
 

CMgS  Sóchruchán Gairmiúil  2021 

B.Oid / B.Oid Sic Bl.2 & 3, MGO 1 
Socrúchán Gairmiúil 3 / MGO Socrúchán Gairmiúil 2 

Sceideal Múinteoireachta 
26/4/21 – 21/5/21 

 
Tá an coláiste an-bhuíoch do scoileanna agus do mhúinteoirí as ranganna a chur ar fáil do mhic léinn 

CMgS, go háirithe an bhliain seo le Covid-19. 

Taispeánann an Sceideal seo ár dtuiscint nach mbeidh an méid ama céanna ag na mic léinn 
leis an rang an bhliain seo. Aithníonn an Sceideal go bhfuil níos mó ama ag teastáil ó na 

múinteoirí lena ranganna i rith an tsocrúcháin. Tá an Sceideal seo, átá á mholadh againn, 
solúbtha agus táimid ag iarraidh ar mhúinteoirí gach deis a sholáthar do na mic léinn an 
rang a thógaint agus a mhúineadh nuair is féidir.  Tá dualgas ar an mac léinn an sceideal 
teagaisc seo agus ábhar teagaisc a phlé leis an múinteoir roimh ré.  Caithfidh na mic léinn 

gach ábhar a mhúineadh roimh dheireadh an tsocrucháin.   
I rith an tsocrúcháin, beidh an mac léinn ag brethnú, ag comhairliú agus ag cabhrú sa rang 

(le hobair Oideachas Ionchuimsitheach sa rang) nuair nach mbeidh siad ag múineadh. Is 
féidir le mic léinn níos mó ceachtanna a mhúineadh, má bhíonn an deis acu. Freisin, beidh na 
mic léinn in ann cabhair a thabhairt le ranganna eile sa scoil, má  oireann sé don scoil agus 

má cheadaítear a léitheid ar scoil.  
 
 

 

 

 
 

26-30 / 4 / 2021 
Seachtain 1 

Luan - Céadaoin 
Breathnóireacht agus Comhairliúchán / ag cabhrú sa rang 

Múin 2x ceacht Céadoain 
 

Déardaoin-Aoine 
Pleanáil neamhspleách 

 

 
4-7 / 5/ 2021 
  Seachtain 2 

Ag Múineadh 
Lá iomlán  amháin a mhúineadh  

Múin Oideachas Reiligúnach gach lá 
& 2x ceacht eile ar trí lá eile 

Plean ceachta le gach ceacht agus scéim le haghaidh OR 

 
10 -14 / 5/ 2021 

Seachtain 3  
   

Ag Múineadh   
Dhá lá iomlán a mhúineadh  

Múin Gaeilge gach lá 
& Múin Gaeilge agus 2x ceacht eile ar trí lá eile 

Plean ceachta le gach ceacht agus scéim le haghaidh Gaeilge 

 
17-21 / 5/ 2021 

Seachtain 4  
   

Ag Múineadh   
Trí lá iomlán a mhúineadh  

Múin Mata agus Béarla gach lá 
& Múin Mata, Béarla agus 1x ceacht eile ar dhá lá eile 

Plean ceachta le gach ceacht agus scéim le haghaidh Mata agus Béarla 


