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 MÚINTEOIRÍ CÓNAITHEACHTA 

"Bacainní a Shárú" 
AN FHEALSÚNACHT IS BONN LENÁR bPLEANANNA CEACHTA 
Na múinteoirí sin a ghlacann páirt i gclár Múinteoirí Cónaithe CÚRAM, chuir siad ‘modúl 
foghlama’ le céile um LeigheasTeic in Éirinn, modúl a nascann iliomad téamaí agus 
sruthanna ó churaclaim na bunscoile agus an teastais shóisearaigh.  Múinteoirí a 
chruthaigh na pleananna ceachta bunscoile agus meánscoile do mhúinteoirí agus tá siad ar 
fáil ar líne ionas gur féidir iad a úsáid i seomraí ranga ar fud an domhain. 

Le linn a gcuid tréimhsí cónaitheachta, d'fhorbair múinteoirí ábhar na bpleananna ceachta 
agus iad ag obair go díreach le taighdeoirí CÚRAM, fad a bhí siad ag foghlaim faoin taighde 
um fheistí leighis a bhíothas a dhéanamh in CÚRAM. Cuireadh múinteoirí bunscoile agus 
meánscoile le chéile ina mbeirteanna chun pleananna a chur le chéile a chuimsíonn cúig 
mhórthéama: bithábhair, an croí, an inchinn, córas an mhatánchnámharlaigh agus 
gaschealla. Chinntigh an chomhpháirtíocht idir na múinteoirí bunscoile agus meánscoile go 
ndearna na hábhair a chruthaíodh dul chun cinn nádúrtha ó aoisghrúpa go haoisghrúpa. 

Rinne Amharc-Ealaíontóir na pleananna ceachta a dhearadh agus a fhormáidiú agus 
baineadh leas as modheolaíochtaí difriúla teagaisc ionas go n-oirfidís d'iliomad intleachtaí 
agus do raon stíleanna foghlama agus cumas an tseomra ranga. Ach a mbaintear leas as 
raon cur chuige teagaisc, tá súil againn go mbeidh gach leanbh ar gach leibhéal 
rannpháirteach beag beann ar a dtallann nádúrtha nó a spéiseanna. 

Is féidir gach cur i láthair, leabhrán plean ceachta agus acmhainní roghnacha a íoslódáil 
saor in aisce ag: http://www.curamdevices.ie/curam/public-engagement/teachers-in-
residence/ . Tá súil againn go mbainfidh tú féin agus do chuid daltaí idir thairbhe agus 
taitneamh as an mbealach foghlama seo agus sibh ag foghlaim faoin ionad taighde seo 
againne agus faoi thionscal LeigheasTeic! 

Is mise, le meas, 

An Dr. Sarah Gundy 

An Bainisteoir Cláir - Múinteoirí Cónaitheachta 

http://www.curamdevices.ie/curam/public-engagement/teachers-in-residence/
http://www.curamdevices.ie/curam/public-engagement/teachers-in-residence/


Plean Ceachta do Ghaschealla 

Naisc le Curaclam na Bunscoile 

Snáithe: 

Neacha Beo 

Snáith-aonad: 

Saol Plandaí agus Ainmhithe 

Cuspóirí an Inneachair: 

• A bheith ar an eolas faoi chuid de bhunphróisis saoil ainmhithe

agus phlandaí.

• A bheith ar an eolas faoi shaintréithe grúpaí móra neacha beo.

• Feasacht níos mó ar phlandaí agus ar ainmhithe ó thimpeallachtaí

níos leithne a fhorbairt.

• Neacha beo a ghrúpáil agus a chur i gcomparáid lena chéile i

dtacair de réir a gcosúlachtaí agus a ndifríochtaí.

Snáithe: 

Neacha Beo 

Snáith-aonad: 

An cine daonne 

Cuspóir an Inneachair: 

Bealaí lenar féidir leis an gcolainn í féin a chosaint i gcoinne galair agus 

ionfhabhtúcháin a aithint agus a thuiscint. 



