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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 don Chóras Imshruthaithe 

Naisc le Curaclam Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí 

Snáithe a hAon: Nádúr na hEolaíochta: 

Tuiscint ar an Eolaíocht 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

1. Léirthuiscint  a bheith acu don chaoi a mbíonn eolaithe ag obair

agus don chaoi a gcoigeartaítear tuairimí le himeacht aimsire.

Gné: 

Tuiscint ar an Eolaíocht 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

3. iniúchtaí a dhearadh, a phleanáil agus a dhéanamh; míniú a

thabhairt ar an gcaoi a ndearnadh iontaofacht, cruinneas, beaichte,

cothroime, sábháilteacht, eitic agus roghnú trealamh cuí a mheas. 

Gné: 

Eolaíocht sa tsochaí 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

10. léirthuiscint a bheith aige do ról na heolaíochta sa tsochaí; agus ar

a tábhacht ar bhonn pearsanta, sóisialta agus domhanda; agus

don chaoi a n-imríonn an tsochaí tionchar ar thaighde eolaíochta. 



Snáithe a Cúig: An domhan bitheolaíoch 

Gné: 

Córais agus idirghníomhaíochtaí 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

4. cur síos a dhéanamh ar struchtúr, ar fheidhm, agus ar

idirghníomhaíochtaí orgáin chórais díleá, imshruthaithe agus

riospráide an duine.

6. measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann na nithe seo i

     bhfeidhm

ar shláinte an duine: tosca oidhreachtúla agus tosca timpeallachta

lena n áirítear cothúchán; roghanna stíl mhaireachtála.

Gné: 

Inbhuanaitheacht 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

9. saincheisteanna míochaine, eiticiúla agus sochaíocha a phlé. 

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

dhéanamh: 

1. Cur síos a dhéanamh ar thrí phríomhpháirt an chórais imshruthaithe.

2. Cur síos a dhéanamh ar chomhpháirteanna na fola.

3. Cur síos a dhéanamh ar na trí chineál fuileadáin agus ar a ndéanann

siad.

4. Cur síos a dhéanamh ar anatamaíocht bhunúsach an chroí agus ar

shreabhadh fola tríd an gcroí.

5. A bheith eolasach ar na riochtaí a chuireann as don chroí agus

d'fhuileadáin.

6. A thuiscint cad is feiste leighis ann.

7. Eolas a fháil ar an gcaoi a ndéantar feistí leighis a dhearadh chun

galair an chórais imshruthaithe a chóireáil.



Eochairfhocail agus Sainmhínithe 
 Eochairfhocal Sainmhíniú 

1. Fuilchealla 

Dearga 

Cealla san fhuil a iompraíonn ocsaigin. 

2. Fuilchealla 

Bána 

Cealla san fhuil ar cuid den chóras 

imdhíonachta iad. 

3. Pláitíní Comhpháirteanna san fhuil atá de dhíth 

chun fuil a théachtadh ionas gur féidir rith 

fola a smachtú. 

4. Plasma Comhpháirt leachtach na fola a iompraíonn 

fuilchealla, cothaithigh agus táirgí fuíll. 

5. Artairí Fuileadáin a iompraíonn fuil ina bhfuil 

ocsaigin agus cothaithigh amach ón gcroí. 

6. Féitheacha Fuileadáin a iompraíonn fuil ina bhfuil táirgí 

fuíll chuig an gcroí. 

7. Ribeadáin Fuileadáin bheaga a thugann ocsaigin agus 

cothaithigh do chealla agus a bhailíonn 

táirgí fuíll ó chealla. 

8. Colaistéaról Substaint chéiriúil san fhuil a úsáidtear chun 

cealla a thógáil ach a d'fhéadfadh cruinniú 

agus bac a chur i bhfuileadáin. 

9. Taom Croí Tagann bac sna hartairí corónacha, rud a 

chuireann cosc ar an bhfuil matán an chroí a 

bhaint amach. 



10. Stróc 

Iscéimeach 

Tagann bac in artaire a thugann fuil chuig 

an inchinn, rud a chuireann cosc ar an bhfuil 

matán an inchinn a bhaint amach. 

11. Ainéaras Spota lag i mballa an fhuileadáin a fhágann 

go dtagann boilgeog amach ann, mar a 

bheadh bolgán nó balún. 

12. Stróc Reatha 

Fola 

Pléascann fuileadán atá lag agus sreabhann 

fuil amach san inchinn. 

13. Feiste Leighis Is éard is feiste leighis ann ábhar a úsáidtear 

chun breoiteacht a dhiagnóisiú, a chosc nó a 

dhianfhaire agus chun tionchar breoiteachta 

a chóireáil. 

14. Diagnóisiú Cineál breoiteachta nó faidhbe eile a aithint 

ach na comharthaí sóirt a scrúdú. 

15. Cóireáil Cúram nó aire leighis a thabhairt. 

 

 

Gníomhaíochtaí Foghlama 
Déanfaidh leanaí na nithe seo a leanas: 

• Foghlaim faoi chomhpháirteanna an chórais imshruthaithe agus 

faoina chuid feidhmeanna trí chur i láthair PowerPoint. 

