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Treoir agus 
seicliosta 
acmhainne

Tá an tsraith Foinsí Stairiúila a Fhiosrú feiliúnach do ranganna staire na Sraithe Sóisearaí, 
na hIdirbhliana agus na Sraithe Sinsearaí. Dearadh é chun cúnamh a thabhairt do dhaltaí 
dul i ngleic le téacs na ndíospóireachtaí faoi Chonradh Angla-Éireannach a rinneadh i 
nDáil Éireann idir an 14 Nollaig 1921 agus an 7 Eanáir 1922.

Tá ceithre acmhainn i gceist leis, agus díríonn gach ceann acu ar Theachta Dála amháin  
a labhair sna díospóireachtaí:

Micheál Ó Coileáin Éamon de Valera Art Ó Gríobhtha Máire Nic Shuibhne

San áireamh i ngach acmhainn tá:

 Sleachta as óráidí Teachtaí Dála le linn Dhíospóireachtaí an Chonartha

 Gníomhaíochtaí do dhaltaí na Sraithe Sóisearaí, na hIdirbhliana agus na  
Sraithe Sinsearaí

	  An tSraith Shóisearach Bileog oibre ina bhfuil ceisteanna bunaithe  
  ar na sleachta

	  An Idirbhliain Treoracha le haghaidh tionscadal gearr faoin  
  Teachta Dála

	  An tSraith Shinsearach Ceisteanna aiste faoin Teachta Dála

1921-1922 Dara Leibhéal  |  Foinsí Stairiúila a FhiosrúDíospóireachtaí an Chonartha
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Torthaí foghlama bunaithe ar an gCuraclam

An tSraith Shóisearach

Snáithe 1: Nádúr na Staire

1.1  ionbhá stairiúil a chothú trí fhéachaint ar dhaoine, ar  
shaincheisteanna agus ar eachtraí ar thángthas trasna  
orthu ina staidéar ar an am atá thart i gcomhthéacs  
na tréimhse sin sa stair

1.8	 tuairisc	a	dhéanamh	ar	stór	fianaise	stairiúil	cosúil	le	músaem,	leabharlann,	ionad	
oidhreachta, cartlann nó taispeántas digiteach nó cartlann nó taispeántas eile

1.11 naisc a tharraingt agus comparáidí a dhéanamh idir daoine, saincheisteanna agus 
eachtraí in áiteanna éagsúla agus i dtréimhsí staire áirithe

Snáithe 2: Stair na hÉireann

2.2  iniúchadh a dhéanamh ar ról agus ar thábhacht bheirt cheannairí a bhí páirteach  
i dtraidisiún parlaiminteach pholaitíocht na hÉireann

Foinse: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Ionchais maidir 
le scoláirí, www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/History/
Expectations-for-Students/?lang=ga-ie

An Idirbhliain

Foinsí príomhúla a fhiosrú le haghaidh stair na hÉireann  
san Idirbhliain

 scileanna éagsúla a fhorbairt e.g. scileanna taighde, measúnú  
a dhéanamh ar leatrom dearcaidh agus/nó ar iontaofacht  
na bhfoinsí

 scileanna liteartha agus uimhearthachta ar nós sonraí a chur le chéile agus iad  
a chur i láthair ar fhormáidí difriúla

Foinse: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST), Cuir chuige chun 
stair a mhúineadh san Idirbhliain, https://pdst.ie/TY/curriculum

http://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/History/Expectations-for-Students/?lang=ga-ie
http://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/History/Expectations-for-Students/?lang=ga-ie
https://pdst.ie/TY/curriculum
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Torthaí foghlama bunaithe ar an gCuraclam (ar lean)

An tSraith Shinsearach

Eolas agus tuiscint

1.  Chun tuiscint an lae atá ann inniu a chur chun cinn trí fhorbairt  
dearcadh staire ar dheacrachtaí atá tábhachtach sa lá inniu

Scileanna staire

1.  Chun feasacht a fhorbairt ar dhearcthaí difriúla ar dheacrachtaí áirithe staire

Ullmhúchán le haghaidh an tsaoil amach roimh na daltaí agus le haghaidh na 
saoránachta

4.  Chun feasacht eolach agus chriticiúil a fhorbairt i ndaltaí dá n-oidhreacht stairiúil

Foinse: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) Siollabas 
Staire na hArdteistiméireachta, www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-
Subjects/History/?lang=ga-ie

Acmhainn Rang Dáta Nótaí

Micheál Ó Coileáin

Éamon de Valera

Art Ó Gríobhtha

Máire Nic Shuibhne

http://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/History/?lang=ga-ie
http://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle/Senior-Cycle-Subjects/History/?lang=ga-ie

