
 

Treoir Úsáideora Historiana 
 

 

 

 

Timpeallacht ríomhFhoghlama is ea Historiana atá forbartha ag oiliúnóirí staire ón 

Eoraip agus tíortha eile laistiar di, chun cabhrú lena gcomhghleacaithe 

foghlaimeoirí a mhealladh le hoideachas staire nuálach freagrach. Rinneadh an 

treoir seo chun a thaispeáint mar a oibríonn an suíomh gréasáin Historiana. 

 

 

 

Disclaimer: "The European Commission support for 
the production of this publication does not 
constitute endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained 
therein." 
 



Leathanach 2   

Tugann an roghchlár ar barr rochtain ar mhíreanna éagsúla an tsuímh ghréasáin: 

An suíomh baile, mír an inneachair stairiúil, an mhír teagaisc agus foghlama, an 

tógálaí ríomhGhníomhaireachta agus MyHistoriana.   

 

 
 

Ar an home page dírítear aird ar acmhainní atá á moladh ag na daoine a d’fhorbair 

na hacmhainní, a thaispeánann ábhar nua ar Historiana agus mar is féidir le 

húsáideoirí rannpháirtiú go gníomhach i bpobal Historiana. 
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Cuireann an mhír historical content ar chumas na n-úsáideoirí brabhsáil trí 

Historiana de réir téamaí stairiúla, tréimhsí stairiúla agus cineálacha foinse.  

 

 
 

Cuireann an mhír teaching and learning ar chumas úsáideoirí brabhsáil trí 

Historiana de réir gnéithe smaointeoireachta stairiúla, dúshláin teagaisc agus 

modhanna teagaisc. 
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Is féidir an mhír select sources a úsáid chun na cuardaithe seo a dhéanamh: 

bailiúcháin foinsí ar Historiana, foinsí sna bailiúcháin dhigiteacha i gcartlannaí, 

iarsmalanna agus leabharlanna roghnaithe agus sa bhailiúchán Europeana. Is féidir 

le húsáideoirí cláraithe agus iad logáilte isteach, na foinsí a aimsíonn siad a 

shábháil agus iad a úsáid chun a gcuid Gníomhaíochtaí ríomhFhoghlama féin a 

chruthú nó a chur in eagar.   

 

 
 

Leis an eActivityBuilder is féidir le húsáideoirí a gcuid Gníomhaíochtaí 

ríomhFhoghlama féin a chruthú sa teanga is rogha leo.  
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Is féidir na bloic Tógála sa Ghníomhaíocht ríomhFhoghlama a úsáid chun 

Gníomhaíochtaí ríomhFhoghlama a chruthú leis an Tógálaí ríomhGhníomhaíochta. 

Tá a fheidhmiúlacht féin ag gach bloc tógála agus is féidir iad a chomhcheangal 

agus a chur in ord rogha trí iad a tharraingt.  

 

 
 

Spás pearsanta uathúil do gach úsáideoir is ea an mhír MyHistoriana. Is féidir le 

húsáideoirí cláraithe agus iad logáilte isteach, a gcuid foinsí féin a uaslódáil agus 

cuardach siar a dhéanamh chun freagraí daoine a aimsiú a bhfuil an Ghníomhaíocht 

ríomhFhoghlama críochnaithe acu.   
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Léiríonn cártaí innéacs na hacmhainní éagsúla atá ar fáil ar Historiana. Tá an méid 

seo a leanas faoi fhoinse ar bith ar an gcárta innéacs:  An cineál acmhainne, an 

teideal, íomhá, cur-síos gairid, agus clibeanna a bhaineann leis an acmhainn seo. 

Trí chliceáil ar chárta innéacs osclófar na hacmhainní atá á léiriú ag an gcárta 

innéacs.  

 

 
 

Féadann na cnaipí gnímh seo a leanas a bheith ar chárta innéacs.  

