
 

 

  

Faigh amach cén acmhainneacht dhigiteach  

atá ag do scoil 

 

 

 

 

 

 



 

              
 

A Chomhordaitheoir Scoile SELFIE, 

Sa doiciméad seo, geobhaidh tú ráitis agus ceisteanna atá in SELFIE faoi láthair le haghaidh gach leibhéal oideachais (mar shampla, bunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna). 

Roinnt de na ceisteanna is ionann iad do na scoileanna uile agus ní féidir iad a athrú (tá dath éadrom gorm ar na boscaí seo). Tá na cinn eile roghnach (feic 

na boscaí a bhfuil dath éadrom glas orthu) mar sin de is féidir leat socrú a dhéanamh iad a chur san áireamh nó gan iad a chur san áireamh má tá baint acu 

le do scoil. Is féidir leat 10 gceist oiriúnaithe a chur leis an gceistneoir ar son do scoile, má fheictear duit go bhfuil rud éigin ar lár. 

Tabhair faoi deara go bhfuil níos lú ceisteanna agus ceisteanna níos simplí ann le haghaidh daltaí ag an mbunleibhéal. Roinnt de na ceisteanna a bhaineann 

le gairmscoileanna tá foclaíocht éagsúil acu le cloí leis an gcomhthéacs agus leis na naisc le hobair agus le tionsclaíocht. 

Is gá beagnach gach ceann de na ceisteanna SELFIE a fhreagairt ar scála cúig phointe (agus na ceisteanna a chruthaíonn tú do do scoil féin tá siad san 
áireamh). 

1. Easaontaím go láidir - Ní dheanaim/dhéanann muid/siad seo // Easaontaím go láidir - I mo thaithí féin, ní fíor é seo ar 
chor ar bith 

2. Easaontaím 

3. Aontaím rud beag 

4. Aontaím   

5. Aontaím go láidir - Déanaim/ déanann muid/ siad seo go han-mhaith // Aontaím go láidir - I mo thaithí féin, is fíor é 
seo 

Tá an rogha (N/B) NÍ Bhaineann ar fáil freisin. 

Nuair a bhíonn scála na bhfreagraí éagsúil beidh seo le feiceáil i bhfonóta. 

Is féidir leat teacht ar thuilleadh eolais agus treorach ar shuíomh gréasáin SELFIE: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital  

Feic ceisteanna le haghaidh:  

Oideachas Bunscoile 

Gnáthoideachas tús agus deireadh iar-Bhunscoile  

Deireadh Gairmoideachas Iar-bhunscoile  

Ceistneoirí le haghaidh dheireadh gairmoideachas iar-bhunscoile, an fhoghlaim obairbhunaithe  

 

 Foireann SELFIE 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital


 

              
 

                          
                         

 

 

 

 

2018-2019 

 

 



 

              
 

  

Ceistneoirí le haghaidh bunscoileanna 

 

 

 

 



 

              
 

Réimse A: Ceannaireacht 
"Baineann an réimse seo le ról na ceannaireachta i dteicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú ar fud na scoile agus in úsáid éifeachtach a bhaint as na 

teicneolaíochtaí sin i bpríomhobair na scoile, mar atá: an teagasc agus an fhoghlaim. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda1 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

A1 An straitéis dhigiteach Inár scoil, tá straitéis dhigiteach againn Inár scoil, tá straitéis dhigiteach i bhfeidhm  

A2 
Forbairt na straitéise le 

múinteoirí 
Forbraímidne an straitéis dhigiteach don scoil 

in éineacht leis na múinteoirí 

Tugann na ceannairí scoile ról dúinne, na 
múinteoirí, i straitéis dhigiteach na scoile a 

fhorbairt 

 

A3 
Bealaí nua chun 

teagasc 

Tacaímid le múinteoirí triail a bhaint as 
modhanna nua chun teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom triail a bhaint 
as modhanna nua chun teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

 

A4 OP 
Bíonn am ann chun an 

teagasc digiteach a 
iniúchadh 

Inár scoil, bíonn am ag múinteoirí chun 
iniúchadh a dhéanamh ar shlite ar féidir leo 

feabhas a chur ar a gcuid teagaisc le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn agam am chun iniúchadh a 
dhéanamh ar dhóigheanna ar féidir liom 

feabhas a chur ar mo chuid teagaisc le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

 

A5 OP 
Rialacha cóipchirt agus 

ceadúnúcháin 

Inár scoil, cuirimid rialacha cóipchirt agus 
ceadúnúcháin i bhfeidhm agus sinn ag baint 

úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 
teagaisc agus foghlama 

Inár scoil, cuirimid rialacha cóipchirt agus 
ceadúnúcháin i bhfeidhm le linn úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 
teagaisc agus foghlama 

 

 
1 Tá an cód seo in úsáid i dtuairisc scoile SELFIE chun na ceisteanna a aithint 

  



 

              
 

Réimse B: Comhoibriú & Líonrú 
Baineann an réimse seo leis na bearta ar féidir le scoileanna a bhreithniú chun tacú le cultúr comhoibríoch agus cumarsáideach chun taithí a roinnt agus 

foghlaim go héifeachtach laistigh agus lasmuigh de na teorannacha eagraíochtúla.   

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda1 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

B1 
Athbhreithniú ar dhul 

chun cinn 

Inár scoil, déanaimid athbhreithniú ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh ar theagasc agus ar 

fhoghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, déanaimid athbhreithniú ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh ar theagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

 

B2 
Díospóireacht ar úsáid 

na teicneolaíochta 

Inár scoil, pléimid na buntáistí agus na 
míbhuntáistí a bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, pléimid na buntáistí agus na 
míbhuntáistí a bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, labhraímid leis na múinteoirí faoi na 
buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le 

húsáid a bhaint as an teicneolaíocht don 
fhoghlaim 

B3  Comhpháirtíochtaí 
Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha inár gcomhpháirtíochtaí le 
heagraíochtaí eile 

Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 
digiteacha inár gcomhpháirtíochtaí le 

heagraíochtaí eile 

 

B4 OP 
Sineirgí don 

Chianteagasc agus don 
Chianfhoghlaim 

Comhoibrímid le scoileanna agus/nó 
eagraíochtaí eile inár scoil chun tacú le húsáid 

na dteicneolaíochtaí digiteacha 

Comhoibrímid le scoileanna agus/nó 
eagraíochtaí eile inár scoil chun tacú le húsáid 

na dteicneolaíochtaí digiteacha 
 

  



 

              
 

Réimse C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Baineann an réimse seo le hinfreastruchtúr cuí iontaofa slán (mar shampla, trealamh, bogearraí, acmhainní faisnéise, nasc idirlín, tacaíocht theicniúil nó 
spás fisiciúil) sa scoil. Cabhraíonn sé le cleachtais nuálacha teagaisc, foghlama agus mheasúnaithe agus déanann sé níos éasca é. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

C1 Bonneagar 
Inár scoil, tacaíonn an t-infreastruchtúr 

digiteach le teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn an bonneagar digiteach le 
teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 
 

C2 
Gléasanna digiteacha 

don teagasc 
Inár scoil, tá gléasanna digiteacha ann le 

húsáid sa teagasc 
Inár scoil, is ann do ghléasanna digiteacha ar 
féidir liom úsáid a bhaint astu don teagasc 

 

C3 Rochtain idirlín 
Inár scoil, is féidir dul ar an idirlíon le haghaidh 

teagaisc agus foghlama 
Inár scoil, is ann do rochtain ar an idirlíon le 

haghaidh teagasc agus foghlaim 
Inár scoil bím ábalta dul ar an idirlíon le 

haghaidh foghlama 

C5 Tacaíocht theicniúil 
Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ar fáil má 

bhíonn fadhbanna ann le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ar fáil i 
gcás fadhbanna le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ann má tá 
fadhbanna agam le teicneolaíochtaí digiteacha 

C7 Cosaint sonraí Inár scoil, tá córais chosanta sonraí i bhfeidhm Inár scoil, tá córais chosanta sonraí i bhfeidhm  

C8 
Gléasanna digiteacha 

don fhoghlaim 

Inár scoil, tá gléasanna digiteacha ag an scoil 
agus úsáideann na daltaí iad nuair is gá dóibh 

sin a dheanamh 

Inár scoil, is ann do ghléasanna digiteacha ar 
féidir leis na daltaí úsáid a bhaint astu nuair a 
theastaíonn siad uathu, ar gléasanna iad atá 

faoi úinéireacht/bhainistíocht na scoile 

Inár scoil, tá ríomhairí nó ríomhairí táibléid 
ann agus is féidir liom úsáid a bhaint astu 

C10 OP 
Gléasanna do daltaí atá 

faoi úinéireacht na 
scoile 

Tá gléasanna iniompartha ann scoil atá faoi 
úinéireacht agus faoi bhainistíocht na scoile 
agus féadfaidh daltaí iad a thabhairt abhaile 

leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha ann scoil atá faoi 
úinéireacht agus faoi bhainistíocht na scoile 
agus féadfaidh daltaí iad a thabhairt abhaile 

leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha inár scoil agus is 
féidir liom iad a thabhairt abhaile liom nuair is 

gá 

C11 OP 
DEIGHILT DHIGITEACH: 
bearta chun dúshláin a 

shainaithint 

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil chun go 
sainaithneofar dúshláin a bhaineann le 

riachtanais foghlama na ndaltaí agus a gcúlra 
socheacnamaíoch a thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an gcianfhoghlaim  

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil chun go 
sainaithneofar dúshláin a bhaineann le 

riachtanais foghlama na ndaltaí agus a gcúlra 
socheacnamaíoch a thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an gcianfhoghlaim  

 

  



 

              
 

Réimse C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Baineann an réimse seo le hinfreastruchtúr cuí iontaofa slán (mar shampla, trealamh, bogearraí, acmhainní faisnéise, nasc idirlín, tacaíocht theicniúil nó 
spás fisiciúil) sa scoil. Cabhraíonn sé le cleachtais nuálacha teagaisc, foghlama agus mheasúnaithe agus déanann sé níos éasca é. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

C12 OP 

DEIGHILT DHIGITEACH: 
Tacaíocht chun dul i 

ngleic le dúshláin 
 

Tá plean i bhfeidhm inár scoil chun cabhrú le 
múinteoirí dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 

le riachtanais foghlama na ndaltaí agus a 
gcúlra socheacnamaíoch a thagann chun cinn 

leis an gcianteagasc agus leis an 
gcianfhoghlaim   

Tá plean i bhfeidhm inár scoil chun cabhrú le 
múinteoirí dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 

le riachtanais foghlama na ndaltaí agus a 
gcúlra socheacnamaíoch a thagann chun cinn 

leis an gcianteagasc agus leis an 
gcianfhoghlaim   

 

C13 OP 
Do ghléas féin a 
thabhairt leat 

Inár scoil, tugann na daltaí a ngléasanna 
iniompartha féin leo chuig ceachtanna agus 

baineann siad úsáid astu 

Inár scoil, tugann na daltaí a ngléasanna 
iniompartha féin leo chuig ceachtanna agus 

baineann siad úsáid astu lena linn 

 

C14 OP Spásanna fisiciúla 
Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla le 

teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla le 
teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

C15 OP 
Teicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, má bhíonn tacaíocht speisialta ó 
dhaltaí, is féidir leo teacht ar theicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, bíonn rochtain ar theicneolaíochtaí 
cuiditheacha ag daltaí a dteastaíonn tacaíocht 

speisialta uathu 

 

C16 OP 
Leabharlanna/stórtha 

ar líne 

Inár scoil, tá leabharlanna nó stórtha ar líne 
ann agus tá ábhair theagaisc agus foghlama 

iontu 

Inár scoil, is ann do leabharlanna nó stórtha ar 
líne a gcoimeádtar ábhair theagaisc agus 

foghlama iontu 

 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 1 
Déantar iniúchadh sa réimse seo ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go n-éascaíonn an scoil forbairt ghairmiúil leanúnach na foirne ar fad ar gach 

leibhéal agus go n-infheistíonn sí san fhorbairt sin. Is féidir le forbairt ghairmiúil leanúnach tacú le forbairt agus comhtháthú modhanna nua teagaisc agus 
foghlama ina mbaintear leas as teicneolaíochtaí digiteacha chun torthaí foghlama níos fearr a bhaint amach. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

D1 
Riachtanais forbartha 

gairmiúla leanúnaí 

Pléimid leis na múinteoirí sa scoil na riachtanais 
forbartha gairmiúla leanúnaí atá acu le 

haghaidh teagasc le teicneolaíochtaí digiteacha 

Pléann na ceannairí scoile linne, na múinteoirí, 
na riachtanais forbartha gairmiúla leanúnaí atá 
againn le haghaidh teagasc le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

D2 
Rannpháirtíocht i 

bhforbairt ghairmiúil 
leanúnach 

Bíonn deiseanna ag na múinteoirí sa scoil páirt 
a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach le 

haghaidh teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Bíonn deiseanna agam páirt a ghlacadh i 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach le haghaidh 

teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

 

D3 Eispéiris a chomhroinnt 
Tacaímid leis na múinteoirí sa scoil eispéiris i 

dteagasc le teicneolaíochtaí digiteacha a 
chomhroinnt laistigh den phobal scoile 

Tacaíonn na ceannairí scoile linn eispéiris i 
dteagasc le teicneolaíochtaí digiteacha a 

chomhroinnt laistigh den scoil 
 

 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 
Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

- 

Úsáideacht na 
gníomhaíochta 

forbartha gairmiúla 
leanúnaí 

 

Más rud é, sa bhliain seo a chuaigh thart, gur 
ghlac tú páirt in aon cheann de na 

gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla leanúnaí 
seo a leanas ar úsáid oideolaíoch a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha, luaigh cé chomh 

húsáideach agus a bhí siad duit 

 

- 
Foghlaim ghairmiúil 
aghaidh ar aghaidh 

 
Cúrsaí, seimineáir nó comhdhálacha aghaidh ar 

aghaidh lasmuigh den scoil 
 

- 
Foghlaim ghairmiúil ar 

líne 
 

Cúrsaí ar líne, seimineáir ghréasáin nó 
comhdhálacha ar líne 

 

- 
Foghlaim trí 
chomhoibriú 

 
Foghlaim ó mhúinteoirí eile laistigh de do scoil 

trí chomhoibriú ar líne nó as líne 
 

- 
Foghlaim trí líonraí 

gairmiúla 
 

Foghlaim ó mhúinteoirí eile trí líonraí 
múinteoirí ar líne nó trí phobail chleachtais 

(amhail eTwinning) 
 

- 
Meantóireacht/cóitseáil 

inmheánach 
 

Meantóireacht nó cóitseáil inmheánach, mar 
chuid de shocrú foirmiúil scoile 

 

- 
Oiliúint inmheánach 

eile 
 

Seisiúin eile oiliúna inmheánaí ar eagraigh an 
scoil iad (mar shampla, ceardlanna ón 

gcomhordaitheoir TFC nó breathnú ar theagasc 
múinteoirí eile) 

 

- Cuairteanna staidéir  
Cuairteanna staidéir (mar shampla, ar 
scoileanna eile, ar ghnólachtaí nó ar 

eagraíochtaí) 
 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 
Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

- Cláir chreidiúnaithe  
Cláir chreidiúnaithe (mar shampla, 

gearrchúrsaí creidiúnaithe, cláir chéime) 
 

- 
Deiseanna eile 

forbartha gairmiúla 
leanúnaí 

 
Deiseanna eile forbartha gairmiúla leanúnaí a 

bhaineann le teagasc le teicneolaíochtaí 
digiteacha (tabhair sonraí) 

 

Cwestiwn 
agored 

Samplaí de 
ghníomhaíocht 

éifeachtach forbartha 
gairmiúla leanúnaí 

Tabhair sampla de ghníomhaíocht forbartha gairmiúla leanúnaí ar úsáid oideolaíoch a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha a mheas tú a bheith éifeachtach go háirithe. 

 

 

  



 

              
 

Réimse E: Oideolaíocht: Tacaíochtaí agus Acmhainní 
Baineann an réimse seo leis an ullmhúchán chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid don fhoghlaim trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú 

agus a chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

E1 
Acmhainní oideachais 

ar líne 

Déanann na múinteoirí sa scoil cuardach ar 
líne le haghaidh acmhainní digiteacha 

oideachais 

Déanaim cuardach ar líne le haghaidh 
acmhainní digiteacha oideachais 

 

E2 
Acmhainní digiteacha a 

chruthú 

Déanann na múinteoirí sa scoil acmhainní 
digiteacha a chruthú chun tacú lena gcuid 

teagaisc 

Déanaim acmhainní digiteacha a chruthú chun 
tacú le mo chuid teagaisc 

 

E3 
Úsáid a bhaint as 

timpeallachtaí 
foghlama fíorúla 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
timpeallachtaí foghlama fíorúla leis na daltaí 

Bainim úsáid as timpeallachtaí foghlama 
fíorúla leis na daltaí 

 

E4 
Cumarsáid a 

dhéanamh leis an 
bpobal scoile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 

cumarsáid a bhaineann leis an scoil 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le 
haghaidh cumarsáid a bhaineann leis an scoil 

 

E5 OP 
Acmhainní oscailte 

oideachais 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

acmhainní oideachais oscailte 
Bainim úsáid as acmhainní oideachais oscailte  

Cwestiwn 
agored 

An teicneolaíocht atá 
úsáideach don teagasc 

 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht dhigiteach 
(trealamh, bogearraí, ardán, acmhainn...) a 
mheasann tú a bheith úsáideach go háirithe 

don teagasc 

 

  



 

              
 

Réimse F: Oideolaíocht: Cur chun feidhme sa seomra ranga 
Baineann an réimse seo leis na teicneolaíochtaí digiteacha don fhoghlaim a chur i bhfeidhm trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú agus a 

chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

F1 
An teagasc a chur in 

oiriúint do riachtanais 
daltaí 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid 

teagaisc a chur in oiriúint do riachtanais aonair 
na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun mo chuid teagaisc a chur in oiriúint do 

riachtanais aonair na ndaltaí 

Inár scoil, tugann na múinteoirí gníomhaíochtaí 
difriúla dúinn agus baineann siad úsáid as an 

teicneolaíocht a oireann dár riachtanais 

F3 
An chruthaitheacht a 

chothú 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
gníomhaíochtaí foghlama digití lena 

gcothaítear cruthaitheacht na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cruthaitheacht na ndaltaí a chothú 

 

F4 
Páirt a thabhairt do 

dhaltaí 
Socraíonn na múinteoirí sa scoil gníomhaíochtaí 

foghlama digití ina dtugtar páirt do dhaltaí 
Socraím gníomhaíochtaí foghlama digití ina 

dtugtar páirt do dhaltaí 

Inár scoil, glacaim páirt níos gníomhaí in obair 
scoile nuair a bhainimid úsáid as an 

teicneolaíocht 

F5 Comhoibriú idir daltaí 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun comhoibriú 
daltaí a éascú 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun comhoibriú daltaí a éascú 

I mo scoil, bainimid úsáid as an teicneolaíocht 
le haghaidh obair ghrúpa 

F6 
Tionscadail 

traschuraclaim 

Tugann na múinteoirí sa scoil páirt do dhaltaí in 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh tionscadail traschuraclaim 

Tugaim páirt do dhaltaí in úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha i dtionscadail 

traschuraclaim 
 

 

  



 

              
 

Réimse G: Cleachtais mheasúnaithe 

Baineann an réimse seo le bearta a bhféadfadh scoileanna breithniú ar iad a dhéanamh chun an bhéim a aistriú de réir a chéile ó mheasúnú traidisiúnta i 
dtreo stór níos cuimsithí cleachtas. D’fhéadfadh cleachtais mheasúnaithe le cuidiú teicneolaíochta atá pearsantaithe, barántúil agus dírithe ar an dalta a 

bheith i gceist leis an stór cleachtas sin. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

G1 Scileanna a mheasúnú 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun measúnú a 
dhéanamh ar scileanna daltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun measúnú a dhéanamh ar scileanna daltaí 

 

G3 Aiseolas tráthúil 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun aiseolas 
tráthúil a thabhairt do dhaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun aiseolas tráthúil a thabhairt do dhaltaí 

 

