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Má tá tú ag léamh na línte seo is dócha 
gur múinteoir teanga / cóitseálaí tú do 
ghrúpa daoine nua-thagtha i do thír féin.
Is dúshlán an-dúshlánach é do mhisean, 
an teanga a theastaíonn uathu chun 
fostaíocht a lorg agus a ionchorprú i 
struchtúr sóisialta a sochaí óstaigh, a 
chur chun cinn! Chun cabhrú leat ar an 
mbealach chruthaigh an cuibhreannas 
Eorpach, WeR1, sraith ábhar chun 
sealbhú tapaidh teanga a éascú agus ag 
an am céanna a bheith ag obair le 
hábhar ábhartha a bhaineann leis an 
obair.
Cuideoidh an treoir seo leo siúd ar mian 
leo ceardlanna forbartha gairmiúla a 
reáchtáil, ag cur cur chuige WeR1 chun 
cinn. Aistrítear ábhair WeR1 go 
teangacha na Danmhairge, na Gaeilge, 
na Portaingéile agus na Seice, rud a 
cheadaíonn comhtháthú níos tapúla do 
dhaoine nuachruthaithe sna tíortha seo, 
sa mhargadh saothair agus sa tsochaí. 
Tá ceardlann WeR1 críochnaithe ag 
éascaitheoir ceardlann forbartha 
gairmiúla WeR1 roimhe seo agus rinne sé 
staidéar ar na haschuir intleachtúla go 
léir a forbraíodh sa tionscadal seo.

Maoiníodh an tionscadal seo le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach. Léiríonn an foilseachán seo tuairimí an údair 
amháin, agus ní féidir leis an gCoimisiún a bheith freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis 
atá ann.
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Cúlra an Tionscadail

Cén fáth a bhfuil sé mar thosaíocht teanga na tíre óstaí a mhúineadh do 
dhaoine nua-thagtha?

Tá an ról a imríonn teangacha i gcomhthéacs ollghluaiseachta daoine agus 
smaointe thar theorainneacha náisiúnta, cultúrtha agus teanga gan cheist. 
Anois, agus na milliúin duine díláithrithe go foréigneach ar fud an domhain, tá 
sé níos tábhachtaí ná riamh. Tógann foghlaim teanga athléimneacht, cibé an 
bhfuil guth á thabhairt aige do dhaoine óga agus do dhaoine fásta; 
comhtháthú sóisialta a thógáil i bpobail óstacha nó scileanna a sholáthar do 
dhaoine aonair a theastaíonn uathu chun rochtain a fháil ar obair, seirbhísí, 
oideachas agus faisnéis.

Tugann taighde faoi mhaoirseacht Chomhairle na Breataine le dídeanaithe 
fianaise go bhfoghlaimíonn leanaí agus daoine óga foghlaim teanga ar 
ardchaighdeán, agus go ndéileálann oideachasóirí óstaigh le sní isteach mac 
léinn dídeanaithe agus go bhfeabhsaíonn sé seognóthachtáil agus tinreamh, a 
thógann seomraí ranga níos sábháilte agus níos cuimsithí, a léiríonn conas is 
féidir le cur chuige cruthaitheach i leith oideachas teanga tacú le forbairt 
scileanna saoil agus cabhrú le freastal ar riachtanais shí-shóisialta i ndaoine 
fásta ”(Capstick & Delaney, 2016)

Seo thíos príomhthorthaí taighde ar an ábhar seo:

• Every language used by the refugees helps them to build resilience at
the individual, family and community levels. Both home language and
their additional languages matter;

• Soláthraíonn oilteacht i dteangacha breise deiseanna nua oideachais
agus fostaíochta;

• Tugann inniúlacht i bpríomhtheanga guth do dhaoine chun a scéal a
insint i gcomhthéacsanna éagsúla;

• Is féidir le foghlaim teanga cur le comhtháthú sóisialta
agus tuiscint idirchultúrtha;

• Is féidir le gníomhaíochtaí foghlama teanga a bheith ina n-
idirghabhálacha tacúla chun dul i ngleic le héifeachtaí caillteanais,
díláithrithe agus tráma;

• Is féidir le cur le cumas múinteoirí teanga athléimneacht
na gcóras oideachais foirmiúil agus neamhfhoirmeálta sna
pobail aíochta a neartú

(Capstick & Delaney, 2016, p5)
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Rochtain ar Oideachas, Oiliúint agus Fostaíocht

Trí chabhrú le teifigh agus le himircigh atá buartha faoi éagobhsaíocht 
inniúlacht a fhorbairt i dteangacha breise, is é sin teanga na tíre óstaí, 
osclaítear go bhféadfaí deiseanna fostaíochta agus oiliúna i bhfad níos leithne 
a bhaint amach. dul isteach i ngairmeacha nó gairmeacha sonracha. Dá bhrí 
sin, is foinse cosanta iad sealbhú agus máistreacht teanga na tíre óstaí, agus is 
é atá i gceist leis an easpa leochaileachta ná leochaileacht. “Bilingual or 
multilingual ability can improve livelihood opportunities and economic 
integration of refugees and people affected by instability” (Capstick 
&Delaney, 2016, p6).

Sna comhthéacsanna seo, ceadaíonn eolas ar theangacha comhtháthú agus 
cosaint dídeanaithe ó cruthaíodh líonraí sóisialta nua leis an tsochaí óstach ina 
hiomláine, rud a fhágann go bhfuil comhtháthú sóisialta níos fearr ann.

Chruthaigh cuibhreannas WeR1 an treoir chúrsa ghearr agus phraiticiúil seo, 
agus táthar ag súil go gcabhróidh sé leatsa, an cóitseálaí teanga, na huirlisí a 
tháirgtear leat agus na foghlaimeoirí teanga a chur san áireamh. Tá sé mar 
aidhm againn múinteoirí a neartú in ionaid teanga, oiliúnóirí i gcuideachtaí 
chun straitéisí nua a aimsiú chun imircigh agus dídeanaithe a chomhtháthú le 
leibhéil uimhearthachta agus litearthachta teoranta. Tá cuibhreannas 
eagraíochtaí Eorpacha tar éis na hábhair agus na huirlisí seo a tháirgeadh, atá 
le húsáid sa seomra ranga teanga, bunaithe ar FCÁT (Foghlaim 
Chomhtháite Ábhar agus Teanga) agus FTB (Foghlaim Tascbhunaithe) 
chun scileanna teanga, tuiscint chultúrtha agus scileanna saoil 
a mhúineadh go dtí daoine nua-thagtha.

Feidhmíonn ábhair WeR1 mar bhreis ar na hacmhainní atá ann cheana agus 
tionscnaimh chomhtháthaithe eile. Tá sé mar aidhm ag tionscadal WeR1 
tionchar dearfach a bheith aige ar ionchorprú na núíosach agus na mionlach i 
struchtúr sóisialta an tsochaí óstaigh.
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Próifíl Foghlaimeora WeR1

Is iad na spriocghrúpaí de thionscadal WER1 ná dídeanaithe agus imircigh 
a bhfuil leibhéil oideachais teoranta nó níos ísle acu. D’fhéadfadh na próifílí 
a bheith éagsúil, mar d'fhéadfadh sé nach raibh ach oideachas acadúil ag 
cuid acu, nó b'fhéidir nach raibh oiliúint theicniúil éigin acu do phoist 
saothair láimhe. D'fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair ar an ngrúpa seo 
daoine dul i dtaithí ar thimpeallacht an tseomra ranga, ar chúiseanna mar 
seo a leanas:

D'fhéadfadh na tosca seo moill a chur ar fhoghlaim dara teanga. Tá sé 
ríthábhachtach go mbeadh an t-oiliúnóir teanga ar an eolas faoina lucht 
éisteachta/ féachana. Chun freastal ar fhoghlaimeoirí a bhfuil leibhéil níos ísle 
litearthachta / scileanna staidéir acu, tá sé tábhachtach ábhair atá oiriúnach don 
spriocghrúpa a úsáid. Áirítear leis seo litreacha níos mó a úsáid, clónna soiléire 
soiléire, agus go leor léaráidí amhairc (siombailí, íomhánna agus / nó físeáin).

