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SONRAÍ PEARSANTA AGUS EOLAS SCOILE
Ainm
Uimhir Thagartha Múinteora RO
Dáta ar Tosaíodh ar LFG
Ainm na Scoile
Seoladh na Scoile
Tréimhse Fostaíochta sa Scoil
Ainm an Phríomhoide
Ainm an Phríomh-Mhúinteora
Tacaíochta
Cur Síos Gairid ar an Scoil
D'fhéadfadh sé go n-áireofaí leis seo
suíomh na scoile, an líon múinteoirí,
líon daltaí (daltaí SRO san áireamh),
béilí saora scoile, naisc leis an phobal
srl.

Cur Síos Gairid ar
Ranganna/Ábha(i)r a Teagascadh
D'fhéadfadh sé go n-áireofaí leis seo
mionsonraí gairide ar do thaithí i
gcomhthéacs riachtanais dalta(í) agus
ranga(nna) agus tosaíochtaí forbairt
foirne

Punann LFG
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Lámhleabhar Páirtíocht Oideachas Múinteoirí, Cuid 5

Punann LFG

Taifid Forbairt Ghairmiúil LFG

‘Is é an LFG an tríú céim d'oideachas
múinteoirí.... ar cuspóir di tógáil ar
d'fhorbairt fhorásach mar mhúinteoir
inniúil. Le linn LFG, bogann fócas an
mhachnaimh ó smaoineamh ar an
teagasc go dtí smaoineamh ar an
fhoghlaim agus is aidhm dó a chinntiú go
leanann tú de thacaíocht a fháil atá ag cur
le dea-chleachtas na forbartha gairmiúla.’
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TUAIRISC SHUIMITHEACH IONDUCHTÚCHÁIN
(nó a cómhaith m.sh. ‘Ionduchtú NQT': Measúnú agus Moladh Deiridh’)

Cuir isteach do Thuairisc Shuimitheach Ionduchtúcháin ina n-aibhsítear:

a.

Gnóthachtálacha agus Réimsí Láidreachta

b.

Réimse/í le hAghaidh Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

c.

Pleananna Eatramhacha le Luathfhorbairt Ghairmiúil a Fhócasú

Cuideoidh sé seo leat dul i dtreo Luathfhorbairt Ghairmiúil agus socrú ar fhócas féideartha faoi
choinne do Ghníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil i mBliain 1 den LFG.

Punann LFG
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TAIFEAD DE GHNÍOMHAÍOCHTAÍ SEACH-CHURACLAIM LE LINN LFG
BHLIAIN 1 AGUS BHLIAIN 2

Dáta

Gníomhaíocht seachChuraclaim

Punann LFG

Sprioc-Rang/
Grúpa Daltaí

Ionad
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TAIFEAD FORBAIRT GHAIRMIÚIL LE LINN
LFG BHLIAIN 1 AGUS BHLIAIN 2
Le linn Luathfhorbairt Ghairmiúil, leanfaidh tú d'fhorbairt d'eolais, scileanna agus taithí
ghairmiúil agus trí rannpháirtíocht de réimse leathan de ghníomhaíochtaí forbairt ghairmiúil,
lena n-áirítear INSET a eagraítear sa scoil agus go seachtrach, piarbhreathnóireacht, taighde,
seisiúin phlé gairmiúil le comhghleacaithe, cuairteanna ar scoileanna eile, ballraíocht de
mheithleacha srl.

Úsáid an teimpléad thíos le féinmhachnamh a dhéanamh ar na heispéiris foghlama, teagaisc
agus bainistíochta is suntasaí le linn LFG Bhliain 1 agus Bhliain 2.
Dáta

Cur Síos ar
Ghníomhaíocht/
Eispéireas LFG
Cad é a rinne tú?
Piarbhreathnú, páirt a
ghlacadh i gcúrsa, meitheal
srl.?

Bearta don Am atá le
Teacht
Sonraigh ceisteanna ar bith a
éiríonn as an
ghníomhaíocht/eispéireas seo
is mian leat a phlé le do
Mhúinteoir-Theagascóir.
Sonraigh cén beart is mian
leat a dhéanamh láithreach.

Punann LFG

Féinmhachnamh
Cad é an tionchar a bhí ag do
ghníomhaíocht/eispéireas ar:
 foghlaim na ndaltaí?
 an teagasc?
 forbairt scileanna
bainistíochta (m.sh.
Múinteoir Foirne,
Comhordaitheoir,
Ceann Roinne)?
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BREATHNÓIREACHT FOGHLAIM AGUS TEAGASC ÉIFEACHTACH LE
LINN LFG BHLIAIN 1 AGUS BHLIAIN 2
Is féidir a roghnú an teimpléad seo a úsáid má bhíonn an deis agat breathnú ar cheachtanna ag
comhghleacaithe a d'fhéadfadh tacú leat i d'fhorbairt mar mhúinteoir le linn LFG nó i bpleanáil agus
soláthar do Ghníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil i mBliain 1 den LFG.
Mionsonraí Breathnóireacht Ceachta

Breathnóir Múinteoir Tosaigh:
Dáta Breathnóireachta:
Rang:
Feidhm na Breathnóireachta :
Roinnt Tréithe den Fhoghlaim agus Teagasc Éifeachtach atá le Breithniú le linn na
Breathnóireachta
Éiteas Seomra Ranga m.sh.:

Teagasc m.sh.:

 Atmaisféar bríomhar, fáilteach
 Dea-chaidreamh múinteora/dalta, dalta/dalta
 Dearcadh agus meon dearfach - féinmhuinín,
meas, solúbthacht, neamhspleáchas
 Timpeallacht chuimsitheach foghlama –
gníomhaíochtaí ag cur le stíleanna foghlama,
riachtanais agus réimsí suime daltaí
 Ionchais arda, dea-iarracht a aithint, rath a
cheiliúradh

 Straitéisí Comhtháite MCF - tús, seisiún
iomlánach, intinní foghlama, critéir ratha, ceistiú
éifeachtach srl.
 Foghlaim Ghníomhach –fiosrú, réiteach
fadhbanna, fiosrúcháin
 Difreáil agus cur chun cinn scileanna
traschuraclaim
 Dea-luas, dul chun tosaigh agus úsáid guth
múinteora
 Foghlaim nasctha – tógáil ar eolas atá ag daltaí
cheana

Foghlaim m.sh.:

Bainistíocht m.sh.:

