
21,000+ acmhainní digiteacha ceangailte leis an gcuraclam,
athbhreithnithe ag múinteoirí.
Deiseanna ar fáil do mhúinteoirí a gcuid acmhainní a uaslódáil
agus a roinnt.
Teacht ar chiclipéidí ar líne, nuachtáin, cartlanna,
léarscáileanna OSi, beatháisnéisí stairiúla gur 

       féidir úsáid sa seomra ranga.
       Ar fáil ag: www.scoilnet.ie

Tacaíochtaí
Teicneolaíochtaí
Digiteacha SFGM do
Scoileanna

TeacherCPD.ie
Óstálann TeacherCPD.ie  cúrsaí
saor in aisce do mhúinteoirí - ón
SFGM - Teicneolaíocht san
Oideachas- ar úsáid na
dteicneolaíochtaí digiteacha
don mhúineadh, don fhoghlaim
agus don mheasúnú.. Faigh
cúrsaí ar Ag Múineadh ar Líne, ar
Aiseolas ón Measúnú a sholáthar
agus go leor eile.

Uirlisí Usáidte don Fhoghlaim
Chumaisc

Déanann na huirlisí úsáidte  seo iniúchadh ar
fhoghlaim chumaisc ó chéim na pleanála go  dtí
an cur i bhfeidhm, agus cuirtear comhairle ar
fáil do mhúinteoirí agus ceannairí scoile i
dtaobh seo. Is féidir teacht ar na hacmhainní
seo, chomh maith leis na ceardlanna gréasáin
ar an bhfoghlaim chumaisc  ag
www.pdst.ie/blendedlearning

Tacaíochtaí ar fáil ó
Theicneolaíocht san Oideachas

SFGM agus ó fhoireann
Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM

chun cabhrú le scoileanna
teicneolaíochtaí digiteacha a
dhaingniú go héifeachtach sa

mhúineadh, san fhoghlaim agus sa
mheasúnú.

Cainéal YouTube 
Tá réimse gearrfhíseán  teagaisc ar
ár gcainéal Youtube a dhéanann
iniúchadh ar conas is féidir uirlisí
digiteacha a úsáid chun tacú le
múineadh, foghlaim agus measúnú. 
 Cuardaigh ‘PDST Digital
Technologies Team’ ar Youtube
chun teacht ar an gcainéal, nó
cliceáil anseo

Leathanach idirlín ar an
bhfadfhoghlaim

Is stór ar líne é an leathanach idirlín seo ar
a bhfaightear acmhainní idirghníomhacha
chun tacú le múinteoirí agus iad i mbun
fadfhoghlama lena ndaltaí/scoláirí sa
bhaile. Is féidir teacht ar an leathanach
seo ag: www.pdst.ie/distancelearning

Físeáin Dhea-Chleachtais
Taispeánann ár bhfíseáin dhea-
chleachtais taithí múinteoirí
agus ceannairí scoile ar
dhaingniú a dhéanamh  ar
theicneolaíochtaí digiteacha sa
mhúineadh, san fhoghlaim agus
sa mheasúnú i ranganna agus i
scoileanna Éireannacha. Ar  fáil
ag: www.pdsttie.ie faoi Good
Practice.

DLplanning.ie
Ag cabhrú le scoileanna
teicneolaíochtaí digiteacha a
dhaingniú sa mhúineadh agus san
fhoghlaim.  
Is í an aidhm atá ag a threoir
chéimnithe ná soiléireacht a
sholáthar ar conas is fearr freastail ar
riachtanais gach foghlaimeora. . 
Ar fáil ag: www.dlplanning.ie

Acmhainní  ar shábháilteacht ar líne SAOR IN
AISCE do scoileanna
Comhairle ar an bhfadfhoghlaim do scoileanna
Comhairle agus acmhainní ar shábháilteacht ar
líne do thuismitheoirí

       Ar fáil ag: www.webwise.ie

Teicneolaíocht/Infrastruchtúr TFC 
Má tá comhairle nó cabhair ag teastáil uait ar líonrú
scoile/wifi, gléasanna oiriúnacha nó teicneolaíochtaí
eile, déan teagmháil linn ag ictadvice@pdst.ie. Ma tá
ceist faoi leathanbhanda na scoile déan teagmháil le 
 broadbandservicedesk@pdst.ie 
nó cuir glaoch ar 1800 33 44 66

Tacaíocht Scoile
Cuireann SFGM tacaíocht scoile i dteicneolaíochtaí
digiteacha don mhúineadh, don fhoghlaim agus don
mheasúnú ar fáil. Chun cur isteach uirthi, téigh go
www.pdst.ie/schoolsupport.
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