Is é is cúis le Gombert (1994) go bhfuil sé níos fusa gach gné de theanga nua a 
fhoghlaim má tá níos mó oideachais ann. Dá laghad oideachais atá ann, is ea is 
deacra é brabús a bhaint as oideachas foirmiúil, áit a bhfuil gá le scileanna 
eagraíochta agus smaointeoireachta chomh maith le scileanna scoilbhunaithe.

Thuairiscigh tuarascáil Florez agus Terrill (2003) ar thionscadal na hAstráile 
Príomhshrutha Béarla (MELT) do dhídeanaithe na hÁise Thoir Theas go luath sna 
80idí, go dtógann sé 500-1,000 uair an chloig teagaisc do dhaoine fásta atá 
liteartha ina máthairtheanga ach nach bhfuil treoir Béarla roimh ré, chun teacht 
ar leibhéal inar féidir leo feidhmiú go sásúil le hidirghníomhú sóisialta teoranta i 
mBéarla.

D'admhaigh tuarascáil TEC ar bhearnaí agus ar thosaíochtaí ESOL (TEC, 2008, 
lch. 6) go háirithe ‘go bhfuil an dul chun cinn foghlama do fhoghlaimeoirí 
réamhlitrithe an-mhall. Aithníonn an tuarascáil go bhfuil riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí seo casta agus go dteastaíonn acmhainní speisialta agus cur 
chuige teagaisc atá oiriúnach ó thaobh cultúir agus sóisialta de. Deimhníonn 
múinteoir dídeanaithe ESOL (Kaur, 2011) freisin an ráta mall dul chun cinn le 
foghlaimeoirí neamh-liteartha nuair a thosaíonn siad a gcúrsaí ar dtús. Tugann sí 
le fios gur féidir leis na rátaí foghlama níos moille a bheith mar gheall ar 
dhrochthiúchan agus cuimhne ghearrthéarmach. Chun freastal ar riachtanais 
foghlama na ndaoine seo is fearr, molann sí nach mbeadh níos mó ná 10 mac 
léinn i rang amháin.

• Easpa taithí le freastal ar scoil
• Easpa scileanna foghlama
• Leibhéil litearthachta / litearthachta ísle ina gcéad teanga
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A luaithe agus a dhéantar próifíliú ar thairbhithe an chláir, tá sé tábhachtach 
go mbeadh oiliúnóirí teanga go hiomlán ar an eolas faoi riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí agus go n-athróidh siad ionchais feidhmíochta dá réir. Ní mór 
an bealach ina gcuirimid gníomhaíochtaí agus ábhar i láthair a bheith 
bunaithe i gcónaí ar na foghlaimeoirí.

Chun é seo a dhéanamh, caithfimid machnamh a dhéanamh ar:

• Cad iad na scileanna atá ag mo chuid foghlaimeoirí? (Cad is féidir 
le mo chuid foghlaimeoirí a dhéanamh cheana féin?)

• Cén t-eolas atá ag mo chuid foghlaimeoirí? (Cad é a d'fhoghlaim 
mo chuid foghlaimeoirí cheana féin?)

• Cad é dinimic an ghrúpa sa seomra ranga? An bhfuil baol 
coimhlinte idir foghlaimeoirí áirithe?
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Teagasc agus Foghlaim

Prionsabail foghlama aosaigh

Glacann foghlaimeoirí fásta smacht ar a bpróiseas oideachais féin agus a 
bhaineann le héascaitheoirí teanga i seomra ranga WeR1 na pointí seo a 
leanas a luaitear i dtaighde Hiemstra & Sisco, (1990). Foghlaimeoirí fásta:

1. Stop a chur le páirt a ghlacadh nuair a bhraitear gur cur amú ama 
atá ann;

2. Féachaint ar a gcuid oideachais mar ghníomhaíocht fhorlíontach - 
tugtar tús áite do thuilleamh airgid agus do theaghlaigh a sholáthar;

3. Clárú san oideachas mar gheall ar éigeandáil nó riachtanas;
4. Teacht ar oideachas chun a bheith compordach, chun líonra sóisialta 

a fhorbairt;
5. Go bhfuil srian ama orthu;
6. Gur mhaith leat go gcaithfí leat mar dhaoine aibí;
7. Meas a bheith acu ar chúram agus ar aire an oiliúnóra;
8. D’fhéadfadh go mbeadh fonn mór orthu ar a bpróiseas oideachais 

féin agus gur féidir leo a bheith ina bhfoghlaimeoirí mífhoighneacha;
9. Pleananna ceachta soiléire a dhréachtú.

Constaicí i bpróiseas oideachais foghlaimeoirí fásta

Is féidir le foghlaimeoirí fásta aghaidh a thabhairt ar bhacainní foghlama. 
D'fhéadfadh na constaicí seo a bheith bainteach le droch-eagrú 
gníomhaíochtaí oideachais, d’fhéadfadh siad teacht as a n-oibleagáidí 
agus a ndualgais shóisialta nó d’fhéadfadh bacainní inmheánacha a bheith 
ann a eascraíonn ó phearsantacht daoine aonair ar féidir leo a bheith 
bainteach le heolas roimh ré an duine aonair nó de bharr tosca 
síceolaíocha.

Is féidir le cuid de na bacainní seachtracha ar fhoghlaim a bheith mar seo 
a leanas:
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De ghnáth is féidir leis na bacainní inmheánacha ar fhoghlaim na nithe seo a 
leanas go léir nó cuid díobh a áireamh:

• Má theipeann ort peirspictíochtaí éagsúla a fhiosrú nó cloí le 'miotais, 
nó meabhair-smaointe forleithne', a bhaineann an bonn den phróiseas 
foghlama ', mar shampla:' Tá gá le cuimhneamh ar rólanna san 
oideachas ', is fadhb é' dearmad a dhéanamh 'agus' Tá ceart agus 
freagraí míchearta ((Langer 1997: 2)

• Ag brath ar fhíorais mheabhraithe agus ar scileanna foghlamtha nó ag 
iarraidh ciall a bhaint as foghlaim nua trí bheith ag brath ar 
‘sheanchatagóirí 'a cruthaíodh roimhe seo.

• Ag fanacht dírithe ar rud amháin ag an am agus gan a bheith ag 
féachaint ar spreagadh mar úrscéal (Langer 1997: 39).

• Bheith imníoch agus buartha faoi gan a bheith in ann dul chun cinn i 
staid nua foghlama nó ‘dearcaí diúltacha maidir le scolaíocht agus 
amhras faoi luach na foghlama’ (LSC 2005) a léiriú.

Agus é sin san áireamh, is mian linn díriú ar conas is féidir linn timpeallachtaí 
TEAGAISC AGUS FOGHLAMA a chruthú!

• Athruithe ar imeachtaí sláinte agus saoil áirithe a théann i bhfeidhm, 
de réir Merriam agus Caffarella (1999: 99), ar chumas foghlama duine 
fásta.

• Saintréithe róil agus a dtionchar ar fhoghlaim aosach, ar nós athruithe 
i rólanna teaghlaigh núicléacha (cosúil le pósadh agus leanaí a bheith 
acu), athruithe i rólanna teaghlaigh eile (mar shampla bás 
tuismitheora / céile / linbh) agus athruithe ar róil oibre (ie ó 
fhéinmhuinín sa tír thionscnaimh, go dtí daoine dífhostaithe agus leasa 
shóisialaigh i dtír nua)

• Fachtóirí inspreagtha, mar shampla, gan freastal ar cheardlanna nó 
ranganna teanga a bhaineann le forbairt ghairme de rogha, ach mar 
mhodh chun tacaíocht airgeadais a fháil.
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Éifeachtúlacht na straitéisí foghlama 
don teagasc teanga in oideachas 
aosach
Conas a oibríonn FCÁT

Tá an t-eolas atá againn faoi bhuntáistí FCÁT fréamhaithe sa taighde 
ar shealbhú dara teanga, a thugann le fios:

• Timpeallachtaí seomra ranga a chruthú a cheadaíonn foghlaim
teanga i dtimpeallacht fíor agus nádúrtha;

• Cuspóir atá sainmhínithe go soiléir chun an teanga iasachta a úsáid;
• Díriú ar bhrí seachas ar fhoirm i sealbhú teanga,
• Faigheann foghlaimeoirí níos mó nochta don sprioctheanga (TL)

(Dalton-Puffer, 2007; Dalton-Puffer & Schmit, 2007).