G5 
Féinmhachnamh ar an 

bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun cur ar chumas 

daltaí machnamh a dhéanamh ar a gcuid 
foghlama féin 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cur ar chumas daltaí machnamh a 

dhéanamh ar a gcuid foghlama féin 
 

G6 
Aiseolas ó dhalta 

amháin do dhaltaí eile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun cur ar chumas 
daltaí aiseolas a thabhairt ar obair daltaí eile 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cur ar chumas daltaí aiseolas a thabhairt 

ar obair daltaí eile 
 

G7 OP Measúnú digiteach 
Tacaímid le múinteoirí úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun críocha 

measúnaithe 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom úsáid a bhaint 
as teicneolaíochtaí digiteacha chun críocha 

measúnaithe 
 

G8 OP 
An fhoghlaim a 

thaifeadadh 

Cuireann na múinteoirí sa scoil ar chumas daltaí 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

chun a gcuid foghlama a dhoiciméadú 

Cuirim ar chumas daltaí úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid 

foghlama a dhoiciméadú 
 

G9 OP 
Úsáid a bhaint as 

sonraí chun feabhas a 
chur ar an bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as sonraí 
digiteacha faoi dhaltaí aonair chun feabhas a 

chur ar a n-eispéireas foghlama 

Bainim úsáid as sonraí digiteacha faoi dhaltaí 
aonair chun feabhas a chur ar a n-eispéireas 

foghlama 
 

G10 OP 

Aitheantas a thabhairt 
do scileanna a 

fhorbraítear lasmuigh 
den scoil 

Is mór ag na múinteoirí sa scoil na scileanna 
digiteacha a fhorbraíonn na daltaí lasmuigh 

den scoil 

Is mór agam na scileanna digiteacha a 
fhorbraíonn na daltaí lasmuigh den scoil 

 

  



 

              
 

Réimse H: Inniúlacht Dhigiteach Daltaí 
Baineann an réimse seo leis an tacar scileanna, eolais agus dearcthaí a chuireann ar chumas daltaí úsáid atá muiníneach, cruthaitheach agus riachtanach a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

H1 Iompraíocht shábháilte 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 

a iompar ar bhealach sábháilte ar líne 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 

a iompar ar bhealach sábháilte ar líne 
Inár scoil, foghlaimím conas mé féin a iompar 

go sábháilte ar líne 

H3 
Iompraíocht 
fhreagrach 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 
a iompar ar bhealach freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 
a iompar ar bhealach freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas a bheith freagrach 
agus meas a léiriú ar dhaoine eile agus mé ar 

líne 

H4 
Cáilíocht na faisnéise a 

sheiceáil 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo a sheiceáil go bhfuil an fhaisnéis a aimsíonn 

siad ar líne iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo a sheiceáil go bhfuil an fhaisnéis a aimsíonn 

siad ar líne iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimím conas seiceáil a 
dhéanamh go bhfuil an t-eolas a aimsím ar líne 

iontaofa agus cruinn 

H6 
Aitheantas a thabhairt 

do shaothar daoine 
eile 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo aitheantas a thabhairt do shaothar daoine 

eile a aimsíonn siad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo aitheantas a thabhairt do shaothar daoine 

eile a aimsíonn siad ar líne 
 

H7 
Inneachar digiteach a 

chruthú 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo inneachar digiteach a chruthú 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo inneachar digiteach a chruthú 
 

H8 
Foghlaim conas 

cumarsáid a dhéanamh 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo cumarsáid a dhéanamh ach úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo cumarsáid a dhéanamh ach úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha 
 

H10 OP 
Scileanna digiteacha ar 

fud ábhair dhifriúla 

Déanaimid deimhin de go bhforbraíonn na 
daltaí a scileanna digiteacha ar fud ábhair 

dhifriúla 

Déanann na ceannairí scoile deimhin de go 
bhforbraíonn na daltaí a scileanna digiteacha 

ar fud ábhair dhifriúla 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht in 
ábhair dhifriúla 

H11 OP 
Códú nó ríomhchlárú a 

fhoghlaim 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo códú nó ríomhchlárú a dhéanamh 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo códú nó ríomhchlárú a dhéanamh 
Inár scoil, foghlaimím conas códú nó 

ríomhchlárú a dhéanamh 

H13 OP 
Fadhbanna teicniúla a 

réiteach 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo fadhbanna teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo fadhbanna teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 
 

 

  



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Aois Aois2 Aois2 Cén bhliain inar rugadh thú? 

Inscne Inscne Inscne Inscne 

Taithí oibre san oideachas 
Agus an scoilbhliain seo san áireamh, cá mhéad 

bliain taithí oibre atá agat san oideachas san 
iomlán?3 

Agus an scoilbhliain seo san áireamh, cá mhéad 
bliain taithí oibre atá agat san oideachas san 

iomlán?3 
 

An teicneolaíocht a ghlacadh 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a dhéanann 
an cur síos is fearr ar an gcur chuige a ghlacann 

tú i leith teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh?5 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a dhéanann 
an cur síos is fearr ar an gcur chuige a ghlacann 

tú i leith teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh?4 

 

Tosca diúltacha a bhaineann 
leis an teicneolaíocht a úsáid 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon cheann 
de na tosca seo a leanas dochar don teagasc 

agus don fhoghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha i do scoil?6 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon cheann 
de na tosca seo a leanas dochar don teagasc 

agus don fhoghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha i do scoil?5 

 

 Tosca diúltacha a bhaineann le 
húsáid teicneolaíochta sa bhaile 

(Foghlaim chumaisc ) 

An gcuireann na fachtóirí seo a leanas 
isteach ar an bhfoghlaim chumaisc? 7 

An gcuireann na fachtóirí seo a leanas isteach ar 
an bhfoghlaim chumaisc6 

 

 

2 Faoi bhun 25 bliana d’aois; 25-29 mbliana d’aois; 30-39 mbliana d’aois; 40-49 mbliana d’aois; 50-59 mbliana d’aois; 60 bliain d’aois nó níos sine; B’fhearr liom gan a rá 
3 Níos lú ná 1 bhliain; 1-2 bhliain; 3-5 bliana; 6-10 mbliana; 11-15 bliana; 16-20 bliain; Níos mó ná 20 bliain; B’fhearr liom gan a rá 
4 Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh tar éis d’fhormhór mo chomhghleacaithe déanamh amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh chomh tapa agus a dhéanann formhór mo 
chomhghleacaithe amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh go luath nuair a fheicim tairbhí soiléire leo; Is gnách go mbím ar dhuine de na chéad daoine a bhaineann triail as teicneolaíochtaí 
nua; B’fhearr liom gan a rá 
5 Easpa cistiúcháin; Trealamh digiteach neamhleor; Nasc idirlín atá neamhiontaofa nó mall; Srianta spáis sa scoil; Tacaíocht theicniúil theoranta nó gan aon tacaíocht theicniúil; Easpa ama do mhúinteoirí; Inniúlacht 
dhigiteach íseal i measc múinteoirí; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc daltaí; Eile 
6 Rochtain theoranta ag daltaí ar ghléasanna digiteacha; Rochtain theoranta ag daltaí ar nasc idirlín iontaofa; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc teaghlach; Easpa ama ag múinteoirí chun ábhar a fhorbairt don 
chianteagasc;  Easpa ama ag múinteoirí chun aiseolas a chur ar fáil do daltaí; Deacrachtaí na daltaí spreagadh le dul i ngleic leis an bhfoghlaim;Deacrachtaí ag tacú le teaghlaigh agus/nó caomhnóirí chun cabhrú le 
daltaí dul i ngleic leis an gcianfhoghlaim; ; Eile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rud beag faisnéise fút 



 

              
 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Tosca dearfacha a bhaineann le 
húsáid teicneolaíochta sa bhaile 

(Foghlaim chumaisc ) 

An mbíonn tionchar ag na fachtóirí seo a leanas 
ar fhoghlaim chumaisc dhearfach??7 

An mbíonn tionchar ag na fachtóirí seo a leanas 
ar fhoghlaim chumaisc dhearfach??7 

 

Muinín as an teicneolaíocht a 
úsáid 

 
Cé chomh muiníneach agus atá tú as úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sna réimsí 
seo a leanas? 

 

Ceachtanna a ullmhú  

Ceachtanna a ullmhú trí acmhainní digiteacha 
éagsúla (mar shampla, taispeántais sleamhnán, 
íomhánna, comhaid fuaime nó físeáin) a chur in 

eagar nó a chruthú8 

 

Teagasc ranga  

Rang a theagasc ach úsáid a bhaint as gléasanna 
éagsúla (amhail cláir bhána idirghníomhacha, 
teilgeoirí físe) agus as acmhainní éagsúla (mar 
shampla, quizeanna ar líne, meabhairmhapaí, 

ionsamhlúcháin) 8 

 

Aiseolas agus tacaíocht  
Aiseolas pearsanta agus tacaíocht phearsanta a 

thabhairt do dhaltaí nó measúnú a dhéanamh ar 
an aiseolas nó an tacaíocht sin8 

 

Cumarsáid  
Cumarsáid a dhéanamh le daltaí agus le 

tuismitheoirí8 
 

An céatadán den am atá ar fáil 
don teagasc digiteach 

 

Cén céatadán den am teagaisc a chaith tú ar 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sa 

rang sna 3 mhí seo a chuaigh thart? 9 
 

 
 
7Tá taithí ag an scoil ar úsáid timpeallachtaí Fíorúla Foghlama; Tá fáil ag an scoil ar thobar acmhainní digiteacha ar líne atá dea-eagraithe; Tá beartas “Beir do Ghléas Féin 

Leat” ag an scoil; Glacann múinteoirí páirt i gcláir forbartha gairmiúla; Comhoibríonn múinteoirí laistigh den scoil ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha agus ar chruthú 
acmhainní; Comhoibríonn an scoil le scoileanna agus le heagraíochtaí eile; Tá beartas digiteach ag an scoil; Bíonn cumarsáid dhea-eagraithe agus rialta ag an scoil le 
teaghlaigh agus/nó caomhnóirí; Eile 
8 Nílim muiníneach ar chor ar bith; Nílim muiníneach; Táim beagáinín muiníneach; Táim muiníneach; Táim an-mhuiníneach; B’fhearr liom gan a rá 
90-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; B’fhearr liom gan a rá 

 
 
 
 
 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Úsáid ama   
Cé chomh minic agus a dhéanann tú na nithe 

seo? 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
scoil 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa scoil le 

haghaidh obair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
bhaile d’obair scoile 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa bhaile le 

haghaidh obair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil 
lasmuigh den scoil don fhoghlaim 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht lasmuigh 

den scoil le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama 
nach mbaineann le hobair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
bhaile do spraoi 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa bhaile le 

haghaidh gníomhaíochtaí spraíúla 10 

Gan aon teicneolaíocht a bheith 
ar fáil lasmuigh den scoil 

  
Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí lasmuigh 

den scoil nach mbaintear úsáid as 
teicneolaíocht ar bith iontu10 

Tá fáil ag daltaí ar ghléasanna 
lasmuigh den scoil 

  
An bhfuil fáil agat ar ghléasanna digiteacha 
(ríomhaire, ríomhaire glúine, táibléad, fón 

póca) sa bhaile11 

Eolas teicniúil na ndaltaí 
 

  
Nuair a thugtar faoi cheachtanna ón mbaile le 

teicneolaíochtaí digiteacha…12 

 
10 Riamh nó fíorannamh; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na míosa, ach ní gach seachtain; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na seachtaine, ach ní gach lá; Ar feadh uair 

amháin ar a mhéad gach lá; Ar feadh níos mó ná uair amháin gach lá; B’fhearr liom gan a rá 
11 Níl fáil agam ar ghléas digiteach chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá fáil agam ar ghléas digiteach ach níl sé oiriúnach le húsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá gléas 

digiteach comhroinnte againn sa bhaile is féidir liom a úsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile ach ní bhíonn sé ar fáil i gcónaí nuair a theastaíonn sé uaim; Tá gléas digiteach 
comhroinnte againn sa bhaile is féidir liom a úsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile nuair a theastaíonn sé uaim; Tá fáil agam ar ghléas digiteach atá oiriúnach le húsáid 
chun tabhairt faoi m’obair scoile 
12 Tá a fhios agam conas na bogearraí/aipeanna a úsáid gan chabhair; I Iarraim ar mo theaghlach agus/nó ar chaomhnóir cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; 

Iarraim ar mo chairde cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Iarraim ar mo mhúinteoirí cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Níl aon duine agam ar féidir 
cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Ní iarraim cabhrú fiú nuair a bhíonn sé ag teastáil uaim; I Aimsíonn cabhair ar an idirlíon; Bíonn fadhbanna nascachta agam; Ba 
mhaith liom na teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun níos mó teagmhála a dhéanamh le mo chomhdhaltaí; Tugadh faisnéis dom ar an mbealach ar cheart dom gléasanna 
digiteacha a úsáid; It Bíonn sé deacair orm spás ciúin a aimsiú nuair a úsáidim gléasanna digiteacha don fhoghlaim; Is minic a chuirtear isteach orm nuair a úsáidim 
gléasanna digiteacha don fhoghlaim 
 
 
 



 

              
 

Ar deireadh, tabhair d’aiseolas dúinn ar SELFIE 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Scór foriomlán 
Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 

as 10 a thabharfá dó? 
 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 
as 10 a thabharfá dó? 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 
as 10 a thabharfá dó? 

SELFIE a mholadh 
Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí?13 
Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí?13 
 

Moltaí le haghaidh feabhais 
Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 

thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí 
in iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 
thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí in 

iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 
thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí in 

iúl dúinn. 

 

 

13 Seans ar bith; Seans beag; Seans measartha; Seans maith; Seans an-mhaith; B’fhearr liom gan a rá 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

              
 

  

Ceistneoirí le haghaidh thús agus  

dheireadh na hiar-bhunscoile 

 

 

 

 



 

              
 

 

Réimse A: Ceannaireacht 
"Baineann an réimse seo le ról na ceannaireachta i dteicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú ar fud na scoile agus in úsáid éifeachtach a bhaint as na 

teicneolaíochtaí sin i bpríomhobair na scoile, mar atá: an teagasc agus an fhoghlaim. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda1 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

A1 An straitéis dhigiteach Inár scoil, tá straitéis dhigiteach againn Inár scoil, tá straitéis dhigiteach i bhfeidhm  

A2 
Forbairt na straitéise le 

múinteoirí 
Forbraímidne an straitéis dhigiteach don scoil 

in éineacht leis na múinteoirí 

Tugann na ceannairí scoile ról dúinne, na 
múinteoirí, i straitéis dhigiteach na scoile a 

fhorbairt 

 

A3 
Bealaí nua chun 

teagasc 

Tacaímid le múinteoirí triail a bhaint as 
modhanna nua chun teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom triail a bhaint 
as modhanna nua chun teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

 

A4 OP 
Bíonn am ann chun an 

teagasc digiteach a 
iniúchadh 

Inár scoil, bíonn am ag múinteoirí chun 
iniúchadh a dhéanamh ar shlite ar féidir leo 

feabhas a chur ar a gcuid teagaisc le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn agam am chun iniúchadh a 
dhéanamh ar dhóigheanna ar féidir liom 

feabhas a chur ar mo chuid teagaisc le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

 

A5 OP 
Rialacha cóipchirt agus 

ceadúnúcháin 

Inár scoil, cuirimid rialacha cóipchirt agus 
ceadúnúcháin i bhfeidhm agus sinn ag baint 

úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 
teagaisc agus foghlama 

Inár scoil, cuirimid rialacha cóipchirt agus 
ceadúnúcháin i bhfeidhm le linn úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 
teagaisc agus foghlama 

 

 
1 Tá an cód seo in úsáid i dtuairisc scoile SELFIE chun na ceisteanna a aithint 

  



 

              
 

Réimse B: Comhoibriú & Líonrú 
Baineann an réimse seo leis na bearta ar féidir le scoileanna a bhreithniú chun tacú le cultúr comhoibríoch agus cumarsáideach chun taithí a roinnt agus 

foghlaim go héifeachtach laistigh agus lasmuigh de na teorannacha eagraíochtúla.   

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda1 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

B1 
Athbhreithniú ar dhul 

chun cinn 

Inár scoil, déanaimid athbhreithniú ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh ar theagasc agus ar 

fhoghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, déanaimid athbhreithniú ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh ar theagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

 

B2 
Díospóireacht ar úsáid 

na teicneolaíochta 

Inár scoil, pléimid na buntáistí agus na 
míbhuntáistí a bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, pléimid na buntáistí agus na 
míbhuntáistí a bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, labhraímid leis na múinteoirí faoi na 
buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le 

húsáid a bhaint as an teicneolaíocht don 
fhoghlaim 

B3  Comhpháirtíochtaí 
Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha inár gcomhpháirtíochtaí le 
heagraíochtaí eile 

Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 
digiteacha inár gcomhpháirtíochtaí le 

heagraíochtaí eile 

 

B4 OP 
Sineirgí don 

Chianteagasc agus don 
Chianfhoghlaim 

Comhoibrímid le scoileanna agus/nó 
eagraíochtaí eile inár scoil chun tacú le húsáid 

na dteicneolaíochtaí digiteacha 

Comhoibrímid le scoileanna agus/nó 
eagraíochtaí eile inár scoil chun tacú le húsáid 

na dteicneolaíochtaí digiteacha 
 

  



 

              
 

Réimse C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Baineann an réimse seo le hinfreastruchtúr cuí iontaofa slán (mar shampla, trealamh, bogearraí, acmhainní faisnéise, nasc idirlín, tacaíocht theicniúil nó 
spás fisiciúil) sa scoil. Cabhraíonn sé le cleachtais nuálacha teagaisc, foghlama agus mheasúnaithe agus déanann sé níos éasca é. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

C1 Bonneagar 
Inár scoil, tacaíonn an t-infreastruchtúr 

digiteach le teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn an bonneagar digiteach le 
teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 
 

C2 
Gléasanna digiteacha 

don teagasc 
Inár scoil, tá gléasanna digiteacha ann le 

húsáid sa teagasc 
Inár scoil, is ann do ghléasanna digiteacha ar 
féidir liom úsáid a bhaint astu don teagasc 

 

C3 Rochtain idirlín 
Inár scoil, is féidir dul ar an idirlíon le haghaidh 

teagaisc agus foghlama 
Inár scoil, is ann do rochtain ar an idirlíon le 

haghaidh teagasc agus foghlaim 
Inár scoil bím ábalta dul ar an idirlíon le 

haghaidh foghlama 

C5 Tacaíocht theicniúil 
Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ar fáil má 

bhíonn fadhbanna ann le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ar fáil i 
gcás fadhbanna le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ann má tá 
fadhbanna agam le teicneolaíochtaí digiteacha 

C7 Cosaint sonraí Inár scoil, tá córais chosanta sonraí i bhfeidhm Inár scoil, tá córais chosanta sonraí i bhfeidhm  

C8 
Gléasanna digiteacha 

don fhoghlaim 

Inár scoil, tá gléasanna digiteacha ag an scoil 
agus úsáideann na daltaí iad nuair is gá dóibh 

sin a dheanamh 

Inár scoil, is ann do ghléasanna digiteacha ar 
féidir leis na daltaí úsáid a bhaint astu nuair a 
theastaíonn siad uathu, ar gléasanna iad atá 

faoi úinéireacht/bhainistíocht na scoile 

Inár scoil, tá ríomhairí nó ríomhairí táibléid 
ann agus is féidir liom úsáid a bhaint astu 

C10 OP 
Gléasanna do daltaí atá 

faoi úinéireacht na 
scoile 

Tá gléasanna iniompartha ann scoil atá faoi 
úinéireacht agus faoi bhainistíocht na scoile 
agus féadfaidh daltaí iad a thabhairt abhaile 

leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha ann scoil atá faoi 
úinéireacht agus faoi bhainistíocht na scoile 
agus féadfaidh daltaí iad a thabhairt abhaile 

leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha inár scoil agus is 
féidir liom iad a thabhairt abhaile liom nuair is 

gá 

C11 OP 
DEIGHILT DHIGITEACH: 
bearta chun dúshláin a 

shainaithint 

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil chun go 
sainaithneofar dúshláin a bhaineann le 

riachtanais foghlama na ndaltaí agus a gcúlra 
socheacnamaíoch a thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an gcianfhoghlaim  

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil chun go 
sainaithneofar dúshláin a bhaineann le 

riachtanais foghlama na ndaltaí agus a gcúlra 
socheacnamaíoch a thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an gcianfhoghlaim  

