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Réamhrá 
Suíomh é Reilig Ghlas Naíon a fhiosraíonn agus a chuimhníonn ar an am atá caite trí shaol na ndaoine atá 
curtha anseo. Osclaíodh an reilig in 1832 agus cuireadh breis agus milliún duine ann. Tá mar chuspóir ag 
Tairseach Foghlama Reilig Ghlas eolas a thabhairt do scoláirí ar iliomad daoine agus imeachtaí ón am atá 
caite. Tá na himeachtaí atá faoi chaibidil ón tréimhse atá cumhdaithe ag Deich mBliana na gCuimhneachán 
(1912-23), den chuid is mó.  
Is féidir le scoláirí Reilig Ghlas Naíon a fhiosrú go fíorga tríd an ardán ar líne seo. Laistigh den seomra 
ranga, is féidir leat bunúis na reilige a fhiosrú, foghlaim faoi dhaoine san am atá thart, agus plé a 
dhéanamh ar conas a raibh tionchar ag na himeachtaí stairiúla a phléimid sa seomra ranga ar shaol daoine 
- saol sibhialtach, saighdiúirí, leanaí, teaghlach, agus réabhlóidithe. Spreagtar scoláirí chun imeachtaí 
idirnáisiúnta agus náisiúnta a cheangal lena gceantar áitiúil, agus taighde neamhspleách a dhéanamh. 
Cruthaíodh an Tairseach Foghlama seo chun gur féidir le scoileanna teacht go cianda ar go leor de na 
deiseanna foghlama a chuirtear ar fáil laistigh den reilig. Dearadh é go mbeidh gnéithe ann do scoláirí 
Bunscoile agus Iar-Bhunscoile araon agus bunófar an t-ábhar, na gníomhaíochtaí foghlama, agus an cur 
chuige féin a úsáidtear ar chomhthéacs foghlama an ranga, agus déanfaidh gach múinteoir cinneadh faoi. 
Dírítear ann ar scileanna a fhorbairt agus tá réimse gníomhaíochtaí foghlama, atá in ainm is freastal ar 
fhoghlaimeoirí agus suimeanna éagsúla, ar fáil mórthimpeall na tairsí. 
Chun teacht ar an Tairseach Foghlama trí Ghaeilge, roghnaigh an rogha Gaeilge ar an bpríomhleathanach 
baile.

Nóta maidir le Gníomhaíochtaí Foghlama
Laistigh de gach láthair ar an léarscáil, tiocfaidh tú ar ghníomhaíochtaí foghlama difreáilte. Mar gheall 
gur dearadh an tairseach seo go mbainfidh daoine ar go leor aoiseanna agus cumais úsáid as, is féidir leis 
an múinteoir ranga cinneadh a dhéanamh faoi cén t-ábhar is mó atá oiriúnach d’aois agus suimeanna a 
scoláirí.
Tá acmhainní atá dírithe ar scoláirí Bunscoile agus Iar-Bhunscoile, anuas ar straitéisí foghlama ginearálta, 
sa mhír ar leith ‘Acmhainní Foghlama’ atá ar an leathanach baile. 
Chun go nglacfaidh scoláirí páirt níos mó ann agus go mbíonn tuiscint níos fearr acu air, bheadh sé ina 
bhuntáiste dá mbeadh eolas acu ar na himeachtaí stairiúla seo a leanas:
• An Ghéarchéim Rialtais Dúchais
• An Chéad Chogadh Domhanda
• Éirí Amach 1916 
• Cogadh na Saoirse
• Cogadh Cathartha na hÉireann 
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Nóta maidir le Difreáil 
Faoi mar a luadh, tá míreanna áirithe níos dírithe i dtreo scoláirí níos óige, agus tiocfaidh limistéir eile níos 
mó leis na rudaí a bhfuil staidéar á dhéanamh ag scoláirí níos sine orthu. Laistigh de gach láthair ar an 
léarscáil, cuirtear tús le gníomhaíochtaí foghlama le tascanna sa mhír ‘Téacs’ agus cuirtear an dúshlán 
roimh scoláirí ‘Plé’ agus ‘Taighde’ a dhéanamh. Tá réimse straitéisí foghlama ginearálta ann freisin a 
bheidh oiriúnach do stíleanna éagsúla foghlama. 