Tugann fianaise taighde ó Krashen (1982), Lightbown & Spada (2006), agus 
Swain (2000) cúiseanna le hábhar agus teanga a chomhtháthú, i dteagasc 
teanga ag baint úsáide as ábhair agus ábhair ghairmiúla. Creidtear gur féidir 
leis an bhfoghlaimeoir teanga iasachta a fháil ar bhealach níos éifeachtaí i 
gcoinníollacha atá cosúil le sealbhú na máthairtheanga.
Tarlaíonn sé seo toisc:

• tá fócas an teagaisc ar bhrí seachas ar fhoirm
• go bhfuil an t-ionchur teanga de réir leibhéal inniúlachta na 

bhfoghlaimeoirí, agus cuirtear deiseanna ar fáil chun an 
sprioctheanga a úsáid go críochnúil i suíomh a oireann don 
fhoghlaimeoir.

• tá athrú i dtéarmaí an fhócais teagaisc teanga
• tugtar deiseanna do na foghlaimeoirí dul i ngleic go bríomhar leis 

an sprioctheanga trí theagasc ábhair a n-ábhair acadúil mar chuid 
de FCÁT (García, 2008; Naves, 2009).

• Éiríonn an sprioctheanga mar mheán teagaisc agus mar 
chumarsáid.

D'fhonn an fhoghlaim a dhéanamh rathúil, tá dearcadh dearfach i leith na 
sprioctheanga ag an bhfoghlaimeoir riachtanach. De réir Hartiala (2000), 
meastar go bhforbraíonn cláir FCÁT dearcadh níos dearfaí i leith sealbhú 
teangacha iasachta. De réir Marsh (2000), is féidir le FCÁT “dearcadh 
braistintiúil” a chothú i measc na bhfoghlaimeoirí, beag beann ar cé chomh 
measartha is atá na leibhéil inniúlachta bainte amach acu, d'fhéadfadh sé 
tionchar dearfach a imirt ar mhian na ndaltaí a gcumas teanga a fhoghlaim 
agus a fhorbairt.
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Dar le Wolff (2005), meastar go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach forbairt a 
dhéanamh ar chuspóirí tuisceana ar scileanna léitheoireachta, ar ábhar a theagasc 
agus ar iad a chomhtháthú le tacair scileanna eile. Mar sin féin, éascaíonn FCÁT, 
i bhfoghlaim teanga atá dírithe ar ghairmeacha, rochtain ar théarmaíocht 
teanga iasachta ar leith. Eascraíonn tuiscint níos éasca ar thascanna a 
bhaineann leis an obair, méadaíonn sé spreagadh na bhfoghlaimeoirí, agus 
ullmhaíonn sé ár spriocghrúpa dá dtimpeallachtaí oibre nua ina dtíortha 
óstacha.

Cén fáth go n-úsáidtear FTB mar mhodheolaíocht éifeachtach teagaisc

Is modheolaíocht seanbhunaithe í an fhoghlaim bunaithe ar thascanna (FTB) 
a fhéachann leis an bhfoghlaimeoir a chur i gcroílár na taithí foghlama. Tá 
an fhoghlaim bunaithe ar thascanna an-oiriúnach d'fhoghlaim teanga mar 
tugann sé deis do mhúinteoirí cásanna a chruthú trína gcuirtear dúshlán ar 
fhoghlaimeoirí teanga a shealbhú trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíocht a 
ndéantar plé uirthi trí chumarsáid bhriathartha.

Is féidir le tascanna a bheith simplí ó choimpléasc agus is féidir iad a úsáid mar 
chuid de chláir / chúrsaí teanga a fhreastalaíonn ar fhoghlaimeoirí ag leibhéal 
bunúsach na fála, suas leo siúd a bhfuil sé d'aidhm acu ardchumas a bhaint 
amach.Tá ról an mhúinteora le linn seisiún FTB difriúil go mór leis an ról a 
bhaineann le cur chuige 'traidisiúnta' atá dírithe ar an múinteoir, nuair a labhraíonn 
an múinteoir, agus táthar ag súil go n-éistfidh na daltaí. Le linn ceachtanna FTB is 
éascaitheoir an múinteoir, nó duine a chuireann an tasc i láthair, a mhíníonn a 
réasúnaíocht, agus a bhuaicphointí do na foghlaimeoirí, cad a shíleann siad a 
ghnóthóidh siad ó bheith rannpháirteach sa ghníomhaíocht.

Cé go bhfuil tasc á dhéanamh ag mic léinn, cuireann an múinteoir iad féin ar fáil 
mar shaineolaí teanga, ag cuidiú le cumarsáid nuair is gá, ag teagasc na 
bhfoghlaimeoirí trí na tascanna, agus ag tabhairt faoi deara réimsí úsáide teanga 
nuair is gá dóibh aiseolas cuiditheach a thabhairt do na foghlaimeoirí i dtasc an 
phoist céim. Ní gá gurb é an múinteoir a chuir an tasc i láthair an té a dhear an 
tasc, is é an tasc tascanna a cuireadh in iúl go maith an-inaistrithe.

Ba chóir don dearthóir tascanna dea-chleachtas seanbhunaithe a thabhairt faoi 
deara agus tasc nua á phleanáil. Is minic a roinntear ceachtanna FTB i dtrí chéim:

• Réamhthasc, nó céim ullmhúcháin;
• A Tasc, nó céim ghníomhaíochta;
• agus céim Iar-Thasc, nó athbhreithnithe

(féach Willis, 1996).
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Laistigh de na céimeanna seo, tá roinnt cúinsí breise ann a gcaithfidh an 
tascdálaí aghaidh a thabhairt orthu, maidir le nádúr an dúshláin a cuireadh i 
láthair agus idirghníomhaíocht an fhoghlaimeora / an fhoghlaimeora / an 
mhúinteora-foghlaimeora.

Cheap Ellis (2003, 2) liosta de shé phríomh-bhreithniú ba chóir a mheabhrú agus 
tascanna á ndearadh, eadhon:

• Raon feidhme tasc;
• An dearcadh ar a mbreathnaítear an tasc;
• Barántúlacht tasc;
• Na scileanna teanga a theastaíonn chun tasc a dhéanamh;
• Na próisis shíceolaíocha a bhaineann le feidhmíocht tascanna;
• Agus toradh tasc.

Tar éis an seicliosta seo ba chóir go gcuirfeadh sé ar chumas an tasc-dhearthóra 
iad féin a chur i mbrí an fhoghlaimeora agus cumhacht a thabhairt 
d'fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí araon a bheith ina rannpháirtithe 
gníomhacha i bpróiseas dinimiciúil trína ndéantar an teanga a dhéanamh, ach go 
bhfaightear agus go dtógtar í ar bhealach fiúntach agus dóchasach, 
taitneamhach.

Sa chur chuige WeR1, cuirimid FCÁT agus FTB le chéile i bpleanáil 
na gceachtanna. Ciallaíonn sé seo go leanaimid an cur chuige teagmhasach 
maidir le húsáid a bhaint as an modheolaíocht FTB, agus ag an am céanna 
gnéithe de FCÁT a ionchorprú agus an t-ábhar tasc á phleanáil.

