
  

Ard Fheis na nÓg Chonradh na Gaeilge 

Bhí an-lá againn ag Ard Fheis na nÓg Chonradh na 
Gaeilge i Ros Muc, áit ar chruinnigh scoileanna 
Ghaeltachta na tíre le chéile. Bhí Aisling Ní Niadh 
páirteach sa díospóireacht ar son na scoile agus 
b’iontach a thug sí a cuid argóintí. B’iontach an 
Ghaeilge bhinn a chloisteáil ó na scoileanna ar fad. 
Moladh mór do chách. 

 

 

Ba mhaith linn comhbhrón ó chroí  

a dhéanamh le 

Clann Uí Fhlatharta,  

Camus  

ar bhás Choleman 

 

Ar dheis Dé go raibh sé 

 

 

 

Ar dheis Dé go raibh sé. 

 

 

 Chríochnaigh bliain 4 & 5 Clár Oiliúna an Phas Shábháilte um Fheasacht Sláinte agus Sábháilteachta sa 
scoil. Buíochas le hÚdarás na Gaeltachta agus do Bheartla Ó Flaithearta ó Mhúintearas a thug 
tacaíocht dúinn an cúrsa tairbheach seo a chur ar fáil dár scoláirí. 

 



 

 

 

  

Blaiseadh de shaol na cianfhoghlama anseo i gColáiste na bPiarsach 

Tá sé mí anois go dáta ó fuair muid an scéala anseo i gColáiste na bPiarsach, go gcaithfeadh muid ár ndoirse a 
dhúnadh ar feadh tréimhse neamhchinnte agus ár scoláirí a fháil faoi réir le tabhairt faoin gcianfhoghlaim ag 
baile. 

Ach céard go díreach atá i gceist leis an gcianfhoghlaim? 

Mar atá tuismitheoirí, caomhnóirí agus daltaí uile na scoile seo ar an eolas faoi agus ag dul i ngleic leis ag an 
tráth seo i Ros Muc, tá muid ag úsáid cur chuige ar a dtugtar an córas cianfhoghlama idirlín air. Ar ndóigh, bhí 
taithí ag na daltaí ag úsáid ríomhchláir ar leith ar a gcuid táibléid scoile le roinnt mhaith blianta anuas anois 
agus cur chuige na cianfhoghlama á cur chun cinn go pointe trí a bheith ag úsáid ‘Office 365’ chomh maith le 
feidhmchláir ar leith ar nós an córas ‘OneNote’ agus ‘Class notebook’ le hábhar a roinnt le daltaí, más nótaí 
ranga, cur i láthair ranga, obairbhaile a thabhairt agus a cheartú. Mar sin, ní aniar aduaidh uilig a tháinig an 
cleachtas seo ar ár ndaltaí le coicís anuas. 

D’fhéadfá a rá go bhfuil muid tar éis luasghearú anois agus muid ag am, atá fíor imníoch, strusmhar agus 
éiginnte don scoilphobal i dtaca na sochaí mórthimpeall orainn. Ar ndóigh, bhí ar scoileanna na tíre a ngnáth 
suíomh foghlama a chasadh droim ar ais. Tá daltaí ag úsáid a gcuid seomraí suí, seomraí leapa, seomraí staidéir 
nó pé seomra atá ar fáil sa bhaile le bheith mar stáisiún oibre acu le tabhairt faoin dushlán mór seo, ag obair 
ón mbaile nó an córas cianfhoghlama idirlín. Tá múinteoirí ar an lámh eile, ag iontú a gcuid seomraí folmha sa 
bhaile isteach ina seomraí ranga ar líne. Tá idir smeach-chairt, cláir bhána, marcóirí, ríomhairí agus leabhair leis 
an turas deacair seo a eascú dá gcuid daltaí. 

Feicimid gurb amhlaidh atá an scéal anseo i gColáiste na bPiarsach i láthair na huaire. Tá foireann teagaisc uile 
na scoile tumtha i dtreo na cianfhoghlama ar líne. Tá idir bainistíocht, dhaltaí agus mhúinteoirí ag obair go dian 
trí a bheith ag úsáid feidhmchlár ar leith ar a dtugtar ‘Teams’ air. Go deimhin, tá go leor féidearthachtaí ag an 
bhfeidhmchlár céanna. Baineann múinteoirí úsáid as seo, le ranganna de réir blianta in ábhair ar leith a bhunú 
agus ábhar ranga / bhaile, naisc éagsúla chuig suíomhanna ar líne a uaslódáil le go mbeidh fáil ag daltaí ar 
ábhar scoile sa bhaile. Ní hamháin sin, tá ár gcuid múinteoirí ag baint leasa as seo, le hamchlár na scoile a 
leanacht i rith an lae, rud a fhágann go bhfuil daltaí ag déanamh ranganna mar a bheadh sa scoil. Úsáideann na 
daltaí an feidhmchlár seo iad féin, le hobair ranga / bhaile i bhfoirm scríofa nó taifead fuaime a uaslódáil nó 
pictiúr dá gcuid oibre a sheoladh ionas go féidir le múinteoirí measúnú a dhéanamh ar an obair a bhíonn idir 
lámha. 

