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Cad is Páirtí Hi Digital ann?
Cé go ndearnadh an suíomh seo a fhorbairt agus daoine scothaosta ar intinn againn, tá a fhios againn go 
bhféadfadh tús le haistear isteach sa saol ar líne a bheith ina dhúshlán scáfar. Tá súil againn go mbeidh an 
treoir seo ina cuidiú le cairde, le teaghlaigh, agus le daoine muinteartha chun tacú le daoine scothaosta 
ar an aistear dá gcuid chun a scileanna digiteacha a fheabhsú. Cruthaíodh í go sainiúil dóibh siúd atá ag 
cuidiú le daoine scothaosta a mbealach a dhéanamh trí shuíomh Hi Digital, ag gníomhú mar “pháirtí” chun 
míniúcháin bhreise a chur le coincheapa agus chun dul trí shamplaí ón bhfíorshaol a chuirtear ar fáil le linn na 
gceachtanna.

Cad a theastaíonn ó rannpháirtithe sula dtosóidh siad?
Agus an suíomh seo á úsáid, mholfaimis go mbeadh na nithe luaite thíos in aice láimhe ag an úsáideoir:

• Ríomhaire glúine, táibléad nó ríomhaire deisce (lena mbaineann nasc idirlín trí Wi-Fi nó trí shonraí)

• Luchtaire (má úsáidtear ríomhaire glúine nó táibléad)

• Peann agus leabhar nótaí (b’fhéidir gur mian le húsáideoirí áirithe nótaí a bhreacadh de réir mar a 
fhoghlaimíonn siad)

Más rud é gur mhaith leis an úsáideoir foghlaim faoi úsáid an fhóin chliste dá chuid/cuid, is smaoineamh maith 
é go mbeadh an gléas ar láimh.

Cuspóir an Treoir Páirtíochta

Chun cabhrú leat do bhealach a dhéanamh ar Hi Digital, tá an Treoir Mheantóra nó 
Páirtíochta cruthaithe againn leis an fhaisnéis chúlra ábhartha uile a sholáthar chun 
tosú agus chun an príomhúsáideoir a threorú tríd an suíomh gréasáin. Mar Pháirtí, is tusa 
a lámh chúnta agus a dtacaíocht ar feadh an phróisis foghlama agus is féidir leat faisnéis 
bhreise agus tacaíocht phraiticiúil a sholáthar de réir mar a dhéanann siad a mbealach 
tríd an gcúrsa. Tabharfaidh an treoir seo eolas breise duit, bíodh go bhfuil tú ag soláthar 
tacaíocht d’úsáideoir amháin nó do ghrúpa aa. Soláthróidh sí comhthéacs breise agus 
faisnéis bhreise duit a d’fhéadfadh a bheith úsáideach.



Leathanach Baile - Íocóin, Faisnéis Bhreise
Is féidir roinnt íocóin a fheiceáil ar Leathanach Baile Hi Digital agus de réir mar a théann an t-úsáideoir tríd an 
gcúrsa. Tá gach ceann de na híocóin seo aibhsithe againn thíos chomh maith leis an méid a dhéantar leo: 

Cliceáil ar ar an siombail Sábháil chun do chuid dul chun chinn a shábháil. Nuair a chliceálann an t–
úsáideoir ar an tsiombail seo, tabharfar cód pearsanta dóibh (chomh maith leis an rogha go seolfar an 
cód chuige nó chuici ar an bhfón nó trí ríomhphost) - tá sé tábhachtach go dtugann siad an cód seo 
faoi deara, mar beidh sé de dhíth an chéad uair eile a logálann an t-úsáideoir isteach. Trí do dhul chun 
cinn a shábháil is féidir leat tosú go díreach ag an áit ar stad tú an chéad uair eile a théann tú isteach 
go dtí an cúrsa.

Cliceáil ar na siombailí seo chun an chlómhéid a athrú. Is féidir leis an úsáideoir na siombailí seo a 
úsáid chun an chlómhéid a dhéanamh níos mó (zúmáil isteach) nó níos lú (zúmáil amach).

Cliceáil ar shiombail an challaire ionas go léifear an téacs os ard.

Úsáid siombail na gluaise maidir le míniúcháin ar fhocail nó ar choincheapa atá nua nó deacair..

Úsáidtear siombail an tóirse chun leideanna breise agus faisnéis bhreise a aibhsiú a d’fhéadfadh a 
bheith úsáideach don úsáideoir.