Bíonn na Daltaí:
 ag gabháil dá bhfoghlaim féin go gníomhach agus
go cruthaitheach
 ag baint suilt as a bhfuil ar siúl acu
 ag déanamh cumarsáid éifeachtach – ag
smaoineamh ar a bhfuil ar siúl acu, ag cur
ceisteanna
 ag foghlaim i gcomhpháirt– ag obair le piaraí/mar
ghrúpa
 ábalta scileanna agus cumais a aistriú go dtí
comhthéacsanna eile
 faoi dhúshlán a lánacmhainneacht a bhaint amach
agus a shárú

 Bunrialacha i bhfeidhm
 Dea-chothromaíocht idir moladh agus aiseolas
dearfach
 Dea-úsáid bainistíocht iompar dearfach
 Dea-úsáid acmhainní agus cúntóir ranga, nuair is
cuí, le tacú le foghlaim daltaí
 Timpeallacht foghlama dea-eagraithe,
tharraingteach agus spreagúil - taispeántas obair
daltaí srl

Cad é a d'fhoghlaim mé ón bhreathnóireacht agus cad é a dhéanfaidh mé ar dhóigh
eile?

Punann LFG
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Gníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil1
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GNÍOMHAÍOCHT FORBAIRT GHAIRMIÚIL 1
Dáta Tosaigh an GFG seo

Mo Riachtanais Ghairmiúla mar Mhúinteoir
(Mar a sainaithníodh trí chomhphlé idir an múinteoir LFG agus an Múinteoir-Theagascóir)

Tosaíochtaí Scoile
Déan tagairt anseo do thosaíochtaí ar bith sa Phlean Forbartha Scoile a bhaineann go díreach le
teagasc agus foghlaim i do sheomra ranga.

Tosaíochtaí Eochairchéime nó Roinne
Déan tagairt anseo do thosaíochtaí ar bith i do phleananna eochairchéime nó roinne a bhaineann
go díreach le teagasc agus foghlaim i do sheomra ranga.

Mo Riachtanais Ghairmiúla i gComhthéacs na dTosaíochtaí seo
Ainmnigh anseo an tosaíocht ar fócas cuí í, dar leat maidir leis an GFG seo. B'fhéidir gur mhian
leat tosaíocht amháin acu seo a leanas, nó iad uile, a bhreithniú:
 ceisteanna a ardaíodh i do thuairisc shuimitheach ar an Ionduchtú
 tosaíochtaí scoile agus tosaíochtaí roinne/eochairchéime
 riachtanais an dalta /na ndaltaí a bhfuil tú freagrach as iad a theagasc
 forbairt eile foirne scoilbhunaithe a rinneadh ar na mallaibh m.sh. Bainistíocht Iompair, SRO,
Litearthacht, Uimhearthacht, TFC, Measúnú chun Foghlama, Scileanna Smaointeoireachta
agus Foghlaim Ghníomhach, Difreáil.

Punann LFG
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Mionsonraí Gníomhaíocht Forbairt Gairmiúil
(Mar a sainaithníodh trí chomhphlé idir an múinteoir LFG agus an Múinteoir-Theagascóir)

Céim

Iontráil anseo cé acu sa Naíscolaíocht, Oideachas Speisialta, EC1, 2, 3, 4
nó iar-16 atá do ghníomhaíocht.

Réimse
Foghlama

Abair cén réimse, ar bhonn leathan, a mheaitseálann le fócas do GFG m.sh.
Bainistíocht Iompair, Litearthacht, Uimhearthacht, TFC, Luathbhlianta,
Measúnú chun Foghlama, Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais
Phearsanta srl.

Fócas An GFG
maidir le Daltaí

Cén ghné den réimse leathan ar a gcuirfidh tú fócas? m.sh.:
 Mata ó Mheabhair a Fhorbairt le daltaí Bhliain 5
 Luathscileanna Scríbhneoireachta a Fhorbairt
 Scileanna Comhoibríocha Grúpa Daltaí a Fhorbairt
 Scileanna Piarmheasúnachta a Fhorbairt le Tacú leis an Fhoghlaim
Neamhspleách
 Úsáid Ceistiú Éifeachtach
 Feidhmiú Clár Forbairt Inbhuanaithe ECh3
 Cur chun cinn Sláinte agus Sábháilteachta sa Teicneolaíocht agus
Dearadh/CO/EBh/Eolaíocht srl.

Feidhm an GFG
don Mhúinteoir
LFG

 Cén t-eolas, scileanna agus tuiscint úr is mian leat a fhorbairt tríd an
GFG seo?
 Cé na hinniúlachtaí a mbeidh tú dírithe orthu - moltar go n-aithníonn tú
agus go ndíríonn tú ar 1-3 Inniúlacht de chuid CGMTÉ (GTCNI) ar a
mhéad a fhóireann do do GFG agus a dtagróidh tú dóibh sa rannán
deiridh 'Machnamh ar mo Chleachtas'.

Inniúlachtaí CGMTÉ ar Tugadh Fúthu
Inniúlacht
Ráiteas

Gné

Eiseamláir Chéim LFG

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach 'an ghné' den
inniúlacht ar díríodh uirthi

Cuir isteach 'an eiseamláir
chéim LFG' den inniúlacht ar
díríodh uirthi

Ráiteas

Gné

Eiseamláir Chéim LFG

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach 'an ghné' den
inniúlacht ar díríodh uirthi

Cuir isteach 'an eiseamláir
chéim LFG' den inniúlacht ar
díríodh uirthi

Inniúlacht

Inniúlacht
Punann LFG
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Ráiteas

Ráiteas

Ráiteas

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach 'an ghné' den
inniúlacht ar díríodh uirthi

Cuir isteach 'an eiseamláir
chéim LFG' den inniúlacht ar
díríodh uirthi

Eolas a Aimsíodh sa Scoil
Sa rannán seo ba chóir duit eolas a aimsiú, de réir mar is cuí, a chuideoidh leat i do phleanáil faoi
choinne agus theagasc an GFG seo:

d'ábha(i)r, réimsí curaclaim eochairchéime

riachtanais bhainteacha churaclaim

straitéisí cuí teagaisc

inniúlachtaí an dalta/na ndaltaí

ceisteanna tréadchúraim

bainistíocht seomra ranga

polasaithe scoile, srl
Is féidir seo a aimsiú ó léitheoireacht thánaisteach, cúrsaí INSET, seisiúin forbairt foirne
scoilbhunaithe agus ó shaineolas comhghleacaithe nó oifigeach tacaíochta de chuid an Údaráis
Oideachais. D'fhéadfadh sé a bheith bunaithe fosta ar eolas atá agat cheana ar do chuid daltaí agus
cad é eile is mian leat a fháil amach. Nuair a úsáidtear téacsleabhair nó irisleabhair srl, ba chóir na
tagairtí cuí a úsáid, m.sh. údar, dáta, teideal, foilsitheoir, leathanaigh.
Is féidir eolas a chur i láthair sa rannán seo mar phíosa gairid próis nó i bhformáid pointí le
hurchair.