Baintear úsáid as an bhfeidhm beoshruth i ‘Teams’ le teagmháil a dhéanamh leis na daltaí ar líne agus rang a 
bhunú beo leis an ngrúpa a bhíonn i gceist. Tá sé seo thar a bheith áisiúil ag múineadh aon ábhar, ach go 
háirithe an mata, bitheolaíocht, ábhair phraiticiúla, teangacha nó rud chomh símplí le labhairt leis na daltaí féin 
le teagmháil a choinneáil leo, áit a n-úsáidtear an fheidhm ‘glaoch’ sa chás seo chomh maith. Tugann an cur 
chuige seo deis dár gcuid daltaí an ceacht a fheiceáil á dhéanamh ag an múinteoir, más ceist mata le 
huimhreacha nó léaráidí é, ag múineadh coincheapa ar leith sa bhitheolaíocht, san Eanamaíocht bhaile, Gnó nó 
taispeántas ar leith sna hábhair phraiticiúla é. 

Bíonn an grúpa uile páirteach sa chomhrá agus deis acu ceisteanna a chur de réir mar a théann an rang ar 
aghaidh. Tá idirghníomhaíocht, chomh maith le plé á dhéanamh mar a dhéanfaí i ngnáth rang sa suíomh scoile. 
Ní gá go mbeadh an múinteoir le feiceáil i gcónaí air. Déanann roinnt dár gcuid múinteoirí cur i láthair bunaithe 
ar a n-ábhar féin agus is féidir leis na daltaí an téacs a fheiceáil ar an scáileán leis an múinteoir ag caint sa 
chúlra. Baineann na daltaí féin úsáid as an bhfeidhm ‘postálacha’ le teachtaireacht a sheoladh go 
príomháideach chuig an múinteoir más mian leo, nó is féidir leo teachtaireacht a sheoladh chuig a 
gcomhscoláirí sa ghrúpa le ceisteanna a chur agus plé a dhéanamh má theastaíonn uathu.  



  
 

Baineann múinteoirí ar leith úsáid as an bhfeidhm seo freisin, le pictiúir a sheoladh chuig an rang den cheacht 
a múineadh ionas go mbeidh deis acu breathnú air arís tar éis an ranga. Tá fáil ag ár ndaltaí chomh maith, ar 
mhúinteoirí taobh amuigh den amchlár scoile le breis tacaíochta a thabhairt más gá. 

Os a chionn sin, tá folláin dár gcuid daltaí thar a bheith tábhachtach dúinn. Tá daltaí uile na scoile ceangailte 
leis an ngrúpa Folláine ar ‘Teams’ le teagmháil a choinneáil leo trí theachtaireachtaí dearfacha, treoracha 
aclaíochta agus le hidirghníomhaíocht a bheith idir na daltaí ar fad agus iad scartha amach óna chéile ag an am 
áirithe seo. Bíonn duaiseanna beaga le buachaint agus an deis ag daltaí pictiúir a chur suas faoi imeachtaí 
laethiúla folláine atá á dhéanamh acu le linn dóibh a bheith sa bhaile. Níl deireadh ar bith leis! 

Aithnímid ar fad, an tábhacht atá le leanúnachas dár scoláirí i dtréimhse a bhfuil brú agus strus ar dhaltaí ag 
fáil faoi réir do scrúduithe stáit ach go háirithe. Tuigimid nach é seo an réiteach is feiliúnaí iad a bheith ag obair 
ón mbaile an t-am ar fad. Bíonn bacanna ann cinnte, ach braithimid go bhfuil dóchas ann chomh maith, sa 
mhéid is gur féidir linn dul i muinín na teicneolaíochta más ann dó agus triail a bhaint as léithéidí ‘Teams’ le dul 
i ngleic leis an gcianfhoghlaim. 

Bainigí triail as! 

Ó Fhoireann Choláiste na bPiarsach 

 

Jackie Mac Donncha 

An scríbhneoir aitheanta Jackie Mac Donncha 
istigh linn chun a úrscéal An Mianadóir a phlé 
lenár scoláirí. Is iontach go bhfuil scríbhneoir 
áitiúil ar an gcúrsa nua Gaeilge. Fuair siad treoir 
an-luachmhar uaidh

. 

 

 

 

Ogham 

Bhí rang na chéad bhliana ag cur aithne ar Ogham sa rang 
staire chun deireadh a chur le tréimhse na luath 
Chríostaíochta in Éirinn. 

 

 



 

 

  

Seachtain na Follaine 

  

 

 

 
 

 

 

Scoláirí na scoile ag 
imeachtaí 
lúthchleasaíocht i 
nGaillimh le gairid. 

 



  

Spéaclaí cosanta ón 
saotharlann Eolaíochta a 
bronnadh ar Ospidéal na 
hOllscoile, Gaillimh. Iarradh  
ar chuile scoile aon ábhar 
cosanta a bhí acu a thabhairt 
ag na hospidéil. 

 



 

 

 

Cuireadh oiliúint ar mhúinteoirí na scoile agus baill an phobail ar fheasacht i leith féinmharú. Tháinig Gerhard 
Terpelle chugainn ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus roinn sé a chuid saineolais linn go flaithiúil agus 
go héifeachtach. 

 

 

 

Olltoghán 2020 

Daltaí na scoile ag cur ceisteanna ar iondaithe an olltogháin i 
Raidió na Gaeltachta. Rinneadh go leor cainte agus cúitimh ar 
ábhair éagsúla ar a raibh spéis ag na daltaí iontu don todhchaí. 
Molaimid ógánaigh Chonamara ar fad.  

 


