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Á chur i láthair ag an tSeirbhís um Fhorbairt
Ghairmiúil do Mhúinteoirí

Tá áthas ar an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) a fhógairt gur in Institiúid
Oideachais Marino i mBaile Átha Cliath a bheidh Tionól Teagaisc 2015 ar siúl ar an Sathran 14 Samhain.
Seimineár Náisiúnta Gaeilge atá sa Tionól Teagaisc. Is deis é do mhúinteoirí teacht le chéile i bhfóram
gairmiúil, tacúil le freastal ar rogha ceardlann phraiticiúil agus éisteacht le múinteoirí agus le saineolaithe
éagsúla ag labhairt faoi ghnéithe ar leith de theagasc agus d'fhoghlaim na Gaeilge. Ócáid chéiliúrtha a
bheidh ann, ag céiliúradh na dea-chleachtais uile atá ar siúl i seomraí ranga ar fud na tíre. Tá an Tionól
dírithe ar mhúinteoirí bunscoile agus gach múinteoir Gaeilge ag an iarbhunleibhéal. Is cuma cén rang,
cén bhliain, cén leibhéal, cén clár nó cén earnáil atá á mhúineadh agat, reáchtálfar ceardlanna a
fhreastalóidh ar do chuid sainriachtanais agus a chuirfidh féidearthachtaí nua ar fáil don seomra ranga.
Sa bhreis ar na ceardlanna praiticiúla a bheidh dírithe ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge, beidh
líon mór seastáin ann agus beidh deis iontach ann bualadh le múinteoirí eile agus tuairimí a mhalartú.

The Professional Development Service for Teachers (PDST) is pleased to announce that Tionól Teagaisc 2015
will take place on Saturday November 14 in Marino Institute of Education in Dublin.
Tionól Teagaisc is a National Seminar that supports the teaching of Irish. It affords teachers the opportunity
to gather in a professional forum, to attend practical workshops and listen to other teachers and various
experts talk about specific aspects of the teaching and learning of Irish. Tionól Teagaisc is suitable for all
primary teachers and post-primary Gaeilge teachers. Whatever class, year, level, program or sector you teach,
there will be workshops to meet your specific needs and you will be provided with new possibilities for the
classroom.
In addition to the practical workshops devoted to the teaching and learning of Irish, you can visit the large
number of trade stands displaying resources that will support your teaching. You will have the opportunity to
meet with other teachers and exchange views.

Is duitse an Tionól Teagaisc - Bí ann!
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Seisiún 1
1A

Spreag an Ghaeilge le Spraoi
Déanfar iniúchadh ar an acmhainn Spreag an Ghaeilge le Spraoi , geobhaidh rannphairtithe deis cuid de na
cluichí a thriail chomh maith le smaointe maidir le conas an pacásite a úsáid sa rang agus i dtimpeallacht na
scoile

1B

Gaeilge & Féinmheastóireacht Scoile
Beidh cleachtais éifachtacha agus straitéisí praiticiúla á roinnt agus á phlé chun spriocanna réalaíocha,
intomhaiste a leagan síos agus a bhaint amach sa Phlean Feabhsúcháin Scoile.

1C

Measúnú Chun Foghlama
Déanfar iniúchadh ar mheasúnú foirmitheach a úsáid chun an teagasc agus an fhoghlaim a fheabhsú sa
seomra ranga iarbhunscoile.

1D

Scrúdú Cainte na hArd Teiste- Cur Chuige Cliste
Díreófar ar nodanna agus moltaí ginearálta le do chuid daltaí a ullmhú do gach gné den scrúdú cainte. Is
iomaí seift atá ann do dhaltaí le marcanna a thuilleadh ach a bheith réidh le fíbín cainte a dhéanamh leis an
scrúdaitheoir.

1E

Aipeanna gur Fiú a Lua
Pléifear conas leas a bhaint as aipeanna éagsúla sa seomra ranga Gaeilge agus tabharfar eolas mar gheall ar
aipeanna oiriúnacha do theagasc na Gaeilge.

1F

Cruinneas Gaeilge
Déanfar treoracha agus moltaí praiticiúla a iniúchadh ionas gur féidir le múinteoirí dul i mbun gramadaí a
mhúineadh i gcomhthéacs agus go muiníneach sa seomra ranga.