 

  



 

              
 

Réimse C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Baineann an réimse seo le hinfreastruchtúr cuí iontaofa slán (mar shampla, trealamh, bogearraí, acmhainní faisnéise, nasc idirlín, tacaíocht theicniúil nó 
spás fisiciúil) sa scoil. Cabhraíonn sé le cleachtais nuálacha teagaisc, foghlama agus mheasúnaithe agus déanann sé níos éasca é. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

C12 OP 

DEIGHILT DHIGITEACH: 
Tacaíocht chun dul i 

ngleic le dúshláin 
 

Tá plean i bhfeidhm inár scoil chun cabhrú le 
múinteoirí dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 

le riachtanais foghlama na ndaltaí agus a 
gcúlra socheacnamaíoch a thagann chun cinn 

leis an gcianteagasc agus leis an 
gcianfhoghlaim   

Tá plean i bhfeidhm inár scoil chun cabhrú le 
múinteoirí dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 

le riachtanais foghlama na ndaltaí agus a 
gcúlra socheacnamaíoch a thagann chun cinn 

leis an gcianteagasc agus leis an 
gcianfhoghlaim   

 

C13 OP 
Do ghléas féin a 
thabhairt leat 

Inár scoil, tugann na daltaí a ngléasanna 
iniompartha féin leo chuig ceachtanna agus 

baineann siad úsáid astu 

Inár scoil, tugann na daltaí a ngléasanna 
iniompartha féin leo chuig ceachtanna agus 

baineann siad úsáid astu lena linn 

Inár scoil, is féidir liom mo ghléas iniompartha 
féin a thabhairt liom agus é a úsáid le linn 
ceachtanna 

C14 OP Spásanna fisiciúla 
Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla le 

teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla le 
teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

C15 OP 
Teicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, má bhíonn tacaíocht speisialta ó 
dhaltaí, is féidir leo teacht ar theicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, bíonn rochtain ar theicneolaíochtaí 
cuiditheacha ag daltaí a dteastaíonn tacaíocht 

speisialta uathu 

 

C16 OP 
Leabharlanna/stórtha 

ar líne 

Inár scoil, tá leabharlanna nó stórtha ar líne 
ann agus tá ábhair theagaisc agus foghlama 

iontu 

Inár scoil, is ann do leabharlanna nó stórtha ar 
líne a gcoimeádtar ábhair theagaisc agus 

foghlama iontu 

Inár scoil, tá leabharlanna ar líne ann agus tá 
ábhair foghlama le haghaidh mo chuid oibre 
scoile orthu 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 1 
Déantar iniúchadh sa réimse seo ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go n-éascaíonn an scoil forbairt ghairmiúil leanúnach na foirne ar fad ar gach 

leibhéal agus go n-infheistíonn sí san fhorbairt sin. Is féidir le forbairt ghairmiúil leanúnach tacú le forbairt agus comhtháthú modhanna nua teagaisc agus 
foghlama ina mbaintear leas as teicneolaíochtaí digiteacha chun torthaí foghlama níos fearr a bhaint amach. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

D1 
Riachtanais forbartha 

gairmiúla leanúnaí 

Pléimid leis na múinteoirí sa scoil na riachtanais 
forbartha gairmiúla leanúnaí atá acu le 

haghaidh teagasc le teicneolaíochtaí digiteacha 

Pléann na ceannairí scoile linne, na múinteoirí, 
na riachtanais forbartha gairmiúla leanúnaí atá 
againn le haghaidh teagasc le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

D2 
Rannpháirtíocht i 

bhforbairt ghairmiúil 
leanúnach 

Bíonn deiseanna ag na múinteoirí sa scoil páirt 
a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach le 

haghaidh teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Bíonn deiseanna agam páirt a ghlacadh i 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach le haghaidh 

teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

 

D3 Eispéiris a chomhroinnt 
Tacaímid leis na múinteoirí sa scoil eispéiris i 

dteagasc le teicneolaíochtaí digiteacha a 
chomhroinnt laistigh den phobal scoile 

Tacaíonn na ceannairí scoile linn eispéiris i 
dteagasc le teicneolaíochtaí digiteacha a 

chomhroinnt laistigh den scoil 
 

 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 
Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

- 

Úsáideacht na 
gníomhaíochta 

forbartha gairmiúla 
leanúnaí 

 

Más rud é, sa bhliain seo a chuaigh thart, gur 
ghlac tú páirt in aon cheann de na 

gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla leanúnaí 
seo a leanas ar úsáid oideolaíoch a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha, luaigh cé chomh 

húsáideach agus a bhí siad duit 

 

- 
Foghlaim ghairmiúil 
aghaidh ar aghaidh 

 
Cúrsaí, seimineáir nó comhdhálacha aghaidh ar 

aghaidh lasmuigh den scoil 
 

- 
Foghlaim ghairmiúil ar 

líne 
 

Cúrsaí ar líne, seimineáir ghréasáin nó 
comhdhálacha ar líne 

 

- 
Foghlaim trí 
chomhoibriú 

 
Foghlaim ó mhúinteoirí eile laistigh de do scoil 

trí chomhoibriú ar líne nó as líne 
 

- 
Foghlaim trí líonraí 

gairmiúla 
 

Foghlaim ó mhúinteoirí eile trí líonraí 
múinteoirí ar líne nó trí phobail chleachtais 

(amhail eTwinning) 
 

- 
Meantóireacht/cóitseáil 

inmheánach 
 

Meantóireacht nó cóitseáil inmheánach, mar 
chuid de shocrú foirmiúil scoile 

 

- 
Oiliúint inmheánach 

eile 
 

Seisiúin eile oiliúna inmheánaí ar eagraigh an 
scoil iad (mar shampla, ceardlanna ón 

gcomhordaitheoir TFC nó breathnú ar theagasc 
múinteoirí eile) 

 

- Cuairteanna staidéir  
Cuairteanna staidéir (mar shampla, ar 
scoileanna eile, ar ghnólachtaí nó ar 

eagraíochtaí) 
 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 
Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

- Cláir chreidiúnaithe  
Cláir chreidiúnaithe (mar shampla, 

gearrchúrsaí creidiúnaithe, cláir chéime) 
 

- 
Deiseanna eile 

forbartha gairmiúla 
leanúnaí 

 
Deiseanna eile forbartha gairmiúla leanúnaí a 

bhaineann le teagasc le teicneolaíochtaí 
digiteacha (tabhair sonraí) 

 

Cwestiwn 
agored 

Samplaí de 
ghníomhaíocht 

éifeachtach forbartha 
gairmiúla leanúnaí 

Tabhair sampla de ghníomhaíocht forbartha gairmiúla leanúnaí ar úsáid oideolaíoch a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha a mheas tú a bheith éifeachtach go háirithe. 

 

 

  



 

              
 

Réimse E: Oideolaíocht: Tacaíochtaí agus Acmhainní 
Baineann an réimse seo leis an ullmhúchán chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid don fhoghlaim trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú 

agus a chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

E1 
Acmhainní oideachais 

ar líne 

Déanann na múinteoirí sa scoil cuardach ar 
líne le haghaidh acmhainní digiteacha 

oideachais 

Déanaim cuardach ar líne le haghaidh 
acmhainní digiteacha oideachais 

 

E2 
Acmhainní digiteacha a 

chruthú 

Déanann na múinteoirí sa scoil acmhainní 
digiteacha a chruthú chun tacú lena gcuid 

teagaisc 

Déanaim acmhainní digiteacha a chruthú chun 
tacú le mo chuid teagaisc 

 

E3 
Úsáid a bhaint as 

timpeallachtaí 
foghlama fíorúla 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
timpeallachtaí foghlama fíorúla leis na daltaí 

Bainim úsáid as timpeallachtaí foghlama 
fíorúla leis na daltaí 

Baineann ár múinteoirí úsáid as ardáin ar líne, 
agus is féidir linn bheith páirteach iontu, chun 

cabhrú lenár gcuid foghlama 
 

E4 
Cumarsáid a 

dhéanamh leis an 
bpobal scoile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 

cumarsáid a bhaineann leis an scoil 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le 
haghaidh cumarsáid a bhaineann leis an scoil 

 

E5 OP 
Acmhainní oscailte 

oideachais 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

acmhainní oideachais oscailte 
Bainim úsáid as acmhainní oideachais oscailte  

Cwestiwn 
agored 

An teicneolaíocht atá 
úsáideach don teagasc 

 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht 
dhigiteach (trealamh, bogearraí, ardán, 

acmhainn...) a mheasann tú a bheith úsáideach 
go háirithe don teagasc 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht 
dhigiteach (trealamh, bogearraí, ardán, 

acmhainn...) a mheasann tú a bheith úsáideach 
go háirithe don fhoghlaim 

 

  



 

              
 

Réimse F: Oideolaíocht: Cur chun feidhme sa seomra ranga 
Baineann an réimse seo leis na teicneolaíochtaí digiteacha don fhoghlaim a chur i bhfeidhm trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú agus a 

chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

F1 
An teagasc a chur in 

oiriúint do riachtanais 
daltaí 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid 

teagaisc a chur in oiriúint do riachtanais aonair 
na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun mo chuid teagaisc a chur in oiriúint do 

riachtanais aonair na ndaltaí 

Inár scoil, tugann na múinteoirí gníomhaíochtaí 
difriúla dúinn agus baineann siad úsáid as an 

teicneolaíocht a oireann dár riachtanais 

F3 
An chruthaitheacht a 

chothú 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
gníomhaíochtaí foghlama digití lena 

gcothaítear cruthaitheacht na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cruthaitheacht na ndaltaí a chothú 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht le 
haghaidh gníomhaíochtaí cruthaitheacha 

 

F4 
Páirt a thabhairt do 

dhaltaí 
Socraíonn na múinteoirí sa scoil gníomhaíochtaí 

foghlama digití ina dtugtar páirt do dhaltaí 
Socraím gníomhaíochtaí foghlama digití ina 

dtugtar páirt do dhaltaí 

Inár scoil, glacaim páirt níos gníomhaí in obair 
scoile nuair a bhainimid úsáid as an 

teicneolaíocht 

F5 Comhoibriú idir daltaí 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun comhoibriú 
daltaí a éascú 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun comhoibriú daltaí a éascú 

I mo scoil, bainimid úsáid as an teicneolaíocht 
le haghaidh obair ghrúpa 

F6 
Tionscadail 

traschuraclaim 

Tugann na múinteoirí sa scoil páirt do dhaltaí in 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh tionscadail traschuraclaim 

Tugaim páirt do dhaltaí in úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha i dtionscadail 

traschuraclaim 

Inár scoil, bainimid úsáid as an teicneolaíocht le 
haghaidh tionscadail a nascann ábhair dhifriúla 

 

 

  



 

              
 

Réimse G: Cleachtais mheasúnaithe 

Baineann an réimse seo le bearta a bhféadfadh scoileanna breithniú ar iad a dhéanamh chun an bhéim a aistriú de réir a chéile ó mheasúnú traidisiúnta i 
dtreo stór níos cuimsithí cleachtas. D’fhéadfadh cleachtais mheasúnaithe le cuidiú teicneolaíochta atá pearsantaithe, barántúil agus dírithe ar an dalta a 

bheith i gceist leis an stór cleachtas sin. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

G1 Scileanna a mheasúnú 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun measúnú a 
dhéanamh ar scileanna daltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun measúnú a dhéanamh ar scileanna daltaí 

G3 Aiseolas tráthúil 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun aiseolas 
tráthúil a thabhairt do dhaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun aiseolas tráthúil a thabhairt do dhaltaí 

Inár scoil, bainimid úsáid as an teicneolaíocht 
chun gur féidir linn aiseolas tapa a fháil ar ár 

gcuid foghlama 
 

G5 
Féinmhachnamh ar an 

bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun cur ar chumas 

daltaí machnamh a dhéanamh ar a gcuid 
foghlama féin 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cur ar chumas daltaí machnamh a 

dhéanamh ar a gcuid foghlama féin 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht le 
teacht ar thuiscint faoi mo chuid láidreachtaí 

agus laigí mar fhoghlaimeoir 
 

G6 
Aiseolas ó dhalta 

amháin do dhaltaí eile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun cur ar chumas 
daltaí aiseolas a thabhairt ar obair daltaí eile 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cur ar chumas daltaí aiseolas a thabhairt 

ar obair daltaí eile 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht 
chun aiseolas a thabhairt do dhaltaí eile 

 

G7 OP Measúnú digiteach 
Tacaímid le múinteoirí úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun críocha 

measúnaithe 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom úsáid a bhaint 
as teicneolaíochtaí digiteacha chun críocha 

measúnaithe 
 

G8 OP 
An fhoghlaim a 

thaifeadadh 

Cuireann na múinteoirí sa scoil ar chumas daltaí 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

chun a gcuid foghlama a dhoiciméadú 

Cuirim ar chumas daltaí úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid 

foghlama a dhoiciméadú 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht 
chun taifead a choinneáil ar mo chuid 

foghlama  
 

G9 OP 
Úsáid a bhaint as 

sonraí chun feabhas a 
chur ar an bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as sonraí 
digiteacha faoi dhaltaí aonair chun feabhas a 

chur ar a n-eispéireas foghlama 

Bainim úsáid as sonraí digiteacha faoi dhaltaí 
aonair chun feabhas a chur ar a n-eispéireas 

foghlama 
 

G10 OP 

Aitheantas a thabhairt 
do scileanna a 

fhorbraítear lasmuigh 
den scoil 

Is mór ag na múinteoirí sa scoil na scileanna 
digiteacha a fhorbraíonn na daltaí lasmuigh 

den scoil 

Is mór agam na scileanna digiteacha a 
fhorbraíonn na daltaí lasmuigh den scoil 

Bíonn meas ag múinteoirí na scoile ar na 
scileanna digiteacha a fhorbraím lasmuigh den 

scoil 
 

  



 

              
 

Réimse H: Inniúlacht Dhigiteach Daltaí 
Baineann an réimse seo leis an tacar scileanna, eolais agus dearcthaí a chuireann ar chumas daltaí úsáid atá muiníneach, cruthaitheach agus riachtanach a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

H1 Iompraíocht shábháilte 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 

a iompar ar bhealach sábháilte ar líne 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 

a iompar ar bhealach sábháilte ar líne 
Inár scoil, foghlaimím conas mé féin a iompar 

go sábháilte ar líne 

H3 
Iompraíocht 
fhreagrach 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 
a iompar ar bhealach freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 
a iompar ar bhealach freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas a bheith freagrach 
agus meas a léiriú ar dhaoine eile agus mé ar 

líne 

H4 
Cáilíocht na faisnéise a 

sheiceáil 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo a sheiceáil go bhfuil an fhaisnéis a aimsíonn 

siad ar líne iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo a sheiceáil go bhfuil an fhaisnéis a aimsíonn 

siad ar líne iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimím conas seiceáil a 
dhéanamh go bhfuil an t-eolas a aimsím ar líne 

iontaofa agus cruinn 

H6 
Aitheantas a thabhairt 

do shaothar daoine 
eile 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo aitheantas a thabhairt do shaothar daoine 

eile a aimsíonn siad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo aitheantas a thabhairt do shaothar daoine 

eile a aimsíonn siad ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas úsáid a bhaint as 
saothar daoine eile a aimsím ar líne 

 

H7 
Inneachar digiteach a 

chruthú 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo inneachar digiteach a chruthú 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo inneachar digiteach a chruthú 

Inár scoil, foghlaimím conas ábhar digiteach a 
chruthú 

 

H8 
Foghlaim conas 

cumarsáid a dhéanamh 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo cumarsáid a dhéanamh ach úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo cumarsáid a dhéanamh ach úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimím conas an teicneolaíocht a 
úsáid chun cumarsáid a dhéanamh 

 

H10 OP 
Scileanna digiteacha ar 

fud ábhair dhifriúla 

Déanaimid deimhin de go bhforbraíonn na 
daltaí a scileanna digiteacha ar fud ábhair 

dhifriúla 

Déanann na ceannairí scoile deimhin de go 
bhforbraíonn na daltaí a scileanna digiteacha 

ar fud ábhair dhifriúla 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht in 
ábhair dhifriúla 

H11 OP 
Códú nó ríomhchlárú a 

fhoghlaim 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo códú nó ríomhchlárú a dhéanamh 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo códú nó ríomhchlárú a dhéanamh 
Inár scoil, foghlaimím conas códú nó 

ríomhchlárú a dhéanamh 

H13 OP 
Fadhbanna teicniúla a 

réiteach 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo fadhbanna teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo fadhbanna teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimím conas fadhbanna 
teicniúla a réiteach agus mé ag baint úsáid as 

an teicneolaíocht 
 

 

  



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Aois Aois2 Aois2 Cén bhliain inar rugadh thú? 

Inscne Inscne Inscne Inscne 

Taithí oibre san oideachas 
Agus an scoilbhliain seo san áireamh, cá mhéad 

bliain taithí oibre atá agat san oideachas san 
iomlán?3 

Agus an scoilbhliain seo san áireamh, cá mhéad 
bliain taithí oibre atá agat san oideachas san 

iomlán?3 
 

An teicneolaíocht a ghlacadh 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a dhéanann 
an cur síos is fearr ar an gcur chuige a ghlacann 

tú i leith teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh?4 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a dhéanann 
an cur síos is fearr ar an gcur chuige a ghlacann 

tú i leith teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh?4 

 

Tosca diúltacha a bhaineann 
leis an teicneolaíocht a úsáid 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon cheann 
de na tosca seo a leanas dochar don teagasc 

agus don fhoghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha i do scoil?5 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon cheann 
de na tosca seo a leanas dochar don teagasc 

agus don fhoghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha i do scoil?5 

 

 Tosca diúltacha a bhaineann le 
húsáid teicneolaíochta sa bhaile 

(Foghlaim chumaisc ) 

An gcuireann na fachtóirí seo a leanas isteach 
ar an bhfoghlaim chumaisc6 

An gcuireann na fachtóirí seo a leanas isteach ar 
an bhfoghlaim chumaisc6 

 

 

2 Faoi bhun 25 bliana d’aois; 25-29 mbliana d’aois; 30-39 mbliana d’aois; 40-49 mbliana d’aois; 50-59 mbliana d’aois; 60 bliain d’aois nó níos sine; B’fhearr liom gan a rá 
3 Níos lú ná 1 bhliain; 1-2 bhliain; 3-5 bliana; 6-10 mbliana; 11-15 bliana; 16-20 bliain; Níos mó ná 20 bliain; B’fhearr liom gan a rá 
4 Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh tar éis d’fhormhór mo chomhghleacaithe déanamh amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh chomh tapa agus a dhéanann formhór mo 
chomhghleacaithe amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh go luath nuair a fheicim tairbhí soiléire leo; Is gnách go mbím ar dhuine de na chéad daoine a bhaineann triail as teicneolaíochtaí 
nua; B’fhearr liom gan a rá 
5 Easpa cistiúcháin; Trealamh digiteach neamhleor; Nasc idirlín atá neamhiontaofa nó mall; Srianta spáis sa scoil; Tacaíocht theicniúil theoranta nó gan aon tacaíocht theicniúil; Easpa ama do mhúinteoirí; Inniúlacht 
dhigiteach íseal i measc múinteoirí; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc daltaí; Eile 
6 Rochtain theoranta ag daltaí ar ghléasanna digiteacha; Rochtain theoranta ag daltaí ar nasc idirlín iontaofa; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc teaghlach; Easpa ama ag múinteoirí chun ábhar a fhorbairt don 
chianteagasc;  Easpa ama ag múinteoirí chun aiseolas a chur ar fáil do daltaí; Deacrachtaí na daltaí spreagadh le dul i ngleic leis an bhfoghlaim;Deacrachtaí ag tacú le teaghlaigh agus/nó caomhnóirí chun cabhrú le 
daltaí dul i ngleic leis an gcianfhoghlaim; ; Eile 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Tosca dearfacha a bhaineann le 
húsáid teicneolaíochta sa bhaile 

(Foghlaim chumaisc ) 

An mbíonn tionchar ag na fachtóirí seo a leanas 
ar fhoghlaim chumaisc dhearfach??7 

An mbíonn tionchar ag na fachtóirí seo a leanas 
ar fhoghlaim chumaisc dhearfach??7 

 

Muinín as an teicneolaíocht a 
úsáid 

 
Cé chomh muiníneach agus atá tú as úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sna réimsí 
seo a leanas? 

