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CLÁR NA HIDIRBHLIANA

AIDHMEANNA/ AIMS OF TY

Oideachas chun
a chothú le béim ar
aireachtáil agus inniúlacht
shóisialta a fhorbairt
Taithí ar shaol an

DUINE FHÁSTA
agus ar

SHAOL NA
HOIBRE / World of
Work a chur ar fáil
mar bhúnus d’aibíocht
agus forás pearsanta
an mhic léinn

SCILEANNA/
Skills
ginearálta,
teicniúla acadúla a
fhorbairt agus béim ar
fhoghlaim
idirdhisciplíneach
Agus fhéinoiriúnaithe
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AIBÍOCHT/Maturity

AN IDIRBHLIAIN
➢ Cén

Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin éagsúla
a bhaineann le oideachas agus leis an saol go
ginearálta.

➢

Roghanna níos fearr a dhéanamh don Ardteist.

➢

Am a thógaint chun machnamh agus forbairt

pearsanta a dhéanamh.
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➢

fáth go roghnófar an cúrsa seo?

NA DÚSHLÁIN/ CHALLENGES

➢An Ardteist & Córas na bPointí
Leaving Cert-

and weaknesses.

➢ Oideachas tríú Leibhéal
➢3rd Level Education
➢Students get a chance to explore what different 3rd level courses are
➢ available to them and what suits their range of interests and skills
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Cabhraíonn an idirbhliain leat dul i dtaithí ar na hábhair atá ann don
ardteist agus féachaint ar na láidreachtaí agus laigí atá ag an dalta féín,
helps to look at subject choices for Leaving Cert and identify strengths

BUNTÁISTÍ - BENEFITS
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➢Pearsantacht an dalta a fhorbairt chun féin
íomha dhearfach a chruthu.
➢Faigheann na daltaí deis chun ábhair
éagsúla a fhiosrú don Ardteist.
➢Beim ar obair ghrúpa.
➢Taithí oibre a dhéanamh lasmuigh don
timpeallacht scoile.

SCILEANNA SAOIL A FHORBAIRT
Scileanna:
➢ Staidéar
➢ Féinfhoghlaim
➢ Measúnú
➢ Taighde
➢ TFC
➢ Bainistíocht
➢ Sábhailteacht
➢ Cumarsáid
➢ Folláin
➢
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CAD A BHÍONN Á DHÉANAMH?
➢

Taithí Oibre (Lá gach
seachtain)

➢

Obair an Phobail

➢

Meitheal Mara

Cainteoirí éagsúla

➢

Sábháilteacht ar bhóithre

➢

Turasanna éagsúla

➢

Seachtain na hInnealtóireachta

➢

Ríomhairí

➢

Seó Talainne - CD Factor

➢

Cúrsa tiomána

➢

Junior Achievement

➢

Banc na Scoile

➢

Eolaí Óg

➢

Ceannaireacht- Foróige

➢

Brat Glas

➢

Brat Omra

➢
➢
➢

CLG
Dreapadóireacht
Podchraoladh
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➢

ÁBHAIR
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

▪

Creideamh
OSPS
Corpoideachas
Fiontraíocht
Banc Scoile
Brat Glas
Brat Omra
Seapáinis
Sínis

▪

Digidalta

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
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➢

Gaeilge
Béarla
Mata
Fraincis / Spáinnis
Eolaíocht
Ceol/ Cór
Tireolaíocht
Stair
CLG
Cd Factor

EOLAS FAOI ROINNT ÁBHAIR Ó
MHÚINTEOIRÍ



DigiDalta



Ceannaireacht
The Leadership for Life Module
was designed by Foróige to be
delivered in schools and
youthwork settings.




Caithfidh na daltaí blag a
choimeád faoin taithí oibre.
Caithfidh siad tuairisc a
scríobh bunaithe air. Agus
caithfidh siad físeán a chruthú
bunaithe air leis. Sa mhodúl
seo tá béim ar chruinneas na
teanga rud a chabhraíonn go
mór leo nuair a théann siad
isteach i nGaeilge bliain 5



It's intention is to facilitate the
development of a range of
communication, critical
thinking and personal
development skills that will
equip the student to fulfill their
potential. Students also
receive information on how to
progress to Module 2 and 3 but
these will need to be continued
outside the school setting.
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Is nasc é Digidalta leis an
modúl faoi taithí oibre/obair
shóisialta agus leis an
teicneolaíocht.