• Caint agus plé a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear feistí 

leighis a dhéanann comhlachtaí in Éirinn chun an croí agus na 

fuileadain a chóireáil. 

• Páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht ghrúpa chun feiste leighis a 

cheapadh chun galar croí nó fuileadáin a chóireáil. 



Eolas/Comhaid Bhreise 
Seoladh Idirlín Cur síos gairid 

1. www.youtube.com/watch?v=G 

MBSU-2GK3E 

Físeán faoi shreabhadh fola 

tríd an gcroí 

2. www.youtube.com/watch?v=mY 

ZXoD73GO0 

Físeán faoi fhuileadáin 

3. vascularcures.org/types-of- 

vascular-diseases/ 

Suíomh idirlín ar a bhfuil eolas 

áisiúil cúlra do mhúinteoirí 

Acmhainní 
• Plean Ceachta do Mhúinteoirí

• PowerPoint chun ceacht a stiúradh

• Bileog shaothair na gníomhaíochta

• Roghnach: “How To Fix A Broken Heart” - Beochan 9 nóiméad a 

chruthaigh Ealaíontóir Cónaithe CÚRAM, Siobhan McGibbon, a 

thaispeánann conas a fheidhmíonn an croí, na fadhbanna a 

d’fhéadfadh tarlú agus cóireálacha atá CÚRAM a fhorbairt agus 

úsáid á baint as bithábhair. Is féidir féachaint ar an  mbeochan 

ag an nasc seo:

https://www.youtube.com/watch?v=4owpAvYFX8c.

• Roghnach: “A Tiny Spark” - clár faisnéise 26 nóiméad a rinne 

CÚRAM a dhíríonn ar thaighde a dhéanann anailís ar téachtáin 

fola a baineadh as othair féachaint cén t-eolas a d'fhéadfaí a 

fháil ionas gurbh fhéidir strócanna a chóireáil níos fearr. Is féidir 

blaiseadh an scannáin a fheiceáil ag an nasc seo a leanas: 

https://vimeo.com/291731458. Tá an scannán ar fáil ach é a 

iarraidh ar Sarah ag sarah.gundy@nuigalway.ie. 

http://www.youtube.com/watch?v=G
http://www.youtube.com/watch?v=mY
https://www.youtube.com/watch?v=4owpAvYFX8c
https://vimeo.com/291731458
mailto:sarah.gundy@nuigalway.ie


Ábhair atá de dhíth 
• Peann luaidhe/peann

• Cóip amháin de bhileog shaothair na gníomhaíochta "Cé thú

féin???" in aghaidh an ghrúpa daltaí

• Sleamhnáin 14-16 den chur i láthair PowerPoint a ghabhann leis

seo

• Nasc Idirlín (d'fhonn teacht ar fhíseáin ar líne)

Treoracha 
• Do Ghníomhaíocht 1 (Cé Thú Féin???):

o Roinn an rang ina ngrúpaí de bheirteanna, de thriúir nó de

cheathrair ag brath ar mhéid an ranga agus líon na

mbileog shaothair atá ar fáil.

o Taispeáin an pictiúr den fheiste leighis atá ar shleamhnán

14. Tabhair ar d'aird: Déan cinnte de méid na feiste atá

sna híomhanna i ndáiríre a chur in do na daltaí ar eagla

nach mbeadh a fhios acu.

o Iarr ar na daltaí féachaint ar chruth na feiste agus an méid

a thugann siad faoi deara a bhreacadh síos sa bhosca cuí

ar an mbileog shaothair. Tabhair ar d'aird: Más dóigh leat

gur chóir leid a thabhairt do na daltaí, abair leo go

n-osclaítear agus go ndúnta na trí fhlapa thriantánacha.

o Iarr ar na daltaí machnamh a dhéanamh ar an bhfeidhm a

bheadh leis an gcruth sin agus a gcuid freagraí a

bhreacadh síos sa bhosca cuí ar an mbileog shaothair.

o De bhun an chrutha, iarr ar na daltaí machnamh a

dhéanamh féachaint cá gcuirfí an fheiste sa cholainn agus

a gcuid freagraí a bhreacadh síos sa bhosca cuí ar an

mbileog shaothair. Tabhair ar d'aird: Tabhair le fios dóibh

go gcuirtear áit faoi leith sa chóras imshruthaithe é.



o De bhun na chéad trí fhreagra, iarr ar na daltaí machnamh

a dhéanamh féachaint cad a dhéanann an fheiste, dar leo,

chun cuidiú leis an gcóras imshruthaithe.

o Iarr ar na grúpaí a gceapann siad a dhéanann an fheiste a

roinnt leis an rang a roinnt.

o Lean ar aghaidh le sleamhnán 14 chun ainm na feiste a

thabhairt dóibh, cé a dhéanann é, cá gcuirtear é sa chóras

imshruthaithe agus a ndéanann sé sa chóras

imshruthaithe.

o Agus an nasc idirlín sa sleamhnán á úsáid agat, roinn an

físeán den fheiste leighis agus é i mbun oibre sa chóras

imshruthaithe.

o Déan an méid seo thuas arís ó chéim 2 do sleamhnáin 15

agus 16.