 

Ceachtanna a ullmhú  

Ceachtanna a ullmhú trí acmhainní digiteacha 
éagsúla (mar shampla, taispeántais sleamhnán, 
íomhánna, comhaid fuaime nó físeáin) a chur in 

eagar nó a chruthú8 

 

Teagasc ranga  

Rang a theagasc ach úsáid a bhaint as gléasanna 
éagsúla (amhail cláir bhána idirghníomhacha, 
teilgeoirí físe) agus as acmhainní éagsúla (mar 
shampla, quizeanna ar líne, meabhairmhapaí, 

ionsamhlúcháin) 8 

 

Aiseolas agus tacaíocht  
Aiseolas pearsanta agus tacaíocht phearsanta a 

thabhairt do dhaltaí nó measúnú a dhéanamh ar 
an aiseolas nó an tacaíocht sin8 

 

Cumarsáid  
Cumarsáid a dhéanamh le daltaí agus le 

tuismitheoirí8 
 

An céatadán den am atá ar fáil 
don teagasc digiteach 

 

Cén céatadán den am teagaisc a chaith tú ar 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sa 

rang sna 3 mhí seo a chuaigh thart? 9 
 

 
 
7 Tá taithí ag an scoil ar úsáid timpeallachtaí Fíorúla Foghlama; Tá fáil ag an scoil ar thobar acmhainní digiteacha ar líne atá dea-eagraithe; Tá beartas “Beir do Ghléas Féin 

Leat” ag an scoil; Glacann múinteoirí páirt i gcláir forbartha gairmiúla; Comhoibríonn múinteoirí laistigh den scoil ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha agus ar chruthú 
acmhainní; Comhoibríonn an scoil le scoileanna agus le heagraíochtaí eile; Tá beartas digiteach ag an scoil; Bíonn cumarsáid dhea-eagraithe agus rialta ag an scoil le 
teaghlaigh agus/nó caomhnóirí; Eile 
8 Nílim muiníneach ar chor ar bith; Nílim muiníneach; Táim beagáinín muiníneach; Táim muiníneach; Táim an-mhuiníneach; B’fhearr liom gan a rá 
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; B’fhearr liom gan a rá  



 

              
 

 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Úsáid ama   
Cé chomh minic agus a dhéanann tú na nithe 

seo? 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
scoil 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa scoil le 

haghaidh obair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
bhaile d’obair scoile 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa bhaile le 

haghaidh obair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil 
lasmuigh den scoil don fhoghlaim 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht lasmuigh 

den scoil le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama 
nach mbaineann le hobair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
bhaile do spraoi 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa bhaile le 

haghaidh gníomhaíochtaí spraíúla 11 

Gan aon teicneolaíocht a bheith 
ar fáil lasmuigh den scoil 

  
Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí lasmuigh 

den scoil nach mbaintear úsáid as 
teicneolaíocht ar bith iontu10 

Tá fáil ag daltaí ar ghléasanna 
lasmuigh den scoil 

  
An bhfuil fáil agat ar ghléasanna digiteacha 
(ríomhaire, ríomhaire glúine, táibléad, fón 

póca) sa bhaile11 

Eolas teicniúil na ndaltaí 
 

  
Nuair a thugtar faoi cheachtanna ón mbaile le 

teicneolaíochtaí digiteacha…12 

 

 
10 Riamh nó fíorannamh; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na míosa, ach ní gach seachtain; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na seachtaine, ach ní gach lá; Ar feadh uair amháin ar a 
mhéad gach lá; Ar feadh níos mó ná uair amháin gach lá; B’fhearr liom gan a rá 
11 Níl fáil agam ar ghléas digiteach chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá fáil agam ar ghléas digiteach ach níl sé oiriúnach le húsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá gléas digiteach 
comhroinnte againn sa bhaile is féidir liom a úsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile ach ní bhíonn sé ar fáil i gcónaí nuair a theastaíonn sé uaim; Tá gléas digiteach comhroinnte againn sa 
bhaile is féidir liom a úsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile nuair a theastaíonn sé uaim; Tá fáil agam ar ghléas digiteach atá oiriúnach le húsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile 
12 Tá a fhios agam conas na bogearraí/aipeanna a úsáid gan chabhair; I Iarraim ar mo theaghlach agus/nó ar chaomhnóir cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Iarraim ar mo chairde 
cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Iarraim ar mo mhúinteoirí cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Níl aon duine agam ar féidir cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Ní 
iarraim cabhrú fiú nuair a bhíonn sé ag teastáil uaim; I Aimsíonn cabhair ar an idirlíon; Bíonn fadhbanna nascachta agam; Ba mhaith liom na teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun níos mó 
teagmhála a dhéanamh le mo chomhdhaltaí; Tugadh faisnéis dom ar an mbealach ar cheart dom gléasanna digiteacha a úsáid; It Bíonn sé deacair orm spás ciúin a aimsiú nuair a úsáidim 
gléasanna digiteacha don fhoghlaim; Is minic a chuirtear isteach orm nuair a úsáidim gléasanna digiteacha don fhoghlaim 

 
 



 

              
 

Ar deireadh, tabhair d’aiseolas dúinn ar SELFIE 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Scór foriomlán 
Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 

as 10 a thabharfá dó? 
 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 
as 10 a thabharfá dó? 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 
as 10 a thabharfá dó? 

SELFIE a mholadh 
Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí?13 
Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí?13 
 

Moltaí le haghaidh feabhais 
Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 

thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí 
in iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 
thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí in 

iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 
thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí in 

iúl dúinn. 

 

 

13 Seans ar bith; Seans beag; Seans measartha; Seans maith; Seans an-mhaith; B’fhearr liom gan a rá 

 

 

  



 

              
 

 

  

Ceistneoirí le haghaidh dheireadh 

 gairmoideachas iar-bhunscoile 

 

 

 

 



 

              
 

Réimse A: Ceannaireacht 
"Baineann an réimse seo le ról na ceannaireachta i dteicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú ar fud na scoile agus in úsáid éifeachtach a bhaint as na 

teicneolaíochtaí sin i bpríomhobair na scoile, mar atá: an teagasc agus an fhoghlaim. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda1 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

A1 An straitéis dhigiteach Inár scoil, tá straitéis dhigiteach againn Inár scoil, tá straitéis dhigiteach i bhfeidhm  

A2 
Forbairt na straitéise le 

múinteoirí 
Forbraímidne an straitéis dhigiteach don scoil 

in éineacht leis na múinteoirí 

Tugann na ceannairí scoile ról dúinne, na 
múinteoirí, i straitéis dhigiteach na scoile a 

fhorbairt 

 

A3 
Bealaí nua chun 

teagasc 

Tacaímid le múinteoirí triail a bhaint as 
modhanna nua chun teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom triail a bhaint 
as modhanna nua chun teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

 

A6 
Bíonn ról ag 

cuideachtaí sa straitéis 

Inár scoil, na cuideachtaí a gcomhoibrímid leo 
bíonn baint acu le forbairt straitéis dhigiteach 

na scoile 

Inár scoil, na cuideachtaí a gcomhoibrímid leo 
bíonn baint acu le forbairt straitéis dhigiteach 

na scoile 
 

A4 OP 
Bíonn am ann chun an 

teagasc digiteach a 
iniúchadh 

Inár scoil, bíonn am ag múinteoirí chun 
iniúchadh a dhéanamh ar shlite ar féidir leo 

feabhas a chur ar a gcuid teagaisc le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn agam am chun iniúchadh a 
dhéanamh ar dhóigheanna ar féidir liom 
feabhas a chur 37aid37 chuid teagaisc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

 

A5 OP 
Rialacha cóipchirt agus 

ceadúnúcháin 

Inár scoil, cuirimid rialacha cóipchirt agus 
ceadúnúcháin i bhfeidhm agus sinn ag baint 

úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 
teagaisc agus foghlama 

Inár scoil, cuirimid rialacha cóipchirt agus 
ceadúnúcháin i bhfeidhm le linn úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 
teagaisc agus foghlama 

 

 
1 Tá an cód seo in úsáid i dtuairisc scoile SELFIE chun na ceisteanna a aithint 

  



 

              
 

Réimse B: Comhoibriú & Líonrú 
Baineann an réimse seo leis na bearta ar féidir le scoileanna a bhreithniú chun tacú le cultúr comhoibríoch agus cumarsáideach chun taithí a roinnt agus 

foghlaim go héifeachtach laistigh agus lasmuigh de na teorannacha eagraíochtúla.   

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda1 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

B1 
Athbhreithniú ar dhul 

chun cinn 

Inár scoil, déanaimid athbhreithniú ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh ar theagasc agus ar 

fhoghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, déanaimid athbhreithniú ar an dul 
chun cinn atá á dhéanamh ar theagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

 

B2 
Díospóireacht ar úsáid 

na teicneolaíochta 

Inár scoil, pléimid na buntáistí agus na 
míbhuntáistí a bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, pléimid na buntáistí agus na 
míbhuntáistí a bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, labhraímid leis na múinteoirí faoi na 
buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le 

húsáid a bhaint as an teicneolaíocht don 
fhoghlaim 

B3  Comhpháirtíochtaí 
Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha inár gcomhpháirtíochtaí le 
heagraíochtaí eile 

Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 
digiteacha inár gcomhpháirtíochtaí le 

heagraíochtaí eile 

 

B4 OP 
“Sineirgí don 

Chianteagasc agus don 
Chianfhoghlaim 

Comhoibrímid le scoileanna agus/nó 
eagraíochtaí eile inár scoil chun tacú le húsáid 

na dteicneolaíochtaí digiteacha 

Comhoibrímid le scoileanna agus/nó 
eagraíochtaí eile inár scoil chun tacú le húsáid 

na dteicneolaíochtaí digiteacha 
 

  



 

              
 

Réimse C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Baineann an réimse seo le hinfreastruchtúr cuí iontaofa slán (mar shampla, trealamh, bogearraí, acmhainní faisnéise, nasc idirlín, tacaíocht theicniúil nó 
spás fisiciúil) sa scoil. Cabhraíonn sé le cleachtais nuálacha teagaisc, foghlama agus mheasúnaithe agus déanann sé níos éasca é. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

C1 Bonneagar 
Inár scoil, tacaíonn an t-infreastruchtúr 

digiteach le teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn an bonneagar digiteach le 
teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 
 

C2 
Gléasanna digiteacha 

don teagasc 
Inár scoil, tá gléasanna digiteacha ann le 

húsáid sa teagasc 
Inár scoil, is ann do ghléasanna digiteacha ar 
féidir liom úsáid a bhaint astu don teagasc 

 

C3 Rochtain idirlín 
Inár scoil, is ann do rochtain ar an idirlíon le 

haghaidh teagasc agus foghlaim 
Inár scoil, is ann do rochtain ar an idirlíon le 

haghaidh teagasc agus foghlaim 

Inár scoil bím ábalta dul ar an idirlíon le 
haghaidh foghlama 

 

C5 Tacaíocht theicniúil 
Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ar 39aid 
má bhíonn fadhbanna ann le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ar 39aid i 
gcás fadhbanna le teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil ann má tá 
fadhbanna agam le teicneolaíochtaí digiteacha 

C7 Cosaint sonraí Inár scoil, tá córais chosanta sonraí i bhfeidhm Inár scoil, tá córais chosanta sonraí i bhfeidhm  

C8 
Gléasanna digiteacha 

don fhoghlaim 

Inár scoil, tá gléasanna digiteacha ag an scoil 
agus úsáideann na daltaí iad nuair is gá dóibh 

sin a dheanamh 

Inár scoil, is ann do ghléasanna digiteacha ar 
féidir leis na daltaí úsáid a bhaint astu nuair a 
theastaíonn 39aid uathu, ar gléasanna iad atá 

faoi úinéireacht/bhainistíocht na scoile 

Inár scoil, tá ríomhairí nó ríomhairí táibléid 
ann agus is féidir liom úsáid a bhaint astu 

C17 
Bunachar sonraí ina 

bhfuil liosta de 
sholáthraithe oiliúna 

Inár scoil, is féidir le daltaí dul ar bhunachar 
sonraí ina bhfuil liosta de sholáthraithe oiliúna 

ionchuideachta¡ 

Inár scoil, is féidir le daltaí dul ar bhunachar 
sonraí ina bhfuil liosta de sholáthraithe oiliúna 

ionchuideachta¡ 

Inár scoil, is féidir liom dul ar bhunachar sonraí 
ina bhfuil liosta de chuideachtaí a chuireann 
cúrsaí oiliúna, printíseachtaí agus deiseanna 

eile ar fáil 

C10 OP 
Gléasanna do daltaí atá 

faoi úinéireacht na 
scoile 

Tá gléasanna iniompartha ann scoil atá faoi 
úinéireacht agus faoi bhainistíocht na scoile 
agus féadfaidh daltaí iad a thabhairt abhaile 

leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha ann scoil atá faoi 
úinéireacht agus faoi bhainistíocht na scoile 
agus féadfaidh daltaí iad a thabhairt abhaile 

leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha inár scoil agus is 
féidir liom iad a thabhairt abhaile liom nuair is 

gá 

     



 

              
 

Réimse C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Baineann an réimse seo le hinfreastruchtúr cuí iontaofa slán (mar shampla, trealamh, bogearraí, acmhainní faisnéise, nasc idirlín, tacaíocht theicniúil nó 
spás fisiciúil) sa scoil. Cabhraíonn sé le cleachtais nuálacha teagaisc, foghlama agus mheasúnaithe agus déanann sé níos éasca é. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

C11 OP 
DEIGHILT DHIGITEACH: 
bearta chun dúshláin a 

shainaithint 

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil chun go 
sainaithneofar dúshláin a bhaineann le 

riachtanais foghlama na ndaltaí agus a gcúlra 
socheacnamaíoch a thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an gcianfhoghlaim  

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil chun go 
sainaithneofar dúshláin a bhaineann le 

riachtanais foghlama na ndaltaí agus a gcúlra 
socheacnamaíoch a thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an gcianfhoghlaim  

 

C12 OP 

DEIGHILT DHIGITEACH: 
Tacaíocht chun dul i 

ngleic le dúshláin 
 

Tá plean i bhfeidhm inár scoil chun cabhrú le 
múinteoirí dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 

le riachtanais foghlama na ndaltaí agus a 
gcúlra socheacnamaíoch a thagann chun cinn 

leis an gcianteagasc agus leis an 
gcianfhoghlaim   

Tá plean i bhfeidhm inár scoil chun cabhrú le 
múinteoirí dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 

le riachtanais foghlama na ndaltaí agus a 
gcúlra socheacnamaíoch a thagann chun cinn 

leis an gcianteagasc agus leis an 
gcianfhoghlaim   

 

C13 OP 
Do ghléas féin a 
thabhairt leat 

Inár scoil, tugann na daltaí a ngléasanna 
iniompartha féin leo chuig ceachtanna agus 

baineann siad úsáid astu 

Inár scoil, tugann na daltaí a ngléasanna 
iniompartha féin leo chuig ceachtanna agus 

baineann siad úsáid astu lena linn 

Inár scoil, is féidir liom mo ghléas iniompartha 
féin a thabhairt liom agus é a úsáid le linn 
ceachtanna 

C14 OP Spásanna fisiciúla 
Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla le 

teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla le 
teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

C15 OP 
Teicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, má bhíonn tacaíocht speisialta ó 
dhaltaí, is féidir leo teacht ar theicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, bíonn rochtain ar theicneolaíochtaí 
cuiditheacha ag daltaí a dteastaíonn tacaíocht 

speisialta uathu 

 

C16 OP 
Leabharlanna/stórtha 

ar líne 

Inár scoil, tá leabharlanna nó stórtha ar líne 
ann agus tá ábhair theagaisc agus foghlama 

iontu 

Inár scoil, is ann do leabharlanna nó stórtha ar 
líne a gcoimeádtar ábhair theagaisc agus 

foghlama iontu 

Inár scoil, tá leabharlanna ar líne ann agus tá 
ábhair foghlama le haghaidh mo chuid oibre 
scoile orthu 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 1 
Déantar iniúchadh sa réimse seo ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go n-éascaíonn an scoil forbairt ghairmiúil leanúnach na foirne ar fad ar gach 

leibhéal agus go n-infheistíonn sí san fhorbairt sin. Is féidir le forbairt ghairmiúil leanúnach tacú le forbairt agus comhtháthú modhanna nua teagaisc agus 
foghlama ina mbaintear leas as teicneolaíochtaí digiteacha chun torthaí foghlama níos fearr a bhaint amach. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

D1 
Riachtanais forbartha 

gairmiúla leanúnaí 

Pléimid leis na múinteoirí sa scoil na riachtanais 
forbartha gairmiúla leanúnaí atá acu le 

haghaidh teagasc le teicneolaíochtaí digiteacha 

Pléann na ceannairí scoile linne, na múinteoirí, 
na riachtanais forbartha gairmiúla leanúnaí atá 
againn le haghaidh teagasc le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

D2 
Rannpháirtíocht i 

bhforbairt ghairmiúil 
leanúnach 

Bíonn deiseanna ag na múinteoirí sa scoil páirt 
a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach le 

haghaidh teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha 

Bíonn deiseanna agam páirt a ghlacadh i 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach le haghaidh 

teagasc agus foghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha 

 

D3 Eispéiris a chomhroinnt 
Tacaímid leis na múinteoirí sa scoil eispéiris i 

dteagasc le teicneolaíochtaí digiteacha a 
chomhroinnt laistigh den phobal scoile 

Tacaíonn na ceannairí scoile linn eispéiris i 
dteagasc le teicneolaíochtaí digiteacha a 

chomhroinnt laistigh den scoil 
 

D4 
Deiseanna forbartha 
gairmiúla leanúnaí 

Bíonn deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí 
ag na múinteoirí sa scoil le haghaidh úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha, ar 
deiseanna iad atá sonrach do na cúrsaí a 

theagascann siad 

Bíonn deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí 
agam le haghaidh úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha, ar deiseanna iad 
atá sonrach do na cúrsaí a theagascaim 

 

 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 
Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

- 

Úsáideacht na 
gníomhaíochta 

forbartha gairmiúla 
leanúnaí 

 

Más rud é, sa bhliain seo a chuaigh thart, gur 
ghlac tú páirt in aon cheann de na 

gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla leanúnaí 
seo a leanas ar úsáid oideolaíoch a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha, luaigh cé chomh 

húsáideach agus a bhí siad duit 

 

- 
Foghlaim ghairmiúil 
aghaidh ar aghaidh 

 
Cúrsaí, seimineáir nó comhdhálacha aghaidh ar 

aghaidh lasmuigh den scoil 
 

- 
Foghlaim ghairmiúil ar 

líne 
 

Cúrsaí ar líne, seimineáir ghréasáin nó 
comhdhálacha ar líne 

 

- 
Foghlaim trí 
chomhoibriú 

 
Foghlaim ó mhúinteoirí eile laistigh de do scoil 

trí chomhoibriú ar líne nó as líne 
 

- 
Foghlaim trí líonraí 

gairmiúla 
 

Foghlaim ó mhúinteoirí eile trí líonraí 
múinteoirí ar líne nó trí phobail chleachtais 

(amhail eTwinning) 
 

- 
Meantóireacht/cóitseáil 

inmheánach 
 

Meantóireacht nó cóitseáil inmheánach, mar 
chuid de shocrú foirmiúil scoile 

 

- 
Oiliúint inmheánach 

eile 
 

Seisiúin eile oiliúna inmheánaí ar eagraigh an 
scoil iad (mar shampla, ceardlanna ón 

gcomhordaitheoir TFC nó breathnú ar theagasc 
múinteoirí eile) 

 

- Cuairteanna staidéir  
Cuairteanna staidéir (mar shampla, ar 
scoileanna eile, ar ghnólachtaí nó ar 

eagraíochtaí) 
 

  



 

              
 

Réimse D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 
Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

- Cláir chreidiúnaithe  
Cláir chreidiúnaithe (mar shampla, 

gearrchúrsaí creidiúnaithe, cláir chéime) 
 

- 
Deiseanna eile 

forbartha gairmiúla 
leanúnaí 

 
Deiseanna eile forbartha gairmiúla leanúnaí a 

bhaineann le teagasc le teicneolaíochtaí 
digiteacha (tabhair sonraí) 

 

Cwestiwn 
agored 

Samplaí de 
ghníomhaíocht 

éifeachtach forbartha 
gairmiúla leanúnaí 

Tabhair sampla de ghníomhaíocht forbartha gairmiúla leanúnaí ar úsáid oideolaíoch a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha a mheas tú a bheith éifeachtach go háirithe. 