Léiríonn siombail an fhóin nach féidir an oibríocht a dhéanamh ach ar fhón chliste nó gur féidir í a 
dhéanamh ar fhón chliste freisin.

Tríd an gcnaipe Ar Aghaidh a chliceáil nó a thapáil tógfar an t-úsáideoir chuig an gcéad scáileán eile.
Más rud é gur mhaith leis an úsáideoir dul ar ais chuig scáileáin roimhe sin, is féidir leis nó léi scrolláil 
suas ag am ar bith.I gceachtanna áirithe beidh ar an úsáideoir cleachtadh nó tasc a chríochnú sula 
mbeidh sé nó sí in ann an cnaipe Ar Aghaidh a bhrú.

Úsáid an tsiombail seo chun logáil amach nó an cúrsa “a scor”. Tá sé tábhachtach go sábhálann an 
t-úsáideoir an dul chun cinn agus go nglacann sé nó sí nóta den chód pearsanta roimh logáil amach.

Leis an tsiombail Cabhair sonraítear cuid de na Ceisteanna Coitianta (CCanna) maidir leis an  

gcúrsa Hi Digital. 
 
Clárú/Logáil Isteach
Chruthaíomar suíomh gréasáin Hi Digital chun aistear foghlama an duine aonair a rianú, le do logáil isteach 
pearsanta féin:

• Chun do logáil isteach féin a chruthú: Tabharfaidh sé seo chuig leathanach nua thú, áit ar féidir leat rogha a 
dhéanamh idir “Cuir Tús le Cúrsa Nua” nó “Lean leis an gCúrsa) Course” or “Continue Course”.

• Más é seo an chéad uair a raibh rochtain ag úsáideoir ar Hi Digital, cliceáil ar “Cuir Tús le Cúrsa Nua”.

• Cliceáil ar an ngléas atá á úsáid agat (Páirtí) nó ag an úsáideoir - is iad táibléad nó ríomhaire glúine/deisce 
na roghanna.

• Tar éis duit rogha a dhéanamh, tabharfar thú chuig suirbhé roghnach.

• Níl sé seo riachtanach chun leanúint leis an gcúrsa, ach is faisnéis chuiditheach í dúinn chun tuiscint a 
fháil maidir le cé atá ag baint úsáid as suíomh gréasáin Hi Digital, agus ar an méid ar mhaith le húsáideoirí  
fhoghlaim.Tá 7 gceist sa suirbhé.
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• Nuair a chríochnaíonn tú an suirbhé, nó má roghnaíonn tú “Scipeáil Suirbhé”, tabharfar thú chuig 6 
scáileán míniúcháin. Tugann siad seo forléargas gairid ar ghnéithe an tsuímh.

• A luaithe agus a bheidh gach míniúchán feicthe agat, cuirfear cód pearsanta ar fáil duit. Leis an gcód sin 
ligfear duit síniú isteach arís sa suíomh gréasáin, agus ligtear don suíomh do dhul chun cinn pearsanta a 
rianú tríd na módúil agus na ceachtanna.

• A luaithe agus a bheidh gach míniúchán feicthe agat, cuirfear cód pearsanta ar fáil duit. Leis an gcód sin 
ligfear duit síniú isteach arís sa suíomh gréasáin, agus ligtear don suíomh do dhul chun cinn pearsanta a 
rianú tríd na módúil agus na ceachtanna.

Léargas ar na Modúil
Tá 5 mhodúl sa chúrsa Hi Digital, agus tá roinnt ceachtanna i ngach modúl. Ní hionann fad gach modúl agus 
ceacht gus dá bhrí sin braithfidh an méid a dhéanfaidh gach úsáideoir i seisiún ar fhad an tseisiúin agus ar 
chumais an úsáideora. Is féidir an cúrsa seo a chur i gcrích in ord ar bith, ach mholfaimis go dtosódh úsáideoirí 
leis an Réamhrá. Más rud é go bhfuil modúl nó ceacht róbhunúsach don úsáideoir, is féidir leis nó léi an t-ábhar 
sin a scipeáil trí chliceáil ar lean ar aghaidh nó trí cheacht difriúil a roghnú. Tá na modúil agus na ceachtanna 
uile sonraithe againn thíos.

Modúl 1: Réamhrá
Sa mhodúl seo cumhdaítear bunrudaí an idirlín agus an méid is féidir leat a dhéanamh ar an idirlíon. Tá ceacht 
ann anseo freisin trínar féidir le húsáideoirí a fhoghlaim faoi conas a mbealach a dhéanamh tríd an idirlíon.

