Scoil Raifteirí
Réamhrá

Ainm na Scoile:

Scoil Raifteirí, Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo.

Dáta:

Samhain 13, 2020

Timeframe for e-Learning Plan:

2020-2022

Fís na Scoile
Is scoil lánghaelach í Scoil Raifteirí, atá suite i bhFaiche an Aonaigh, Caisleán an Bharraigh. Tá an fhoireann theagaisc óg agus díograiseach i leith forbairt iomlán an
pháiste. Foghlaimíonn na páistí faoi dhúchas agus faoi chultúr na hEireann tríd damhsa, ceol, dráma, scéalaíocht, ealaín agus filíocht. Tá bunús maith sna hábhair go
léir ar fáil leis an gcuraclam atá i bhfeidhm sa scoil. Cuirtear an páiste chun tosaigh i Scoil Raifteirí.

Aidhmeanna ICT
Teicneolaíocht ICT a úsáid chun cabhrú le páistí dul chun cinn a dhéanamh ina gcuid foghlamtha.
Taithí a thabhairt do dhaltaí ICT a fhoghlaim agus a úsáid.
Deis a thabhairt do fhoireann na scoile taithí a fháil le cúrsaí teicneolaíochta, agus go mbeidh traenáil leanúnach ar fáil dóibh.
Ardáin Seesaw, GSuite agus IXL a úsáid chun oideachas a chur ar fáil ar líne.

Acmhainní ICT sa scoil
Ríomhaire agus clár cliste i ngach rang. 17 ríomhaire sa seomra ríomhaireachta. Printéir sa seomra ríomhaireachta, san oifig agus ar fail ón ineall fótóchóipeála.
Bogearra cuí ag gach rang agus ag na ríomhairí sa seomra ríomhaireachta (clóscríobh, gramadach, ábhair éagsúla agus cluichí). 9 iPads. Trí cheamara, 11 visualisers,
teilgeoir soghluaiste, cuimhneachán crua (external hard drive) le cáipéisí ginearálta, méarchláracha soghluaiste, headphones agus ceamara físe lonnaithe i seomra
Rang 6.
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Plean Ríomhfhoghlaim

PRÍORACHTAÍ

SPRIOCANNA FEIDHMÍOCHTA TASCANNA

SPRIOCDHÁTA

Pleanáil agus
Ceannaireacht.

Target 1:
Aladdin a úsáid le heolas a
scaipeadh agus a bhailiú.
Cumarsáid a dhéanamh le tuistí
ar Aladdin.
Airgead a bhailiú le hAladdin.

Task 1: Aladdin Connect a úsáid chun teagmháil le tuistí a
chur i bhfeidhm.

Deireadh Fómhair 2020

Target 1:
Múinteoirí ag úsáid
teicneolaíochta go minic i
múineadh na bpáistí.

Task 1: Acmhainní cuí a fháil ar an idirlíon.
Acmhainní a chur ar fáil ar an suíomh idirlíon.

Teagmháil leis an bhfoireann
scoile, tuistí agus daltaí.

ICT sa Churaclam.

Gníomhaíochtaí ar fáil do
dhaltaí na scoile.

Task 2: Aladdin a úsáid chun airgead a bhailiú go díreach ó Deireadh Fómhair - Nollaig 2020
thuistí maidir le híocaíochtaí.
Task 3: Bain úsáid as Aladdin chun rogha a thabhairt do
thuistí glacadh leis an AUP. Cuir amach eolas maidir le
Seesaw agus GSuite.
Leanúnach

Task 2: Ceachtanna á reachtáil ag na múinteoirí le na daltaí Maidir le Covid-19, curtha ar ceall go dtí
ó Naomh Gearóid a thagann ar chleachtadh oibre.
an scoilbhliain 2021-22.

Target 2:
Task 1: Aiste nó dán a bheith scríofa ag gach páiste ó Rang Leanúnach
Eispéireas na ndaltaí: Tascanna le 3-Rang 6, le pictiúr ceangailte leis. Type to Learn.
déanamh.
Task 2: Aistí, Powerpoint, Scratch agus cláracha mar
Leanúnach
Ultimate Maths Invaders, Type to Learn agus Know Your
Europe.
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Target 3:
Seesaw agus GSuite mar ardáin
cianobair.

Task 1: Clárú agus ceachtanna do mhúinteoirí.
Task 2: Múinteoirí a chlárú le GSuite agus seoladh
ríomhphost scoile a bheith acu.

MF agus DF 2020.

Target 4: Ceachtanna sa rang.