 

 

  



 

              
 

Réimse E: Oideolaíocht: Tacaíochtaí agus Acmhainní 
Baineann an réimse seo leis an ullmhúchán chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid don fhoghlaim trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú 

agus a chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

E1 
Acmhainní oideachais 

ar líne 

Déanann na múinteoirí sa scoil cuardach ar 
líne le haghaidh acmhainní digiteacha 

oideachais 

Déanaim cuardach ar líne le haghaidh 
acmhainní digiteacha oideachais 

 

E2 
Acmhainní digiteacha a 

chruthú 

Déanann na múinteoirí sa scoil acmhainní 
digiteacha a chruthú chun tacú lena gcuid 

teagaisc 

Déanaim acmhainní digiteacha a chruthú chun 
tacú le mo chuid teagaisc 

 

E3 
Úsáid a bhaint as 

timpeallachtaí 
foghlama fíorúla 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
timpeallachtaí foghlama fíorúla leis na daltaí 

Bainim úsáid as timpeallachtaí foghlama 
fíorúla leis na daltaí 

Baineann ár múinteoirí úsáid as ardáin ar líne, 
agus is féidir linn bheith páirteach iontu, chun 

cabhrú lenár gcuid foghlama 
 

E4 
Cumarsáid a 

dhéanamh leis an 
bpobal scoile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 

cumarsáid a bhaineann leis an scoil 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le 
haghaidh cumarsáid a bhaineann leis an scoil 

 

E5 OP 
Acmhainní oscailte 

oideachais 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

acmhainní oideachais oscailte 
Bainim úsáid as acmhainní oideachais oscailte  

Cwestiwn 
agored 

An teicneolaíocht atá 
úsáideach don teagasc 

 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht 
dhigiteach (trealamh, bogearraí, ardán, 

acmhainn...) a mheasann tú a bheith úsáideach 
go háirithe don teagasc 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht 
dhigiteach (trealamh, bogearraí, ardán, 

acmhainn...) a mheasann tú a bheith úsáideach 
go háirithe don fhoghlaim 

 

  



 

              
 

Réimse F: Oideolaíocht: Cur chun feidhme sa seomra ranga 
Baineann an réimse seo leis na teicneolaíochtaí digiteacha don fhoghlaim a chur i bhfeidhm trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú agus a 

chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

F1 
An teagasc a chur in 

oiriúint do riachtanais 
daltaí 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid 

teagaisc a chur in oiriúint do riachtanais aonair 
na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun mo chuid teagaisc a chur in oiriúint do 

riachtanais aonair na ndaltaí 

Inár scoil, tugann na múinteoirí gníomhaíochtaí 
difriúla dúinn agus baineann siad úsáid as an 

teicneolaíocht a oireann dár riachtanais 

F3 
An chruthaitheacht a 

chothú 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
gníomhaíochtaí foghlama digití lena 

gcothaítear cruthaitheacht na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cruthaitheacht na ndaltaí a chothú 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht le 
haghaidh gníomhaíochtaí cruthaitheacha 

 

F4 
Páirt a thabhairt do 

dhaltaí 
Socraíonn na múinteoirí sa scoil gníomhaíochtaí 

foghlama digití ina dtugtar páirt do dhaltaí 
Socraím gníomhaíochtaí foghlama digití ina 

dtugtar páirt do dhaltaí 

Inár scoil, glacaim páirt níos gníomhaí in obair 
scoile nuair a bhainimid úsáid as an 

teicneolaíocht 

F5 Comhoibriú idir daltaí 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun comhoibriú 
daltaí a éascú 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun comhoibriú daltaí a éascú 

I mo scoil, bainimid úsáid as an teicneolaíocht 
le haghaidh obair ghrúpa 

F6 
Tionscadail 

traschuraclaim 

Tugann na múinteoirí sa scoil páirt do dhaltaí in 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh tionscadail traschuraclaim 

Tugaim páirt do dhaltaí in úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha i dtionscadail 

traschuraclaim 

Inár scoil, bainimid úsáid as an teicneolaíocht le 
haghaidh tionscadail a nascann ábhair dhifriúla 

 

F8 OP Gairmthreoir 
Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha le haghaidh gairmthreorach  
Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha le haghaidh gairmthreorach 
Inár scoil, bainimid úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha le haghaidh gairmthreorach 

 

  



 

              
 

Réimse G: Cleachtais mheasúnaithe 

Baineann an réimse seo le bearta a bhféadfadh scoileanna breithniú ar iad a dhéanamh chun an bhéim a aistriú de réir a chéile ó mheasúnú traidisiúnta i 
dtreo stór níos cuimsithí cleachtas. D’fhéadfadh cleachtais mheasúnaithe le cuidiú teicneolaíochta atá pearsantaithe, barántúil agus dírithe ar an dalta a 

bheith i gceist leis an stór cleachtas sin. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

G1 Scileanna a mheasúnú 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun measúnú a 
dhéanamh ar scileanna daltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun measúnú a dhéanamh ar scileanna daltaí 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun measúnú a 

dhéanamh ar scileanna daltaí  
 

G3 Aiseolas tráthúil 
Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun aiseolas 
tráthúil a thabhairt do dhaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun aiseolas tráthúil a thabhairt do dhaltaí 

Inár scoil, bainimid úsáid as an teicneolaíocht 
chun gur féidir linn aiseolas tapa a fháil ar ár 

gcuid foghlama 
 

G5 
Féinmhachnamh ar an 

bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun cur ar chumas 

daltaí machnamh a dhéanamh ar a gcuid 
foghlama féin 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cur ar chumas daltaí machnamh a 

dhéanamh ar a gcuid foghlama féin 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht le 
teacht ar thuiscint faoi mo chuid láidreachtaí 

agus laigí mar fhoghlaimeoir 
 

G6 
Aiseolas ó dhalta 

amháin do dhaltaí eile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun cur ar chumas 
daltaí aiseolas a thabhairt ar obair daltaí eile 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cur ar chumas daltaí aiseolas a thabhairt 

ar obair daltaí eile 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht 
chun aiseolas a thabhairt do dhaltaí eile 

 

G7 OP Measúnú digiteach 
Tacaímid le múinteoirí úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun críocha 

measúnaithe 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom úsáid a bhaint 
as teicneolaíochtaí digiteacha chun críocha 

measúnaithe 
 

G8 OP 
An fhoghlaim a 

thaifeadadh 

Cuireann na múinteoirí sa scoil ar chumas daltaí 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

chun a gcuid foghlama a dhoiciméadú 

Cuirim ar chumas daltaí úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid 

foghlama a dhoiciméadú 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht 
chun taifead a choinneáil ar mo chuid 

foghlama  
 

G9 OP 
Úsáid a bhaint as 

sonraí chun feabhas a 
chur ar an bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as sonraí 
digiteacha faoi dhaltaí aonair chun feabhas a 

chur ar a n-eispéireas foghlama 

Bainim úsáid as sonraí digiteacha faoi dhaltaí 
aonair chun feabhas a chur ar a n-eispéireas 

foghlama 
 

G10 OP 

Aitheantas a thabhairt 
do scileanna a 

fhorbraítear lasmuigh 
den scoil 

Is mór ag na múinteoirí sa scoil na scileanna 
digiteacha a fhorbraíonn na daltaí lasmuigh 

den scoil 

Is mór agam na scileanna digiteacha a 
fhorbraíonn na daltaí lasmuigh den scoil 

Bíonn meas ag múinteoirí na scoile ar na 
scileanna digiteacha a fhorbraím lasmuigh den 

scoil 
 

  



 

              
 

Réimse H: Inniúlacht Dhigiteach Daltaí 
Baineann an réimse seo leis an tacar scileanna, eolais agus dearcthaí a chuireann ar chumas daltaí úsáid atá muiníneach, cruthaitheach agus riachtanach a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 
ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

H1 Iompraíocht shábháilte 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 

a iompar ar bhealach sábháilte ar líne 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 

a iompar ar bhealach sábháilte ar líne 
Inár scoil, foghlaimím conas mé féin a iompar 

go sábháilte ar líne 

H3 
Iompraíocht 
fhreagrach 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 
a iompar ar bhealach freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas iad féin 
a iompar ar bhealach freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas a bheith freagrach 
agus meas a léiriú ar dhaoine eile agus mé ar 

líne 

H4 
Cáilíocht na faisnéise a 

sheiceáil 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo a sheiceáil go bhfuil an fhaisnéis a aimsíonn 

siad ar líne iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo a sheiceáil go bhfuil an fhaisnéis a aimsíonn 

siad ar líne iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimím conas seiceáil a 
dhéanamh go bhfuil an t-eolas a aimsím ar líne 

iontaofa agus cruinn 

H6 
Aitheantas a thabhairt 

do shaothar daoine 
eile 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo aitheantas a thabhairt do shaothar daoine 

eile a aimsíonn siad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo aitheantas a thabhairt do shaothar daoine 

eile a aimsíonn siad ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas úsáid a bhaint as 
saothar daoine eile a aimsím ar líne 

 

H7 
Inneachar digiteach a 

chruthú 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo inneachar digiteach a chruthú 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo inneachar digiteach a chruthú 

Inár scoil, foghlaimím conas ábhar digiteach a 
chruthú 

 

H8 
Foghlaim conas 

cumarsáid a dhéanamh 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo cumarsáid a dhéanamh ach úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo cumarsáid a dhéanamh ach úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimím conas an teicneolaíocht a 
úsáid chun cumarsáid a dhéanamh 

 

H10 OP 
Scileanna digiteacha ar 

fud ábhair dhifriúla 

Déanaimid deimhin de go bhforbraíonn na 
daltaí a scileanna digiteacha ar fud ábhair 

dhifriúla 

Déanann na ceannairí scoile deimhin de go 
bhforbraíonn na daltaí a scileanna digiteacha 

ar fud ábhair dhifriúla 

Inár scoil, bainim úsáid as an teicneolaíocht in 
ábhair dhifriúla 

H11 OP 
Códú nó ríomhchlárú a 

fhoghlaim 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo códú nó ríomhchlárú a dhéanamh 
Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 

leo códú nó ríomhchlárú a dhéanamh 
Inár scoil, foghlaimím conas códú nó 

ríomhchlárú a dhéanamh 

H13 OP 
Fadhbanna teicniúla a 

réiteach 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo fadhbanna teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí conas is féidir 
leo fadhbanna teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimím conas fadhbanna 
teicniúla a réiteach agus mé ag baint úsáid as 

an teicneolaíocht 
 

H15 OP 
Scileanna do 

ghairmcháilíochtaí 
Inár scoil, forbraíonn na daltaí scileanna 

digiteacha a bhaineann lena ngairmcháilíocht 
Inár scoil, forbraíonn na daltaí scileanna 

digiteacha a bhaineann lena ngairmcháilíocht 
Inár scoil, forbraím scileanna digiteacha a 

bhaineann go díreach le mo réimse staidéir 

 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Aois Aois2 Aois2 Cén bhliain inar rugadh thú? 

Inscne Inscne Inscne Inscne 

Taithí oibre san oideachas 
Agus an scoilbhliain seo san áireamh, cá mhéad 

bliain taithí oibre atá agat san oideachas san 
iomlán?3 

Agus an scoilbhliain seo san áireamh, cá mhéad 
bliain taithí oibre atá agat san oideachas san 

iomlán?3 
 

An teicneolaíocht a ghlacadh 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a dhéanann 
an cur síos is fearr ar an gcur chuige a ghlacann 

tú i leith teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh?4 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a dhéanann 
an cur síos is fearr ar an gcur chuige a ghlacann 

tú i leith teagasc agus foghlaim le 
teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh?4 

 

Tosca diúltacha a bhaineann 
leis an teicneolaíocht a úsáid 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon cheann 
de na tosca seo a leanas dochar don teagasc 

agus don fhoghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha i do scoil?5 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon cheann 
de na tosca seo a leanas dochar don teagasc 

agus don fhoghlaim le teicneolaíochtaí 
digiteacha i do scoil?5 

 

 Tosca diúltacha a bhaineann le 
húsáid teicneolaíochta sa bhaile 

(Foghlaim chumaisc ) 

An gcuireann na fachtóirí seo a leanas isteach 
ar an bhfoghlaim chumaisc6 

An gcuireann na fachtóirí seo a leanas isteach ar 
an bhfoghlaim chumaisc6 

 

 
2 Faoi bhun 25 bliana d’aois; 25-29 mbliana d’aois; 30-39 mbliana d’aois; 40-49 mbliana d’aois; 50-59 mbliana d’aois; 60 bliain d’aois nó níos sine; B’fhearr liom gan a rá 
3 Níos lú ná 1 bhliain; 1-2 bhliain; 3-5 bliana; 6-10 mbliana; 11-15 bliana; 16-20 bliain; Níos mó ná 20 bliain; B’fhearr liom gan a rá 
4 Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh tar éis d’fhormhór mo chomhghleacaithe déanamh amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh chomh tapa agus a dhéanann formhór mo 
chomhghleacaithe amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh go luath nuair a fheicim tairbhí soiléire leo; Is gnách go mbím ar dhuine de na chéad daoine a bhaineann triail as teicneolaíochtaí 
nua; B’fhearr liom gan a rá 
5 Easpa cistiúcháin; Trealamh digiteach neamhleor; Nasc idirlín atá neamhiontaofa nó mall; Srianta spáis sa scoil; Tacaíocht theicniúil theoranta nó gan aon tacaíocht theicniúil; Easpa ama do mhúinteoirí; Inniúlacht 
dhigiteach íseal i measc múinteoirí; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc daltaí; Eile 
6 Rochtain theoranta ag daltaí ar ghléasanna digiteacha; Rochtain theoranta ag daltaí ar nasc idirlín iontaofa; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc teaghlach; Easpa ama ag múinteoirí chun ábhar a fhorbairt don 
chianteagasc;  Easpa ama ag múinteoirí chun aiseolas a chur ar fáil do daltaí; Deacrachtaí na daltaí spreagadh le dul i ngleic leis an bhfoghlaim;Deacrachtaí ag tacú le teaghlaigh agus/nó caomhnóirí chun cabhrú le 
daltaí dul i ngleic leis an gcianfhoghlaim; ; Eile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Tosca dearfacha a bhaineann le 
húsáid teicneolaíochta sa bhaile 

(Foghlaim chumaisc ) 

An mbíonn tionchar ag na fachtóirí seo a 
leanas ar fhoghlaim chumaisc dhearfach??7 

An mbíonn tionchar ag na fachtóirí seo a 
leanas ar fhoghlaim chumaisc dhearfach??7 

 

Muinín as an teicneolaíocht a 
úsáid 

 
Cé chomh muiníneach agus atá tú as úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sna réimsí 
seo a leanas? 

 

Ceachtanna a ullmhú  

Ceachtanna a ullmhú trí acmhainní digiteacha 
éagsúla (mar shampla, taispeántais sleamhnán, 
íomhánna, comhaid fuaime nó físeáin) a chur in 

eagar nó a chruthú8 

 

Teagasc ranga  

Rang a theagasc ach úsáid a bhaint as gléasanna 
éagsúla (amhail cláir bhána idirghníomhacha, 
teilgeoirí físe) agus as acmhainní éagsúla (mar 
shampla, quizeanna ar líne, meabhairmhapaí, 

ionsamhlúcháin) 8 

 

Aiseolas agus tacaíocht  
Aiseolas pearsanta agus tacaíocht phearsanta a 

thabhairt do dhaltaí nó measúnú a dhéanamh ar 
an aiseolas nó an tacaíocht sin8 

 

Cumarsáid  
Cumarsáid a dhéanamh le daltaí agus le 

tuismitheoirí8 
 

An céatadán den am atá ar fáil 
don teagasc digiteach 

 

Cén céatadán den am teagaisc a chaith tú ar 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sa 

rang sna 3 mhí seo a chuaigh thart? 9 
 

 
 
7 Tá taithí ag an scoil ar úsáid timpeallachtaí Fíorúla Foghlama; Tá fáil ag an scoil ar thobar acmhainní digiteacha ar líne atá dea-eagraithe; Tá beartas “Beir do Ghléas Féin 

Leat” ag an scoil; Glacann múinteoirí páirt i gcláir forbartha gairmiúla; Comhoibríonn múinteoirí laistigh den scoil ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha agus ar chruthú 
acmhainní; Comhoibríonn an scoil le scoileanna agus le heagraíochtaí eile; Tá beartas digiteach ag an scoil; Bíonn cumarsáid dhea-eagraithe agus rialta ag an scoil le 
teaghlaigh agus/nó caomhnóirí; Eile 
8 Nílim muiníneach ar chor ar bith; Nílim muiníneach; Táim beagáinín muiníneach; Táim muiníneach; Táim an-mhuiníneach; B’fhearr liom gan a rá 
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; B’fhearr liom gan a rá 

 
 
 
 



 

              
 

 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Úsáid ama   
Cé chomh minic agus a dhéanann tú na nithe 

seo? 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
scoil 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa scoil le 

haghaidh obair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
bhaile d’obair scoile 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa bhaile le 

haghaidh obair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil 
lasmuigh den scoil don fhoghlaim 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht lasmuigh 

den scoil le haghaidh gníomhaíochtaí foghlama 
nach mbaineann le hobair scoile 10 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 
bhaile do spraoi 

  
Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa bhaile le 

haghaidh gníomhaíochtaí spraíúla 10 

Gan aon teicneolaíocht a bheith 
ar fáil lasmuigh den scoil 

  
Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí lasmuigh 

den scoil nach mbaintear úsáid as 
teicneolaíocht ar bith iontu10 

Tá fáil ag daltaí ar ghléasanna 
lasmuigh den scoil 

  
An bhfuil fáil agat ar ghléasanna digiteacha 
(ríomhaire, ríomhaire glúine, táibléad, fón 

póca) sa bhaile11 
Eolas teicniúil na ndaltaí 

 
  

Nuair a thugtar faoi cheachtanna ón mbaile le 
teicneolaíochtaí digiteacha…12 

 

 
10 Riamh nó fíorannamh; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na míosa, ach ní gach seachtain; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na seachtaine, ach ní gach lá; Ar feadh uair amháin ar a 
mhéad gach lá; Ar feadh níos mó ná uair amháin gach lá; B’fhearr liom gan a rá 
11 Níl fáil agam ar ghléas digiteach chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá fáil agam ar ghléas digiteach ach níl sé oiriúnach le húsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá gléas digiteach 
comhroinnte againn sa bhaile is féidir liom a úsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile ach ní bhíonn sé ar fáil i gcónaí nuair a theastaíonn sé uaim; Tá gléas digiteach comhroinnte againn sa 
bhaile is féidir liom a úsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile nuair a theastaíonn sé uaim; Tá fáil agam ar ghléas digiteach atá oiriúnach le húsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile 
12Tá a fhios agam conas na bogearraí/aipeanna a úsáid gan chabhair; I Iarraim ar mo theaghlach agus/nó ar chaomhnóir cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Iarraim ar mo chairde 
cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Iarraim ar mo mhúinteoirí cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Níl aon duine agam ar féidir cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Ní 
iarraim cabhrú fiú nuair a bhíonn sé ag teastáil uaim; I Aimsíonn cabhair ar an idirlíon; Bíonn fadhbanna nascachta agam; Ba mhaith liom na teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun níos mó 
teagmhála a dhéanamh le mo chomhdhaltaí; Tugadh faisnéis dom ar an mbealach ar cheart dom gléasanna digiteacha a úsáid; It Bíonn sé deacair orm spás ciúin a aimsiú nuair a úsáidim 
gléasanna digiteacha don fhoghlaim; Is minic a chuirtear isteach orm nuair a úsáidim gléasanna digiteacha don fhoghlaim 
 
 
 



 

              
 

Ar deireadh, tabhair d’aiseolas dúinn ar SELFIE 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

Scór foriomlán 
Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 

as 10 a thabharfá dó? 
 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 
as 10 a thabharfá dó? 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. Cén scór 
as 10 a thabharfá dó? 