Punann LFG
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Pleanáil le hAghaidh Foghlama
Is féidir an t-eolas seo a cheangal má tá pro-forma pleanála cuí in úsáid agat

Rang, Dalta nó Grúpa
Daltaí

Déan nóta fíriciúil den dalta/daltaí nó grúpa(í) daltaí sa rang a bhfuil
sé beartaithe agat an GFG seo a dhéanamh leo (seachain daltaí
aonair a ainmniú).

Amscála agus Baint le
Scéim Oibre

Cá bhfuil an GFG maidir le do phleananna reatha, do scéim, nó
aonad oibre?

Torthaí Beartaithe
Foghlama

Déan ráiteas achomair ar na torthaí beartaithe foghlama faoi
choinne daltaí .i. an t-eispéireas, an t-eolas agus an tuiscint is mian
leat a bheith ag do dhaltaí agus an méid ar mhaith leat iad a bheith
ábalta a dhéanamh?

Straitéisí Pleanála agus Teagaisc
Tabhair breac-chuntas ar a bhfuil tú ag dul a theagasc m.sh. pleanálaí 4-6 seachtaine, d'aonad
oibre nó topaic théamach.
Déan nóta achomair de na straitéisí teagaisc a úsáidfidh tú. D'fhéadfá smaoineamh ar, mar
shampla:
 Straitéisí McF - straitéisí neamhspleáchais, piarmheasúnachta agus obair ghrúpa, marcáil faoi
choinne feabhsúcháin, ceistiú, aiseolas múnlaitheach
 Difreáil
 Straitéisí le scileanna Smaointeoireachta/Cumais Phearsanta a chur chun cinn
 Foghlaim Ghníomhach

Acmhainní lena n-áirítear Teicneolaíocht Oideachais
Leag amach na hacmhainní a úsáidfidh tú leis an GFG seo a dhéanamh, m.sh.
 Leabhair
 Acmhainní praiticiúla agus trealamh
 Teicneolaíocht Oideachais m.sh. Idirlíon, i-pad, Físeán, Fís-Chomhdháil, Ceamara
Digiteach, Teilifís Dhigiteach, CBI (IWB), Teilgeoir Sonraí, PowerPoint
 Cuairteoirí Seomra Ranga
Ba chóir duit tagairt shoiléir a dhéanamh don dóigh a gcuirfidh Teicneolaíocht Oideachais le
foghlaim daltaí.

Punann LFG
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Fianaise a Úsáidfidh tú le Rannpháirtíocht agus Dul Chun Cinn an Fhoghlaimeora a
Mhonatóiriú
(tionchar do theagaisc ar dhaltaí)
Cláraigh anseo an fhianaise a bhaileoidh tú lena chur ar do chumas dul chun cinn dalta(í) a
mhonatóiriú. Roghnaigh trí fhoinse ar a laghad.
Ba chóir gur foinse fianaise í breathnóireacht agus aiseolas scríofa ó do mhúinteoir
aitheanta tacaíochta.
D'fhéadfadh na foinsí eile fianaise seo a bheith san áireamh:
 meastóireacht ar phleananna ceachta
 guth an dalta - agallaimh thaifeadta (fuaim nó físeán), aiseolas ceistneora, féin- agus
piarmheasúnú dalta
 fianaise anótáilte grianghraif den fhoghlaim
 samplaí d'obair na ndaltaí
 breathnóireacht/measúnuithe d'fhoghlaim daltaí
 taifeadtaí fuaime agus físeáin de theagasc
 sonraí

Fianaise
Cur Síos ar Fhianaise 1

Aiseolas breathnóireachta ó do mhúinteoir aitheanta
tacaíochta (2 bhreathnóireacht ar a laghad).

Cur Síos ar Fhianaise 2
Cur Síos ar Fhianaise 3
Cur Síos ar Fhoinsí Breise
Ábhartha Fianaise
Logleabhar Foghlama GFG
Is gné thábhachtach den GFG nóta achomair a dhéanamh de na croí-imeachtaí i do theagasc a
thugann do dhúshlán smaoineamh ar bhonn níos criticiúla ar fhoghlaim daltaí agus ar do ról sa
phróiseas foghlama.
Chuige seo, b'fhéidir gur mhian leat feidhm a bhaint as an Logleabhar Foghlama GFG ar
leathanach 16.

Tá mo GFG agus pleananna
bainteacha pléite agus
aontaithe ag:

D'fhéadfadh sé gurbh é an Príomhoide, Leas-Phríomhoide,
Príomh-Mhúinteoir-Theagascóir, Comhordaitheoir
Eochairchéime, Ceann Roinne nó ball ainmnithe eile den
fhoireann a bheadh i gceist.

Dáta:

Punann LFG
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LOGLEABHAR FOGHLAMA GFG 1
I rith thréimhse do chéad GFG ba chóir duit taifead a choinneáil de chroí-imeachtaí i do theagasc a
chuideoidh leat smaoineamh ar bhonn níos criticiúla ar fhoghlaim do chuid daltaí agus ar do ról féin
sa phróiseas foghlama.

Féadann tú an teimpléad seo a leanas a úsáid, más mian leat. B'fhéidir gur mhian leat an teimpléad a
oiriúnú ó thaobh do chuspóirí féin de nó d'fhoghlaim a thaifeadadh i bhformáid eile, m.sh. do 'bhlag' nó
formáid 'twitter' féin a úsáid.

Dáta

Ceacht/Gníomhaíocht/Str
aitéis







Punann LFG

An ndearna mé difear d'fhoghlaim mo
dhaltaí inniu? Cad é mar atá a fhios agam?
Cad é a d'oibrigh go maith? Cad é mar atá a
fhios agam?
An ndéanfainn rud ar bith ar dhóigh eile an
chéad uair eile? Cad chuige?
An raibh torthaí luachmhara ann nach raibh
súil leo?
Cad é a chaithfidh mé a dhéanamh anois le
feabhsúchán i bhfoghlaim mo chuid daltaí a
choinneáil ag dul?
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FIANAISE 1
AISEOLAS SCRÍOFA AN BHREATHNÓRA AR GHNÍOMHAÍOCHT
FORBAIRT GHAIRMIÚIL 1
Cuir isteach 2 thuairisc chomhlánaithe bhreathnóireachta i leith Ghníomhaíocht Forbairt
Ghairmiúil 1 ó do Mhúinteoir-Theagascóir, Príomhoide nó ó chomhghleacaí eile.

