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Bunscoileanna – teagasc agus foghlaim  

RÉIMSE 3: CLEACHTAS MÚINTEOIRÍ AONAIR 

CAIGHDEÁIN RÁITIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACH RÁITIS AR CHLEACHTAS AN-ÉIFEACHTACH 

Tá an t-eolas ar an 

ábhar, an t-eolas 

oideolaíoch agus na 

scileanna bainistíochta 

ranga is gá ag an 

múinteoir 

Úsáideann múinteoirí réimse teicneolaíochtaí 
digiteacha chun gníomhaíochtaí foghlama agus 
measúnaithe a dhearadh dá ndaltaí. 

Úsáideann múinteoirí réimse teicneolaíochtaí 
digiteacha chun deiseanna nua foghlama, teagaisc 
agus measúnaithe a dhearadh. 

Déanann múinteoirí eispéiris foghlama a dhearadh 
nó a chur in oiriúint ina gcuimsítear 
teicneolaíochtaí digiteacha agus ina mbíonn na 
gníomhaíochtaí foghlama idir ábhartha agus 
bhríoch chun tacú le foghlaim na ndaltaí. 

Léiríonn múinteoirí teagasc, eolas agus scileanna 
ardleibhéil, agus úsáideann siad teicneolaíochtaí 
digiteacha chun tacú le cruthaitheacht, nuálaíocht 
agus cruthú eolais na ndaltaí. 

Nuair a bhaineann múinteoirí úsáid as 
gníomhaíochtaí foghlama digití, déanann siad 
measúnú ar éifeachtacht na ngníomhaíochtaí sin 
agus déanann siad athbhreithniú ar a gcuid 
straitéisí teagaisc dá réir sin. 

Bíonn machnamh criticiúil á dhéanamh de shíor ag 
múinteoirí ar réimse gníomhaíochtaí foghlama 
digití agus bíonn triail á baint acu as 
gníomhaíochtaí den sórt sin ar bhonn leanúnach, 
bíonn measúnú leanúnach á dhéanamh acu ar 
éifeachtacht na ngníomhaíochtaí sin agus déanann 
siad athbhreithniú ar a gcuid straitéisí teagaisc dá 
réir sin. 

Roghnaíonn agus 
úsáideann an 
múinteoir cleachtas 
pleanála, ullmhúcháin 
agus measúnaithe a 
dhéanann forbairt ar 
fhoghlaim na ndaltaí 

Baineann múinteoirí úsáid as teicneolaíochtaí 
digiteacha cuí chun gníomhaíochtaí foghlama a 
dhearadh lena n-éascaítear an fhoghlaim 
phearsantaithe agus an fhoghlaim 
idirdhealaitheach. 

Baineann múinteoirí úsáid as teicneolaíochtaí 
digiteacha cuí chun tacú leis an bhfoghlaim 
idirdhealaitheach, rud a chuireann ar chumas na 
bhfoghlaimeoirí seilbh a ghlacadh ar a riachtanais 
foghlama aonair. 

Baineann múinteoirí úsáid as teicneolaíochtaí 
digiteacha cuí chun fadhbanna casta ón saol mar 
atá a dhearadh agus chun iad sin a struchtúrú ar 
bhealach ina gcuimsítear príomhchoincheapa an 
ábhair. 

Úsáideann múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha 
cuí chun cabhrú le daltaí tograí agus 
gníomhaíochtaí a dhearadh lena gcuirtear iad ag 
obair ar fhadhbréiteach comhoibríoch, ar thaighde 
agus/nó ar chruthú ealaíonta. 

Úsáideann múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha 
go muiníneach, go heiticiúil agus go héifeachtach 
chun dul chun cinn na ndaltaí a bhainistiú agus a 
thaifeadadh agus chun monatóireacht a dhéanamh 
air. 

Úsáideann múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha 
chun an measúnú a dhéanamh níos ábhartha agus 
níos trédhearcaí do dhaltaí agus do thuismitheoirí, 
le cur ar a gcumas roghanna eolasacha a 
dhéanamh maidir le tosaíochtaí foghlama amach 
anseo. 

Úsáideann múinteoirí réimse teicneolaíochtaí 
digiteacha chun tacú le measúnú ar an bhfoghlaim 
agus le measúnú chun foghlama.  

Dearann agus úsáideann múinteoirí 
teicneolaíochtaí digiteacha éagsúla don mheasúnú 
ar an bhfoghlaim agus don mheasúnú chun 
foghlama agus déanann siad measúnú rialta ar a 
mbailíocht agus ar a n-iontaofacht. 

Roghnaíonn agus 
úsáideann an 
múinteoir cuir chuige 
teagaisc atá oiriúnach 
don chuspóir foghlama 
agus do riachtanais 
foghlama na ndaltaí 
Tá múinteoirí eolach ar 
réimse teicneolaíochtaí 
digiteacha atá oiriúnach 
do chuspóirí foghlama 
agus do riachtanais 
foghlama a ndaltaí, 
agus úsáideann siad na 
teicneolaíochtaí 
digiteacha sin agus 
gníomhaíochtaí 
foghlama á ndearadh 
acu. 

 
Déanann múinteoirí machnamh ar a straitéisí 
oideolaíocha, agus cuireann siad na straitéisí sin in 
oiriúint, agus teicneolaíochtaí digiteacha in úsáid 
acu chun seilbh na ndaltaí ar a gcuid foghlama féin 
a phearsantú agus a éascú.  

Úsáideann múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha 
agus straitéisí teagaisc cuí chun scileanna 
litearthachta agus uimhearthachta na ndaltaí a 
fhorbairt ar fud an churaclaim. 

Déanann múinteoirí teicneolaíochtaí digiteacha a 
leabú chun forbairt, monatóireacht agus measúnú 
a dhéanamh ar fhorbairt litearthachta agus 
uimhearthachta na ndaltaí ar bhonn leanúnach. 
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Freagraíonn an 
múinteoir do 
riachtanais foghlama ar 
leith agus déanann sé 
idirdhealú idir 
gníomhaíochtaí 
teagaisc agus 
gníomhaíochtaí 
foghlama de réir mar is 
gáCabhraíonn 
múinteoirí le daltaí 
úsáid ghníomhach a 
bhaint as réimse 
teicneolaíochtaí 
digiteacha chun dul i 
ngleic lena gcuid 
riachtanas foghlama 
féin. 

 
Déanann múinteoirí machnamh ar an úsáid 
ghníomhach a bhaineann na daltaí as réimse 
teicneolaíochtaí digiteacha bunaithe ar a gcuid 
riachtanas foghlama féin, agus cuireann siad leis an 
úsáid sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