Torthaí Foghlama 
Ba chóir go mbeadh ar chumas leanaí na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

1. Cad is cill ann a thuiscint agus a aithint.

2. A thuisint gur cill faoi leith í gaschill murab ionann agus cealla

eile.

3. Ainmhithe a dhéanamh agus úsáid á baint as liathróidí marla nó

taosa súgartha mar a bheadh 'cealla'.

4. An athghiniúint mar a tharlaíonn sé i speicis faoi leith ainmhithe

a thuiscint.

5. An athghiniúint a chur i gcomparáid agus i gcodarsnacht le feistí

próistéiseacha.

6. Speicis ainmhíocha a ghrúpáil de réir an chumais atá acu

athghiniúint a dhéanamh.

Eochairfhocail agus Sainmhínithe 

Eochairfhocal Sainmhíniú 

1. Cill An chuid is lú d’ainmhí nó de phlanda atá in 

ann feidhmiú leis féin. Tá na trilliúin cill i 

ngach ainmhí nó planda. 

2. Gaschill Cineál cille atá in ann í féin a chóipeáil agus 

cineálacha eile cille a dhéanamh. 

3. Athghiniúint Nuair a athfhásann ainmhí nó planda orgán, 

fíochán nó cuid de a cailleadh nó a 

ndearnadh dochar di. 

4. Géin Cuid de DNA (aigéad dí-

ocsairibeanúicléasach) a rialaíonn an méid a 

dhéanann cill. 



5. Géag Is iad na cosa agus na lámha na géaga. 

6. Próistéiteach Cuid shaorga don cholainn a chuidíonn le 

fíocháin, orgáin nó géaga athsholáthar. 

Gníomhaíochtaí Foghlama 
Déanfaidh leanaí na nithe seo a leanas: 

• Mionsamhail d'ainmhí a dhéanamh as liathróidí marla nó taosa

súgartha atá mar a bheadh gaschealla ann.

• A thuiscint gur féidir le hainmhithe/orgánaigh áirithe athghiniúint

a dhéanamh.

• Caint agus plé a dhéanamh ar ghaschealla agus ar athghiniúint.

• Páirt a ghlacadh i ngrúpa.

• A saothar a chur i láthair an ranga.

• Caint agus plé a dhéanamh ar athghiniúint agus ar fheistí

próistéiseacha.

• A saothar a mheas ach an Ticéad Amach a líonadh isteach.

Eolas/Comhaid Bhreise 

Seoladh Idirlín Cur síos gairid 

1. www.youtube.com/watch?v=evH0I7Coc54 Físean ar ghaschealla 

(níos casta) 

2. www.youtube.com/watch?v=tPulEAryPO0 Físean ar ghaschealla 

(níos simplí) 

3. www.eurostemcell.org Acmhainní um 

ghaschealla do 

mhúinteoirí agus do 

dhaltaí 

http://www.youtube.com/watch?v=evH0I7Coc54
http://www.youtube.com/watch?v=tPulEAryPO0
http://www.eurostemcell.org/


4. www.yourgenome.org/facts/what-is-a- 

stem-cell 

"Cad is Gaschealla 

ann?" Alt ina bhfuil 

eolas áisiúil cúlra do 

mhúinteoirí 

Acmhainní ar Fáil 
• Plean Ceachta do Mhúinteoirí

• PowerPoint chun ceacht a stiúradh

• Pictiúirí d'ainmhithe

• Físeán de ghaschealla atá ag bogadh agus ag athghiniúint

chloigeann Hiodraictinia. Is féidir an scannán a íoslódáil ag:

https://elifesciences.org/articles/05506#media2.

• Ticéad Amach

• Roghnach: Cluiche cártaí STEMinator atá mar chuid d’acmhainní

“Primary Homeschool Stem Cells” CÚRAM.  Is féidir le daltaí atá

níos óige pictiúirí de na gaschealla ar na cártaí a úsáid chun a

ngaschealla féin a dhéanamh agus úsáid á baint acu as marla nó

as taos súgartha.