Mata








San áireamh ar an gcúrsa san ná:
(1) Ailgéabar 1
(ii) Ailgéabar 2: Cothromóidí
Cearnacha
(3) An Chéimseata
Chomhordanáideach - An Líne
(4) Sonraí a Bhailiú agus
Sampláil, agus
(5) An Triantánach








Stair

Déanann leath na bliana an
comórtas Discover Cork .
Comórtas dírithe ar an stair
áitiúil. Bíonn obair pháirce,
taighde - m/sh turas treoraithe le
déanamh, agallaimh a chur,
grianghrafadóireacht, ealaín mar
chuid den tionscadal.
Cuirtear an tionscadal i láthair i
bhfoirm fillteán taighde agus
múnla nó físeán.
Bíonn searmanas ann chun
duaiseanna a bhronnadh i mí
Aibreáin i Halla na Cathrach.
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Ó thaobh na Mata de, cosúil le
2019/20 beimíd ag clúdú topaicí fé
leith atá ar an gcúrsa
gnáthleibhéal don Ardteist. Chun
é sin a chur i gcrích, beimíd ag
baint úsáide as an leabhar Téacs
& Trialacha 3. Tá sé ar fáil ar
líne ar an suíomh Cogg.





Oibríonn daltaí ar na
scilleanna eolaíochta taobh
thiar den ábhar i slite difriúla.
Ag piocadh téama, eagraíonn
an rang tionscnamh le
haghaidh daltaí bunscoile ina
bhfuil turgnaimh eolaíochta
simplí lonnaithe.
Cuireann siad an tionscnamh
seo i bhfeidhm i
mbunscoileanna agus
eagraíonn siad 'Féile na
hEolaíochta' ina bhfuil na
daltai bunscoile ag teacht go
Coláiste Daibhéid ag léiriú
toradh a gcuid oibre.





Bíonn ar dhaltaí smaoineamh
faoin eagair, tuiscint daltaí níos
óige, conas an eolaíocht a
bhriseadh síos agus cad iad na
scilleanna atá oiriúnach le
haghaidh an tionscnamh fad is
a bhfuil siad ag léiriú a gcuid
tuiscint féin ar an téama.
Úsáideann daltaí scileanna
chun dáta a bhailiú agus
anailís a dhéanamh ar an
dtionscnamh
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Eolaíocht






Bainistíocht Imeachtaí (Event
Management) 15 Seachtain
Cuirfidh daltaí Lá na Bréigéidí
ar siúl i mí Dheireadh Fomhair
agus Seó Talann na scoile ar
siúl i mí na Nollag.

Foghlaimeoidh daltaí conas:
Aidhmeanna agus cuspóirí an
ócáid a athaint, Na scileanna
riachtanacha atá ag teastáil ag
foireann a aimsiú, Aimsiú cad
atá ag teastail go
bhfeidhmeoidh an foireann, A
láidreachtaí, laigí agus
scileanna féin a aithint.






CLG
Is clár dom idirbhliain é
Ceannairí na Todhchái CLG
atá á chur ar fáil ag an CLG
agus an PDST. Bíonn na daltaí
ag déanamh roinnt ábhair
difriúla sa chlár i rith na bliana
ar nós Bainistíocht Imeachtaí,
Iriseoireacht, Anailís
Feidhmíochta, Folláin, Cothú
agus Réiteoireacht.
Tá na hábhair seo déanta
amach chun abíocht,
freagracht, nuálaíocht agus
ceannaireacht a spreagadh i
measc na ndaltaí. Tugann an
clár na scileanna dosna daltaí
bheith in ann aon phost a
bhaineann le cluichí gaelacha a
láimhseáil. Mar chuid don
chlár bíonn ar na daltaí cluichí
agus ócáidí do dhaoine óga a
eagrú chun tacaíocht a
thabhairt d’imreoirí óga sa
phobal scoile.
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CD Factor
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TABHAIR TACAÍOCHT DÚINN AR
INSTAGRAM


@idirbhliaincolaistedaibheid
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