SELFIE a mholadh 
Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí?13 
Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí?13 
 

Moltaí le haghaidh feabhais 
Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 

thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí 
in iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 
thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí in 

iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú a 
thuilleadh? Cuir do smaointe agus do mholtaí in 

iúl dúinn. 

 

 

13 Seans ar bith; Seans beag; Seans measartha; Seans maith; Seans an-mhaith; B’fhearr liom gan a rá 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ceistneoirí le haghaidh dheireadh 

 gairmoideachas iar-bhunscoile, 

An fhoghlaim obairbhunaithe  
 



 

 

Réimse  A:  Ceannaireacht  
 Baineann an réimse seo le ról na ceannaireachta i dteicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú ar fud na scoile agus in úsáid éifeachtach a bhaint as na 

teicneolaíochtaí sin i bpríomhobair na scoile, mar atá: an teagasc agus an fhoghlaim. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 
Item 

Code1 

Teideal an 

ruda 
CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

OILIÚNÓIR INMHEÁNACH  

A1 

An straitéis 

dhigiteach 

Forbraímidne an straitéis 

dhigiteach don scoil in éineacht leis 

na múinteoirí 

Inár scoil, tá straitéis dhigiteach i 

bhfeidhm  

 

A2 

Forbairt na 

straitéise le 

múinteoirí 

Tacaímid le múinteoirí triail a bhaint 

as modhanna nua chun teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Tugann na ceannairí scoile ról 

dúinne, na múinteoirí, i straitéis 

dhigiteach na scoile a fhorbairt 

 

 

A3 

Bealaí nua 

chun teagasc 

Inár scoil, bíonn am ag múinteoirí 

chun iniúchadh a dhéanamh ar 

shlite ar féidir leo feabhas a chur ar 

a gcuid teagaisc le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom 

triail a bhaint as modhanna nua 

chun teagasc le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

 

A4 

OP 

Bíonn am ann 

chun an 

teagasc 

digiteach a 

iniúchadh 

Inár scoil, cuirimid rialacha cóipchirt 

agus ceadúnúcháin i bhfeidhm agus 

sinn ag baint úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh teagaisc agus foghlama 

Inár scoil, bíonn agam am chun 

iniúchadh a dhéanamh ar 

dhóigheanna ar féidir liom 

feabhas a chur ar mo chuid 

teagaisc le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

Inár gcuideachtasa, bíonn agam am 

chun iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí 

ar féidir liom feabhas a chur ar mo chuid 

oiliúna le teicneolaíochtaí digiteacha 

 

 
   

 
 



 

              
 

 

 

 

 

Réimse  A:  Ceannaireacht  

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 
Item 

Code1 

Teideal an 

ruda 
CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 

OILIÚNÓIR INMHEÁNACH  

A5 

OP 

Rialacha 

cóipchirt agus 

ceadúnúcháin 

Inár scoil, na cuideachtaí a 

gcomhoibrímid leo bíonn baint acu 

le forbairt straitéis dhigiteach na 

scoile 

Inár scoil, cuirimid rialacha 

cóipchirt agus ceadúnúcháin i 

bhfeidhm le linn úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh teagaisc agus foghlama 

 

 

A6 

Bíonn ról ag 

cuideachtaí 

sa straitéis 

Forbraímidne an straitéis 

dhigiteach don scoil in éineacht leis 

na múinteoirí 

Inár scoil, bíonn baint ag na 

cuideachtaí a gcomhoibrímid leo 

le straitéis dhigiteach na scoile a 

fhorbairt 

 

Mar chuideachta, táimid páirteach i 

straitéis dhigiteach na scoile a fhorbairt 

 



 

              
 

Réimse  B:  Comhoibriú & Líonrú 
 Baineann an réimse seo leis na bearta ar féidir le scoileanna a bhreithniú chun tacú le cultúr comhoibríoch agus cumarsáideach chun taithí a roinnt agus foghlaim 

go héifeachtach laistigh agus lasmuigh de na teorannacha eagraíochtúla.     

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 
Cód 

an 

ruda1 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

B1 

Athbhreithniú ar 

dhul chun cinn 

Inár scoil, déanaimid 

athbhreithniú ar an dul chun 

cinn atá á dhéanamh ar theagasc 

agus ar fhoghlaim le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, déanaimid 

athbhreithniú ar an dul chun 

cinn atá á dhéanamh ar theagasc 

agus ar fhoghlaim le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

 

 

B2 

Díospóireacht ar 

úsáid na 

teicneolaíochta 

Inár scoil, pléimid na buntáistí 

agus na míbhuntáistí a 

bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

Inár scoil, pléimid na buntáistí 

agus na míbhuntáistí a 

bhaineann le teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

In our school, we talk with 

Múinteoirs about the advantages 

and disadvantages of using 

technology for learning 

 

B3  

Comhpháirtíochtaí Inár scoil, bainimid úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha inár 

gcomhpháirtíochtaí le 

heagraíochtaí eile 

Inár scoil, bainimid úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha inár 

gcomhpháirtíochtaí le 

heagraíochtaí eile 

 

 

WBL 

B5 

Cumarsáid Inár scoilse, úsáidtear 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

cumarsáid a dhéanamh go rialta 

lenár gcuideachtaí oiliúna 

Inár scoilse, úsáidtear 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

cumarsáid a dhéanamh go rialta 

lenár gcuideachtaí oiliúna 

 

Inár gcuideachtasa, úsáidimse 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

cumarsáid a dhéanamh go rialta leis 

an scoil 

WBL 

B6 

Eagrú na 

Sealaíochta 

Inár scoilse, úsáidtear 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

sealaíocht daltaí a eagrú idir an 

scoil agus an chuideachta 

Inár scoilse, úsáidtear 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

sealaíocht daltaí a eagrú idir an 

scoil agus an chuideachta 

 

Inár gcuideachtasa, úsáidimse 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

sealaíocht daltaí a eagrú idir an scoil 

agus an chuideachta 

      



 

              
 

 

  

Réimse  B:  Comhoibriú & Líonrú    

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 
Cód 

an 

ruda1 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

B4_OP 

Sineirgí don 

Chianteagasc agus 

don 

Chianfhoghlaim 

 

Comhoibrímid le scoileanna 

agus/nó eagraíochtaí eile inár 

scoil chun tacú le húsáid na 

dteicneolaíochtaí digiteacha 

Comhoibrímid le scoileanna 

agus/nó eagraíochtaí eile inár 

scoil chun tacú le húsáid na 

dteicneolaíochtaí digiteacha 

 

Inár gcuideachtasa, bítear ag 

comhoibriú le scoileanna nó 

eagraíochtaí eile chun tacú le húsáid 

teicneolaíochtaí digiteacha 

 



 

              
 

Réimse  C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Baineann an réimse seo le hinfreastruchtúr cuí iontaofa slán (mar shampla, trealamh, bogearraí, acmhainní faisnéise, nasc idirlín, tacaíocht theicniúil nó spás fisiciúil) 

sa scoil. Cabhraíonn sé le cleachtais nuálacha teagaisc, foghlama agus mheasúnaithe agus déanann sé níos éasca é. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

C1 

Bonneagar Inár scoil, tacaíonn an t-

infreastruchtúr digiteach le 

teagasc agus foghlaim le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn an t-

infreastruchtúr digiteach le teagasc 

agus foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 

Inár gcuideachtasa, tacaíonn an 

bonneagar digiteach le hoiliúint le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

C2 

Gléasanna digiteacha 

don teagasc 

Inár scoil, tá gléasanna 

digiteacha ann le húsáid sa 

teagasc 

Inár scoil, tá gléasanna digiteacha 

ann le húsáid sa teagasc  

Inár gcuideachtasa, is ann do 

ghléasanna digiteacha ar féidir liom 

úsáid a bhaint astu don oiliúint 

C3 

Rochtain idirlín Inár scoil, is féidir dul ar an 

idirlíon le haghaidh teagaisc agus 

foghlama 

Inár scoil, is féidir dul ar an idirlíon 

le haghaidh teagaisc agus foghlama 

Inár scoil bím ábalta dul ar an 

idirlíon le haghaidh foghlama 

 

WBL 

C4 

Rochtain idirlín sa 

chuideachta 

 

  

I mo chuideachtasa, bíonn 

rochtain agam ar an idirlíon 

le haghaidh foghlama 

I mo chuideachtasa, bíonn rochtain 

agam ar an idirlíon le haghaidh 

oiliúna 

C5 
Tacaíocht theicniúil 

 

Inár scoil, bíonn tacaíocht 

theicniúil ar fáil má bhíonn 

fadhbanna ann le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht theicniúil 

ar fáil má bhíonn fadhbanna ann le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, bíonn tacaíocht 

theicniúil ann má tá fadhbanna 

agam le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 



 

              
 

Réimse  C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

WBL 

C6 

An tacaíocht 

theicniúil atá sa 

chuideachta 

 

  

I mo chuideachtasa, bíonn 

tacaíocht theicniúil ar fáil i gcás 

ina bhfuil fadhbanna agam le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár gcuideachtasa, bíonn tacaíocht 

theicniúil ar fáil i gcás fadhbanna le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

 

C7 Cosaint sonraí  
Inár scoil, tá córais chosanta 

sonraí i bhfeidhm 

Inár scoil, tá córais chosanta sonraí i 

bhfeidhm 
 

Inár gcuideachtasa, tá córais 

chosanta sonraí i bhfeidhm 

C8 

Gléasanna digiteacha 

don fhoghlaim 

 

Inár scoil, tá gléasanna 

digiteacha ag an scoil agus 

úsáideann na daltaí iad nuair is 

gá dóibh sin a dheanamh 

Inár scoil, tá gléasanna digiteacha 

ag an scoil agus úsáideann na daltaí 

iad nuair is gá dóibh sin a 

dheanamh 

Inár scoil, tá ríomhairí nó 

ríomhairí táibléid ann agus is 

féidir liom úsáid a bhaint astu 

 

WBL 

C9 

Gléasanna digiteacha 

don fhoghlaim atá sa 

chuideachta 

 

  

I mo chuideachtasa, féadfaidh 

mé foghlaim conas an trealamh 

(digiteach) ábhartha a 

fheidhmiú 

Na gléasanna digiteacha don 

fhoghlaim atá sa chuideachta 

 

C17 

Bunachar sonraí ina 

bhfuil liosta de 

sholáthraithe oiliúna 

 

Inár scoil, is féidir le daltaí dul ar 

bhunachar sonraí ina bhfuil 

liosta de sholáthraithe oiliúna 

ionchuideachta 

Inár scoil, is féidir le daltaí dul ar 

bhunachar sonraí ina bhfuil liosta 

de sholáthraithe oiliúna 

ionchuideachta 

Inár scoil, is féidir liom dul ar 

bhunachar sonraí ina bhfuil 

liosta de chuideachtaí a 

chuireann cúrsaí oiliúna, 

printíseachtaí agus deiseanna 

eile ar fáil 

 



 

              
 

Réimse  C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

C10 

OP 
Gléasanna do daltaí 

atá faoi úinéireacht 

na scoile 

Tá gléasanna iniompartha ann 

scoil atá faoi úinéireacht agus 

faoi bhainistíocht na scoile agus 

féadfaidh daltaí iad a thabhairt 

abhaile leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha ann scoil 

atá faoi úinéireacht agus faoi 

bhainistíocht na scoile agus 

féadfaidh daltaí iad a thabhairt 

abhaile leo nuair is gá 

Tá gléasanna iniompartha inár 

scoil agus is féidir liom iad a 

thabhairt abhaile liom nuair is gá 

 

Inár gcuideachtasa, is ann do 

ghléasanna iniompartha atá faoi 

úinéireacht agus bainistíochta na 

cuideachta is féidir le daltaí a 

thabhairt abhaile leo nuair is gá 

C11 

OP DEIGHILT 

DHIGITEACH: bearta 

chun dúshláin a 

shainaithint 

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil 

chun go sainaithneofar dúshláin 

a bhaineann le riachtanais 

foghlama na ndaltaí agus a 

gcúlra socheacnamaíoch a 

thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an 

gcianfhoghlaim  

Tá bearta i bhfeidhm inár scoil chun 

go sainaithneofar dúshláin a 

bhaineann le riachtanais foghlama 

na ndaltaí agus a gcúlra 

socheacnamaíoch a thagann chun 

cinn leis an gcianteagasc agus leis 

an gcianfhoghlaim  

 

Inár gcuideachta, tá bearta i 

bhfeidhm againn chun dúshláin a 

shainaithint a thagann chun cinn le 

linn oiliúint chianda agus a 

bhaineann le riachtanais foghlama 

daltaí agus le cúlra socheacnamaíoch 

C12 

OP 

An bhearna 

dhigiteach: tacaíocht 

chun aghaidh a 

thabhairt ar 

dhúshláin 

Tá plean i bhfeidhm inár scoil 

chun cabhrú le múinteoirí dul i 

ngleic le dúshláin a bhaineann le 

riachtanais foghlama na ndaltaí 

agus a gcúlra socheacnamaíoch a 

thagann chun cinn leis an 

gcianteagasc agus leis an 

gcianfhoghlaim   

Tá plean i bhfeidhm inár scoil chun 

cabhrú le múinteoirí dul i ngleic le 

dúshláin a bhaineann le riachtanais 

foghlama na ndaltaí agus a gcúlra 

socheacnamaíoch a thagann chun 

cinn leis an gcianteagasc agus leis 

an gcianfhoghlaim   

 

Inár gcuideachta, tá plean againn 

chun cuidiú le hoiliúnóirí dul i ngleic 

le dúshláin a thagann chun cinn le 

linn an teagaisc chianda agus na 

foghlama cianda agus a bhaineann le 

riachtanais foghlama daltaí agus le 

cúlra socheacnamaíoch   



 

              
 

Réimse  C: Infreastruchtúr agus Trealamh 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

C13 

OP 

Do ghléas féin a 

thabhairt leat 

 

Inár scoil, tugann na daltaí a 

ngléasanna iniompartha féin leo 

chuig ceachtanna agus baineann siad 

úsáid astu 

Inár scoil, tugann na daltaí a 

ngléasanna iniompartha féin leo chuig 

ceachtanna agus baineann siad úsáid 

astu 

Inár scoil, is féidir liom mo ghléas 

iniompartha féin a thabhairt liom 

agus é a úsáid le linn ceachtanna 

Inár gcuideachtasa, féadfaidh daltaí a 

ngléasanna iniompartha féin a thabhairt 

leo agus a úsáid 

C14 

OP 

Do ghléas féin a 

thabhairt leat 

 

Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla 

le teagasc agus foghlaim le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, tacaíonn spásanna fisiciúla le 

teagasc agus foghlaim le 

teicneolaíochtaí digiteacha 
 

 

C15 

OP 

Teicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, má bhíonn tacaíocht 

speisialta ó dhaltaí, is féidir leo 

teacht ar theicneolaíochtaí 

cuiditheacha 

Inár scoil, má bhíonn tacaíocht 

speisialta ó dhaltaí, is féidir leo teacht ar 

theicneolaíochtaí cuiditheacha 
 

Inár gcuideachtasa, bíonn rochtain ar 

theicneolaíochtaí cuiditheacha ag daltaí 

a dteastaíonn tacaíocht speisialta uathu 

C16 

OP 

Leabharlanna/stórtha 

ar líne 

Inár scoil, tá leabharlanna nó stórtha 

ar líne ann agus tá ábhair theagaisc 

agus foghlama iontu 

Inár scoil, tá leabharlanna nó stórtha ar 

líne ann agus tá ábhair theagaisc agus 

foghlama iontu 

I 

Inár scoil, tá leabharlanna ar líne 

ann agus tá ábhair foghlama le 

haghaidh mo chuid oibre scoile 

orthu 

Inár gcuideachtasa, is ann do 

leabharlanna nó stórtha ar líne a 

gcoimeádtar ábhair theagaisc agus 

foghlama iontu atá bainteach leis an 

ngairm bheatha a ndéantar oiliúint orthu 

WBL 

C18 

Ionsamhlúchán 

 

Inár n-institiúidse, úsáideann daltaí 

uirlisí ionsamhlúcháin agus 

suíomhanna chun an 

fhíorthimpeallacht oibre a ionsamhlú 

chun críocha na foghlama 

Inár n-institiúidse, úsáideann daltaí 

uirlisí ionsamhlúcháin agus 

suíomhanna chun an fhíorthimpeallacht 

oibre a ionsamhlú chun críocha na 

foghlama 

 

Inár gcuideachtasa, baineann daltaí úsáid 

as uirlisí ionsamhlúcháin agus 

suíomhanna chun an fhíorthimpeallacht 

oibre a ionsamhlú chun críocha na 

foghlama 



 

              
 

Réimse  D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach – Part 1 

Déantar iniúchadh sa réimse seo ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go n-éascaíonn an scoil forbairt ghairmiúil leanúnach na foirne ar fad ar gach leibhéal agus 

go n-infheistíonn sí san fhorbairt sin. Is féidir le forbairt ghairmiúil leanúnach tacú le forbairt agus comhtháthú modhanna nua teagaisc agus foghlama ina mbaintear 

leas as teicneolaíochtaí digiteacha chun torthaí foghlama níos fearr a bhaint amach. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

D1  

Riachtanais forbartha 

gairmiúla leanúnaí  

Pléimid leis na múinteoirí sa 

scoil na riachtanais forbartha 

gairmiúla leanúnaí atá acu le 

haghaidh teagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Pléann na ceannairí scoile linne, na 

múinteoirí, na riachtanais forbartha 

gairmiúla leanúnaí atá againn le 

haghaidh teagasc le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

  

D2  

Rannpháirtíocht i 

bhforbairt ghairmiúil 

leanúnach 

Bíonn deiseanna ag na 

múinteoirí sa scoil páirt a 

ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil 

leanúnach le haghaidh teagasc 

agus foghlaim le 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Bíonn deiseanna agam páirt a 

ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil 

leanúnach le haghaidh teagasc agus 

foghlaim le teicneolaíochtaí 

digiteacha 

 
Bíonn deiseanna agam páirt a 

ghlacadh in FGL chun 

teicneolaíochtaí digiteacha a 

chomhtháthú ar bhealach níos fearr 

san oiliúint 

D3  

Eispéiris a 

chomhroinnt 

Tacaímid leis na múinteoirí sa 

scoil eispéiris i dteagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha a 

chomhroinnt laistigh den 

phobal scoile 

Tacaíonn na ceannairí scoile linn 

eispéiris i dteagasc le 

teicneolaíochtaí digiteacha a 

chomhroinnt laistigh den scoil 

 
Tacaíonn an lucht bainistíochta linn 

eispéiris a chomhroinnt laistigh den 

chuideachta maidir le hoiliúint le 

teicneolaíochtaí digiteacha 



 

              
 

Réimse  D: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach – Cuid 1. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

D4 

Deiseanna forbartha 

gairmiúla leanúnaí 

Bíonn deiseanna forbartha 

gairmiúla leanúnaí ag na 

múinteoirí sa scoil le haghaidh 

úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha, ar 

deiseanna iad atá sonrach do 

na cúrsaí a theagascann siad 

Bíonn deiseanna forbartha gairmiúla 

leanúnaí agam le haghaidh úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha, 

ar deiseanna iad atá sonrach do na 

cúrsaí a theagascaim 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
 

Réimse  D:  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 

Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 

ruda 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

- 

Úsáideacht na 

gníomhaíochta forbartha 

gairmiúla leanúnaí 

 

 

Más rud é, sa bhliain seo a chuaigh thart, gur ghlac tú 

páirt in aon cheann de na gníomhaíochtaí forbartha 

gairmiúla leanúnaí seo a leanas ar úsáid oideolaíoch a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha, luaigh cé chomh 

húsáideach agus a bhí siad duit. 

Mura nglac tú páirt, roghnaigh (N / A). 