Sa chur chuige WeR1, áirítear le hábhar an chúraim 5 C FCÁT, eadhon:

• Ábhar: bunaithe ar eispéiris, cúlraí, oideachas, spéiseanna, taithí oibre, 
aislingí oibre agus leibhéil teanga na bhfoghlaimeoirí roimhe seo;

• Cumarsáid; conas a dhéanfaidh na foghlaimeoirí cumarsáid faoina 
gcuid tascanna? Cad iad na cineálacha tacaíochta a bheidh de dhíth 
orthu chun tasc ar leith a dhéanamh? Conas a sholáthróidh an 
múinteoir teanga nó cineálacha eile tacaíochta? (scafall)

• Inniúlachtaí; na torthaí foghlama dearfacha a shainmhíniú go soiléir 
d'fhoghlaimeoirí roimh thasc

• Comhphobal; a chinntiú go léiríonn ábhar an cheachta / an tasc / na 
ngníomhaíochtaí tascanna agus eolas fíor-saoil, a bhaineann le 
réaltachtaí na bhfoghlaimeoirí.

• Tuiscint; A chinntiú go bhfuil dul chun cinn san fhoghlaim agus go 
dtugtar dúshlán do na foghlaimeoirí laistigh dá gcumas. Ina theannta 
sin, ciallaíonn sé seo go gcaithfidh tascanna oibriú i dtreo leibhéil 
smaointeoireachta níos airde. Ba chóir scafall a bhaint freisin de réir 
mar a fhásann cognition na bhfoghlaimeoirí. (le haghaidh tuilleadh 
eolais ar an ábhar seo, féach an chaibidil lámhleabhar WeR1 ar FCÁT)
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• amhairc,
• fuaime,
• téacs,
• óráid,
• agus bealaí gluaiseachta.

Treisiú an teagaisc trí acmhainní 
ilmhódacha a úsáid

Tarraingíonn ilmhódúlacht sa seomra ranga ar na modhanna amhairc, 
fuaime agus cinéistéiseacha atá ar fáil. Ní gá go dtiocfaidh na modhanna 
seo ó theicneolaíocht, cé go bhfuil go leor dár n-acmhainní le fáil ann.

Seachas páirt a ghlacadh i bhforbairt scileanna cumarsáide agus 
teicneolaíochta 2.0, is féidir le ilmhódúlacht cuidiú le foghlaimeoirí 
téacsanna ilmhódacha a anailísiú, a dhíchruthú agus a dhearadh, a 
chuireann le forbairt smaointeoireacht chriticiúil agus le hinniúlachtaí 
sóisialta a fháil mar cheannaireacht, réiteach coinbhleachta agus 
comhar. (Lirola, 2016)

Sa chur chuige WeR1, féachaimid ar ilmhódúlacht chun tacú le foghlaim teanga. 
Baineann pleananna ceachta WeR1 úsáid as roinnt feithiclí éagsúla chun scafall 
teanga a chruthú chun tacú le foghlaimeoirí, cé go mbímid ag brath go mór ar 
thionchar na híomhá pictiúr, a thagraíonn don feiniméan ina bhfuil sé níos dóichí 
cuimhneamh ar phictiúir agus íomhánna ná focail. Forbhreathnú ar na feithiclí 
difriúla le haghaidh scafall trí ilmhódúlacht, a úsáidtear i bpleananna ceachta 
WeR1:

Físeáin
Tugann físeáin rochtain do na foghlaimeoirí ar theanga bharántúil, as ar féidir 
leis na foghlaimeoirí:

• Éist.
• Bíodh tuiscint agat ar struchtúr na bpianbhreitheanna, ar fhoclóir 

agus ar fhoghraíocht.
• Tuairimí ginearálta a dhéanamh faoi théama nó ábhar.
• Cabhrú le foghlaimeoirí an t-ábhar a thuiscint a thaispeáint seachas 

é a mhíniú.
• Foghlaim mhic léinn scafaill nasc físe idir teanga agus 

gníomhartha / íomhánna.
• Príomhthéarmaí, eolas, scileanna agus acmhainní a léiriú, a léiriú 

agus a chur i láthair chun cabhrú le foghlaimeoirí nósanna imeachta, 
struchtúir nó meicníochtaí tábhachtacha a thuiscint.

• Tionchar dearfach a imirt ar fhoghlaim na mac léinn.
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D'fhéadfadh an múinteoir ceist a chur ar dhuine gairmiúil i gceann de 
réimsí oibre a bhfoghlaimeoirí más féidir leo scannánú a dhéanamh ag 
déanamh tasc beag, nó más féidir leis an oiliúnóir teanga grúpa 
foghlaimeoirí / saorálaithe a scannánú chun tasc a thaispeáint, mar 
shampla i an chéim réamhthasc. I.e. D'fhéadfaí é seo a úsáid mar shampla 
le haghaidh teagaisc ar conas boinn a athrú nó doras briste a shocrú.
D’fhoghlaimeoirí, go háirithe iad siúd a bhfuil scileanna teanga teoranta 
acu:

• tabharfaidh sé seo léargas soiléir ar a bhfuil i gceist leis an tasc, gan 
mórán ama a chaitheamh ag míniú, ag gastrú, ag aimsiú focal i 
bhfoclóirí agus ag léiriú / ag léiriú samplaí;

• Tá an t-ábhar an-ábhartha, agus mothaíonn an foghlaimeoir go 
bhfuil meas air, mar go dtugtar aghaidh ar a bhféiniúlacht 
ghairmiúil sa cheacht.

Ní gá go mbeadh cruthú do fhíseáin féin an-chasta. Tá go leor acmhainní agus 
uirlisí saor / saor in aisce, nach dteastaíonn ach beagán inniúlachtaí teicniúla 
uathu. Mar shampla, is féidir le múinteoir fón póca a úsáid chun cás a scannánú 
agus an t-ábhar a aistriú go clár eagarthóireachta físeáin. Beidh bogearraí 
eagarthóireachta físe suiteáilte ag an gcuid is mó de dhaoine cheana féin lena 
bpacáiste. Ach ar shlí eile tá roghanna éagsúla ar fáil ansin. I.e .:

• Open shot https://www.openshot.org/ for Windows, Mac, Linux
• Videopad https://www.nchsoftware.com/videopad/ for Windows

and Mac.

Físeáin bheochana
B'fhéidir go mbeadh sé riachtanach cásanna a chruthú a d'fhéadfadh a bheith 
deacair a athchruthú gan rochtain ar na suíomhanna cearta. Chuige sin is féidir 
úsáid a bhaint as bogearraí atá saor agus atá éasca le húsáid chun físeáin beoite 
a chruthú. Is beag cleachtadh a bhíonn ann, ach nuair a bhíonn aithne ag duine 
ar na huirlisí agus ar na socruithe, is furasta é a úsáid.

Ba é animaker bogearraí roghnaithe cuibhreannas WeR1, toisc go bhfuil rogha 
saor in aisce aige, a cheadaíonn líon teoranta íoslódálacha na leaganacha deiridh, 
agus is féidir íomhánna dá gcuid féin a uaslódáil chuig na beochan. https://
www.animaker.com/templates
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Clilstore
Tá trí uirlis dhifriúla in Clilstore.

• Wordlink:  https://multidict.net/wordlink/ Is féidir leis an chuid is 
mó de na leathanaigh ghréasáin a nascadh le foclóirí ar líne. Ní 
dhéanann an t-úsáideoir cóipeanna a dhéanamh ach URL a 
ghreamú agus a ghreamú isteach sa bhosca cuardaigh, 
sonraíonn sé an teanga, agus cad a tharlaíonn. Ansin is féidir leis 
an úsáideoir cliceáil ar fhocail aonair in alt, leathanach gréasáin, 
nó téacs ar líne, agus aistriúchán an fhocail ar a scáileán a 
fheiceáil go díreach.

• Multidict: https://multidict.net/multidict/ Aimsíonn úsáideoirí 
foclóirí ar líne agus déanann siad malartú eatarthu.

• Clilstore: https://multidict.net/clilstore/ Anseo is féidir le 
foghlaimeoirí aonaid foghlama teanga a aimsiú le físeáin / fuaim 
ina rogha teanga ar thopaicí éagsúla. Cuimsíonn gach aonad 
athscríbhinní ina bhfuil ábhar nasctha le rogha foclóirí ar líne i 
mbreis agus 100 teanga. Is acmhainn úsáideach é seo do 
mhúinteoirí atá ag obair le haicmí de náisiúntachtaí measctha, áit 
nach bhfuil teanga choiteann amháin ag foghlaimeoirí. Tá an 
uirlis seo curtha in oiriúint chun freastal ar riachtanais aonair 
gach foghlaimeora. Is féidir le gach duine an teanga is mó a 
bhfuil muinín acu léi a roghnú. Is féidir le múinteoirí an t-ardán 
seo a úsáid chun aonaid foghlama ilmheán a chur le chéile, a 
stóráil agus a eagrú lena n-úsáid ag a gcuid daltaí.