Ábhair atá de dhíth 
• Taos súgartha nó marla dearg, uaine, buí agus gorm

• Réiteoirí píopa

• Bioranna Fiacla

• Fáiscíní páipéir

• Cipíní líreacáin reoite

• Soipíní súraic

http://www.yourgenome.org/facts/what-is-a-
https://elifesciences.org/articles/05506%23media2
https://elifesciences.org/articles/05506%23media2


Treoracha 
• Roinn an rang ina ghrúpaí de cheathrair.

• Tugtar pictiúirí de gach ainmhí do gach grúpa.

• Tabhair dath difriúil marla nó taosa súgartha do gach dalta sa

ghrúpa.

• Tugtar ainmhí do gach dalta de réir na ndathanna seo a leanas:

o Dearg – crosóg mhara

o Uaine – moncaí

o Buí – tíogar

o Gorm - laghairt

• Déanann gach dalta 30-40 liathróid bheag as an marla nó as an

taos súgartha. Is ionann na liathróidí sin agus na cealla.

• Agus úsáid á baint as na liathróidí (cealla), déanann gach dalta

sa ghrúpa a (h)ainmhí

• Nuair a dhéantar na hainmhithe, deirtear leis na dalta gur bhain

timpiste dá gcuid ainmhithe. Baineann gach dalta lámh nó cos

den ainmhí atá acu.

• Caitheann an rang vótaí faoi na hainmhithe sin ar féidir leo géag

(cos nó lámh) nua a athghiniúint, dar leo.

o Is féidir leis an gcrosóg mhara (dearg) agus leis an laghairt

(gorm) athghiniúint a dhéanamh toisc gur féidir leo

gaschealla a úsáid chun géag nua a fhás.

o Ní féidir leis an moncaí (glas) ná leis an tíogar (buí)

athghiniúint a dhéanamh toisc nach bhfuil an "t-oideas

géiniteach" riachtanach acu ionas go bhfásfadh na

gaschealla géag nua.

• Tógann na daltaí sin a bhfuil an chrosóg mhara (dearg) agus an

laghairt (gorm) acu géag nua as na liathróidí (cealla).

• Tógann na daltaí sin a bhfuil an moncaí (glas) agus an tíogair

(buí) acu próistéise orthu chun an ghéag a athsholáthar agus

úsáid á baint acu as raon ábhar (réiteoirí píopa, bioranna fiacla,



fáiscíní páipéir, cipíní líreacáin reoite, soipíní súraic, srl.) mar a 

bheadh bithábhair. 

• Cuireann gach dalta a (h)ainmhí agus dearadh na géige i láthair

a g(h)rúpa.

• Pléann an rang dea-phointí agus drochphointí na próistéise

agus na hathghiniúna. D'fhéadfaí na nithe seo a leanas a phlé:

Dea-phointe: Drochphointe: 

Próistéitic Níos tapúla a 

dhéanamh ná 

athghiniúint. 

Gan a bheith nádúrtha. 

Athghiniúint Nádúrtha. Níos moille; glacann sé 

6-12

seachtaine chun géag

nua a fhás.

Leideanna do Mhúinteoirí 
• Is féidir spléach-chártaí a úsáid chun teanga nua a chur i láthair

leanaí atá níos óige ag tús an cheachta.

• Is furasta taos súgartha a úsáid ná marla, ach triomaíonn sé níos

tapúla.

• Má tá an ghníomhaíocht ar siúl thar chúpla lá agus taos

súgartha á húsaid, coinnigh na hainmhithe i gcoimeádán

plaisteach ionas nach n-éireodh an taos súgartha tirim.