 

 
Cuir leis/Roghnaigh 

 
Cuir in eagar 

 
Roinn 

 
Cóipeáil 

 
Scrios 

 

Úsáidtear clibeanna chun acmhainní a eagrú, a ghrúpáil agus a chun acmhainní a 

aimsiú siar ar Historiana. Má chliceálann tú ar chlib cuirtear cuardach na n-

acmhainní uile ag a bhfuil an chlib seo ar siúl.  
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Clibeanna a chur leis agus a bhaint 

Chun clibeanna a chur leis, clóscríobh an chlib a theastaíonn uait a úsáid sa réimse 

téacs agus brúigh “iontráil”. Chífidh tú an chlib.  

 

Chun clibeanna a bhaint cliceáil ar an gcnaipe  [ ] bain clib. Chífidh tú an chlib 

ag imeacht. 
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Gníomhaíochtaí ríomhFhoghlama a chruthú, a shábháil agus a chur in eagar 

Chun Gníomhaíocht ríomhFhoghlama a chruthú, tarraing na bloic tógála atá uait 

chuig spás oibre an Tógálaí ríomhGhníomhaíochta agus cuir san ord atá uait iad. 

Cliceáil ar an gcnaipe  [ ] cuir in eagar chun na bloic tógála a líonadh le 

hinneachar. I gcás formhór na mbloc tógála caithfear foinsí a chur leo. Is féidir é 

seo a dhéanamh trí chliceáil ar Cuir Foinsí leis  [ ] 

 

Chun Gníomhaíocht ríomhFhoghlama a shábháil, cliceáil ar “ar ais chuig an tógálaí” 

agus ansin cliceáil “sábháil”. Is féidir leat do Ghníomhaireacht ríomhFhoghlama a 

aimsiú siar sa mhír MyHistoriana anois.  

 

Chun Gníomhaíocht ríomhFhoghlama a chur in eagar aimsigh an Ghníomhaíocht 

ríomhFhoghlama atá tú chun a chur in eagar i My e-Learning Activities sa mhír 

MyHistoriana. Ansin cliceáil ar an gcnaipe [ ] cuir in eagar.  
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Gníomhaíochtaí ríomhFhoghlama a allmhairiú agus a scrios 

Chun Gníomhaíocht ríomhFhoghlama atá ann cheana féin a allmhairiú, gabh chuig 

an Mír Teagaisc agus Foghlama, aimsigh an Ghníomhaíocht ríomhFhoghlama agus 

cliceáil ar an gcnaipe [ ] cuir leis. Ansin chífidh tú deimhniú go bhfuil an 

Ghníomhaíocht ríomhFhoghlama curtha leis. Ciallaíonn seo gur féidir leat an 

Ghníomhaíocht ríomhFhoghlama a aimsiú siar sa mhír MyHistoriana.  

 

Chun Gníomhaíochtaí ríomhFhoghlama a scrios aimsigh an Ghníomhaíocht 

ríomhFhoghlama a theastaíonn uait a scrios sa mhír MyHistoriana agus cliceáil ar an 

gcnaipe [ ] scrios. Ansin deimhnigh gur mhaith leat an Ghníomhaíocht a scrios.  

 

 
 

NB. Más rud é gur bhain tú úsáid as Gníomhaíocht ríomhFhoghlama le do chuid 

macléinn caillfear a gcuid oibre má scriostar an Ghníomhaíocht ríomhFhoghlama.   
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Gníomhaíochtaí ríomhFhoghlama a roinnt 

Chun Gníomhaíocht ríomhFhoghlama a roinnt, cliceáil ar an gcnaipe  [ ] roinn. Is 

féidir leat Gníomhaíochtaí ríomhFhoghlama a roinnt le micléinn nó le daoine eile 

trí nasc inroinnte. Cuireann na naisc inroinnte a dhéanann tú do dhaoine eile ar 

chumas na ndaoine a chliceálann ar an nasc an Ghníomhaireacht ríomhFhoghlama a 

chóipeáil, a chur in eagar nó tuairimí a léiriú uirthi. Cuireann na naisc inroinnte a 

dhéanann tú do mhicléinn ar chumas na macléinn a chliceálann ar an nasc an 

seicheamh atá cruthaithe agat a leanúint agus na ceisteanna a fhreagairt. Má 

chuireann tú clibeanna (Bliain, Rang) leis an nGníomhaireacht ríomhFhoghlama 

roimh duit í a roinnt leis na micléinn ar do chumas gan ach na freagraí a 

athbhreithniú a thug micléinn a d’úsáid an nasc seo.  
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Frealgraí macléinn a athbhreithniú 

Chun freagraí macléinn a athbhreithniú, gabh chuig MyHistoriana agus cliceáil ar 

“MyShares”. Anseo tá forbhreathnú ar an méid uaire a roinneadh Gníomhaíocht 

ríomhFhoghlama. Úsáid na clibeanna agus an cuardach téacs saor chun an t-ábhar 

roinnte atá á lorg agat a aimsiú siar.  