Punann LFG
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FIANAISE 2

Punann LFG
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FIANAISE 3

Punann LFG
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ATHBHREITHNIÚ AR GFG 1
Is cuid thábhachtach den phróiseas GFG tú féin agus do Mhúinteoir-Theagascóir nó múinteoir
aitheanta tacaíochta teacht i gceann a chéile le d'fhianaise a athbhreithniú sula scríobhann tú
d'fhéinmhachnamh.

Ba chóir duit taifead gairid a dhéanamh anseo de thorthaí an phlé a bhíonn agaibh.

Punann LFG
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FÉIN-MHACHNAMH AR GFG 1
Ba chóir go dtarraingeofaí le chéile sa rannán seo do chuid príomhthorthaí agus tagairt ann
do do 3 (ar a laghad) fhoinse d'fhianaise thacaíochta, do logleabhar GFG 1 agus do chuid plé
athbhreithnithe le do Mhúinteoir-Theagascóir nó le múinteoir eile tacaíochta.
Soiléirigh go beacht a mhéad a gnóthaíodh an fócas do na daltaí agus an cuspóir don
mhúinteoir.
Ba chóir duit na ceisteanna seo a leanas a úsáid le do mhachnamh a spreagadh:


Cad é a léiríonn d'fhoinsí fianaise agus do Logleabhar Foghlama GFG 1 faoi fhoghlaim
daltaí?



Cad é an tionchar atá aige seo ar do luachanna gairmiúla agus croíluachanna agus
tiomantas do na foghlaimeoirí, comhghleacaithe agus gairm na múinteoireachta? Tag:
Cód Luachanna agus Cleachtas Gairmiúil in 'An Mhúinteoireacht: An Ghairm
Athmhachnamhach’, lgh 44-46 (CGMTÉ, 2009)



Cad é mar a thug an t-eolas a foinsíodh ar scoil dúshlán agus cad é mar a chuir sé le
do smaointeoireacht faoi fhoghlaim agus teagasc?



Maidir le plé le do Mhúinteoir-Theagascóir agus comhghleacaithe eile
o cad é mar a spreag sé thú le cuir chuige eile a úsáid?
o cad é mar a thug sé dúshlán do chleachtais?
o cad é mar a d'fhorbair sé thú mar bhall foirne?

 Cá mhéad, dar leat, a d'fhorbair tú i dtaca leis na spriocanna CGMTÉ a raibh tú ag díriú
orthu?
 Cad é mar a rachaidh an fhoghlaim ón GFG seo i bhfeidhm ar do chleachtas seomra
ranga amach anseo?
 Cad é/iad an/na réimse(í) forbartha a léiríodh tríd an ghníomhaíocht seo a bhféadfá
tabhairt fúthu feasta (m.sh. do d'fhócas GFG 2)?
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Dearbhú Cáilíochta GFG 1
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DEARBHÚ CÁILÍOCHTA GNÍOMHAÍOCHT FORBAIRT GHAIRMIÚIL
1
Le comhlánú ag an Phríomhoide i gcomhpháirt leis an mhúinteoir LFG Bhliain 1 agus leis an
Mhúinteoir-Theagascóir
Ainm an Mhúinteora LFG Bhliain 1
Uimhir Thagartha Múinteora

PLEANÁIL

Déan trácht ar a mhéad:
 A tagraíodh go soiléir d'fhócas agus d'fheidhm an GFG
 A sainaithníodh go soiléir riachtanais an mhúinteora agus mar a ceanglaíodh iad, mar is cuí, de
thosaíochtaí na scoile agus de thosaíochtaí eochairchéime/roinne
 A bhí baint ag na hinniúlachtaí roghnaithe múinteora leis an fhócas
 A bhí an phleanáil foghlama éifeachtach agus fóirsteanach maidir le riachtanais na ndaltaí.

FOGHLAIM AGUS TEAGASC



Cá mhéad a léirítear trí fhianaise ó bhreathnóireacht agus plé go raibh na daltaí rannpháirteach
sa phróiseas foghlama?
Cén fhianaise atá ann go bhfuil an múinteoir ag forbairt na n-inniúlachtaí sainaitheanta?
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ATHBHREITHNIÚ AGUS MACHNAMH

Déan trácht ar a mhéad atá an múinteoir LFG Bhliain 1:
 ag forbairt mar chleachtóir criticiúil, athmhachnamhach
 spreagtha le dul i mbun próiseas teagmháil ghairmiúil le baill eile foirne

BUNLUACHANNA
‘Tá Cód Luachanna agus Cleachtas Gairmiúil CGMTÉ mar bhonn agus taca ag freagrachtaí
agus uaillmhian na gairme i dTuaisceart Éireann agus is tríd a thugtar creat leis na
hinniúlachtaí a fheidhmiú i gcomhthéacs gairmiúil.’
(Gach Scoil ina Scoil Mhaith, RO, Aibreán 2009, lch 35)
Trí thagairt d'fhoilseachán CGMTÉ: 'An Mhúinteoireacht: An Ghairm Athmhachnamhach' (lgh 4446), déan trácht ar a mhéad a léirigh an Múinteoir LFG Bhliain 1 an Cód Luachanna agus Cleachtas
Gairmiúil agus a d'fheidhmigh sé/sí inniúlachtaí cuí ina G(h)níomhaíocht Forbairt Ghairmiúil.
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RÉIMSÍ FORBARTHA

Sainaithin réimsí forbartha atá nasctha le :
 Pleanáil
 Teagasc
 Athbhreithniú agus Machnamh

Molta le haghaidh chomhlánú rathúil LFG Bhliain 1?