CEACHTANNA
1. Físeán Fáilte
•   Físeán réamhrá gairid maidir le cúrsa Hi Digital
2. Ríomhairí agus an t-idirlíon
•   Míniúchán maidir le cad atá i gceist leis an idirlíon
•   An t-idirlíon a úsáid ar fhón cliste nó ar tháibléad
•   An méarchlár a úsáid
•   Searching for information on the internet
3. Cad is féidir leat a dhéanamh ar an idirlíon?
•   Réamhrá gairid maidir leis an méid is féidir leis an úsáideoir a dhéanamh ar an idirlíon
4. Na bunrudaí maidir le cur amach a fháil ar an idirlíon
•   Na bunriachtanais le haghaidh brabhsálaí a úsáid
•   Táib, ceanáin agus gnéithe eile i do bhrabhsálaí a úsáid
•   Leideanna agus cleasa chun cuardach a dhéanamh ar an idirlíon
5. Achoimre ar an Modúl
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Modúl 2: M’Fhón Cliste a Úsáid
Leis an modúl seo cumhdaítear conas d’fhón cliste a úsáid - idir na bunrudaí maidir le glaonna agus téacsanna 
a sheoladh, le híoslódáil agus le haipeanna a úsáid.

CEACHTANNA
1. M’Fhón Cliste
•  Sainaithin córas oibriúcháin d’fhón cliste
•  Aimsigh cúnamh i dtreoir úsáideora nó ar an idirlíon
•  Nascadh leis an idirlíon agus é a úsáid ar fhón cliste nó ar tháibléad
•  Fón cliste a nascleanúint trí thapáil agus trí svaidhpeáil
•  Fón cliste a chosaint ionas nach féidir le duine eile é a úsáid
•  Socruithe fóin chliste a phearsantú
•  Sainaithin cathain Wi-Fi agus líonraí móibíleacha (sonraí) a úsáid

2. Glaonna agus Téacsanna a dhéanamh
•  Glaonna a dhéanamh
•  Téacsanna a sheoladh
•  Uimhreacha fóin a shábháil chuig teagmhálacha
•  Glórphost a chur ar siúl
•  Físghlaonna a dhéanamh
3. Réamhrá maidir le haipeanna
•  Tuiscint ar cad atá i gceist le haip
•  Aipeanna réamhshocraithe ar d’fhón a shainaithint
•  Aipeanna a aimsiú agus a íoslódáil
•  An difríocht idir aipeanna saor in aisce agus aipeanna a n-íoctar astu
•  Príobháideachas agus aipeanna á n-úsáid
4. Uirlisí úsáideacha
•  Foghlaim faoi uirlisí agus faoi ghnéithe úsáideacha ar d’fhón cliste 
•  Foghlaim faoi aipeanna a bhaineann le suíomh, leis an aimsir agus le sláinte 
•  Leideanna maidir le fanacht sábháilte agus d’fhón cliste in úsáid agat 
5. Achoimre ar an Modúl

CEACHTANNA
1. Ríomhphost
•  Cuntas ríomhphoist a chur ar bun
•  Ríomhphoist a sheoladh agus a fháil
•  Turscar ríomhphoist agus conas é seo a sheachaint
•  Ag fanacht sábhailte ar líne 
2. Na meáin shóisialta agus Facebook
•  An méid atá i gceist leis na meáin shóisialta
•  Suíomhanna gréasáin na meán sóisialta ar a bhfuil an-tóir orthu
•  Maidir le Facebook agus cuntas Facebook a chur ar bun
3. WhatsApp a úsáid
•  Maidir le WhatsApp
•  Conas WhatsApp a íoslódáil
•  WhatsApp a úsáid (le haghaidh glaonna, téacsanna agus físghlaonna a dhéanamh)
4. Achoimre ar an Modúl

Modúl 3: Teagmháil a dhéanamh le Daoine Eile
Sa mhodúl seo is féidir leis an úsáideoir foghlaim faoi ríomhphost agus faoi na meáin shóisialta, agus fócas  
ar leith ar Facebook agus ar WhatsApp.
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Modúl 4: Siamsaíocht agus Siopadóireacht Ar Líne
Leis an modúl seo cumhdaítear an dóigh ar féidir leis an idirlíon cuidiú leis an úsáideoir ina shaol laethúil, idir 
úsáid a bhaint as an idirlíon chun coinneáil cothrom le dáta leis an nuacht agus le cúrsaí siamsaíochta, agus 
chun siopadóireacht agus íocaíocht a dhéanamh ar líne.