Chun úsáid a bhaint as CLILSTORE, tabhair cuairt ar an suíomh anseo: https://
multidict.net/

Cártaí íomhánna
Chun stór focal a fhorbairt, go háirithe le tosaitheoirí, is féidir úsáid íomhánna a 
bheith an-chabhrach. Mar shampla, d'fhéadfadh sé seo a bheith cabhrach i gcás 
obair le hainmfhocail. Tugann cuid de na pleananna ceachta le fios go mbainfí 
úsáid as cártaí ainmfhocal íomhá. Is féidir iad seo a úsáid chun foclóir nua a 
chur i láthair, agus chun cabhrú le foghlaimeoirí cuimhneamh ar fhoclóir a 
foghlaimíodh roimhe seo.

Cuidíonn an ceangal idir na híomhánna agus na focail, agus an focal á 
chleachtadh, leis na foghlaimeoirí tuiscint a bheith acu ar chuid de na focail 
lárnacha maidir le tasc ar leith. Cabhraíonn obair i mbeirteanna le piarfhoghlaim 
agus le comhroinnt, rud a fhéadann an próiseas foghlama a dhéanamh níos 
suimiúla agus níos éifeachtaí do na foghlaimeoirí. Le cluiche cuimhne a imirt, is 
féidir leis na foghlaimeoirí a bheith níos eolaí ar na hainmfhocail. Dá mhéad uair 
a thagann foghlaimeoir ar fhocal, is ea is airde an seans go gcuimhneoidh sé air.
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Is féidir cártaí íomhánna a phriontáil ar pháipéar tiubh (mar sin níl sé le 
feiceáil !!) Mairfidh cártaí lannaithe níos faide agus sábhálfaidh siad am do 
cheachtanna eile. Is féidir ligean do na foghlaimeoirí a gcuid cártaí a 
choinneáil agus iad a chleachtadh sa bhaile nó iad a úsáid mar scafall sna 
ceachtanna. Is féidir le cártaí meaitseáilte ord a chur ar bhord, le go 
bhféadann foghlaimeoirí a sheiceáil an ndéanann siad dearmad.
Chun do chártaí íomhá féin a chruthú, is féidir úsáid a bhaint as íomhánna 
saor in aisce ar mar shampla www.unsplash.com, nó trí do ghrianghraif 
féin a thógáil agus iad a uaslódáil chuig fillteáin atá roinnte go téamach. 
D'fhéadfadh sé go dtógfadh sé roinnt ama, ach is féidir é a athúsáid go 
minic, agus sábhálfaidh sé am san fhadtréimhse.

Cártaí gnímh
Is féidir le húsáid cártaí gnímh cuidiú le foghlaimeoirí agus iad ag foghlaim stór 
focal nua a bhaineann le gníomhartha / briathra. Trí ghníomh le focal nó abairt 
a chomhcheangal, cabhraíonn sé leis an bhfoghlaimeoir aithris a dhéanamh ar 
an dóigh a bhfoghlaimíonn naíonáin a gcéad teanga, agus laghdaíonn sé an 
toirmeasc agus laghdaíonn sé an strus. Cuireann cruthú nasc inchinne idir 
cainte agus gníomh le foghlaim teanga agus foclóra.

Cuimsíonn cuid de phleananna ceachta WeR1 cártaí gnímh gnímh, a thugann le 
fios gur féidir leis na foghlaimeoirí cleachtaí ról a dhéanamh, chun cabhrú leo 
tascanna sonracha a bhaineann leis an obair a dhéanamh.
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Ceardlanna éifeachtacha a éascú do 
shaothrú ábhair
Straitéisí teagaisc éifeachtacha - an múinteoir spreagthach

Sa lá atá inniu ann, ní fheictear gurb iad oideachasóirí an “saoi ar an stáitse” 
agus tá siad níos cosúla le “an treoir ar an taobh”. Leagann tromlach na dteoiricí 
foghlaimeora aosaithe béim ar an tábhacht a bhaineann le saothrú eispéireas 
foghlaimeoirí fásta: molann siad modheolaíochtaí a éilíonn rannpháirtíocht 
ghníomhach foghlaimeoirí aosacha i ngach céim den phróiseas foghlama, ag 
féachaint do na hoiliúnóirí aosacha go príomha mar spreagadh agus mar 
chomhordaitheoirí seachas daoine a aistríonn ach eolas agus luachanna. 
Cruthaíonn oideachasóirí aosacha atá ag iarraidh foghlaim thrasfhoirmeach a 
chothú laistigh dá ranganna aeráid a thacaíonn le foghlaim thrasfhoirmeach 
agus a úsáideann gníomhaíochtaí a chuireann neamhspleáchas, rannpháirtíocht 
agus comhoibriú mac léinn chun cinn.

Díríonn na hoideachasóirí seo ar fhios a bheith acu ar mhic léinn agus ar na 
cineálacha gníomhaíochtaí foghlama is mó a bhfuil siad ag tarraingt orthu agus 
admhaíonn siad go bhfuil foghlaimeoirí fásta féinrialaitheach agus féintreoraithe, 
go bhfuil buntaithí acu ar eispéiris saoil agus go bhfuil siad dírithe ar sprioc. 
Baineann ábharthacht ábhar an cheachta leo mar gur foghlaimeoirí praiticiúla 
iad agus is gá meas a léiriú orthu.
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Introduction of the Project

Background of the Project

Why is it a priority to teach the language of the host country to newly arrived 
migrants and refugees?

The role languages play in the context of mass movement of people and ideas 
across national, cultural and linguistic boundaries is unquestioned. Now, with 
millions of people forcibly displaced in the world, it is more important than ever. 
Language learning builds resilience, whether it is giving a voice to young 
people and adults; building social cohesion in host communities, or providing 
individuals with the skills they need to access work, services, education and 
information.  According to Capstick & Delaney, 2016, the British Council 
supervised research with refugees shows that for children and young people 
attending schools or post-school education, and for educators in host 
communities handling influxes of refugee students, quality language learning 
improves attainment and attendance and builds safer and more inclusive 
classrooms. It also illustrates how creative approaches to language education 
can support the development of life skills and help meet psycho-social needs
in adults. Below are key findings from the research:

“Every language used by the refugees helps them to build resilience at the individual, 
family and community levels. Both home language and their additional languages 
matter: 

 • Proficiency in additional languages provides new opportunities for  
education and employment;

• Proficiency in key languages gives people a voice to tell their story in  
various contexts; 

 • Language-learning can bolster social cohesion and intercultural  
understanding;

 • Language-learning activities can be supportive interventions to  
address the effects of  loss, displacement and trauma;

 • Building the capacity of language teachers can strengthen the  
resilience of the formal and non-formal education systems in host  
communities.” 

