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mbealach (is ionann sin agus líon ballstát
Ag seo thíos,
an AE) a d’fhéadfá na himeachtaí seo a cheiliúradh:

1
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Déan póstaer a
dhearadh chun aird
a tharraingt ar ‘lá
Erasmus’ 2020 /
‘Lá na hEorpa’ 2021
i do scoil.

Iarraidh ar aoichainteoir
ó Institiúid Ardoideachas
/ PLC sa cheantar áitiúil
labhairt leis na mic
léinn faoi na deiseanna
Erasmus atá ar fáil ina
n-institiúid.

3
Iarraidh ar aoichainteoir a bhfuil staidéar / obair
déanta aige thar lear (m.sh. iar-mhac léinn a rinne
Erasmus, múinteoir, aon duine as an gceantar
áitiúil, ambasadóir de chuid Eurodesk srl.) caint a
thabhairt faoina aistear gairme go dtí seo, faoina
taithí ag foghlaim thar lear agus faoin tslí a bhfuil
tionchar aige ar a saol go dtí seo. D’fhéadfaí an
ghníomhaíocht seo a dhéanamh mar chuid de
‘Seachtain Feasachta ar an gColáiste’, mar shampla.

Féach - https://euroguidance.ie/resource/guest-speakers le chun
teacht ar nodanna áisiúla

4
Cuir tús le tionscadal ‘Cad
is féidir a bhaint amach
leis an ábhar seo?’
chun scrúdú a dhéanamh
ar na féidearthachtaí
gairme a bhaineann leis
na teangacha. Déan do
thorthaí a roinnt le ranganna
agus le bliainghrúpaí eile.
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Déan ‘Balla Soghluaisteachta’
cuir san áireamh ann rudaí ar
fhoghlaimíodh ó Euro-Quest faoi
stair an AE, bratacha na dtíortha,
ceol agus luachanna an AE, fíricí
faoin staidéar thar lear, faisnéis
faoi na cláir éagsúla (Erasmus+
srl.) agus faoi eagraíochtaí
tacaíochta, mar shampla.

Déan taighde ar roghanna
Erasmus+ atá ar fáil i gcúrsaí
in ollscoileanna áitiúla /
PLCanna.
Féach suímh
ghréasáin na
n-institiúidí
chun sonraí
a fháil.
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Le cabhair ón treoirchomhairleoir agus ón
múinteoir MFL, déan do Phróifíl Europass
a aistriú go dtí an sprioctheanga agus
cuir isteach ar an gcomórtas atá againn
i gcomhpháirt leis an PPLI, ag cur
isteach ar phost mar ateangaire san
AE! (Tá Europass ar fáil i 27 dteanga!)
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Cuir tús le tionscadal
r-nasctha le mic léinn
atá ag staidéar aon
ábhar i dtír eile.
Féach - https://www.
leargas.ie/programmes/
etwinning/ chun
tuilleadh eolais a fháil.

Féach – https://euroguidance.ie/
resource/careers-languages-competition
chun teacht ar thuilleadh eolais
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Glac páirt in
imeacht de chuid
#Thinklanguages
PPLI (i mí na Nollag)
Féach https://ppli.ie/
events-calendar/
e haghaidh sonraí

‘Bratacha le fíricí’ cruthaigh balla déanta as
Bratacha thíortha na hEorpa
agus cuir fíric spéisiúil air
faoi gach aon tír.
Bain úsáid as https://
ec.europa.eu/education/
study-in-europe/countryprofiles_en chun cabhrú
tús a chur leis.

12

LIBRARY

Freastal ar cheann de
na himeachtaí de chuid
‘Time to Move’ a bheidh
á reáchtáil ar fud na tíre

Tá Ionad Faisnéise Europe Direct le
fáil in an-chuid leabharlanna in Éirinn - cén fáth
nach dtugann tú cuairt ar cheann díobh chun
fáil amach cad atá le tairiscint acu?

Féach - http://www.
eurodesk.ie/ chun sonraí
faoi a fháil.

Féach - http://www.europedirect.ie/,
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/
close-to-you
agus https://europa.eu/european-union/
contact_en
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Eagraigh ‘Ciorcal
Cómhra’ ag am lóin,
bricfeasta ar théama
na Fraince, nó imeacht
tapas ar théama na
Spáinne srl.