• Seans gurbh fhearr leis na daltaí ainmhithe ní b'andúchasaí a

dhéanamh, ainmhithe atá in ann codanna difriúla dá gcolainn a

athghiniúint. Ina measc, tá:

o Acsalatal – géaga, eireaball

o Fia – beanna (adharca)

o Súmaire cladaigh – an cholainn go léir

o Damháin alla – cosa



o Siorc – fiacla

Modheolaíochtaí 
• Caint agus idirphlé

• Foghlaim ghníomhach

• Foghlaim threoraithe agus fionnachtana

• Foghlaim chomhoibríoch

• Saorinúchadh ar ábhair

• Cur chuige fiosraitheach.

Measúnú 
• Féinmheasúnú - Ticéad Amach

• Breathnóireacht an Mhúinteora - na hainmhithe a dhéanamh

agus an athghiniúint nó na feistí próistéiteacha a dhéanamh

• Ceistiú an Mhúinteora - caint agus plé



Nascáil agus Comhtháthú 
• Mata – réiteach fadhbanna

• STEM – I.T. / Innealtóireacht

• Ealaín – tógáil

• O.S.P.S. – obair le chéile go comhoibritheach

• Béarla - teanga labhartha trí chaint agus phlé agus a gcuid

oibre a chur i láthair

Difreáil (oiriúnú) de bhun: 
• Stíl teagaisc

• Tacaíocht

• Tasc



Cur i láthair PowerPoint - Gaschealla 

Sleamhnán 1 

Sleamhnán 2 



Sleamhnán 3 

Sleamhnán 4 



Sleamhnán 5 

Sleamhnán 6 



Sleamhnán 7 

Sleamhnán 8 



Sleamhnán 9 

Sleamhnán 10 



Sleamhnán 11 

Sleamhnán 12 



Sleamhnán 13 

Sleamhnán 14 



Sleamhnán 15 

Sleamhnán 16 



Sleamhnán 17 

Sleamhnán 18 



Sleamhnán 19 

Sleamhnán 20 



Sleamhnán 21 



Crosóg mhara 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Starfish_08_%28paulshaffner%29.jpg 

Laghairt 

http://pngimg.com/uploads/lizard/lizard_PNG28.png 

http://pngimg.com/uploads/lizard/lizard_PNG28.png


Moncaí 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Langur_monkey%2C_Orchha%2C_Madhya 
_Pradesh%2C_India.jpg 

Tíogar 

http://pngimg.com/uploads/tiger/tiger_PNG23230.png 

http://pngimg.com/uploads/tiger/tiger_PNG23230.png


3-2-1 Ticéad AmachAinm_________
3 Rud a d’fhoghlaim mé ón gceacht seo: 
1. 
2. 
3. 
2 cheist atá agam fós: 
1. 
2. 

1 smaoineamh atá gReanta i mo chloigeann: 
1.



EOLAS FAOI MEDTECH IN ÉIRINN 
• Tá Éire ar an easpórtálaí is leathmhó táirgí LeigheasTeic san Eoraip.

• Tá 29,000 duine i bhfostaíocht le 450 comhlacht in earnáil LeigheasTeic na hÉireann.

• Tá níos mó daoine in Éirinn ag obair i dtionscal LeigheasTiec ná mar atá in aon tír
eile san Eoraip, de réir mhéid an daonra.

• Tá bunáit in Éirinn ag 18 gcomhlacht as na 25 chomhlacht LeigheasTeic is mó ar domhan.

• Tá an tríú cuid d'fhostaithe LeigheasTeic na tíre i bhfostaíocht i nGaillimh.

Tá an Centre for Cell Manufacturing Ireland (CCMI) ar an gcéad saoráid in Éirinn ar thug 
Bord Cógas na hÉireann ceadúnas dó chun gaschealla saothrán-fhorbartha a dhéanamh 
d'úsáid an chine dhaonna. Saoráid shaincheaptha atá sa CCMI san Institiúid um Leigheas 
Athghiniúnach (REMEDI) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a chuireann gaschealla ar fáil dá 
n-úsáid i dtástálacha clinice. Baintear úsáid as tástálacha clinice chun sábháilteacht agus
éifeachtúlacht na gcóireálacha le haghaidh galar a thástáil. Tá na gaschealla atáthar a
dhéanamh sa CCMI á dtástáil chun cóireáil a dhéanamh ar riochtanna dá leithéidí iscéime
géige criticiúla, oisté-airtríteas sa ghlúin agus galar diaibéiteach duáin.