(Capstick & Delaney, 2016, p5)

*Arna oiriúint ón Shaotharlanna Náisiúnta Teagaisc

Chomh maith leis sin, tá rátaí coinneála níos mó ag modhanna teagaisc 
éagsúla mar is féidir linn breathnú orthu sa phirimid thíos:

Meán-Rátaí Coinneála

Modhanna 
Éighníomhacha 
Teagasic

Modhanna 
Páirteacha 
Teagaisc

5% Léacht

10% Léitheoireacht

20% Closamhairc

30% Léiriú

50% Plé Grúpa

75% Cleachtas

90% Daoine eile a theagasc

Torthaí foghlama do cheardlanna 
forbartha gairmiúla WeR1

Sula dtosaíonn tú ag pleanáil ceardlann, tá sé tábhachtach fís shoiléir a bheith 
agat maidir leis na rudaí a bhainfidh na rannpháirtithe amach, agus a bhfuil ar 
eolas acu cheana féin. Mar sin, moltar go n-iarrann an t-éascaitheoir ar na 
rannpháirtithe a gcuid scileanna / eolais / inniúlachtaí maidir leis na 
modheolaíochtaí a chleachtar sa chur chuige seo nuair a iarrann grúpa 
úsáideoirí deiridh ceardlann WeR1. Ar an mbealach seo, beidh na torthaí is 
fearr is féidir ag an gceardlann.
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Torthaí foghlama do do cheardlann forbartha gairmiúla

bunaithe ar inniúlachtaí na rannpháirtithe cheana féin, is féidir le héascaitheoir 
na ceardlainne leas a bhaint as forbhreathnú iomlán cuid de na torthaí foghlama 
féideartha don chúrsa. I gcás rannpháirtithe nach bhfuil mórán taithí roimh ré 
acu le teagasc cumarsáideach nó teanga-bhunaithe, ansin d'fhéadfadh liosta na 
dtorthaí foghlama atá le pleanáil, na torthaí foghlama go léir thíos a chuimsiú. I 
gcás rannpháirtithe a bhfuil taithí éigin acu agus cúlra oideolaíoch / teagascach, 
is féidir leis an éascaitheoir a bheith níos roghnaíche maidir leis na torthaí 
foghlama féideartha

Cuimhnigh → Tuiscint → Cuiribhfeidhm → Déananailís → Measúnú → 
Cruthaigh

Struchtúr na ceardlainne
Forbhreathnú domhanda ar struchtúr na ceardlainne - déantar cur síos ar gach 
cuid sa chuid seo a leanas. In éineacht le cur i láthair PowerPoint domhanda, ar 
féidir sleamhnáin ábhartha a roghnú mar is gá le linn na ceardlainne. Is 
forlíonadh don cheardlann é an PPT, agus níl sé i gcroílár na ceardlainne. 
Tacóidh na sleamhnáin leis an éascaitheoir i bpríomhphointí a mheabhrú, ach ní 
mór eolas a fháil ar an gcéad dul síos. Na rannpháirtithe, díospóireachtaí grúpa, 
agus AHA! Beidh na heispéiris ar na gnéithe is lárnaí den cheardlann.

1. Bristeoir oighir
2. Babhta caifé domhanda 1
3. Seisiún plé, cur i láthair na dteoiricí bunúsacha taobh thiar de 
chur chuige WeR1
4. Babhta caifé domhanda 2
5. Seisiún plé, dearadh phlean ceachta a chur i láthair
6. An próiseas pleanála ceachta a thuiscint -
7. Próiseáil an Phlean Ceachta - Réasúnaíocht, Réamhthasc, 
Tasc, Iar-Thasc, Measúnú (Sleamhnáin PPT)
8. Do phlean ceachta féin a chruthú
9. Cur i láthair / aiseolas / coigeartuithe ar phleananna ceachta 
na rannpháirtithe
10. Siúl timpeall ar ghníomhaíochtaí na gceardlann agus na 
siopaí beir leat ón gceardlann
11. Measúnú ar bhabhta ceardlainne agus aiseolais
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1. Cuir an próiseas i láthair na rannpháirtithe trí cheist / 
cheisteanna a chur ar gach tábla. Roinntear an rang i ngrúpaí 
agus tugtar cuireadh do rannpháirtithe suí timpeall tábla chun 
smaointe a phlé. Beidh glacadóir nótaí ag gach tábla a 
thabharfaidh faoi deara na príomhphointí a rinneadh le linn 
comhráite.

2. Tar éis 10 nóiméad gluaiseann gach duine, seachas an 
glacadóir nótaí, go dtí tábla nua, sa chaoi is go mbeidh gach 
duine rannpháirteach sna hábhair phlé go léir.

3. Ag an deireadh, cuirfidh na glacadóirí nótaí na príomhphointí a 
ardaíodh sna grúpaí díospóireachta éagsúla ar an eolas.

4. Bunaithe ar na cuir i láthair seo, is féidir leis an éascaitheoir 
cuidiú leis na rannpháirtithe a mbarúlacha / machnaimh / 
smaointe a eagrú chun na bearnaí maidir leis an gcur chuige 
WeR1 a líonadh.

Modheolaíocht World Café a úsáid i éascú ceardlainne
Toghadh modheolaíocht an chaifé domhanda mar cheann de na straitéisí a bhí 
le húsáid agus ceardlann forbartha gairmiúla WeR1 á héascú. Spreagfaidh sé 
seo foghlaim agus comhroinnt sa ghrúpa, agus smaointe a bhailiú faoi na bealaí 
is éifeachtaí chun teanga iasachta a mhúineadh do dhaoine a bhfuil scileanna 
ísle litearthachta acu ionas gur féidir leo comhtháthú go tapa isteach i margadh 
saothair na dtíortha aíochta.
Ceadaíonn modheolaíocht an chaifé domhanda plé a dhéanamh ar thopaicí i 
ngrúpaí beaga, bogadh timpeall agus ceangal a dhéanamh lena gcomhráite. Is 
féidir Caiféanna Domhanda a úsáid chun fuinneamh, smaointe agus plé a 
ghiniúint maidir le gnéithe éagsúla modheolaíochta WeR1.

Ábhair: Táblaí, cathaoireacha, cairteacha smeach, pinn.
Ullmhúchán: Ba chóir an seomra a chur ar bun mar chaifé le boird agus 
cathaoireacha éagsúla timpeall gach tábla.
Céimeanna cur chun feidhme:
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1 An féidir leat an CÚIG príomhchonstaic 
a bhaineann le teanga iasachta a 
mhúineadh do dhaoine a bhfuil 
scileanna ísle litearthachta acu?

2An féidir leat CÚIG STRAITÉISÍ ÉIFEACHTACHA 
teagaisc ar a laghad a d'fhéadfaí a úsáid leis an 
gcineál foghlaimeora seo a liostú? An féidir leat 
SRAITÉISÍ MÍ-ÉIFEACHTACHA TEAGAISC nár 
cheart a úsáid leis an gcineál foghlaimeora seo?

CEIST:

3
CEIST:
An féidir leat acmhainní 
ilmhódacha a liostáil a d'fhéadfadh 
an teagasc a fheabhsú agus cur le 
coinneáil eolais?

CEIST:

Ag obair leis an gcur chuige WeR1 - 
Seisiúin do na Ceardlanna Forbartha 
Gairmiúla
An chéad seisiún grúpa - plé

Roinn na rannpháirtithe i 3 ghrúpa agus tabhair táblaí do gach grúpa. Cuir ceist 
ar gach tábla agus tabhair glacadóir nótaí / modhnóra plé duit:
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1 Déan staidéar ar Theimpléad an 
Phlean Ceachta WeR1; Pléigh do 
phríomhthuairimí maidir leis an gcur 
chuige WeR1.

2Déan staidéar ar cheann de na Pleananna 
Ceacht Gairme WeR1. Cad iad na 
príomhghnéithe de FCÁT agus FTB, agus 
conas a chlúdaítear iad?

CEIST:

3
CEIST:
Déan staidéar ar an bhFoireann Uirlisí, ag díriú ar an léargas 
ar théamaí agus ar thopaicí.
Cé acu smaointe a thagann chun cuimhne, nuair a bhíonn 
topaicí agus téamaí a bhaineann le do fhoghlaimeoirí ag 
smaoineamh, agus conas is féidir leis an ábhar seo cabhrú 
leat i do chuid oibre?

CEIST:

Seisiún an dara grúpa - cainteanna an Chaifé Dhomhanda

Léimfidh an dara babhta isteach sna pleananna ceachta ón bhFoireann Uirlisí 
agus ullmhóidh sé rannpháirtithe don tríú cuid den cheardlann: Plean ceachta 
WeR1 a chruthú.

