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Sceideal Múinteoireachta
4/4 - 8/4/22 agus 25/4 – 20/5/22

Tá dualgas ar an mac léinn an sceideal teagaisc seo agus an t-ábhar teagaisc do gach ábhar
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 breathnú, ag
comhairliú agus ag cabhrú sa rang (le hobair Oideachas Ionchuimsitheach) nuair nach
mbeidh siad ag múineadh. Freisin, beidh na mic léinn in ann cabhair a thabhairt le ranganna
eile sa scoil, má oireann sé don scoil agus má cheadaítear a leithéid ar scoil.
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 srianta Covid-19.

4-8 / 4 / 2022
Seachtain 1

Luan - Céadaoin
Breathnóireacht agus Comhairliúchán / ag cabhrú sa rang
Múin 2 cheacht ar an Máirt
Múin 2 cheacht ar an gCéadaoin
Déardaoin - Aoine
Pleanáil neamhspleách

25-29/ 4 / 2022
Seachtain 2

3-6 / 5 / 2022
Seachtain 3

(Cruinniú le Teagascóirí – ar líne)
Ag Múineadh: Dhá lá iomlán ag múineadh
& 2 cheacht eile ar an trí lá eile (2 + 2 + 2)
(Páirt a ghlacadh le hOideachas Ionchuimsitheach, Obair RSO nó Teagasc Foirne, nuair
nach bhfuil ag teagasc)
Ag Múineadh: Dhá lá iomlán ag múineadh
& 2 cheacht eile ar dhá lá eile (2 + 2)
(Páirt a ghlacadh le hOideachas Ionchuimsitheach, Obair RSO nó Teagasc Foirne, nuair
nach bhfuil ag teagasc)

9-13 / 5 / 2022
Seachtain 4

Ag Múineadh: Gach lá (5) don lá iomlán
Múin gach ceact an tseachtain seo
(Nóta: scéim le haghaidh Gaeilge, OR*, Mata agus Béarla )

16-20 / 5 / 2022
Seachtain 5

Ag Múineadh: Gach lá (5) don lá iomlán
Múin gach ceact an tseachtain seo
(Nóta: scéim le haghaidh Gaeilge, OR*, Mata agus Béarla)

Nóta: Múin gach ábhar uair amháin ar a laghad thar seachtain 2 agus 3
*BOidSic 2 – gan mhaoirseacht le haghaidh OR.
**MGO1 ag múineadh gan scéim don Ghaeilge S4 + S5
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