Foinse: IDA Ireland, 2017 



BUÍOCHAS 
Rannpháirtithe Chlár na Múinteoirí Cónaitheachta 2017-2018:  Vivienne Kelly, 
Louise Lynch, Mary McDonald, Anna McGuire, Sinéad O'Sullivan, Karen  Conway, 
Claire  Cunningham,  Ali  Donald,   Anne   Hession agus Máiréad McManus. 

Rannpháirtithe an Chlár na Múinteoirí Cónaitheachta 2016-2017:   Colm 
Caomhánach,  Thomas  Flanagan,  Andrew  Fogarty,  Deirdre  Halleran,  Ann 
McGreevy, Iseult Mangan, Sinéad Molloy, Clive Monahan, Róisín Ní Bhriain agus 
Carmel Rourke. 

Niamh Burke agus Rachel Duggan, a ghlac páirt i gClár na Múinteoirí 
Cónaitheachta 2015-2016. 

Sadie Cramer, an t-Amharcealaíontóir a dhear grafaicí agus leagan amach na 
bpleananna ceachta. 

Na taighdeoirí a thug léachtaí do na hoideoirí agus a chabhraigh leo na pleananna 
ceachta a fhorbairt: Emmanuela Bovo, James Britton,  Hector  Capella,  Joshua 
Chao, Ankit  Chaturvedi,  Paolo  Contessotto,  Mikey   Creane,   Marc   Fernández, 
Cathal  Ó  Flatharta,   Hakima   Flici,   Ana   Fradinho,   Silvia   Cabre   Gimenez,   Jill 
McMahon, Luis Martins, Renza Spelat, Maura Tilbury, Alexander Trottier agus 
Dimitrios Zeugolis. 

Veronica McCauley agus Kevin Davison, ó Scoil an Oideachais, agus Matt Wallen, 
Príomhoide Scoil Náisiúnta Educate Together Chnoc na Cathrach, a chuidigh le 
forbairt an chláir. 

Na daoine a rinne cur i láthair do na n-oideoirí faoi chláir for-rochtana atá ar siúl: 
Claire Concannon, Muriel Grenon, Enda O’Connell, Jackie O’Dowd agus Brendan 
Smith. 

Nóirín Burke agus an fhoireann go léir san Uisceadán Náisiúnta do na ceardlanna 
a tugadh do na daltaí bunscoile. 

D'eascair an foilseachán seo as taighde a rinneadh le tacaíocht airgeadais 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus comh-mhaoinítear é faoi Chiste 
Forbartha Réigiúnaí na hEorpa faoi Dheontas Uimhir 13/RC/2073. 

Mhaoinigh Creatchlár a Seacht an Aontais Eorpaigh an clár seo faoi Líonraí 
Oiliúna Tosaigh Marie Curie (FP7-PEOPLE-2012-ITN) agus faoi Chomhaontú 
Deontais Uimhir 317304 (AngioMatTrain). Mhaoinigh Clár Horizon 2020 an 
Aontais Eorpaigh (H2020-MSCA-ITN-2015) an clár seo faoi Líonraí Oiliúna 
Nuálaíche Marie Skłodowska-Curie agus faoi Chomhaontuithe Deontais 676408 
(BrainMatTrain) agus 676338 (Tendon Therapy Train). 



Ionad Taighde SFI um Fheistí Leighis 

Ionad Taighde SFI um Fheistí Leighis sna hEolaíochtaí 
Bithleighis 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Éire. 

T: +353 91 495833 
R: info@curamdevices.ie 

www.curamdevices.ie 

@CURAMdevices 

mailto:info@curamdevices.ie
http://www.curamdevices.ie/
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