Seisiún 2
2A

Caint, Comhrá agus Teicneolaíocht
Pléifear conas caint agus cumarsaíd a spreagadh i measc páistí le cabhair na teicneolaíochta .

2B

COGG - Áiseanna Teagaisc na Gaeilge
Déanfar cur síos ar áiseanna a thacaíonn le teagasc agus foghlaim na Gaeilge sa bhunscoil.

2C

An Fhilíocht - Na Féidearthachtaí
Pléifear tábhacht na filíochta ón gcéad bhliain go rang na h-árdteistimeireachta. Déanfar plé ar conas
foghraíocht na Gaeilge a chur chun cinn chomh maith le príomhscileanna nua na sraithe sóisearaí
a fhorbairt

2D

Ag Foghlaim ó Ghuth an Scoláire
Pléifear tionscadal taighde de chuid Choláiste na Trionóide agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta (CNCM)

2E

Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga
Díreofar ar na suíomhanna gréasáin agus ar na hacmhainní teicneolaíochta is úsáidí atá ar fáil dóibhsean a
bhíonn ag múineadh Gaeilge nó ag múineadh trí Ghaeilge. Léireofar conas iad a úsáid go héifeachtach agus
conas is féidir iad a chur i láthair daltaí sa seomra ranga

2F

Tumoideachas- Cur Chuige Ráthúil Scoile
Déanfar plé ar conas go gcuirtear an tumoideachas i bhfeidhm go ráthúil agus go praiticiúil i mbunscoil
lánghaelach

Seisiún 3
3A

Léigh Leat
Déanfar cur síos ar shuíomh nua Léigh Leat atá cruthaithe chun tacú le múineadh na Gaeilge ag úsáid cláir
simplí teagaisc.

3B

Straitéisí Measúnaithe na Gaeilge
Déanfar iniúchadh ar mheasúnú múnlaitheach a úsáid chun an teagasc agus an fhoghlaim a fheabhsú sa
seomra ranga bunscoile.

3C

Ceapadóireacht agus Ceol
Pléifear smaointe conas cruthaitheacht a mhúscailt sna daltaí tríd an gceol agus an scríbhneoireacht
a fhorbairt.

3D

COGG - Áiseanna Teagaisc na Gaeilge- Iarbhunscoile
Déanfar cur síos ar áiseanna a thacaíonn le teagasc agus foghlaim na Gaeilge san iarbhunscoil

3E

An Gaelbhratach
Scéim tacaíochta í Gaelbhratach do scoileanna de gach saghas. Díríonn Gaelbhratach ar chur chun cinn na
Gaeilge ar bhonn struchtúrtha, pleanáilte agus taitneamhach . Is í aidhm na scéime ná úsáid na Gaeilge a
spreagadh, ní hamháin sa seomra ranga, ach mar theanga phobal na scoile chomh maith. Leagtar an bhéim
ar an nGaeilge chumarsáideach agus ar thabhacht na feasachta teanga mar mhodh foghlama na bpáistí
go háirithe.

3F

Bain Súp As
Cuirfear 'Bain Súp As!', áis nua do theagasc na gramadaí i láthair. Tá an áis bunaithe ar an gcur chuige molta
do theagasc na gramadaí ina n-aimsíonn na páistí féin pátrúin sa teanga agus rialacha gramadaí dá réir.

Seisiún 4
4A

TeachMeet Bunscoile
Cruinniú eagraithe (neamhfhoirmiúil) chun dea-chleachtais, nuálaíochtaí praiticiúla, áiseanna úsáídeacha
agus léargais phearsanta maidir le múineadh na Gaeilge sa bhunscoil a roinnt

4B

Foramharc ar an gCuraclam Nua Teanga na Bunscoile
Tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh i bhforbairt an churaclaim do bhunscoileanna le Curaclam nua Teanga
Bunscoile. Déanfar roinnt de na ceisteanna coitianta a chuirtear faoi Churaclam nua Teanga Bunscoile a
fhreagairt agus tabharfar foramharc ar chonas atá an Curaclam struchtúrtha agus curtha i láthair.

4C

TeachMeet Iarbhunscoile
Cruinniú eagraithe (neamhfhoirmiúil) chun dea-chleachtais, nuálaíochtaí praiticiúla, áiseanna úsáídeacha
agus léargais phearsanta maidir le múineadh na Gaeilge san iarbhunscoil a roinnt

4D

Daltaí Ardteiste a spreagadh chun Onóracha
Roinnfear moltaí maidir le daltaí a spreagadh chun tabhairt faoin nGaeilge ag an Árdleibhéal.

