
Seimineár Náisiúnta do Mhúinteoirí Gaeilge ag an Iar-bhunleibhéal
Óstán Killashee, Satharn 15 Deireadh Fómhair 9.00 - 4.00

Is duitse an Tionól - Bígí Linn! Cláraigh inniu ag www.pdst.ie
9.00 - 10.00 - Clárú agus Fáiltiú

10.00-10.30 - Cur i láthair ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

10.30- Tae, caife agus seastáin

Seisiún
1

11.00-
12.00

Ag pleanáil leis na Torthaí Foghlama le Foireann na Gaeilge SSM (JCT)

Díreofar sa cheardlann seo go príomha ar chúrsaí pleanála agus conas teimpléad pleanála idirghníomhach a úsáid

TG4 Foghlaim le Conall Ó Máirtín

Eolas ar na hacmhainní iontacha atá ar fáil chun tacú le teagasc na Gaeilge ag gach leibhéal

Ceapadóireacht agus Cruthaitheacht le Edel Ní Arrachtáin

Pléifear smaointe ar conas cruthaitheacht agus smaointeoireacht a mhúscailt trí aistear digiteach, íomhánna agus an ceol

Athruithe agus forbairt- Corpoideachas sa tSraith Shinsearach le Dr Stephen Moore PDST

Na deiseanna a bhaineann leis an gCorpoideachas sa tSraith Shinsearach

Seisiún
2

12.00-
13.00

Caith Amach É! le High Rock Productions

Gníomhaíochtaí spraíúla chun meon dearfach a chothú agus an teanga labhartha a spreagadh agus a fhorbairt

Scileanna teanga a fhorbairt ar bhonn gníomhach agus spraíúil le Clár Ní Cheannabhuaidh PDST

Gníomhaíochtaí ranga trí Ghaeilge agus cluichí ar líne chun scileanna teanga a fhorbairt

Béaltriail na hArteistiméireachta mar fheithicil do na scileanna teanga le Susan Ormond

Díriú isteach ar an mBéaltriail mar fheithicil do scileanna éisteachta, tuisceana agus labhartha

An Ríomhphunann agus uirlisí digiteacha a úsáid san fhoghlaim agus sa mheasúnú le Lorcán Ó Callaráin

Ceardlann phraiticiúil ar úsáid na ríomhphunainne mar uirlis éifeachtach teagaisc agus foghlama

Am Lóin 13.00 – 14.00

Seisiún
3

14.00-
15.00

Ag pleanáil leis na Torthaí Foghlama le Foireann na Gaeilge SSM (JCT)

Díreofar sa cheardlann seo go príomha ar chúrsaí pleanála agus conas teimpléad pleanála idirghníomhach a úsáid

Scileanna teanga a fhorbairt i rang Gaeilge na hIdirbhliana le Áine Nic Giolla Phádraig PDST

Na féidearthachtaí a bhaineann leis an nGaeilge mar ábhar agus mar chuid de phlean na hIdirbhliana

Béaltriail na hArteistiméireachta mar fheithicil do na scileanna teanga le Susan Ormond

Díriú isteach ar an mBéaltriail mar fheithicil do scileanna éisteachta, tuisceana agus labhartha

Difreáil sa seomra ranga Gaeilge le Marcus Ó Floinn PDST

Cleachtas na difreála sa seomra ranga Gaeilge

Seisiún
4

15.00-
16.00

Caith Amach É! le High Rock Productions

Gníomhaíochtaí spraíúla chun meon dearfach a chothú agus an teanga labhartha a spreagadh agus a fhorbairt

Scileanna teanga a fhorbairt ar bhonn gníomhach agus spraíúil le Clár Ní Cheannabhuaidh PDST

Gníomhaíochtaí ranga trí Ghaeilge agus cluichí ar líne chun scileanna teanga a fhorbairt

Ceapadóireacht agus Cruthaitheacht le Edel Ní Arrachtáin

Pléifear smaointe ar conas cruthaitheacht agus smaointeoireacht a mhúscailt trí aistear digiteach, íomhánna agus an ceol

Difreáil sa seomra ranga Gaeilge le Marcus Ó Floinn PDST

Cleachtas na difreála sa seomra ranga Gaeilge

http://www.pdst.ie