Tá

Níl

Síniú Mhúinteoir LFG Bhliain 1:
Síniú Múinteoir-Theagascóir:
Síniú Príomhoide:
Dáta:

COIP AMHÁIN:



Le tabhairt duit le coinneáil i do Phunann LFG
Le coinneáil ag do scoil
Punann LFG
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DEIMHNIÚ CHOMHLÁNÚ GFG 1
Le comhlánú ar pháipéarachas scoile

Ainm an Mhúinteora LFG Bhliain 1:
Uimhir Thagartha Múinteora:
Chuir … tús leis an chéad Ghníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil ar (DÁTA TOSAIGH) agus chuir
i gcrích í ar … (DÁTA CUR I gCRÍCH).
Ba é fócas na Gníomhaíochta Forbairt Ghairmiúil seo. … (TÉAMA) agus chuir sé ar chumas
an mhúinteora machnamh ar a (h)éifeachtacht maidir le …
Baineadh feidhm as teicneolaíocht oideachais chun …
Ainm an duine/daoine sa scoil a thug tacaíocht don mhúinteoir:

(Ainm agus stádas)
(Ainm agus stádas)
(Ainm agus stádas)

a chuir dearbhú cáilíochta ar fáil maidir le Luathfhorbairt Ghairmiúil mar atá leagtha amach i
Rannán 5 den Lámhleabhar Páirtíocht Oideachas Múinteoirí – ‘Gníomhaíocht Forbairt
Ghairmiúil: Rannán Treorach B – Dearbhú Cáilíochta an GFG .’

Sínithe (Príomhoide):
Dáta:

COIP AMHÁIN:



Le tabhairt duit le coinneáil i do Phunann LFG
Le coinneáil ag do scoil
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Gníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil 2

Punann LFG

LCH.27 |

Clár Múinteoirí Tosaigh

GNÍOMHAÍOCHT FORBAIRT GHAIRMIÚIL 2
Dáta Tosaigh an GFG seo
Ainm agus Seoladh Scoil
Bhliain 2 den LFG
(murab ionann agus Scoil LFG
Bhliain1)

Mo Riachtanais Ghairmiúla mar Mhúinteoir
(Mar a sainaithníodh trí chomhphlé idir an múinteoir LFG agus an Múinteoir-Theagascóir)

Tosaíochtaí Scoile
Déan tagairt anseo do thosaíochtaí ar bith sa Phlean Forbartha Scoile a bhaineann go díreach le
teagasc agus foghlaim i do sheomra ranga

Tosaíochtaí Eochairchéime nó Roinne
Déan tagairt anseo do thosaíochtaí ar bith i do phleananna eochairchéime nó roinne a bhaineann
go díreach le teagasc agus foghlaim i do sheomra ranga

Mo Riachtanais Ghairmiúla i gComhthéacs na dTosaíochtaí seo
Ainmnigh anseo an tosaíocht ar fócas cuí í, dar leat maidir leis an GFG seo. B'fhéidir gur mhian
leat tosaíocht amháin, nó iad uile, acu seo a leanas a bhreithniú:
 ceisteanna a ardaíodh i do thuairisc shuimitheach ar an Ionduchtú
 tosaíochtaí scoile agus tosaíochtaí roinne/eochairchéime
 riachtanais an dalta /na ndaltaí a bhfuil tú freagrach as iad a theagasc
 forbairt eile foirne scoilbhunaithe a rinneadh ar na mallaibh m.sh. Bainistíocht Iompair, SRO,
Litearthacht, Uimhearthacht, TFC, Measúnú chun Foghlama, Scileanna Smaointeoireachta
agus Foghlaim Ghníomhach, Difreáil
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Mionsonraí Gníomhaíocht Forbairt Gairmiúil
(Mar a sainaithníodh trí chomhphlé idir an múinteoir LFG agus an Múinteoir-Theagascóir)

Céim

Iontráil anseo cé acu sa Naíscolaíocht, Oideachas Speisialta, EC1, 2, 3, 4
nó iar-16 atá do ghníomhaíocht.

Réimse
Foghlama

Abair cén réimse, ar bhonn leathan, a mheaitseálann le fócas do GFG m.sh.
Bainistíocht Iompair, Litearthacht, Uimhearthacht, TFC, Luathbhlianta,
Measúnú chun Foghlama, Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais
Phearsanta srl.

Fócas An GFG
maidir le Daltaí

Cén ghné den réimse leathan ar a gcuirfidh tú fócas? M.sh.:
 Mata ó Mheabhair a Fhorbairt le daltaí Bhliain 5
 Luathscileanna Scríbhneoireachta a Fhorbairt
 Scileanna Comhoibríocha Grúpa Daltaí a Fhorbairt
 Scileanna Piarmheasúnachta a Fhorbairt le Tacú leis an Fhoghlaim
Neamhspleách
 Úsáid Ceistiú Éifeachtach
 Feidhmiú Clár Forbairt Inbhuanaithe EC3
 Cur chun cinn Sláinte agus Sábháilteachta sa Teicneolaíocht agus
Dearadh/CO/EBh/Eolaíocht srl.
Cad iad aidhmeanna an fócais seo do na daltaí

Feidhm an na
GFG don
Mhúinteoir LFG

 Cén t-eolas, scileanna agus tuiscint úr is mian leat a fhorbairt tríd an
GFG seo?
 Cé na hinniúlachtaí a mbeidh tú dírithe orthu - moltar go n-aithníonn tú
agus go ndíríonn tú ar 1-3 Inniúlacht de chuid CGMTÉ (GTCNI) ar a
mhéad a fhóireann do do GFG agus a dtagróidh tú dóibh sa rannán
deiridh 'Machnamh ar mo Chleachtas'.

Inniúlachtaí CGMTÉ ar Tugadh Fúthu
Inniúlacht
Ráiteas

Ráiteas

Ráiteas

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Ráiteas

Ráiteas

Ráiteas

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Ráiteas

Eiseamláir Chéim LFG

Inniúlacht

Inniúlacht
Ráiteas
Punann LFG
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Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach an príomhráiteas
inniúlachta ó fhoilseachán
CGMTÉ 'An Ghairm
Athmhachnamhach a
Theagasc'

Cuir isteach an 'Eiseamláir
chéim LFG' den inniúlacht a
bhfuiltear ag díriú uirthi

Eolas a Aimsíodh sa Scoil
Sa rannán seo ba chóir duit eolas a aimsiú, de réir mar is cuí, a chuideoidh leat i do phleanáil faoi
choinne agus teagasc an na GFG seo:

d'ábha(i)r, réimsí curaclaim eochairchéime

riachtanais bhainteacha churaclaim

straitéisí cuí teagaisc

inniúlachtaí an dalta/na ndaltaí

ceisteanna tréadchúraim

bainistíocht seomra ranga

polasaithe scoile, srl
Is féidir seo a aimsiú ó léitheoireacht thánaisteach, cúrsaí INSET, seisiúin forbairt foirne
scoilbhunaithe agus ó shaineolas comhghleacaithe nó oifigeach tacaíochta de chuid an Údaráis
Oideachais. D'fhéadfadh sé a bheith bunaithe fosta ar eolas atá agat cheana ar do chuid daltaí agus
cad é eile is mian leat a fháil amach. Nuair a úsáidtear téacsleabhair nó irisleabhair srl, ba chóir na
tagairtí cuí a úsáid, m.sh. údar, dáta, teideal, foilsitheoir, leathanaigh.
Is féidir eolas a chur i láthair sa rannán seo mar phíosa gairid próis nó i bhformáid pointí le
hurchair.
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Pleanáil le hAghaidh Foghlama
Is féidir an t-eolas seo a cheangal má tá pro-forma pleanála cuí in úsáid agat
Déan nóta fíriciúil den
dalta/daltaí nó grúpa(í)
daltaí sa rang a bhfuil sé
beartaithe agat an GFG seo
a dhéanamh leo (seachain
daltaí aonair a ainmniú).