Ábhair: Táblaí, cathaoireacha, cairteacha smeach, pinn, agus leaganacha 
clóite de roinnt pleananna ceachta ón bhFoireann Uirlisí / rochtain ar an 
bhFoireann Uirlisí trí fheiste. (is féidir na téamaí a roghnú bunaithe ar 
roghanna spriocghrúpa na rannpháirtithe)

Ullmhú agus treoracha

• Mar a thuairiscítear do Bhabhta 1
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Tar éis gach plé is smaoineamh maith é sos gairid a bheith agat a cheadaíonn 
do na glacadóirí nótaí cur i láthair 5 nóiméad a ullmhú ar thorthaí an chomhrá 
ag a mbord. Iarr ar an nglacadóir nótaí cur i láthair gairid a chur ar fáil ar na 
díospóireachtaí agus tuairimí a lorg ón ngrúpa. Cuimhnigh nár chóir don 
ghrúpa comhdhearcadh a bhaint amach (gach duine ag aontú leis an rud 
céanna), ba chóir peirspictíochtaí éagsúla a admháil.

Faisnéisiú:

Tógann na ceisteanna seo na rannpháirtithe trí phlé chun na 
spreagthaí modheolaíochta a leagan síos d'oideachasóirí.

Dírigh ar fhoghlaim níos doimhne

Chomh luath agus a chríochnaíonn an t-éascaitheoir an dara babhta de 
sheisiúin an Chaifé Domhanda, tá sé in am na rannpháirtithe a thógáil tríd an 
struchtúr Plean Ceachta, ag díriú ar:

1. An raibh cosúlachtaí, difríochtaí nó téamaí coitianta idir na grúpaí?
2. An bhfuil aon saincheisteanna gan réiteach a mheasann an grúpa 

gur mhaith leo plé níos mine a dhéanamh orthu sula dtéann siad ar 
aghaidh?

3. Bain úsáid as an gceardlann cúrsa PowerPoint, [MOU2] a 
roghnaíonn na sleamhnáin a chaithfear a aibhsiú nó a chur ar 
aghaidh go tapa, ag brath ar eolas agus taithí na rannpháirtithe de 
réir mar a thagann sé chun solais tar éis phlé an chaifé domhanda. 
Baintear úsáid as na sleamhnáin PPT chun tacú le héascaitheoir na 
ceardlainne chun príomhréimsí a chur i láthair, agus gan iad a úsáid 
mar fhoinse le leanúint go croineolaíoch i láthair i stíl léachta.

4. Is é an t-ábhar ó Threoir agus Lámhleabhar an Chúrsa an 
phríomhfhoinse eolais theoiriciúil agus samplaí praiticiúla, le cur i 
láthair le linn na ceardlainne.

• Torthaí Foghlama Beartaithe
• Ábhair le húsáid
• Modheolaíocht - an timthriall tascanna a chur ar bun
• Athbhreithniú ar thascanna
• Meastóireacht

Ag deireadh an chuir i láthair cuireann na héascaitheoirí iad féin ar fáil chun 
aon cheisteanna a d'fhéadfadh a bheith ag rannpháirtithe na ceardlainne 
maidir leis na pleananna ceachta a fhreagairt.
Sa chás nach bhfuil rochtain ar an Idirlíon agus ar ríomhairí ní mór don 
éascaitheoir ceardlainne a chinntiú go bhfuil dóthain cóipeanna de na hábhair 
atá le húsáid sa cheacht le dáileadh ar na daoine a bhíonn i láthair. Ansin 
déanann sé / sí na rannpháirtithe a threorú trí chéimeanna éagsúla an 
cheachta roghnaithe.
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Plean Ceachta WeR1 (Foghlaim bunaithe ar thascanna)

Téama

Topaic

Leibhéal foghlaimeora

Réasúnaíocht

Réamhrá Pearsanta

Faisnéis phearsanta a fhaightear trí Shuirbhé

Bunaithe ar leibhéil CEFR

Achoimre ar an gceacht

Torthaí foghlama beartaithe

Chun freastal ar riachtanais foghlaimeoirí fásta, is smaoineamh maith é 
smaoineamh ar na torthaí foghlama sainiúla, a ndíreoidh do cheacht orthu. Mar 
thoradh air seo a bheith sonraithe agus smaoinimh roimh ré, tá sé níos éasca é 
a chur i láthair na bhfoghlaimeoirí sa chéim réamhthasc.
D'fhéadfadh sé a bheith inmholta briathra gníomhaíochta a úsáid le cur síos a 
dhéanamh ar thorthaí foghlama. Is féidir le tacsanomaíocht athbhreithnithe 
Bloom don fhoghlaim roinnt smaointe a thabhairt faoi conas na briathra is 
oiriúnaí a roghnú chun cur síos a dhéanamh ar ghnóthachtáil foghlaimeoirí.
Ag deireadh an cheachta seo beidh na torthaí foghlama seo a leanas bainte 
amach ag foghlaimeoirí (Roghnaigh nó bunaigh na torthaí foghlama ar na 
moltaí thíos):

 … Cuimhnigh…
 … Tuigim…
 … Cuir i bhfeidhm…
 … Anailís…
 … Measúnú…
 … Cruthaigh…

Ábhair le húsáid

Le linn an cheachta glacfaidh an rang páirt i sraith gníomhaíochtaí atá deartha 
chun an próiseas foghlama a éascú. Tacóidh ábhair nó uirlisí leis na 
gníomhaíochtaí seo, mar shampla:

Teideal
Tá ábhar bunaithe ar théamaí agus ar thopaicí a 
bhaineann le réaltachtaí foghlaimeoirí.
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• Baineann tasc le príomhfhócas ar bhrí (pragmatach).
• Tá bearna de chineál éigin le líonadh le tasc e.e. (1) bearna faisnéise 

(soláthraíonn foghlaimeoirí réiteach bunaithe ar a bhfuil ar eolas acu, 
nó déanann siad taighde chun teacht ar réiteach); (2) bearna 
réasúnaíochta (tá fadhb ag foghlaimeoirí agus ní mór dóibh oibriú leis 
na hábhair a chuirtear ar fáil chun fadhb a réiteach); (3) agus bearna 
tuairime (iarrtar ar fhoghlaimeoirí a dtuairimí pearsanta a 
dhoiciméadú / a chur i láthair maidir le saincheist ar leith).

• Roghnaíonn na rannpháirtithe na hacmhainní teanga a theastaíonn 
chun an tasc a chríochnú.

• Tá toradh neamh-theangeolaíoch sainmhínithe go soiléir ag tasc.

Modheolaíocht

Réamhthasc:
Déan cur síos ar an méid a bheifear ag súil a dhéanfaidh an foghlaimeoir le linn 
chéim an tasc. D’fhéadfadh sé seo a bheith comhdhéanta de threoir shimplí ina 
bhfuiltear ag súil go mbainfidh na foghlaimeoirí sprioc atá sainithe go soiléir 
amach. Ba chóir go mbeadh bileog oibre / teimpléad ullmhaithe ar leith mar is 
cuí mar thaca leis seo. Ba chóir go n-éascódh an tasc cleachtadh 
cumarsáideach le struchtúir sprioc-theanga agus stór focal. (Féach thíos le 
haghaidh cur síos gairid ar cad ba chóir a bheith i gceist le tasc teanga).
Bíodh am ann chun plé a dhéanamh faoin téama nó faoin gcineál teanga atá i 
gceist, agus chun soiléiriú a fháil faoin réasúnaíocht a bhaineann leis an tasc. 
B'fhéidir gur mhaith leis an múinteoir freisin léiriú a dhéanamh ar an tasc atá á 
chur i gcrích acu féin nó ag grúpa roimhe seo d'fhoghlaimeoirí, chun cabhrú le 
soiléiriú a dhéanamh ar an méid a bheifear ag súil leis a dhéanamh.

Tasc: 

• naisc le hacmhainní / físeáin srl
• cártaí íomhá / cártaí gníomhaíochta / cluiche cuimhne /
• foclóirí
• marcóirí

.. agus mar sin de.
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Meastóireacht

Tar éis an cheachta, féadfaidh an múinteoir an spás seo a úsáid chun 
machnamh a dhéanamh ar an dóigh a ndeachaigh an ceacht agus aon 
mhodhnuithe ar na hábhair foghlama nó an mhodheolaíocht ba chóir a 
dhéanamh a thabhairt faoi deara chun torthaí níos fearr a bhaint amach an 
chéad uair eile a reáchtálfar é. Déanann an múinteoir measúnú ar an méid a 
baineadh amach na torthaí foghlama agus déanann sé machnamh ar an dóigh 
ar féidir dul chun cinn a dhéanamh.