Task: Ceacht sa tseachtain ar Seesaw agus ar Gsuite.

2020-2021: Gach rang ag úsáid Seesaw
uair amháin sa tseachtain.
Rang 6: ceachtanna le Gsuite.
2021-22: Ceachtanna GSuite R4-6.

2020-21
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Forbairt Phroifisiúnta.

Priority 1 – Teacher
Confidence: That there is
increased confidence among
teachers in the integration of
ICT.

Target 1: Clarú de ghach
múinteoir ar Seesaw+GSuite.
Ceachtanna ar na hardáin seo.

Target 2: Sharing of ideas on uses Task: Múinteoirí ag comhoibriú i ngrúpaí chun obair
of online learning platforms.
oiriúnach ar Seesaw nó ar shuíomhanna eile a fháil.
Target 3:
Suíomh Idirlíon Nua.

Target 1: Eolas a bhailiú faoi
Ceangailt le scoil eile thar lear thíortha thar lear.
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Uair amháin gach bliain i rith uaire
Pháirc an Chrócaigh.

Task: Sites ar GSuite a úsáid chun suíomh scoile ar an
2021-2022.
idirlíon a chruthú ionas go mbeidh gach múinteoir á úsáid.
Beidh leathanach áirithe eagraithe do ghach múinteoir.
Leanúnach

Task 2: Nuacht agus eolas a roinnt idir na scoileanna.

2020-2022

Task 1: Scoil in Éirinn a roghnú. (Rang 3 nó 4)

2020-2022

Task 2: Scoil thar lear roghnaithe ag Rang 5 nó 6.

2020-2022

Target 1:
Banda Leathan.

Task 1: Ceangailt le cábla snáth optaice.
Task 2: Cuntas PDST a athrú don tseirbhís nua.
Task 3: Gach ríomhaire a cheangailt leis an gcóras nua.

DF 2020
Samhain 2020.

Target 2:
Athnuachan ríomhairí, teilgeoirí
srl

Task: Dul i dteagmháil le Vidhu chun páirteanna nó
trealamh nua a ordú.

Leanúnach

Target 3:
Chromebooks.

Task: To seek advice and quotes for provision of 10
Chromebooks.

2020-21

Target 2: Teagmháil le scoil eile.

An trealamh sa scoil a
choimeád feidhmeannach
agus suas go dáta.

MF 2020
DF 2020
MF 2021

Task 1: Tionscnaimh sna ranganna faoi thíortha eile.

Cultúr Ríomhfhoghlaim.

Infreastruchtúr
Ríomhfhoghlama.

Task: Cúrsaí agus oiliúint phroifisiúnta.
Task 1: Cúrsa Seesaw le hAdrian Keena
Task 2: Cúrsa Seesaw ar líne le Daithí Ó Bhraonáin.
Cúrsa chun Google Sites a mhúineadh.
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Cláracha agus Bogearra
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Target 1:
Bogearra frithvíreas ar ghach
ríomhaire.

Task: Ceadúnas do 30 ríomhaire. Eagraithe ag Vidhu.

Samhain 2020.

Target 2:
Microsoft Office

Task: Go mbeidh Microsoft Office ar ghach ríomhaire.

Leanúnach

Target 3:
Go mbeidh IXL ar fáil do
Ranganna 5 agus 6.

Task 1: Clárófar na páistí.
Task 2: Baileofar an t-airgead ó chlannta

Lár MF gach bliain.
Ag tús na scoilbliana mar chuid den
liosta leabhar.
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Críoch
Buiséad e-Learning
Airgead ar fáil sa bhliain 2020 ar son ardáin ar líne a chur i gcrích agus athnuachan trealaimh: €2,000 agus 226 X €30.75. (Ciorclán 0032/2020) Sin €8,949.50 ar fad.
Trealamh le ceannach 2020-2021: 8-10 Chromebooks agus bogearra frith-víreas.
Costaisí bliantúla (go garbh):
Teilgeoirí agus bolgáin: €2,000.
Athnuachan Ríomhairí: €2,000.
Obair a dhéanann Vidhu: €1,500.

Polasaithe ICT
Sábháilteacht ar líne
Acceptable Use Policy
Sláinte agus Sábháilteachas
Polasaithe eile:

obair bhaile

obair ar líne

frith-bhulaíocht

Bronnadh an plean e-fhoghlaim seo ar an mBord Bainistíochta Gaelscoil Raifteirí ar an data seo:
Sínithe ag:

Dáta:
Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta

Sínithe ag:

Dáta:
Príomhoide
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