Déan nóta fíriciúil den dalta/daltaí nó grúpa(í) daltaí sa rang a bhfuil
sé beartaithe agat an GFG seo a dhéanamh leo (seachain daltaí
aonair a ainmniú).

Cá bhfuil an GFG maidir le
do phleananna reatha, do
scéim, nó aonad oibre?

Cá bhfuil an GFG maidir le do phleananna reatha, do scéim, nó
aonad oibre?

Déan ráiteas achomair ar na
torthaí beartaithe foghlama
do dhaltaí .i. an t-eispéireas,
an t-eolas agus an tuiscint is
mian leat a bheith ag do
dhaltaí agus an méid ar
mhaith leat iad a bheith
ábalta a dhéanamh?

Déan ráiteas achomair ar na torthaí beartaithe foghlama do dhaltaí
.i. an t-eispéireas, an t-eolas agus an tuiscint is mian leat a bheith
ag do dhaltaí agus an méid ar mhaith leat iad a bheith ábalta a
dhéanamh?

Straitéisí Pleanála agus Teagaisc
Tabhair breac-chuntas ar a bhfuil tú ag dul a theagasc m.sh. pleanálaí 4-6 seachtaine, d'aonad
oibre nó topaic théamach.
Déan nóta achomair de na straitéisí teagaisc a úsáidfidh tú. D'fhéadfá smaoineamh ar, mar
shampla:
 Straitéisí McF - straitéisí neamhspleáchais, piarmheasúnachta agus obair ghrúpa, marcáil faoi
choinne feabhsúcháin, ceistiú, aiseolas múnlaitheach
 Difreáil
 Straitéisí le scileanna Smaointeoireachta/Cumais Phearsanta a chur chun cinn
 Foghlaim Ghníomhach

Acmhainní lena n-áirítear Teicneolaíocht Oideachais
Leag amach na hacmhainní a úsáidfidh tú leis an GFG seo a dhéanamh, m.sh.
 Leabhair
 Acmhainní praiticiúla agus trealamh
 Teicneolaíocht Oideachais m.sh. Idirlíon, i-pad, Físeán, Fís-Chomhdháil, Ceamara
Digiteach, Teilifís Dhigiteach, CBI (IWB), Teilgeoir Sonraí, PowerPoint
 Cuairteoirí Seomra Ranga
Ba chóir duit tagairt shoiléir a dhéanamh don dóigh a gcuirfidh Teicneolaíocht Oideachais le
foghlaim daltaí.
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Fianaise a Úsáidfidh tú le Rannpháirtíocht agus Dul Chun Cinn an Fhoghlaimeora a
Mhonatóiriú
(tionchar do theagaisc ar dhaltaí)
Cláraigh anseo an fhianaise a bhaileoidh tú lena chur ar do chumas dul chun cinn dalta(í) a
mhonatóiriú. Roghnaigh trí fhoinse ar a laghad.
Ba chóir gur foinse fianaise í breathnóireacht agus aiseolas scríofa ó do mhúinteoir
aitheanta tacaíochta.
D'fhéadfadh na foinsí eile fianaise seo a bheith san áireamh:
 meastóireacht ar phleananna ceachta
 guth an dalta - agallaimh thaifeadta (fuaim nó físeán), aiseolas ceistneora, féin- agus
piarmheasúnú daltaí
 fianaise anótáilte grianghraif den fhoghlaim
 samplaí d'obair na ndaltaí
 breathnóireacht/measúnuithe d'fhoghlaim daltaí
 taifeadtaí fuaime agus físeáin de theagasc
 sonraí

Fianaise
Cur Síos ar Fhianaise 1

Cur Síos ar Fhianaise 1

Cur Síos ar Fhianaise 2

Cur Síos ar Fhianaise 2

Cur Síos ar Fhianaise 3

Cur Síos ar Fhianaise 3

Cur Síos ar Fhoinsí Breise
Ábhartha Fianaise

Cur Síos ar Fhoinsí Breise Ábhartha Fianaise

Logleabhar Foghlama GFG
Is gné thábhachtach den GFG nóta achomair a dhéanamh de na croí-imeachtaí i do theagasc a
thugann do dhúshlán smaoineamh ar bhonn níos criticiúla ar fhoghlaim daltaí agus ar do ról sa
phróiseas foghlama.
Chuige seo, b'fhéidir gur mhian leat feidhm a bhaint as an Logleabhar Foghlama GFG ar
leathanach 33.

Tá mo GFG agus pleananna
bainteacha pléite agus
aontaithe ag:

D'fhéadfadh sé gurbh é an Príomhoide, Leas-Phríomhoide,
Príomh-Mhúinteoir-Theagascóir, Comhordaitheoir
Eochairchéime, Ceann Roinne nó ball ainmnithe eile den
fhoireann a bheadh i gceist.

Dáta:

Punann LFG
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LOGLEABHAR FOGHLAMA GFG 1
I rith thréimhse do chéad GFG ba chóir duit taifead a choinneáil de chroí-imeachtaí i do theagasc a
chuideoidh leat smaoineamh ar bhonn níos criticiúla ar fhoghlaim do chuid daltaí agus ar do ról féin
sa phróiseas foghlama.
Féadann tú an teimpléad seo a leanas a úsáid, más mian leat. B'fhéidir gur mhian leat an teimpléad a
oiriúnú ó thaobh do chuspóirí féin de nó d'fhoghlaim a thaifeadadh i bhformáid eile, m.sh. do 'bhlag' nó
formáid 'twitter' féin a úsáid.

