
Lesson Plan 1:
Dáil 100

Na riachtanais 
caithfi dh gur dalta Idirbhliana nó 5ú Bliain tú, 
caithfi dh tú a bheith sásta foirm rannpháirtíochta 
agus scaoilte chun na meáin a shíniú (lena n-áirítear 
toiliú tuismitheoirí), páirt a ghlacadh i ngach 
cruinniú (físchomhdháil amháin i ngach mí díobh 
seo a leanas: Deireadh Fómhair, Samhain, Nollaig 
agus Eanáir, chomh maith le 3 chruinniú ar an 
láthair i mBaile Átha Cliath i mí na Samhna, i mí na 
Nollag agus i mí Eanáir), físeán de d’óráid deiridh 
a uaslódáil agus foirm shuirbhé a chur isteach i 
ndeireadh thimthriall an Chlub.

Teastas 
Rannpháirtíochta 

oifi giúil chlub TED-Ed a 
fháil?

Ar mhaith 
leat:

óráid de chineál TED maidir 
le hábhar a gcuireann tú suim 

mhór ann a chur i láthair in 
ionad stairiúil Theach an Ard-
Mhéara, an 22 Eanáir 2019?

scileanna a bhaineann
leis an 21ú haois a fhorbairt: 

comhoibriú, cumarsáid, 
cruthaitheacht, smaointeoireacht 

chriticiúil?

teacht a bheith agat ar 
leabhar oibre Chlubanna 

TED-Ed agus cead isteach 
ar imeachtaí éagsúla 

TED-Ed?

an deis a bheith agat 
nascadh le daltaí ar fud na 
tíre agus ar fud an domhain 
agus smaointe a roinnt leo?

feabhas a chur ar do
scileanna láithreoireachta/

labhartha poiblí?

Más ea, bí páirteach i gClub TED-Ed an 
Oireachtais. Tá Aonad Oideachais an 
Oireachtais ag tabhairt deis labhartha 
do dhaltaí ar fud na hÉireann páirt a 
ghlacadh sa chéad chlub TED-Ed dá 
chuid. Cuirtear fáilte roimh iarratais 
ó dhaltaí dara leibhéal atá ag iarraidh 
dul i mbun díospóireachta beoga faoi 
shaincheisteanna is cás leo

An próiseas roghnúcháin - iarratas a dhéanamh tríd an nasc seo: 
http://bit.ly/ClubTEDEdChlarOideachaisanOireachtais aon tráth roimh 5pm 
Dé Luain,an 24 Meán Fómhair. Cuirfear in iúl do dhaltaí é má chuirtear ar an 
ngearrliosta iad agus iarrfar orthu físeán 2 nóiméad a chur isteach faoin 12 
Deireadh Fómhair. Fógrófar ár roghnú deiridh faoin 19 Deireadh Fómhair. 
Beidh ár gcéad fhíschomhdháil ar siúl roimh an mbriseadh 
meántéarma i mí Dheireadh Fómhair.

Seolfar meascán 
de chruinnithe ar an láthair 

agus ar líne agus is é a bheidh 
mar thoradh orthu go ndéanfaidh 
tú d’óráid a thabhairt os comhair 
chomhaltaí an chlub agus aíonna 
a dtabharfar cuireadh speisialta 

dóibh, an 22 Eanáir 2019 sa 
Seomra Cruinn i dTeach an 

Ard-Mhéara
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