Nasc leis an Litearthacht 
 Tá eochairfhocail suite sa phríomh-mhír ‘Acmhainní Foghlama’ ar an leathanach baile. 

Moltaí maidir leis an Tairseach Foghlama a Úsáid 
Chun tacú leis an Tairseach a chomhcheangal leis an bpleanáil agus an úsáid a bhaintear as sa seomra 
ranga, tá naisc shamplacha idir curaclaim oifigiúla agus an Tairseach Foghlama thíos.
Ag brath ar an gcomhthéacs foghlama, is féidir an Tairseach Foghlama a úsáid ar bhealaí éagsúla:
• Úsáid múinteoirí – déantar é a theilgean sa seomra ranga. Is féidir gníomhaíochtaí foghlama a íoslódáil 

agus a chló mar cháipéisí PDF. 
• Úsáideann scoláirí é i ríomhlann. 
• Déantar é a fhiosrú ar ghléasanna táibléid sa seomra ranga más rogha foghlama é sin. 
• Ag brath ar chomhthéacs, is féidir le múinteoirí an cinneadh a dhéanamh go leor ábhar a mhúineadh 

láithreach, nó an tairseach a úsáid chun cur leis na ceachtanna trí ábhair a chuimsiú mar gheall go 
ndéanann siad ceangal le staidéar a bhíonn ar siúl go leanúnach sa seomra ranga. 

• Téigh ar thuras ar líne timpeall Reilig Ghlas Naíon. 
• Tá moltaí le haghaidh tionscadail taighde ranga ar fáil mórthimpeall na tairsí.
Tiocfaidh tú ar réimse acmhainní dírithe, chomh maith le straitéisí foghlama ginearálta, sa mhír ‘Acmhainní 
Foghlama’ atá ar an bpríomhleathanach baile. 
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Naisc leis an gCuraclam  
Roinnt nasc idir an ghné Staire in Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta agus Tairseach Foghlama 
Reilig Ghlas Naíon. 

Forbairt Scileanna agus 
Coincheap: 

Oibriú mar Staraí • Am agus Croineolaíocht
• Bá 
• Athrú agus Leanúnachas 
• Cúis agus Éifeacht 
• Fianaise a Úsáid 
• Sintéis agus Cumarsáid 

Samplaí d’Ábhar 

• An Amlíne Idirghníomhach 
a Úsáid

• Plé a dhéanamh ar an 
tionchar d’imir imeachtaí 
stairiúla agus saol daoine 

• Scrúdú a dhéanamh ar 
Fhoinsí 

• Gníomhaíochtaí Foghlama 
a Dhéanamh 

Snáitheanna Aonaid Snáithe Samplaí d’Ábhar 

Staidéar Áitiúil • Foirgnimh, Suíomhanna nó    
Fothracha i mo cheantar áitiúil 

• Mo cheantar áitiúil le himeacht 
na mblianta 

Reiligí

Scéal • Scéalta ó shaol daoine fadó • Plé a dhéanamh ar an 
tionchar a d’imir imeachtaí 
stairiúla agus saol daoine 

An Saol, an tSochaí, an 
Obair agus an Cultúr Fadó 

• An saol sa 19ú haois • Dónal Ó Conaill (1775-
1847) agus Bunús na 
Reilige
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Réanna athraithe agus 
coimhlinte 

• Róil athraitheacha bhan sa 19ú 
agus san 20ú haois 

• An Chéad Chogadh Domhanda

• Molly Reynolds: Éirí 
Amach 1916

• May Noonan: Monarchana 
Muinisean agus an Chéad 
Chogadh Domhanda 
(1914-18)

• Edward Heffernan: Cath 
an Somme (1916)

• Mary Martin:  Máthair 
Shaighdiúra ar Iarraidh 
(1916)

An Pholaitíocht, an      
Choimhlint agus an         
tSochaí 

• Ó Conaill agus Fuascailt na 
gCaitliceach 

• 1916 agus bunú an stáit

• Dónal Ó Conaill (1775-
1847) agus Bunús na 
Reilige

• Molly Reynolds: Éirí 
Amach 1916

• Charlotte Despard agus 
an Chuntaois Markievicz: 
Olltoghchán 1918 

• Jack Cusack agus Thomas 
Hogan: Cath Bhaile Átha 
Cliath, Cogadh Cathartha 
na hÉireann (1922-23) 

Support/Questions
Please email education@dctrust.ie.