Dáta

Ceacht/Gníomhaíocht/Str
aitéis







Punann LFG

An ndearna mé difear d'fhoghlaim mo
dhaltaí inniu? Cad é mar atá a fhios agam?
Cad é a d'oibrigh go maith? Cad é mar atá a
fhios agam?
An ndéanfainn rud ar bith ar dhóigh eile an
chéad uair eile? Cad chuige?
An raibh torthaí luachmhara ann nach raibh
súil leo?
Cad é a chaithfidh mé a dhéanamh anois le
feabhsúchán i bhfoghlaim mo chuid daltaí a
choinneáil ag dul?
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FIANAISE 1
AISEOLAS SCRÍOFA AN BHREATHNÓRA AR GHNÍOMHAÍOCHT
FORBAIRT GHAIRMIÚIL 1
Cuir isteach 2 thuairisc chomhlánaithe bhreathnóireachta i leith Ghníomhaíocht Forbairt
Ghairmiúil 1 ó do Mhúinteoir-Theagascóir, Príomhoide nó ó chomhghleacaí eile.
.
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FIANAISE 2

Punann LFG
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FIANAISE 3

Punann LFG
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ATHBHREITHNIÚ AR GFG 2
Is cuid thábhachtach den phróiseas GFG tú féin agus do Mhúinteoir-Theagascóir nó múinteoir
aitheanta tacaíochta teacht i gceann a chéile le d'fhianaise a athbhreithniú sula scríobhann tú
d'fhéinmhachnamh.

Ba chóir duit taifead gairid a dhéanamh anseo de thorthaí an phlé a bhíonn agaibh.

Punann LFG
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FÉIN-MHACHNAMH AR GFG 2
Ba chóir go dtarraingeofaí le chéile sa rannán seo do chuid príomhthorthaí agus tagairt ann
do do 3 (ar a laghad) fhoinse d'fhianaise thacaíochta, do logleabhar GFG 2 agus do chuid plé
athbhreithnithe le do Mhúinteoir-Theagascóir nó le múinteoir eile tacaíochta.
Soiléirigh go beacht a mhéad a gnóthaíodh an fócas do na daltaí agus an cuspóir don
mhúinteoir.
Ba chóir duit na ceisteanna seo a leanas a úsáid le do mhachnamh a spreagadh:


Cad é a léiríonn d'fhoinsí fianaise agus do Logleabhar Foghlama GFG 1 faoi fhoghlaim
daltaí?



Cad é an tionchar atá aige seo ar do luachanna gairmiúla agus croíluachanna agus
tiomantas do na foghlaimeoirí, comhghleacaithe agus gairm na múinteoireachta? Tag:
Cód Luachanna agus Cleachtas Gairmiúil in An Mhúinteoireacht: An Ghairm
Athmhachnamhach’, lgh 44-46 (CGMTÉ, 2009)



Cad é mar a thug an t-eolas a foinsíodh ar scoil dúshlán agus cad é mar a chuir sé le
do smaointeoireacht faoi fhoghlaim agus teagasc ?



Maidir le plé le do Mhúinteoir-Theagascóir agus comhghleacaithe eile
o cad é mar a spreag sé thú le cuir chuige eile a úsáid?
o cad é mar a thug sé dúshlán do chleachtais?
o cad é mar a d'fhorbair sé thú mar bhall foirne?

 Cá mhéad, dar leat, a d'fhorbair tú i dtaca leis na spriocanna CGMTÉ a raibh tú ag díriú
orthu?
 Cad é mar a rachaidh an fhoghlaim ón GFG seo i bhfeidhm ar do chleachtas seomra
ranga amach anseo?
 Cad é/iad an/na réimse(í) forbartha a léiríodh tríd an ghníomhaíocht seo a bhféadfá
tabhairt fúthu feasta (m.sh. trí spriocanna AFFF)

Punann LFG
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Dearbhú Cáilíochta GFG 2

Punann LFG
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DEARBHÚ CÁILÍOCHTA GNÍOMHAÍOCHT FORBAIRT GHAIRMIÚIL
2
Le comhlánú ag an Phríomhoide i gcomhpháirt leis an mhúinteoir LFG Bhliain 1 agus leis an
Mhúinteoir-Theagascóir
Ainm an Mhúinteora LFG Bhliain 1
Uimhir Thagartha Múinteora ________________________________________________

PLEANÁIL

Déan trácht ar a mhéad:
 A tagraíodh go soiléir d'fhócas agus d'fheidhm an na GFG
 A sainaithníodh go soiléir riachtanais an mhúinteora agus mar a ceanglaíodh iad, mar is cuí, de
thosaíochtaí na scoile agus de thosaíochtaí eochairchéime/roinne
 A bhí baint ag na hinniúlachtaí roghnaithe múinteora leis an fhócas
 A bhí an phleanáil foghlama éifeachtach agus fóirsteanach maidir le riachtanais na ndaltaí

FOGHLAIM AGUS TEAGASC



Cá mhéad a léirítear trí fhianaise ó bhreathnóireacht agus plé go raibh na daltaí rannpháirteach
sa phróiseas foghlama?
Cén fhianaise atá ann go bhfuil an múinteoir ag forbairt na n-inniúlachtaí sainaitheanta?

Punann LFG
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ATHBHREITHNIÚ AGUS MACHNAMH

Déan trácht ar a mhéad atá an múinteoir LFG Bhliain 1:
 ag forbairt mar chleachtóir criticiúil, athmhachnamhach
 spreagtha le dul i mbun próiseas teagmháil ghairmiúil le baill eile foirne

BUNLUACHANNA
‘Tá Cód Luachanna agus Cleachtas Gairmiúil CGMTÉ mar bhonn agus taca ag freagrachtaí
agus uaillmhian na gairme i dTuaisceart Éireann agus is tríd a thugtar creat leis na
hinniúlachtaí a fheidhmiú i gcomhthéacs gairmiúil.’
(Gach Scoil ina Scoil Mhaith, RO, Aibreán 2009, lch 35)
Trí thagairt d'fhoilseachán CGMTÉ: 'An Mhúinteoireacht: An Ghairm Athmhachnamhach' (lgh 4446), déan trácht ar a mhéad a léirigh an Múinteoir LFG Bhliain 1 an Cód Luachanna agus Cleachtas
Gairmiúil agus a d'fheidhmigh sé/sí inniúlachtaí cuí ina G(h)níomhaíocht Forbairt Ghairmiúil.