Déan cur síos ar:

• Conas a rachaidh an tasc ar aghaidh (amanna, úsáid acmhainní etc.)
• An dóigh a dtacóidh an múinteoir leis na foghlaimeoirí le linn an taisc, 

agus coinneoidh sé súil ar an dul chun cinn, ag tabhairt faoi deara aon 
fhadhbanna nó rath ginearálta nó foghlaimeoirí

• Cad a tharlóidh tar éis an t-am a leithroinneadh chun an tasc a chur i 
gcrích, m.sh. an mbeidh ar bheirteanna / ghrúpaí rud éigin a chur i 
láthair, i bhfoirm scríofa nó ó bhéal

Athbhreithniú iar-thasc:

Déan cur síos ar conas a sholáthróidh an múinteoir a n-anailís ar an tasc do na 
foghlaimeoirí e.e. aird a tharraingt ar shamplaí d'úsáid mhaith na teanga, cloí 
leis na treoracha a thugtar, aon réimsí faidhbe a thabhairt faoi deara agus a 
mholadh conas is féidir iad seo a fheabhsú.
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Plean Ceachta WeR1 (Foghlaim bunaithe ar thascanna)

Téama

Topiac

Leibhéal foghlaimeora

Réasúnaíocht

tionscal Auto

Cad le cuairt a thabhairt air

A2-B1

Is féidir leis an gceacht seo a bheith ina chabhair 
d'fhoghlaimeoirí a bhfuil sé d'aidhm acu oibriú sa 
tionscal iompair, ar nós tiománaithe tacsaí nó bus. 
Ullmhóidh an ceacht iad chun comhrá a dhéanamh le 
paisinéirí agus tabharfaidh siad treoracha agus moltaí 
maidir le radharcanna chun cuairt a thabhairt orthu nó 
conas teacht chuig ceann scríbe deiridh.

Torthaí foghlama beartaithe

Ag deireadh an cheachta seo beidh:

• Foghlaim stór focal atá riachtanach chun comhrá a dhéanamh le 
paisinéirí

• D'fhoghlaim sé conas treoracha a thabhairt do phaisinéirí ar mian leo 
cuairt a thabhairt ar an gceantar

• D'fhoghlaim tú conas frásaí múinte a úsáid etc.

• Plean ceachta
• Bileog thascanna

Ábhair le húsáid

Le linn an cheachta glacfaidh an rang páirt i sraith gníomhaíochtaí atá deartha 
chun an próiseas foghlama a éascú. Tacóidh na hábhair seo a leanas leis na 
gníomhaíochtaí seo:
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Réamhthasc: 
Ullmhaigh na foghlaimeoirí don cheacht trí na cainteanna idir 2 dhuine a 
léamh amach go hard.

Iarr ar na foghlaimeoirí an dialóg a chleachtadh ina mbeirteanna.

Tasc: 
Roinn an rang ina ngrúpaí agus iarr orthu comhrá a chruthú idir tiománaí (bus 
nó tacsaí) agus paisinéir (turasóir). Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas 
san agallamh:

• Beannachtaí múinte
• Moladh amháin ar a laghad maidir le mealladh / bialann / beár sa 

cheantar chun cuairt a thabhairt air
• Treoracha maidir le conas dul ann óna suíomh reatha (ie an scoil 

teanga)

Tacóidh an múinteoir leis na foghlaimeoirí le linn an taisc trí shiúil timpeall an 
ranga, ag tairiscint cúnaimh do tháirgeadh teanga agus do chríochnú an 
chúraim, ag coinneáil súil ar an dul chun cinn, ag tabhairt faoi deara aon 
fhadhbanna nó rath ginearálta nó foghlaimeoirí

Déanfaidh foghlaimeoirí a n-agallamh a thaifeadadh agus seinnfear iad don 
rang ag deireadh an cheachta.

Athbhreithniú iar-thasc: 

Cuirfidh an múinteoir anailís ar an tasc ar fáil do na foghlaimeoirí trí aird a 
tharraingt ar shamplaí d'úsáid mhaith na teanga, cloí leis na treoracha a 
thugtar, aon réimsí faidhbe a thabhairt faoi deara agus a mholadh conas is 
féidir iad seo a fheabhsú.

Modheolaíocht
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Meastóireacht

Tar éis an cheachta, féadfaidh an múinteoir an spás seo a úsáid chun 
machnamh a dhéanamh ar an dóigh a ndeachaigh an ceacht agus aon 
mhodhnuithe ar na hábhair foghlama nó an mhodheolaíocht ba chóir a 
dhéanamh a thabhairt faoi deara chun torthaí níos fearr a bhaint amach an 
chéad uair eile a reáchtálfar é. Déanann an múinteoir measúnú ar an méid a 
baineadh amach na torthaí foghlama agus déanann sé machnamh ar an dóigh 
ar féidir dul chun cinn a dhéanamh.

Cruthaigh Plean Ceachta WeR1
Is éard atá i gceist le gníomhaíocht deiridh na ceardlainne seo ná plean 
ceachta a chruthú. Bunaithe ar an eolas a fuarthas agus ar na hinspreagadh ó 
na samplaí a cuireadh i láthair, iarrfar ar rannpháirtithe obair i ngrúpaí beaga 
(grúpaí le spriocghrúpaí comhchosúla más féidir).

Tabhair amach teimpléid phlean ceachta do na grúpaí / seol iad chuig an 
gineadóir teimpléad ar líne.

Is féidir le rannpháirtithe obair i ngrúpaí freisin, áit a gcruthaíonn gach duine 
a bplean ceachta féin, ach a úsáideann an grúpa le smaointe a ghiniúint agus 
leanúint ar aghaidh nuair a bhíonn tacaíocht nó dearbhú de dhíth orthu dá 
gcuid smaointe agus breathnuithe. Éiríonn an t-éascaitheoir le feiceáil mar 
mheantóir i rith an phróisis seo, ag éisteacht isteach sna grúpaí, agus ag 
cuidiú / ag tabhairt moltaí faoi conas dul ar aghaidh.

Críochnaíonn an ghníomhaíocht le cur i láthair na bpleananna ceachta, áit a 
bhfuil an deis ag na rannpháirtithe eile na pleananna ceachta atá i láthair a 
phlé, inspioráid a fháil dá gceachtanna féin, agus ceisteanna a chur faoi 
chonstaicí agus faoi dhúshláin ar an mbealach.
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Measúnú Ceardlainne
Ag deireadh na ceardlainne, ní mór do na rannpháirtithe meastóireacht a 
dhéanamh. Úsáidfear an mheastóireacht chun measúnú a dhéanamh ar 
cháilíocht na gceardlann forbartha gairmiúla WeR1.

1) Cad é do mheasúnú foriomlán ar an imeacht? (1 = neamhleor - 5 = den 
scoth)

 1  2  3  4  5

2) Cad iad na topaicí nó na gnéithe den cheardlann ba spéisiúla nó 
úsáideach duit?

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

• _____________________________________________________

3) Ar bhain an cheardlann cuspóirí an chláir amach?

Tá Níl 

Mura bhfuil, tabhair údar le do fhreagra. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

4) Eolas agus eolas a fuarthas ó rannpháirtíocht ag an imeacht seo?

Bhuail do chuid ionchais       Tá Níl Níl Ar bhealach éigin

Beidh sé úsáideach /
infheidhmithe i mo chuid oibre Cinnte Go Formhór    Ar bhealach    Níl

5) Cén dóigh a bhféadfaí an cheardlann a dhéanamh níos éifeachtaí?

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
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6) Déan trácht ar eagrú na hócáide (ó 1 = neamhleor go 5 = den scoth)

1  2  3  4  5

Tuairimí nó moltaí breise 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
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