  

 

- 
Foghlaim ghairmiúil 

aghaidh ar aghaidh 
 

Cúrsaí, seimineáir nó comhdhálacha aghaidh ar aghaidh 

lasmuigh den scoil 
  

 

- 
Foghlaim ghairmiúil ar 

líne 
 

Cúrsaí ar líne, seimineáir ghréasáin nó comhdhálacha ar 

líne 
  

 

- 
Foghlaim trí chomhoibriú 

 
Foghlaim ó mhúinteoirí eile laistigh de do scoil trí 

chomhoibriú ar líne nó as líne 
  

 

- 
Foghlaim trí líonraí 

gairmiúla 
 

Foghlaim ó mhúinteoirí eile trí líonraí múinteoirí ar líne 

nó trí phobail chleachtais (amhail eTwinning) 
  

 

- 
Meantóireacht/cóitseáil 

inmheánach 
 

Meantóireacht nó cóitseáil inmheánach, mar chuid de 

shocrú foirmiúil scoile 
  

 

- 

Oiliúint inmheánach eile 

 

Seisiúin eile oiliúna inmheánaí ar eagraigh an scoil iad 

(mar shampla, ceardlanna ón gcomhordaitheoir TFC nó 

breathnú ar theagasc múinteoirí eile) 

  

 



 

              
 

Réimse  D:  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach - Cuid 2 

Roghanna freagraí: Níl sé úsáideach ar chor ar bith; Níl se úsáideach; Rud beag úsáideach; Úsáideach; An-úsáideach; Níior ghlac mé páirt 

Cód an 

ruda 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

- 
Cuairteanna staidéir 

 
Cuairteanna staidéir (mar shampla, ar scoileanna eile, ar 

ghnólachtaí nó ar eagraíochtaí) 
  

 

- 
Cláir chreidiúnaithe 

 
Cláir chreidiúnaithe (mar shampla, gearrchúrsaí 

creidiúnaithe, cláir chéime) 
  

 

- 
Deiseanna eile forbartha 

gairmiúla leanúnaí 
 

Deiseanna eile forbartha gairmiúla leanúnaí a bhaineann 

le teagasc le teicneolaíochtaí digiteacha (tabhair sonraí) 
  

 

Cwestiwn 

agored 

Samplaí de 

ghníomhaíocht 

éifeachtach forbartha 

gairmiúla leanúnaí 

Tabhair sampla de ghníomhaíocht forbartha gairmiúla leanúnaí ar úsáid oideolaíoch a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha a mheas tú a bheith éifeachtach go háirithe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

              
 

Réimse  E: Oideolaíocht: Tacaíochtaí agus Acmhainní 
Baineann an réimse seo leis an ullmhúchán chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid don fhoghlaim trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú agus a chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACHS 

E1 

Acmhainní 

oideachais ar líne 

Déanann na múinteoirí sa scoil 

cuardach ar líne le haghaidh 

acmhainní digiteacha oideachais 

Déanaim cuardach ar líne le 

haghaidh acmhainní digiteacha 

oideachais 
 

Déanaim cuardach ar líne le 

haghaidh acmhainní 

digiteacha oideachais/oiliúna 

E2 

Acmhainní 

digiteacha a chruthú 

Déanann na múinteoirí sa scoil 

acmhainní digiteacha a chruthú 

chun tacú lena gcuid teagaisc 

Déanaim acmhainní digiteacha a 

chruthú chun tacú le mo chuid 

teagaisc 
 

Déanaim acmhainní 

digiteacha a chruthú chun 

tacú le mo chuid teagaisc 

E3 

Úsáid a bhaint as 

timpeallachtaí 

foghlama fíorúla 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as timpeallachtaí foghlama fíorúla 

leis na daltaí 

Bainim úsáid as timpeallachtaí 

foghlama fíorúla leis na daltaí 

Baineann ár múinteoirí úsáid as 

ardáin ar líne, agus is féidir linn 

bheith páirteach iontu, chun cabhrú 

lenár gcuid foghlama 

Bainim úsáid as 

timpeallachtaí foghlama 

fíorúla leis na daltaí 

E4 

Cumarsáid a 

dhéanamh leis an 

bpobal scoile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh cumarsáid a bhaineann 

leis an scoil 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha le haghaidh cumarsáid a 

bhaineann leis an scoil 
 

 

E5 OP 
Acmhainní oscailte 

oideachais 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as acmhainní oideachais oscailte 

Bainim úsáid as acmhainní 

oideachais oscailte 
 

 

Cwestiwn 

agored 

An teicneolaíocht 

atá úsáideach don 

teagasc 

 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht 

dhigiteach (trealamh, bogearraí, ardán, 

acmhainn...) a mheasann tú a bheith 

úsáideach go háirithe don teagasc 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht 

dhigiteach (trealamh, bogearraí, ardán, 

acmhainn...) a mheasann tú a bheith 

úsáideach go háirithe don fhoghlaim 

Tabhair sampla d’aon teicneolaíocht 

dhigiteach (trealamh, bogearraí, 

ardán, acmhainn...) a mheasann tú 

a bheith úsáideach go háirithe don 

oiliúint 



 

              
 

 

Réimse  F: Oideolaíocht: Cur chun feidhme sa seomra ranga 
Baineann an réimse seo leis na teicneolaíochtaí digiteacha don fhoghlaim a chur i bhfeidhm trí chleachtais teagaisc agus foghlama a nuashonrú agus a chruthú. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

F1 

An teagasc a chur in 

oiriúint do 

riachtanais daltaí 

 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as teicneolaíochtaí digiteacha chun a 

gcuid teagaisc a chur in oiriúint do 

riachtanais aonair na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun mo chuid teagaisc a 

chur in oiriúint do riachtanais aonair 

na ndaltaí 

Inár scoil, tugann na múinteoirí 

gníomhaíochtaí difriúla dúinn agus 

baineann siad úsáid as an 

teicneolaíocht a oireann dár 

riachtanais 

 

WBL 

F2 

Cur in oiriúint do 

riachtanais daltaí sa 

chuideachta 

 

  

Inár gcuideachtasa, úsáideann 

oiliúnóirí ionchuideachta 

teicneolaíochtaí digiteacha chun an 

oiliúint a chur in oiriúint dár 

riachtanais aonair 

Inár gcuideachtasa, úsáideann 

oiliúnóirí ionchuideachta 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

an oiliúint a chur in oiriúint do 

riachtanais aonair na ndaltaí 

F3 

An chruthaitheacht 

a chothú 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

gníomhaíochtaí foghlama digití lena 

gcothaítear cruthaitheacht na ndaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun cruthaitheacht na 

ndaltaí a chothú 

Inár scoil, bainim úsáid as an 

teicneolaíocht le haghaidh 

gníomhaíochtaí cruthaitheacha 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun cruthaitheacht 

na ndaltaí a chothú 

F4 
Páirt a thabhairt do 

dhaltaí 

Socraíonn na múinteoirí sa scoil 

gníomhaíochtaí foghlama digití ina 

dtugtar páirt do dhaltaí 

Socraím gníomhaíochtaí foghlama digití 

ina dtugtar páirt do dhaltaí 

Inár scoil, glacaim páirt níos gníomhaí in 

obair scoile nuair a bhainimid úsáid as an 

teicneolaíocht 

 

F5 

Comhoibriú idir 

daltaí 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

comhoibriú daltaí a éascú 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun comhoibriú daltaí a 

éascú 

I mo scoil, bainimid úsáid as an 

teicneolaíocht le haghaidh obair ghrúpa 

 

 



 

              
 

Réimse  F: Oideolaíocht: Cur chun feidhme sa seomra ranga 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

F6 

Tionscadail 

traschuraclaim 

Tugann na múinteoirí sa scoil páirt do 

dhaltaí in úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh tionscadail traschuraclaim 

Tugaim páirt do dhaltaí in úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha i 

dtionscadail traschuraclaim 

Inár scoil, bainimid úsáid as an 

teicneolaíocht le haghaidh 

tionscadail a nascann ábhair dhifriúla 

 

WBL 

F7 

Taithí oibre 

 

  

Inár gcuideachtasa, faighim taithí ar 

theicneolaíochtaí digiteacha a úsáid, 

rud a fhágann go bhfuil mé níos 

ullmhaithe don ghairm a bheidh 

agam amach anseo 

Spreagaim daltaí chun 

teicneolaíochtaí digiteacha a 

úsáid, rud a fhágann go bhfuil 

siad níos ullmhaithe don ghairm 

a bheidh acu amach anseo 

F8 OP 
Gairmthreoir 

 

Inár scoil, bainimid úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh gairmthreorach 

Inár scoil, bainimid úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh gairmthreorach 

Inár scoil, bainimid úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha le 

haghaidh gairmthreorach 

 

 

 

 

 



 

              
 

Réimse  G: Cleachtais mheasúnaithe 

Baineann an réimse seo le bearta a bhféadfadh scoileanna breithniú ar iad a dhéanamh chun an bhéim a aistriú de réir a chéile ó mheasúnú traidisiúnta i dtreo stór níos 

cuimsithí cleachtas. D’fhéadfadh cleachtais mheasúnaithe le cuidiú teicneolaíochta atá pearsantaithe, barántúil agus dírithe ar an dalta a bheith i gceist leis an stór 

cleachtas sin. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

G1 

Scileanna a 

mheasúnú 

 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as teicneolaíochtaí digiteacha chun 

measúnú a dhéanamh ar scileanna 

daltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun measúnú a 

dhéanamh ar scileanna daltaí 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

measúnú a dhéanamh ar scileanna 

daltaí 

 

WBL G2 

Measúnú a 

dhéanamh ar 

scileanna sa 

chuideachta 

 

  

Inár gcuideachtasa, úsáidtear 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

measúnú a dhéanamh ar mo chuid 

scileanna 

Bainim úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha 

chun measúnú a dhéanamh 

ar scileanna daltaí 

G3 
Aiseolas tráthúil 

 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as teicneolaíochtaí digiteacha chun 

aiseolas tráthúil a thabhairt do 

dhaltaí 

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun aiseolas tráthúil a 

thabhairt do dhaltaí 

Inár scoil, bainimid úsáid as an 

teicneolaíocht chun gur féidir linn 

aiseolas tapa a fháil ar ár gcuid foghlama 

 

WBL G4 

Aiseolas tráthúil sa 

chuideachta 

 

  

Inár gcuideachtasa, úsáidtear 

teicneolaíochtaí digiteacha chun aiseolas 

tráthúil a fháil faoi mo chuid foghlama 

Bainim úsáid as 

teicneolaíochtaí digiteacha 

chun aiseolas tráthúil a 

thabhairt do dhaltaí 

 



 

              
 

Réimse  G: Cleachtais mheasúnaithe 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

G5 

Féinmhachnamh ar 

an bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as teicneolaíochtaí digiteacha chun 

cur ar chumas daltaí machnamh a 

dhéanamh ar a gcuid foghlama féin  

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun cur ar chumas daltaí 

machnamh a dhéanamh ar a gcuid 

foghlama féin  

Inár scoil, bainim úsáid as an 

teicneolaíocht le teacht ar thuiscint faoi 

mo chuid láidreachtaí agus laigí mar 

fhoghlaimeoir 

 

G6 

Aiseolas ó dhalta 

amháin do dhaltaí 

eile 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as teicneolaíochtaí digiteacha chun 

cur ar chumas daltaí aiseolas a 

thabhairt ar obair daltaí eile  

Bainim úsáid as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun cur ar chumas daltaí 

aiseolas a thabhairt ar obair daltaí 

eile 

Inár scoil, bainim úsáid as an 

teicneolaíocht chun aiseolas a thabhairt 

do dhaltaí eile 

 

 

G7 OP 
Measúnú digiteach 

 

Tacaímid le múinteoirí úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha chun 

críocha measúnaithe 

Tacaíonn na ceannairí scoile liom 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun críocha 

measúnaithe 

 

 

G8 OP 

An fhoghlaim a 

thaifeadadh 

Cuireann na múinteoirí sa scoil ar 

chumas daltaí úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha chun a 

gcuid foghlama a dhoiciméadú 

Cuirim ar chumas daltaí úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 

chun a gcuid foghlama a 

dhoiciméadú 

Inár scoil, bainim úsáid as an 

teicneolaíocht chun taifead a choinneáil 

ar mo chuid foghlama  

 

Cuirim ar chumas daltaí úsáid a 

bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha chun taifead a 

dhéanamh ar na nithe atá 

foghlamtha acu agus atá 

ábhartha dá réimse staidéir 

G9 OP 

Úsáid a bhaint as 

sonraí chun feabhas 

a chur ar an 

bhfoghlaim 

Baineann na múinteoirí sa scoil úsáid 

as sonraí digiteacha faoi dhaltaí 

aonair chun feabhas a chur ar a n-

eispéireas foghlama 

Bainim úsáid as sonraí digiteacha 

faoi dhaltaí aonair chun feabhas a 

chur ar a n-eispéireas foghlama 
 

 



 

              
 

Réimse  G: Cleachtais mheasúnaithe 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód an 

ruda 
Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

G10 OP 

Aitheantas a 

thabhairt do 

scileanna a 

fhorbraítear 

lasmuigh den scoil 

Is mór ag na múinteoirí sa scoil na 

scileanna digiteacha a fhorbraíonn 

na daltaí lasmuigh den scoil 

Is mór agam na scileanna digiteacha 

a fhorbraíonn na daltaí lasmuigh den 

scoil 

Bíonn meas ag múinteoirí na scoile ar na 

scileanna digiteacha a fhorbraím 

lasmuigh den scoil 

 

 

WBL 

G11 

Comhdhearadh an 

mheasúnaithe 

 

Inár scoilse, úsáidtear 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

cleachtais mheasúnaithe a cheapadh 

in éineacht le cuideachtaí oiliúna 

 

Inár scoilse, úsáidimse 

teicneolaíochtaí digiteacha chun 

cleachtais mheasúnaithe a cheapadh 

in éineacht le cuideachtaí oiliúna 

 

 

Úsáidim teicneolaíochtaí 

digiteacha chun cleachtais 

mheasúnaithe a cheapadh in 

éineacht leis na scoileanna 

 

 

  



 

              
 

Réimse  H: Inniúlacht Dhigiteach Daltaí 
This Réimse  relates to the set of skills, knowledge and attitudes that enable the confident, creative and critical use of digital technologies by Daltas. 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

H1 
Iompraíocht 

shábháilte 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas iad féin a iompar ar bhealach 

sábháilte ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas iad féin a iompar ar bhealach 

sábháilte ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas mé féin 

a iompar go sábháilte ar líne 

 

WBL 

H2 

Iompraíocht 

shábháilte sa 

chuideachta 

 

  

I mo chuideachtasa, foghlaimím 

conas mé féin a iompar ar bhealach 

sábháilte ar líne 

Inár gcuideachtasa, foghlaimíonn 

na daltaí conas iad féin a iompar 

ar bhealach sábháilte ar líne 

 

H3 

Iompraíocht 

fhreagrach 

 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas iad féin a iompar ar bhealach 

freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas iad féin a iompar ar bhealach 

freagrach agus iad ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas a bheith 

freagrach agus meas a léiriú ar 

dhaoine eile agus mé ar líne 

 

H4 

Cáilíocht na 

faisnéise a sheiceáil 

 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo a sheiceáil go bhfuil 

an fhaisnéis a aimsíonn siad ar líne 

iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo a sheiceáil go bhfuil 

an fhaisnéis a aimsíonn siad ar líne 

iontaofa agus cruinn 

Inár scoil, foghlaimím conas seiceáil 

a dhéanamh go bhfuil an t-eolas a 

aimsím ar líne iontaofa agus cruinn 

 

WBL 

H5 

Seiceáil ar 

cháilíocht an 

eolais sa 

chuideachta 

  

I mo chuideachtasa, foghlaimím 

conas is féidir liom a sheiceáil go 

bhfuil an t-eolas a aimsím ar líne 

iontaofa agus cruinn 

Inár gcuideachtasa, foghlaimíonn 

na daltaí conas is féidir leo a 

sheiceáil go bhfuil an fhaisnéis a 

aimsíonn siad ar líne iontaofa 

agus cruinn 



 

              
 

Réimse  H: Inniúlacht Dhigiteach Daltaí 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

H6 

Aitheantas a 

thabhairt do 

shaothar daoine eile 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo aitheantas a 

thabhairt do shaothar daoine eile a 

aimsíonn siad ar líne 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo aitheantas a 

thabhairt do shaothar daoine eile a 

aimsíonn siad ar líne 

Inár scoil, foghlaimím conas úsáid a 

bhaint as saothar daoine eile a 

aimsím ar líne 

 

H7 

Inneachar digiteach 

a chruthú 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo inneachar 

digiteach a chruthú 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo inneachar 

digiteach a chruthú 

Inár scoil, foghlaimím conas ábhar 

digiteach a chruthú 

 

H8 

Foghlaim conas 

cumarsáid a 

dhéanamh 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo cumarsáid a 

dhéanamh ach úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo cumarsáid a 

dhéanamh ach úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár scoil, foghlaimím conas an 

teicneolaíocht a úsáid chun 

cumarsáid a dhéanamh 

 

WBL 

H9 

Foghlaim conas 

cumarsáid a 

dhéanamh sa 

chuideachta 

  

I mo chuideachtasa, foghlaimím 

conas cumarsáid a dhéanamh ach 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha 

Inár gcuideachtasa, foghlaimíonn 

na daltaí conas is féidir leo 

cumarsáid a dhéanamh ach úsáid 

a bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha san ionad oibre 

H10 

OP 

Scileanna digiteacha 

ar fud ábhair 

dhifriúla 

 

Déanaimid deimhin de go 

bhforbraíonn na daltaí a scileanna 

digiteacha ar fud ábhair dhifriúla 

Déanaimid deimhin de go 

bhforbraíonn na daltaí a scileanna 

digiteacha ar fud ábhair dhifriúla 

Inár scoil, bainim úsáid as an 

teicneolaíocht in ábhair dhifriúla 

 

 



 

              
 

Réimse  H: Inniúlacht Dhigiteach Daltaí 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

H11 

OP 

Códú nó 

ríomhchlárú a 

fhoghlaim 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo códú nó 

ríomhchlárú a dhéanamh  

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo códú nó 

ríomhchlárú a dhéanamh  

Inár scoil, foghlaimím conas códú nó 

ríomhchlárú a dhéanamh  

 

WBL 

H12 

Códú nó 

ríomhchlárú a 

fhoghlaim sa 

chuideachta 

  

I mo chuideachtasa, foghlaimím 

conas códú nó ríomhchlárú a 

dhéanamh 

 

Inár gcuideachtasa, foghlaimíonn 

na daltaí conas códú nó 

ríomhchlárú a dhéanamh 

H13 

OP 

Fadhbanna teicniúla 

a réiteach 

 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo fadhbanna 

teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha 

Inár scoil, foghlaimíonn na daltaí 

conas is féidir leo fadhbanna 

teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha 

Inár scoil, foghlaimím conas 

fadhbanna teicniúla a réiteach agus 

mé ag baint úsáid as an 

teicneolaíocht 

 

WBL 

H14 

Fadhbanna teicniúla 

a réiteach sa 

chuideachta   

I mo chuideachtasa, foghlaimím 

conas fadhbanna teicniúla a 

réiteach le linn dom úsáid a bhaint 

as teicneolaíochtaí digiteacha 

Inár gcuideachtasa, foghlaimíonn 

na daltaí conas fadhbanna 

teicniúla a réiteach le linn dóibh 

úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha 

H15 

OP 

Scileanna le 

haghaidh 

gairmcháilíochta 

Inár scoil, forbraíonn na daltaí 

scileanna digiteacha a bhaineann 

lena ngairmcháilíocht 

Inár scoil, forbraíonn na daltaí 

scileanna digiteacha a bhaineann 

lena ngairmcháilíocht 

Inár scoil, forbraím scileanna 

digiteacha a bhaineann go díreach 

le mo réimse staidéir 

 



 

              
 

Réimse  H: Inniúlacht Dhigiteach Daltaí 

Roghanna freagraí: scálaí cúig phointe agus ní bhaineann (N/B) 

Cód 

an 

ruda 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA 
OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

WBL 

H16 

Scileanna do 

ghairmcháilíochtaí 

sa chuideachta 

  

I mo chuideachtasa, forbraím 

scileanna digiteacha atá sonrach do 

mo réimse staidéir 

Inár gcuideachtasa, forbraíonn na 

daltaí scileanna digiteacha a 

bhaineann lena ngairmcháilíocht 

WBL 

H17 

Leibhéal iontrála na 

hinniúlachta digití 

 

 

Na daltaí a thagann isteach inár scoil, 

bíonn leibhéal cumais dhigitigh acu 

is leor chun na scileanna digiteacha 

gairmshonracha a fhoghlaim 

 

 

Na daltaí a thagann isteach inár 

gcuideachta, bíonn leibhéal 

cumais dhigitigh acu is leor chun 

na scileanna digiteacha 

gairmshonracha a fhoghlaim 

 

Riachtanais 

scileanna digiteacha 

amach anseo: 

Réimse gairme 

 

Léirigh na riachtanais scileanna 

digiteacha a bheidh ann amach 

anseo, dar leat, maidir leis an réimse 

gairme lena mbaineann tú. 