 

 
 



Leathanach 12   

Foinsí a roghnú agus a uaslódáil 

Chun foinsí a roghnú, gabh chuig “MySources” sa mhír MyHistoriana. Úsáid an 

cuardach téacs saor. Ansin úsáid an cnaipe  [ ] roghnaigh chun an fhoinse atá uait 

a roghnú. Is féidir níos mó ná foinse amháin a roghnú do bhloc tógála ach amháin 

má tá an bloc tógála ceaptha i gcomhair úsáide le foinse amháin.   

 

 
 

Chun foinsí a uaslódáil, cliceáil ar “Uaslódáil foinsí”, tarraing na foinsí ó do 

ríomhaire chuig an réimse atá marcáilte “Scaoil foinsí anseo”, cliceáil ar 

“uaslódáil” agus cuir leis an t-eolas atá riachtanach, dar leat, nó cuir in eagar é. 
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Tá an bloc “text” ceaptha chun eolas a chur i láthair do na micléinn, gan aon 

idirghníomhú eile. Chífidh na micléinn an téacs atá curtha ar fáil agat anseo. Tá an 

bloc tógála “téacs” áisiúil chun an t-eolas a chur ar fáil atá ag teastáil ó na 

micléinn chun brí a bhaint as an nGníomhaíocht ríomhFhoghlama, chun tuilleadh 

eolais a chur leis nuair a bhíonn gníomhaíocht críochnaithe acu agus chun cabhrú le 

micléinn na naisc idir codanna difriúla ríomhGhníomhaíochta a thuiscint.  
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Tá an fheidhmiúlacht céanna ag an bloc “question” agus atá ag an bosca téacs ach 

de bhreis air sin is féidir le micléinn freagra a chlóscríobh. Ceist a chur leis mar 

aon le breis eolais, más gá. Chíonn micléinn an cheist agus an t-eolas breise agus 

cuireann siad a bhfreagraí sa bhosca téacs. Sábháiltear freagraí na macléinn agus 

tá teacht orthu ag an múinteoir a roinn an nasc leo.  
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Tá an bloc “embed” ceaptha d’eolas atá ar fáil ó bhaill lasmuigh de Historiana, 

cosúil le físeáin, línte ama nó suímh gréasáin. Chun an t-eolas seo a chur san 

áireamh, cóipeáil an URL nó leabaigh cód an tsuímh ghréasáin sa bhall ábhartha. 

 

 
 

NB Ní oibríonn leabú ach amháin má bhíonn na naisc agus na cóid leabaithe 

gníomhach i gcónaí.  

 



Leathanach 16   

Leis an mbloc “sorting” is féidir le húsáideoirí cúlra a roghnú, foinsí a roghnú agus 

a bhaint agus téacsanna bainteacha a chur leis nó a chur in eagar. Is féidir le 

micléinn na téacsanna a léamh agus na foinsí a bhogadh ar an gcúlra. Ní mór do 

mhicléinn a gcuid eolais agus/nó breithiúnais a úsáid agus cinneadh á dhéanamh 

acu faoin bhall ina gcuireann siad na foinsí.   
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Leis an mbloc “prioritising” is féidir le húsáideoirí foinsí a roghnú agus a bhaint, 

agus téacsanna bainteacha a chur leis agus a chur in eagar. Is féidir le micléinn 

foinsí a bhogadh, na téacsanna bainteacha a léamh agus méid gach foinse a 

oiriúnú.  

 

 
 

Tá forbairt na timpeallachta ríomhFhoghlama Historiana agus na treorach seo 

cómhaoinithe ag an gclár Erasmus+ de chuid an Aontais Eorpaigh.  


