirlisí digiteacha
comhaimseartha in úsáid acu agus iad
ag malartú, ag roinnt, ag comhoibriú
agus ag forbairt smaointe go digiteach.

Sampla:
A thuiscint gur féidir le daoine úsáid a bhaint as an idirlíon, as gutháin phóca agus as cláir bhána idirghníomhacha le
cumarsáid a dhéanamh.

Luacháil
• labhairt faoina gcuid oibre, í a
athbhreithniú agus a fheabhsú, agus
iad ag machnamh ar an phróiseas agus
ar an toradh, agus ag smaoineamh
ar na foinsí agus ar na háiseanna a
úsáideadh, sábháilteacht, iontaofacht
agus inghlacthacht san áireamh.

Deis measúnaithe: Labhraíonn na daltaí agus freagraíonn siad go cuí ar cheisteanna faoin úsáid a bhaineann siad as TFC.
Sampla:
Ceistíonn an múinteoir na daltaí faoin dóigh a raibh siad ábalta an ghníomhaíocht a dhéanamh, an rud is fearr a thaitin
leo faoi, agus na rudaí a dhéanfadh siad níos fearr dá mbeadh siad leis an rud a dhéanamh arís.

Sampla:
Labhairt leis an mhúinteoir faoi fhéinphortráid a chruthaigh siad ag úsáid TFC.

Taispeáint
• a gcuid oibre stóráilte a bhainistiú agus
a chur i láthair agus a gcuid foghlama
trasna an churaclaim a thaispeáint,
agus TFC á húsáid go sábháilte agus go
freagrach.

• a gcuid oibre a phriontáil.

Sampla:
Pictiúr a chruthaigh siad in Painter a phriontáil.