4E

An Cosán ón mBunscoil go dtí an Iarbhunscoil
Pléifear tábhacht an leanunachais ón mbunscoil go dtí an iarbhunscoil

4F

TFC - Ag Cuardú agus ag Roghnú Eolais
Scrúdófar conas gur féidir le múinteoirí agus daltaí a bheith níos criticiúla agus níos géarchúisí nuair a thagann sé
chun eolas a aimsiú agus a roghnú ar an idirlíon.

CONAS IS FÉIDIR CLÁRÚ
Conas is Féidir Clárú
Is féidir clárú ar line www.pdst.ie/conferences
Beidh deis agat freastal ar ceithre cheardlann as fiche ceathair. Ní mór rogha a
dhéanamh i ngach cás agus tabharfar tús áite dóibh siúd is túisce a chláraíonn.
Níl aon costas ar an Tionól.
Geobhaidh rannphairtithe tae/caifé agus lón saor in aisce.
Tá páirceáil saor in aisce san ionad

REGISTRATION DETAILS
Participants can register online www.pdst.ie/conferences
Participants will have an opportunity to attend four workshops out of twenty four. Places
for workshops will be allocated on a first come first served basis.
Tionól Teagaisc is a free event.
Participants will be provided with teas/coffees as well as a free lunch.
There is free parking available at the venue

Clárú

9.00 - 9.30

Fáiltiú - Ciara O' Donnell - Stiúrthóir Náisiúnta an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
Máire Nic an Rí- Ceannaire Foirne na Gaeilge-an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

9.30 - 10.30

Aoichainteoir - Caoimhe Máirtín - Éirí Amach na Gaeilge - An Fáth? An Fiú? An Féidir?

Sos

10.30 - 11.00
Ceardlanna

Bunscoil

Bunscoil

Iarbhunscoil

Iarbhunscoil

Bunscoil & Iarbhunscoil

Bunscoil & Iarbhunscoil

11.00 - 12.00

1A Spreag an Ghaeilge le
Spraoi

1B Gaeilge &
Féinmheastóireacht Scoile

1C Measúnú chun Foghlama

1D Scrúdú Cainte na hArd
Teiste Cur Chuige Cliste

1E Aipeanna gur Fiú a Lua

1F Cruinneas Gaeilge

Ursula Uí Dhufaigh

Máire Uí Chatháin

2E Áiseanna Teicneolaíochta
Gaeilge don Seomra Ranga

2F Tumoideachas- Cur
Chuige Ráthúil Scoile

Éamon Ó Dónaill

Máirín Ní Chéilleachair

3E An Gaelbhratach

3F Bain Súp As - Cur Chuige
do Mhuineadh na Gramadaí

Phil Fox

12.00 - 13.00

Conchobhar Ó Laoghaire

Bríd Ní Dhonnchadha

Féilim Mac Donnacha

2A Caint, Comhrá &
Teicneolaíocht

2B COGG - Áiseanna Teagaisc
na Gaeilge

2C An Fhilíocht - Na
Féidearthachtaí

Seán de Brún &
Martina Ní Fhatharta

Muireann Ní Mhóráin

Susan Ormond

2D Guth An Scoláire
Elaine Ní Neachtain CNCM

Am Lóin

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

3A Léigh Leat

3B Straitéisí Measúnaithe na
Gaeilge

Neil Tarrant

3C Ceapadóireacht agus Ceol
Edel Ní Arrachtáin

Lisa Nic Dhoinnléibhe

15.00 - 16.00

4A TeachMeet Bunscoile

3D COGG - Áiseanna
Teagaisc na Gaeilge

4B Curaclam Nua Teanga na
Bunscoile
Foireann Teangacha PDST

4C TeachMeet Iarbhunscoile

Muireann Ní Mhóráin

Andrea Ní Fhaoláin &
Siún Ní Shé

Aisling Ní Dhiorbháin

4D Daltaí Ardteiste a
spreagadh chun Onóracha

4E An Cosán ón mBunscoil go
dtí an Iarbhunscoil

4F TFC - Ag Cuardú agus ag
Roghnú Eolais

Alan Curran

Ailbhe Ní Loingsigh & Susan
Ormonde

Lorcán Ó Callaráin
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