
� Próiséas Pleanála

• Phléigh na múinteoirí a gcuid taithí féin a bheith ag múineadh na heolaíochta, chomh maith le cunas ginearálta na 
scoláirí agus a gcuid cumais san eolaíocht. Pléadh dearcadh na scoláirí i leith na heolaíochta.  Bhí siad sásta leis an 
gcur chuige a bhí acu maidir leis na snáitheanna éagsula a mhúineadh agus bhí siad sásta le heolas na scoláirí san 
eolaíocht.

• Phéigh na múinteoirí príorachtaí an churaclaim go ginearálta agus ba léir go raibh spéis mhór acu am ar leith a 
dhiriú ar an eolaíocht.

• Rinneadh plé ar réimse modheolaíochtaí a bhí in úsáid maidir le múineadh na heolaíochta agus pléadh modheolaíochtaí molta eile. 
• Labhraíodh mar gheall ar na cineálacha éagsúla eolaíocht fionnachtán-bunaithe agus léiríodh spéis ar leith i réimse an scil “Ag Ceistiú”, ach go háirithe ag 

múineadh na scoláirí maidir le ceisteanna intástála.  D’aithin siad gur túsphointe maith a bheadh ann chun níos mó eolaíocht fionnachtan bunaithe a 
thabhairt isteach sa scoil. 

• Chaith na múinteoirí seal ag léamh ail tar mhuineadh scileanna san eolaíocht agus ar an gcur chuige eolaíocht fionnachtan bunaithe. Arís, léiríodh spéis i 
scileanna an cheistiúcháin agus cinneadh an ceacht taighde a leabú i “gCeisteanna Intástála”. 

• Phleanáil na múinteoirí an ceacht agus aontaíodh ar na rudaí seo a leanas:
- An leagan amach (plé le pointe cumhachta, ciorcad le háiseanna eagsúla mar spriocphointe chun ceisteanna intástála a chumadh agus measúnú leis na 

torthaí foghlama a shonrú 
- Na hacmhainní
- Fráma ama don cheacht
- Cé mhúinfeadh an ceacht
- Cé a dhéanfadh an cur i láthair agus an measúnú
- Cén chaoi go ndéanfadh na múinteoirí eile breathnóireacht ar an gceachtHow 

• Teidéal an Cheachta: “Ag Obair Mar Eolaí
Ag Ceistiú…”

� Ár Scoil 
Osclaíodh doirse Ghaelscoil Bhaile Brigín ar an 4ú September 2006. Osclaíodh an
scoil le 35 páiste agus 2 mhúinteoir. Gan amhras, ba lá cinniúnach é don bhaile, don
Ghaeilge, don Choiste, dona tuismitheoirí agus daltaí agus fhoireann na scoile. Ó
shin i leith, tá fás agus forbairt nach beag tagtha ar an scoil. Anois tá 481 pháiste ag
freastal ar an scoil le 28 mhúinteoir agus dhá rang speisialta ina measc.
Sí fís Ghaelscoil Bhaile Brigín ná timpeallacht foghlamtha dearfach, taitneamhach
oscailte a chothú, áit go ndéantar céiliúradh, mealladh agus spreagadh ar
fhéiniúlacht an pháiste.

� Athbhreithniú na Múinteoirí ar an Tionscadal

Eocharphointí Foghlama:
• Is féidir sainmhúineadh a dhéanamh ar scileanna eolaíocha
• Tá sé tábhachtach aird na scoláirí a dhíriú go sonrach ar na scileanna atá in 

úsáid acu

Tionchar an Mheithil Mhaicnaimh ar mhúineadh na holeaíochta ar bhonn
uilescoile:
• Is féidir linn foghlaim óna chéile
• Ardú feasachta ag leibhéal na foirne ar thábhacht mhúineadh scileanna 

eolaíochta 
• Tuiscint níos doimhne ar phróiséas na heolaíochta fionnachtan-bhunaithe. 
• Modheolaíocht nua a thabhairt isteach sa scoil do mhúineadh na heolaíochta.

Deiseanna
• breathnóireacht ar mhúinteoireacht eile
• saineolas mhúinteoirí eile a chíoradh i leith na heolaíochta
• bainistíocht agus scileanna bainistíochta ranga a phlé 
• athbreithniú a dhéanamh ar láidreachtaí agus laigeachtaí an cheachta a 

� Scoil: Gaelscoil Bhaile Brigín
� Téama: Eolaíocht Fionnachtán Bunaithe (Inquiry Based
Science):  Rang a cúig: Daithí Ó Ruaidh, Rang a cúig: Dearbhla
Ní Chonchoille, Rang a sé: Colm ‘Jimmy’ Ó Fatharta, Rang a sé:
Laura Ní Chathasaigh, An Príomhoide: Clodagh Ní
Mhaoilchiaráin, PDST: Siobhán Ní Threasaigh

� Ceist Taighde
An dtabharfadh ceachtanna sainmhúineadh
scileanna tuiscint níos fearr dona scoláirí ar conas
obair go heolaíoch? 

phlé agus iniúchadh a dhéanamh ar deiseanna chun barrfeabhas a chur air
• athbhreithniú a dhéanamh ar mheasúnaithe na scoiláirí le múinteoirí eile
• féinriail an scoláire a chur chun cinn
• bhain na scoláirí an-taitneamh as an gceacht, rud a thug eispéaras dearfach 

dóibh i leith na heolaíochta, atá cheann d’aidhmeanna an tionscadail.
• Ardaíodh ceist maidir le gnáthchleachtas mhúinteoirí maidir le cláramnú 

OSIE – ba dheis fhiúntach í seo plé a dhéanamh le cinntiú go bhfuil 
deiseanna á fáil ag na scoláirí tabhairt faoina leithead ag an am is feiliúnaí 
dóibh i.e. nach bhfuil sé ag deireadh an lae i gconaí 

Dúshláin
• Am a bheith ar fáil an meitheal macnaimh a chur i gcrích i gceart 
• Easpa ionadaíochta chun múinteoirí a scaoileadh don phleanáil

Réitiú
• Go ndéanfaí am a shainordú don mheitheal macnaimh agus uaireanta Pháirc 

an Chróchaigh á shocrú. 

� Aidhm an Tionscadail
Tríd an tionscadal seo, tá i gceist againn: Níos mó deiseanna a thabhairt dár scoláirí a bheith ag
obair mar eolaithe, tríd eolaíocht fionnachtán bunaithe, fiosracht agus cruthaitheacht nádurtha
na scoláirí a mhúscailt agus a fhorbairt, meon dearfach i leith na heolaíochta a chothú i measc na
scoláirí agus uinéireacht agus féinriail a chur chun cinn sna scoláirí i leith a gcuid foghlama féin.

Na Muinteoirí