Iarr ar ghrúpaí mac léinn taighde a
dhéanamh ar fhíorais agus cur i láthair a
dhéanamh ar chultúir éagsúla ó gach
cearn den Eoraip!
Bain úsáid as https://ec.europa.eu/
education/study-in-europe/countryprofiles_en chun cuidiú leat tús a chur leis.

16
Socraigh ‘dúshlán Duolingo’ díobh féin
mar rang. Sínígí go léir suas leis an aip
agus féach an oiread is gur féidir libh an
teanga atá sibh ag staidéar faoi láthair a
fheabhsú nó fiú teanga nua a fhoghlaim
laistigh d’aon mhí amháin! Faigh amach an
bhfuil feabhas tagtha ort trí na focail nua
atá foghlamtha agat a thaifeadadh nó do
leibhéal a mhapáil ar eangach CEFR.
Féach - https://rm.coe.int/CoERMPublic
CommonSearchServices/DisplayDCTM
Content?documentId=090000168045
bb52)
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Déan suirbhé chun
fáil amach an líon
teangacha atá á
labhairt i bpobal na
scoile!
Seans go mbainfear
siar thú mar gheall ar
an líon sin!

Cuir lá ‘Ceiliúrtha ar
an gCultúr’ ar siúl - déan
doirse na seomraí ranga a
mhaisiú chun na náisiúntachtaí
/ cultúir / teangacha éagsúla
atá le fáil nó a labhraítear i do
rang / scoil a léiriú.

18
Bíodh díospóireacht ranga
agaibh faoi roinnt ábhar
ábhartha:
• Cad ata i ndán don Aontas
Eorpach
• ‘Fág an tír nó bí san
fhaisean’ - Nuair atá tú
i do chónaí i dtír nó i
gcultúr eile, ba cheart
duit glacadh leis na
gnáthnósanna atá sa tír nó
sa chultúr sin a leanúint.
Aontaigh nó easaontaigh.
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Déan dearadh nua do
bhratach an AE a chruthú,
bunaithe ar luachanna
agus a idéil an aontais
(oibrígí i gcomhar
leis an rang
Ealaíne?)
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Cruthaigh amlíne
amhairc ar stair an AE
(oibrígí i gcomhar leis
an rang Staire / Ealaíne
/ Ríomhaire)

Cruthaigh taispeántas de
léarscáileanna de thíortha an AE agus
forleathnú an aontais óna thús
go dtí seo léirithe iontu
(obair i gcomhar
leis an rang
Tíreolaíochta?)
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Tá a ‘rosc’ dá chuid féin ag
an AE. Déan na hainmhithe
náisiúnta uile de chuid thíortha
an AE a thiomsú. Cad iad na
scéalta atá taobh thiar díobh?

Más mian leat níos mó a fháil
amach faoi Erasmus+ féach ar
na háiseanna ag seo a leanas
www.spunout.ie/opinion/article/
erasmus-the-how-to-guide

Déan taighde ar
Desiderius Erasmus agus
déan cur i láthair don rang
ar an méid a fhaigheann tú
amach faoi

(Oibrígí i gcomhar
leis an rang
Ceoil / Staire /
TF)

https://esn.org/studentguidebook

(obair i
gcomhar leis
an rang Staire)

25
Déan plé, mar rang iomlán,
ar na dúshláin -v- deiseanna a
bhaineann leis an staidéar thar
lear. Is féidir é seo a dhéanamh
i ngrúpaí agus úsáid a bhaint as
https://www.mentimeter.com/
chun an taifead a dhéanamh
de.

26
Tá ról lárnach ag an spórt i
gcultúr na hÉireann. An raibh
a fhios agat go bhfuil 20% de
chomhaltaí an CLG ina gcónaí
i dtíortha eachtracha? Déan
taighde ar chlubanna CLG
i dtíortha Eorpacha eile

27
Déan treoirleabhar
d’eochairfhrásaí/den
fhaisnéis áisiúil do chuairteoir
ar an tír a dhearadh - is féidir
leat cé hé a roghnú duit féin
(obair i gcomhar le
rang teanga éigin)

(oibrígí i gcomahr leis
an rang Corpoideachais)

Acmhainní do Euroguidance
Euroguidance Resources