CEACHTANNA
1. Nuacht agus Siamsaíocht ar líne
•  An t-idirlíon a úsáid chun eolas a fháil ar an nuacht agus ar an aimsir
•  An t-idirlíon a úsáid chun a fháil amach cad atá ar an teilifís
•  An t-idirlíon a úsáid chun éisteacht leis an raidió
•  Ag amharc ar chláir agus ar fhíseáin ar líne

2. Íocaíocht a dhéanamh ar líne
•  Conas siopaí ar líne a aimsiú
•  Conas táirgí a cheannach i siopaí ar líne
•  Conas tú féin (agus do sparán) a choimeád sábhailte agus tú ag siopadóireacht ar líne
3. Íocaíocht a dhéanamh ar líne
•  Na roghanna íocaíochta éagsúla atá ann agus tú ag siopadóireacht ar líne
•  Conas do chuid faisnéise pearsanta a choimeád sábháilte
•  Réamhrá maidir le Baincéireacht Ar Líne
4. Achoimre ar an Modúl

CEACHTANNA
1. Faisnéis a aimsiú maidir le suimeanna agus Caitheamh Aimsire
•  Cuardach a úsáid chun faisnéis a aimsiú ar líne (maidir le rudaí le déanamh)
•  Conas suíomhanna gréasáin sábhailte a aimsiú agus do bhealach a dhéanamh tríd.
•  An t-idirlíon a úsáid chun dul amach agus bogadh thart
2. Ag dul amach
•  An t-idirlíon a úsáid chun taighde a dhéanamh ar chinn scríbe (sa bhaile nó thar lear)
•  An t-idirlíon a úsáid chun do bhealach taistil a phleanáil
•  Ticéid a cheannach ar líne le haghaidh imeachtaí agus turas
•  An t-idirlíon a úsáid chun saoire nó turas a chur in áirithe (sa bhaile nó thar lear)
3. MAchoimre ar an Modúl

Module 5: Caitheamh Aimsire agus Taisteal
Sa mhodúl seo is féidir leis an rannpháirtí foghlaim conas an t-idirlíon a úsáid maidir lena gcaitheamh aimsire 
agus spéiseanna agus conas turais a phleanáil ar líne freisin.

Suirbhéanna Deiridh
Ag deireadh gach modúil, cuirtear roinnt ceisteanna ar an úsáideoir mar chuid de shuirbhé gairid Is é cuspóir 
an tsuirbhé chun faisnéis a bhailiú faoi thaithí an úsáideora, agus conas is féidir linn an t-ábhar agus an t-aistear 
a fheabhsú amach anseo. Taifeadtar an fhaisnéis uile go hanaithnid.

Rianaire Dhul Chun Cinn agus Bileog Nótaí Hi Digital
Ós rud é go mbeidh roinnt seisiún ag teastáil chun dul trí na ceachtanna uile i gcúrsa Hi Digital, chuireamar 
rianaire agus bileog nótaí ar fáil ar féidir iad a phriontáil ionas gur féidir le rannpháirtithe a ndul chun cinn agus 
príomhphointí a thaifeadadh de réir mar a théann siad ar aghaidh.
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Rianaire Dhul Chun Cinn agus Nótaí Hi Digital

Ainm:

RÉAMHRÁ
Ceacht Críochnaithe Dáta Nótaí

Físeán Réamhrá

Ríomhairí agus 
an t-idirlíon

Cad is féidir leat a 
dhéanamh ar an 

idirlíon?

Na bunrudaí maidir le 
cur amach a fháil ar 

an idirlíon

M’FHÓN CLISTE A ÚSÁID
Ceacht Críochnaithe Dáta Nótaí

M’Fhón Cliste

Glaonna agus 
Téacsanna a 
dhéanamh

Réamhrá maidir le 
haipeanna

Uirlisí úsáideacha

Achoimre
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CTEAGMHÁIL A DHÉANAMH LE DAOINE EILE
Ceacht Críochnaithe Dáta Nótaí

Ríomhphost

Na meáin shóisialta 
agus Facebook

WhatsApp a úsáid

Achoimre

SIAMSAÍOCHT AGUS SIOPADÓIREACHT AR LÍNE
Ceacht Críochnaithe Dáta Nótaí

Nuacht agus  
Siamsaíocht ar líne

Siopadóireacht
ar líne

Íocaíocht a dhéan-
amh ar líne

Achoimre
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