
Ag múineadh Eolaíochta trí Ghaeilge
Smaointe úra agus acmhainní breise do mhúinteoirí a 

mhúineann eolaíocht trí mheán na Gaeilge
Ionad Eureka, Áras Kane, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Dé Sathairn 30ú Meán Fómhair 2017.
Is cuid den bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach é an seimineár lae seo do mhúinteoirí eolaíochta. I 
gcomhpháirtíocht san obair tá an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí , Scoil an Oideachais, 
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus craobh Chorcaí de Eol Oidí na hÉireann. Tabharfaidh an seimineár
seo deis d’eol oidí a mhúineann trí Ghaeilge bualadh le chéile.  Beidh fáil chomh maith ar an-chuid
acmhainní atá curtha le chéile ag a gcomhpháirtithe i nGaelcholáistí ar fud na tíre.

Ag deireadh an tseimineáir gheobhaidh a mbeidh i láthair órchiste acmhainní as Gaeilge a chuirfidh go mór
le múineadh na heolaíochta, e.g. taispeántais sleamhnán, bileoga oibre, nótaí do dhaltaí, nótaí
saotharlainne srl.  Táthar ag súil go gcuirfidh na hacmhainní seo le heolas agus tuiscint i dtaobh a bhfuil
tábhachtach i múineadh na heolaíochta.  Anuas air sin táthar ag súil go gcabhróidh siad leis na heol oidí
tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le múineadh na heolaíochta trí mheán na Gaeilge. Beidh seisiúin
phraiticiúla saotharlainne ann leis a neartóidh cumas scileanna saotharlainne agus a chuirfidh dea-thuairimí
múinteoireachta ar fáil.

Beidh cur i láthair ann ó mhúinteoirí a bhfuil cumas agus taithí nach beag acu sa chúram seo . 
Clár Saothair

9.30 – 10.00 Clárú. Tae/Caife i seomra G2, Áras Kane, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. 
10.30 – 10.30 Acmhainní le haghaidh múineadh na bitheolaíochta trí Ghaeilge (an tSraith Shóisearach)  -
Máire Ní Mhurchú
10.30 – 11.00 Acmhainní le haghaidh múineadh Fisice trí Ghaeilge (an tSraith Shóisearach) - Seán Finn 
11.00 – 11.15 Tae/Caife
11.15 – 11.45 Acmhainní le haghaidh múineadh Ceimice trí Ghaeilge (an tSraith Shóisearach) 

– Caoimhín Ó Buachalla
11.45 – 1.00  Seisiúin phraiticiúla saotharlainne (fisic, ceimic agus bitheolaíocht) i saotharlanna Eureka –
Rory Geoghegan (Fisic), Declan Kennedy (Ceimic), Bitheolaíocht (Máire Ní Mhurchu)

1.00 - 2.00 Béile breá blasta i seomra bia na foirne sa choláiste ollscoile.

2.00 – 2.45 Seisiúin Ardteiste i gcomhthráth lena chéile, A: Fisic (Ruairí Ó Céilleachair), Ceimic (Caoimhín
Ó Buachalla), Bitheolaíocht (Máire Ní Mhurchú)
2.45 – 3.30 Seisiúin Ardteiste i gcomhthráth lena chéile, B: (Seisiún 1 arís) – na cainteoirí céanna.
3.30 – 4.00 Forum Oscailte. Ag pleanáil ar aghaidh.
4.00 Bronnadh na dteistiméireachtaí tinrimh
Íocfaidh an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí costaisí taistil agus liúntas cothaithe 
ar an ngnáth ráta.
Is ar líne amháin a ghlacfar le hiarratais: 
http://www.pdst.ie/onlinebooking?combine=science&subject=All&ec_name=All&sector=Post-Primary