• Maidir le Gníomhaíocht 2 (Cad a Dhéanfá?):

o Iarr ar na daltaí obair a dhéanamh ina ngrúpaí d'fhonn

feiste leighis a cheapadh chun galar croí nó fuileadáin a

chóireáil.

o Iarr ar dhaltaí na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt

faoina bhfeistí ar a mbileoga saothair:

 Cén t-ainm atá ar an bhfeiste?

 Cén fheidhm atá ag an bhfeiste?

 Cad é cruth atá ar an bhfeiste?

 Conas a chuirtear an fheiste isteach sa cholainn?

 Tarraing pictiúr den fheiste.



Leideanna do Mhúinteoirí 
• Maidir le Gníomhaíocht 1 (Cé thú féin ???) is féidir leat

íomhánna difriúla nó níos mó íomhánna d'fheistí leighis don

chóras imshruthaithe a chur san áireamh, feistí a bhfuil baint ag

an gcruth atá orthu leis an bhfeidhm atá acu. Ar shamplaí díobh

tá steintíní, cataitéir, nódúcháin shoithíocha agus Feiste Dúnta

Géagáin an Mhéandailín Chlé (gabhadóir téachtán!) de chuid

WATCHMAN:

• https://www.bostonscientific.com/en

-EU/products/laac- 

system/watchman.html

• Is féidir leat a iarraidh ar dhaltaí,

freisin, pictiúir d’fheistí leighis a

aimsiú agus ceisteanna a chur ar a

gcomhdhaltaí fúthu.

Modheolaíochtaí 
• Caint agus idirphlé

• Foghlaim ghníomhach

• Foghlaim threoraithe agus fionnachtana

• Foghlaim chomhoibríoch

• Cur chuige fiosraitheach.

Measúnú 
• Féinmheasúnú -  bileog shaothair

• Breathnóireacht an mhúinteora - feistí leighis a úsáidtear chun

cóireáil a dhéanamh ar an gcroí nó ar fhuileadáin a aithint.

• Ceistiú an Mhúinteora - caint agus plé

https://www.bostonscientific.com/en-EU/products/laac-system/watchman.html
https://www.bostonscientific.com/en-EU/products/laac-system/watchman.html
https://www.bostonscientific.com/en-EU/products/laac-system/watchman.html


Nascáil agus Comhtháthú 
• Mata – réiteach fadhbanna

• STEM – I.T. / Innealtóireacht

• Ealaín – tógáil

• S.P.H.E. – 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 - An Córas Imshruthaithe 

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 



Gníomhaíocht 1: Cé thú féin??? 

Treoracha: Líon isteach na boscaí anseo thíos d'fhonn cabhrú leat a dhéanamh amach cá gcuirtear gach 

feiste leighis agus cad a dhéanann siad. 

Feiste 

Leighis 
Cén cruth 
atá ar an 
bhfeiste 

seo? 

Cén fheidhm a 
d’fhéadfadh a 
bheith leis an 

gcruth? 

Cá háit a 
bhféadfaí an 

fheist seo a chur 
sa chóras 

imshruthaithe? 

Cad a 
d’fhéadfadh 
an fheist seo 
a dhéanamh 

sa chóras 
imshruthaithe? 

1 

2 

3 



Gníomhaíocht 2: Cad a Dhéanfá? 

Treoracha: Mar chuid de do ghrúpa, ceap feiste leighis chun galar croí nó fuileadáin a chóireáil. 
Freagair na ceisteanna anseo thíos faoin bhfeiste a cheap sibh. 

1) Cén t-ainm atá ar an bhfeiste? 
 
 
 
 
 

2) Cén fheidhm atá ag an bhfeiste? 
 
 
 
 
 

3) Cén cruth atá ar an bhfeiste? 
 
 
 
 
 

4) Conas a chuirtear an fheiste isteach sa cholainn? 
 
 
 
 
 

5) Tarraing pictiúr den fheiste. 



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.

Is in Éirinn a dhéantar 80% de na steintíní a dhéantar ar fud an domhain. Is iad Medtronic 
agus Boston Scientific an dá fhostóir is mó i réigiún na Gaillimhe agus breis is 4000 duine 
fostaithe acu. De bharr an tionchair a bhíonn ag na comhlachtaí seo, tá baint ag go leor 
comhlachtaí i nGaillimh le feistí cairdeolaíochta, go háirithe steintíní cógas-eisionlta agus a 
gcomhpháirteanna, dá leithéidí cataitéir sreinge agus bhalúin. Dá bhrí sin, aithnítear go 
bhfuil speisialtóireacht i bhfeistí corónacha i nGaillimh, áit a bhfuil an leibhéal is airde 
Taighde agus Forbartha agus Nuálaíochta Ardteicneolaíochta ar fud an domhain. 

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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