Punann LFG
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RÉIMSÍ FORBARTHA

Sainaithin réimsí forbartha atá nasctha le :
 Pleanáil
 Teagasc
 Athbhreithniú agus Machnamh

Molta le haghaidh chomhlánú rathúil LFG Bhliain 1?

Tá

Níl

Síniú Mhúinteoir LFG Bhliain 1:
Síniú Múinteoir-Theagascóir:
Síniú Príomhoide:
Dáta:

COIP AMHÁIN:



Le tabhairt duit le coinneáil i do Phunann LFG
Le coinneáil ag do scoil

Punann LFG
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DEIMHNIÚ CHOMHLÁNÚ GFG 2
Le comhlánú ar pháipéarachas scoile

Ainm an Mhúinteora LFG Bhliain 1:
Uimhir Thagartha Múinteora:
Chuir … tús leis an dara Gníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil ar (DÁTA TOSAIGH) agus chuir i
gcrích ar í … (DÁTA CUR I gCRÍCH).
Ba é fócas na Gníomhaíochta Forbairt Ghairmiúil seo. … (TÉAMA) agus chuir sé ar chumas
an mhúinteora machnamh ar a (h)éifeachtacht maidir le …
Baineadh feidhm as teicneolaíocht oideachais chun …
Ainm an duine/daoine sa scoil a thug tacaíocht don mhúinteoir:

(Ainm agus stádas)
(Ainm agus stádas)
(Ainm agus stádas)

a chuir dearbhú cáilíochta ar fáil maidir le Luathfhorbairt Ghairmiúil mar atá leagtha amach i
Rannán 5 den Lámhleabhar Páirtíocht Oideachas Múinteoirí – ‘Gníomhaíocht Forbairt
Ghairmiúil: Rannán Treorach B – Dearbhú Cáilíochta an GFG .’

Sínithe (Príomhoide):
Dáta:

COIP AMHÁIN:



Le tabhairt duit le coinneáil i do Phunann LFG
Le coinneáil ag do scoil

Punann LFG
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Dearbhú Chomhlánú GFG

Punann LFG
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LITIR A DHEARBHAÍONN COMHLÁNÚ RATHÚIL NA LUATHFHORBARTHA
GAIRMIÚLA
Le comhlánú ar pháipéarachas scoile ag deireadh LFG Bhliain 2
Seoladh na Scoile
Dearbhaíonn Bord Gobharnóirí … (Cuir isteach Ainm na Scoile) ar mholadh an
Phríomhoide, gur éirigh le:
Ainm an Mhúinteora Thosaigh:
Uimhir Thagartha Múinteora:
Luathfhorbairt Ghairmiúil a chomhlánú.
Dhírigh an chéad Ghníomhaíocht Fhorbairt Ghairmiúil ar … (Cuir isteach Topaic) agus
cuireadh ar chumas an mhúinteora machnamh ar a (h)éifeachtacht maidir le ….
Bhí Teicneolaíocht Oideachais san áireamh chun …
Cuireadh an GFG i gcrích idir … (Cuir isteach Dáta Tosaigh) agus … (Cuir isteach Dáta
Críche).
Dhírigh an dara Gníomhaíocht Fhorbairt Ghairmiúil ar … (Cuir isteach Topaic) agus cuireadh
ar chumas an mhúinteora machnamh ar a (h)éifeachtacht maidir le ….
Bhí Teicneolaíocht Oideachais san áireamh chun …
Cuireadh an GFG i gcrích idir … (Cuir isteach Dáta Tosaigh) agus … (Cuir isteach Dáta
Críche).
Fuair an Múinteoir Tosaigh tacaíocht sa scoil ó
(Cuir isteach Ainm agus
Stádas)

(Cuir isteach Ainm agus
Stádas)

(Cuir isteach Ainm agus
Stádas)
a chuir dearbhú cáilíochta ar fáil don Luathfhorbairt Ghairmiúil faoi mar atá leagtha amach i
Rannáin 5.6 den Lámhleabhar Páirtíocht Oideachas Múinteoirí - 'Gníomhaíocht Forbairt
Ghairmiúil: Rannán Treorach B - Dearbhú Cáilíochta an GFG.’.
Sínithe (Príomhoide):
Dáta:
Punann LFG
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Sínithe: (Cathaoirleach thar ceann Bhord Gobharnóirí Scoil…)

Dáta:

TÁ AN LITIR CHOMHLÁNAITHE SEO LE CUR CHUIG :


Comhairle Ghinearálta Mhúinteoireachta Thuaisceart Éireann, 3ú hUrlár, Teach
Albany, Sráid Victoria Mhór, Béal Feirste, BT2 7AF

CÓIP AMHÁIN LE:



Tabhairt duitse agus le coinneáil i do Phunann LFG
Coinneáil ag do Scoil

Punann LFG
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SEICLIOSTA PHUNANN LFG

Croíghnéithe Phunann LFG
1.

Mionsonraí Pearsanta agus Eolas ar Scoil(eanna) LFG

2.

Logleabhar ar Ghníomhaíochtaí Seach-Churaclaim le linn
LFG Bhliain 1 den LFG agus Bhliain 2

3.

Taifead Forbairt Ghairmiúil le linn LFG Bhliain 1 agus Bhliain
2

4.

Breathnóireacht Foghlaim agus Teagasc Éifeachtach le linn
LFG Bhliain 1 agus Bhliain 2

5.

Gníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil 1 (LFG Bhliain 1)

6.

Logleabhar Foghlama GFG 1

7.

Fianaise 1, 2 agus 3 GFG 1

8.

Athbhreithniú GFG 1

9.

Féinmhachnamh ar GFG 1

10.

Dearbhú Cáilíochta GFG 1

11.

Dearbhú Chomhlánú GFG 1

5.

Gníomhaíocht Forbairt Ghairmiúil 1 (LFG Bhliain 2)

6.

Logleabhar Foghlama GFG 2

7.

Fianaise 1, 2 agus 3 GFG 2

8.

Athbhreithniú GFG 2

9.

Féinmhachnamh ar GFG 2

10.

Dearbhú Cáilíochta GFG 2

11.

Dearbhú Chomhlánú GFG 2

12.

Litir le Comhlánú Rathúil LFG a Dhearbhú
(Deireadh Bhliain 2 den LFG)

Punann LFG
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Is féidir cóipeanna den teimpléad Phunann LFG seo a íoslódáil ó leathanach Phunann LFG
de shuíomh gréasáin Ionduchtúcháin agus LFG an Údaráis Oideachais:
https://www.eani.org.uk/services/beginning-teachers-induction-and-early-professionaldevelopment/early-professional