 

Léirigh na riachtanais scileanna 

digiteacha a bheidh ann amach 

anseo, dar leat, maidir leis an 

réimse gairme lena mbaineann 

tú. 

 

Riachtanais 

scileanna digiteacha 

amach anseo: 

trasnaí 

 

Léirigh na riachtanais scileanna 

digiteacha a bheidh ann amach 

anseo, dar leat, i dtaca le riachtanais 

scileanna digiteacha níos trasnaí. 

 

Léirigh na riachtanais scileanna 

digiteacha a bheidh ann amach 

anseo, dar leat, i dtaca le 

riachtanais scileanna digiteacha 

níos trasnaí. 

 

 

 



 

              
 

 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

Aois Aois:2 Aois: 2 Cén bhliain inar rugadh thú? Aois: 2 

Inscne Inscne: Inscne: Inscne: Inscne: 

Taithí oibre san oideachas Agus an scoilbhliain seo san áireamh, 

cá mhéad bliain taithí oibre atá agat 

san oideachas san iomlán?3 

Agus an scoilbhliain seo san áireamh, 

cá mhéad bliain taithí oibre atá agat 

san oideachas san iomlán? 3 
 

Agus an scoilbhliain seo san 

áireamh, cá mhéad bliain taithí 

oibre atá agat ar dhaltaí a chur 

faoi oiliúint? 3 

An réimse oideachais 

 

Cén réimse oideachais ina mbíonn tú 

ag obair mar mhúinteoir den chuid is 

mó?4 

 

Cén réimse oideachais ina mbíonn tú 

ag foghlaim den chuid is mó? 4 

Cén réimse oideachais ina 

gcuireann tú oiliúint ar 

fhoghlaimeoirí den chuid is mó? 4 

                                                            
2 Faoi bhun 25 bliana d’aois; 25-29 mbliana d’aois; 30-39 mbliana d’aois; 40-49 mbliana d’aois; 50-59 mbliana d’aois; 60 bliain d’aois nó níos sine; B’fhearr liom gan a rá 

 
3 Níos lú ná 1 bhliain; 1-2 bhliain; 3-5 bliana; 6-10 mbliana; 11-15 bliana; 16-20 bliain; Níos mó ná 20 bliain; B’fhearr liom gan a rá 

 
4 Na Daonnachtaí agus na Dána; Eolaíochtaí Sóisialta, Gnó agus Dlí; An Eolaíocht agus TF; Innealtóireacht, Monaraíocht agus Tógáil; Talmhaíocht; Sláinte agus leas; An t-oideachas: Oideachas 

réamhscoile, naíonra agus a leithéid; Seirbhísí 

 

 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

Earnáil na cuideachta 

  

Cén earnáil eacnamaíochta ina 

bhfuil do chuid foghlama 

obairbhunaithe ar siúl?5 

Cén earnáil eacnamaíoch a 

fheidhmíonn an chuideachta den 

chuid is mó?  5 

Cuideachta    Cuideachta: 

Méid na cuideachta    Cad é méid do chuideachta?6 

Líon na bhfoghlaimeoirí 

gairmoideachais agus 

gairmoiliúna 

 

Cé mhéad dalta gairmoideachais 

agus gairmoiliúna atá sa scoil 

(meán de réir bliana)?7 

 

  

Cé mhéad dalta gairmoideachais 

agus gairmoiliúna atá i do 

chuideachta agat (meán de réir 

bliana)? 8 

 

                                                            
5 Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Iascach; Mianadóireacht agus Cairéalacht; Monaraíocht; Soláthar Leictreachais, Gáis, Gaile agus Aerchóirithe; Soláthar uisce; Séarachas, Bainistiú Dramhaíola etc; 

Tógáil; Trádáil Mhórdhíola agus Mhiondíola Deisiú Mótarfheithiclí; Iompar agus Stóráil; Gníomhaíochtaí Seirbhísí Cóiríochta agus Bia; Faisnéis agus Cumarsáid; Gníomhaíochtaí Airgeadais agus Árachais; 

Gníomhaíochtaí Eastáit Réadaigh; Gníomhaíochtaí Gairmiúla, Eolaíocha agus Teicniúla; Gníomhaíochtaí Seirbhísí Riaracháin agus Tacaíochta; Riarachán Poiblí agus Cosaint; Slándáil Shóisialta; 

Oideachas; Sláinte an Duine agus Gníomhaíochtaí Oibre Sóisialta; Ceardaíocht, na hEalaíona, Siamsaíocht agus Áineas; Gníomhaíochtaí Seirbhíse Eile 

6 Micri-eagraíocht (suas le 10 fostaí); Eagraíocht bheag (11-50 fostaí); Eagraíocht mheánmhéide (51 go 250 fostaí); Eagraíocht mhór (níos mó ná 250 fostaí) 

7 Faoi bhun 100; 100- 250; 251- 500; 501- 1000; 1001- 5000; 5001- 10000; 10001- 25000; 25001- 50000; os cionn 50000 

8 1; 2; 3; 4-5; 6-10; 11- 25; 26-50; 51-250; Os cionn 250 

 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

Glacadh na teicneolaíochta Cén ceann de na nithe seo a leanas a 

dhéanann an cur síos is fearr ar an gcur 

chuige a ghlacann tú i leith oiliúint le 

teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh?9 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a 

dhéanann an cur síos is fearr ar an gcur 

chuige a ghlacann tú i leith oiliúint le 

teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh? 9 

 

Cén ceann de na nithe seo a leanas a 

dhéanann an cur síos is fearr ar an 

gcur chuige a ghlacann tú i leith 

oiliúint le teicneolaíochtaí digiteacha a 

ghlacadh? 9 

Tosca diúltacha a bhaineann 

leis an teicneolaíocht a úsáid 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon 

cheann de na tosca seo a leanas dochar 

don oiliúint le teicneolaíochtaí digiteacha i 

do chuideachta? 10 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon 

cheann de na tosca seo a leanas dochar 

don oiliúint le teicneolaíochtaí digiteacha i 

do chuideachta? 10 

 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann 

aon cheann de na tosca seo a leanas 

dochar don oiliúint le teicneolaíochtaí 

digiteacha i do chuideachta? 11 

Tosca diúltacha d’úsáid na 

teicneolaíochta sa bhaile 

(Teagasc Cianda agus Foghlaim 

Chianda) 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon 

cheann de na tosca seo a leanas dochar 

don oiliúint chianda le teicneolaíochtaí 

digiteacha?12 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon 

cheann de na tosca seo a leanas dochar 

don oiliúint chianda le teicneolaíochtaí 

digiteacha? 12 

 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann 

aon cheann de na tosca seo a leanas 

dochar don oiliúint chianda le 

teicneolaíochtaí digiteacha?13 

                                                            
9 Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh tar éis d’fhormhór mo chomhghleacaithe déanamh amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh chomh tapa agus a dhéanann 

formhór mo chomhghleacaithe amhlaidh; Is gnách liom teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh go luath nuair a fheicim tairbhí soiléire leo; Is gnách go mbím ar dhuine de na chéad daoine a bhaineann 
triail as teicneolaíochtaí nua; B’fhearr liom gan a rá 

 
10 Easpa cistiúcháin; Trealamh digiteach neamhleor; Nasc idirlín atá neamhiontaofa nó mall; Srianta spáis sa scoil; Tacaíocht theicniúil theoranta nó gan aon tacaíocht theicniúil; Easpa ama do 

mhúinteoirí; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc múinteoirí; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc daltaí; Eile 

 
11 Easpa maoinithe; Trealamh digiteach neamhleor; Nasc idirlín atá neamhiontaofa nó mall; Srianta ar spás oibre na ndaltaí; Tacaíocht theicniúil theoranta nó gan aon tacaíocht theicniúil; Easpa ama 

d’oiliúnóirí; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc oiliúnóirí; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc daltaí; Eile 

12 Rochtain theoranta ag daltaí ar ghléasanna digiteacha; Rochtain theoranta ag daltaí ar nasc idirlín iontaofa; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc teaghlach; Easpa ama ag múinteoirí chun ábhar a 

fhorbairt don chianteagasc;  Easpa ama ag múinteoirí chun aiseolas a chur ar fáil do daltaí; Deacrachtaí na daltaí spreagadh le dul i ngleic leis an bhfoghlaim;Deacrachtaí ag tacú le teaghlaigh agus/nó 
caomhnóirí chun cabhrú le daltaí dul i ngleic leis an gcianfhoghlaim; ; Eile 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda 

Tosca dearfacha d’úsáid na 

teicneolaíochta sa bhaile 

(Teagasc Cianda agus 

Foghlaim Chianda) 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon 

cheann de na tosca seo a leanas difear 

dearfach don oiliúint chianda le 

teicneolaíochtaí digiteacha?14 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann aon 

cheann de na tosca seo a leanas difear 

dearfach don oiliúint chianda le 

teicneolaíochtaí digiteacha? 14 

 

An bhfuil sé amhlaidh go ndéanann 

aon cheann de na tosca seo a leanas 

difear dearfach don oiliúint chianda 

le teicneolaíochtaí digiteacha?15 

Muinín as an teicneolaíocht 

a úsáid 
 

Cé chomh muiníneach agus atá tú as úsáid 

a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha sna 

réimsí seo a leanas? 

 

 

Ceachtanna a ullmhú 

 

Ceachtanna a ullmhú trí acmhainní 

digiteacha éagsúla (mar shampla, 

taispeántais sleamhnán, íomhánna, 

comhaid fuaime nó físeáin) a chur in eagar 

nó a chruthú16 

 

Ceachtanna a ullmhú trí acmhainní 

digiteacha éagsúla (mar shampla, 

taispeántais sleamhnán, íomhánna, 

comhaid fuaime nó físeáin) a chur in 

eagar nó a chruthú 16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
13 Rochtain theoranta ag daltaí ar acmhainní digiteacha; Rochtain theoranta ag daltaí ar nasc idirlín iontaofa; Inniúlacht dhigiteach íseal i measc teaghlaigh; Easpa ama ag oiliúnóirí chun ábhar a 

fhorbairt le haghaidh oiliúint chianda; Easpa ama ag oiliúnóirí chun aiseolas a thabhairt do dhaltaí; Deacrachtaí maidir le daltaí a spreagadh; Deacrachtaí maidir le tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh 

agus iad ag cabhrú le daltaí i mbun foghlama cianda; Eile 

14 Tá taithí ag an scoil ar úsáid timpeallachtaí Fíorúla Foghlama; Tá fáil ag an scoil ar thobar acmhainní digiteacha ar líne atá dea-eagraithe; Tá beartas “Beir do Ghléas Féin Leat” ag 
an scoil; Glacann múinteoirí páirt i gcláir forbartha gairmiúla; Comhoibríonn múinteoirí laistigh den scoil ar úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha agus ar chruthú acmhainní; 
Comhoibríonn an scoil le scoileanna agus le heagraíochtaí eile; Tá beartas digiteach ag an scoil; Bíonn cumarsáid dhea-eagraithe agus rialta ag an scoil le teaghlaigh agus/nó 
caomhnóirí; Eile 
 
15 Tá taithí ag an gcuideachta ar úsáid a bhaint as Timpeallachtaí Foghlama Fíorúla; Tá teacht ag an gcuideachta ar acmhainní digiteacha ar líne atá eagraithe go maith; Beartas 

maidir le 'Do ghléas féin a thabhairt leat'; Rannpháirtíocht na n-oiliúnóirí i líonraí gairmiúla; Rannpháirtíocht na n-oiliúnóirí i gcláir forbartha gairmiúla; Bíonn oiliúnóirí ag comhoibriú 

laistigh den chuideachta i dtaca le húsáid na teicneolaíochta digití agus cruthú acmhainní; Comhoibriú na cuideachta le cuideachtaí agus eagraíochtaí eile; Tá straitéis dhigiteach ann 

cheana féin; Cumarsáid rialta dea-eagraithe le teaghlaigh; Eile 

16 Nílim muiníneach ar chor ar bith; Nílim muiníneach; Táim beagáinín muiníneach; Táim muiníneach; Táim an-mhuiníneach; B’fhearr liom gan a rá 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda 

Teagasc ranga 

 

Rang a theagasc ach úsáid a bhaint as 

gléasanna éagsúla (amhail cláir bhána 

idirghníomhacha, teilgeoirí físe) agus 

as acmhainní éagsúla (mar shampla, 

quizeanna ar líne, meabhairmhapaí, 

ionsamhlúcháin16 

 

 

Aiseolas agus tacaíocht 

 

Aiseolas pearsanta agus tacaíocht 

phearsanta a thabhairt do dhaltaí nó 

measúnú a dhéanamh ar an aiseolas 

nó an tacaíocht sin16 

 

Aiseolas pearsanta agus tacaíocht 

phearsanta a thabhairt do dhaltaí 

nó measúnú a dhéanamh ar an 

aiseolas nó an tacaíocht sin16 

Cumarsáid 
 

Cumarsáid a dhéanamh le daltaí agus 

le tuismitheoirí16 
 

Cumarsáid a dhéanamh le daltaí 

agus le tuismitheoirí16 

An céatadán den am atá ar 

fáil don teagasc digiteach 

 

Cén céatadán den am teagaisc a chaith 

tú ar úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 

digiteacha sa rang sna 3 mhí seo a 

chuaigh thart? 17 

 

Cén céatadán den am teagaisc a 

chaith tú ar úsáid a bhaint as 

teicneolaíochtaí digiteacha sa 

rang sna 3 mhí seo a chuaigh 

thart? 

 

  

                                                            
17 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; B’fhearr liom gan a rá 
 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda 

An céatadán ama   
Cé chomh minic agus a dhéanann tú na 

nithe seo? 

 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 

scoil 
  

Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa scoil 

le haghaidh obair scoile18 

 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 

bhaile d’obair scoile 
  

Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa 

bhaile le haghaidh obair scoile 18 

 

An teicneolaíocht atá ar fáil 

lasmuigh den scoil don 

fhoghlaim 
  

Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht 

lasmuigh den scoil le haghaidh 

gníomhaíochtaí foghlama nach mbaineann 

le hobair scoile 18 

 

An teicneolaíocht atá ar fáil sa 

bhaile do spraoi   

Úsáid a bhaint as an teicneolaíocht sa 

bhaile le haghaidh gníomhaíochtaí spraíúla 
18 

 

Gan aon teicneolaíocht a 

bheith ar fáil lasmuigh den 

scoil 

  

Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 

lasmuigh den scoil nach mbaintear úsáid 

as teicneolaíocht ar bith iontu18 

 

Tá fáil ag daltaí ar ghléasanna 

lasmuigh den scoil 

  

An bhfuil fáil agat ar ghléasanna digiteacha 

(ríomhaire, ríomhaire glúine, táibléad, fón 

póca) sa bhaile19 

 

                                                            
18 Riamh nó fíorannamh; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na míosa, ach ní gach seachtain; Uair amháin ar a laghad in aghaidh na seachtaine, ach ní gach lá; Ar feadh uair amháin ar a mhéad gach lá; 

Ar feadh níos mó ná uair amháin gach lá; B’fhearr liom gan a rá 
19 Níl fáil agam ar ghléas digiteach chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá fáil agam ar ghléas digiteach ach níl sé oiriúnach le húsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile; Tá gléas digiteach comhroinnte 

againn sa bhaile is féidir liom a úsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile ach ní bhíonn sé ar fáil i gcónaí nuair a theastaíonn sé uaim; Tá gléas digiteach comhroinnte againn sa bhaile is féidir liom a úsáid 
chun tabhairt faoi m’obair scoile nuair a theastaíonn sé uaim; Tá fáil agam ar ghléas digiteach atá oiriúnach le húsáid chun tabhairt faoi m’obair scoile 

 



 

              
 

Rud beag faisnéise fút 

Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda Teideal an ruda 

Eolas teicniúil na ndaltaí 
  

Nuair a thugtar faoi cheachtanna ón 

mbaile le teicneolaíochtaí digiteacha20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Tá a fhios agam conas na bogearraí/aipeanna a úsáid gan chabhair; I Iarraim ar mo theaghlach agus/nó ar chaomhnóir cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Iarraim ar mo chairde cabhrú liom 

na bogearraí/aipeanna a úsáid; Iarraim ar mo mhúinteoirí cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Níl aon duine agam ar féidir cabhrú liom na bogearraí/aipeanna a úsáid; Ní iarraim cabhrú fiú 
nuair a bhíonn sé ag teastáil uaim; I Aimsíonn cabhair ar an idirlíon; Bíonn fadhbanna nascachta agam; Ba mhaith liom na teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun níos mó teagmhála a dhéanamh le mo 
chomhdhaltaí; Tugadh faisnéis dom ar an mbealach ar cheart dom gléasanna digiteacha a úsáid; It Bíonn sé deacair orm spás ciúin a aimsiú nuair a úsáidim gléasanna digiteacha don fhoghlaim; Is minic 
a chuirtear isteach orm nuair a úsáidim gléasanna digiteacha don fhoghlaim 

 



 

              
 

Ar deireadh, tabhair d’aiseolas dúinn ar SELFIE 

Teideal an ruda CEANNAIRE SCOILE MÚINTEOIR DALTA OILIÚNÓIR INMHEÁNACH 

Scór foriomlán Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. 

Cén scór as 10 a thabharfá dó? 1 (an 

scór is ísle) agus 10 (an scór is airde) 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. 

Cén scór as 10 a thabharfá dó? 1 (an 

scór is ísle) agus 10 (an scór is airde) 

Dá mbeifeá chun SELFIE a léirmheas. 

Cén scór as 10 a thabharfá dó? 1 (an 

scór is ísle) agus 10 (an scór is airde) 

Dá mbeifeá chun SELFIE a 

léirmheas. Cén scór as 10 a 

thabharfá dó? 1 (an scór is ísle) 

agus 10 (an scór is airde) 

SELFIE a mholadh Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí?21 

Cén seans atá ann go molfá SELFIE do 

chomhghleacaí? 21  
Cén seans atá ann go molfá SELFIE 

do chomhghleacaí? 21 

Moltaí le haghaidh feabhais Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú 

a thuilleadh? Mar shampla, ar mhaith 

leat ní tábhachtach nár luadh a lua, 

aird a tharraingt ar ní nach raibh ciall 

leis nó tuairim ar bith eile a 

thabhairt? Cuir do smaointe agus do 

mholtaí in iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú 

a thuilleadh? Mar shampla, ar mhaith 

leat ní tábhachtach nár luadh a lua, 

aird a tharraingt ar ní nach raibh ciall 

leis nó tuairim ar bith eile a 

thabhairt? Cuir do smaointe agus do 

mholtaí in iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a fheabhsú 

a thuilleadh? Mar shampla, ar mhaith 

leat ní tábhachtach nár luadh a lua, 

aird a tharraingt ar ní nach raibh ciall 

leis nó tuairim ar bith eile a 

thabhairt? Cuir do smaointe agus do 

mholtaí in iúl dúinn. 

Conas is féidir linn SELFIE a 

fheabhsú a thuilleadh? Mar 

shampla, ar mhaith leat ní 

tábhachtach nár luadh a lua, aird 

a tharraingt ar ní nach raibh ciall 

leis nó tuairim ar bith eile a 

thabhairt? Cuir do smaointe agus 

do mholtaí in iúl dúinn. 

Ábharthacht na gceisteanna 

 
  

Ar scála 1-10, cé chomh hábhartha 

agus a bhí na ceisteanna do do 

chúinsí foghlama obairbhunaithe? 

Ar scála 1-10, cé chomh 

hábhartha agus a bhí na 

ceisteanna do do chúinsí foghlama 

obairbhunaithe? 

SELFIE le haghaidh WBL 

 

Cad a bheadh ag teastáil ó SELFIE 

chun go mbeadh sé níos úsáidí do do 

scoil? 

  

Cad a bheadh ag teastáil ó SELFIE 

chun go mbeadh sé níos úsáidí do 

do scoil? 

 

                                                            
21 Seans ar bith; Seans beag; Seans measartha; Seans maith; Seans an-mhaith; B’fhearr liom gan a rá 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


