
 Seimineár 
Folláine san Oideachas

Gaillimh Ionad Oideachais na Gaillimhe 14.11.2022

Droim Conrach Ionad Oideachais Dhroim Conrach 16.11.2022

Corcaigh Ionad Oideachais Chorcaí 17.11.2022

Baile Átha Cliath Thiar Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar 17.11.2022

Luimneach Ionad Oideachais Luimnigh 21.11.2022

Dún na nGall Teac Jack, Glassagh 22.11.2022

Trá Lí Ionad Oideachais Thrá Lí 22.11.2022

Is féidir le ceannaire scoile agus múinteoir na scoile céanna freastal le
chéile, beidh clúdach ionadaíocht ar fáil más gá.

An próiseas FMS a úsáid chun timthriall
athbhreithnithe agus forbartha um chur chun

cinn folláine a thionscnamh

CLÁRAIGH DON SEIMINEÁR FOLLÁINE SAN OIDEACHAS (BUNSCOILEANNA)  
 WWW.PDST.IE/ONLINEBOOKING



Chun áit a chur in áirithe

Ní oibreoidh an suíomh clárúcháin ar ghléasanna soghluaiste 
Úsáid seoladh ríomhphoist pearsanta atá uathúil duit chun clárú 
Caithfidh do chuid sonraí pearsanta ar chlár na Comhairle Múinteoireachta a mheaitseáil

Cliceáil an bosca glas aibhsithe ‘Register’
Ar an leathanach Logáil Isteach cliceáil ar ‘Sign up as a Teacher’
Iontráil do shloinne, (caithfidh an litriú a mheaitseáil leis an gclár na Comhairle Múinteoireachta)
Iontráil d'uimhir Mhúinteora 
Iontráil do dháta breithe (cliceáil ar mhí, ansin bliain, ansin dáta)
Ar an gcéad leathanach eile déan cinnte go roghnaíonn tú do uimhir rolla scoile, tá sé seo
riachtanach chun freastal ar an seimineár seo. 
Sábháil do chuid sonraí logála isteach

Téigh chuig https://pdst.ie/onlinebooking 
Faigh an seimineár faoi Fholláine
Roghnaigh Bunscoile nó Iar-Bhunscoile

Clárú:
Tá an seimineár seo teoranta do Mhúinteoir amháin agus do Cheannaire Scoile amháin in aghaidh na
scoile. Cinntigh le do thoil go bhfuil tú cláraithe don chóras clárúcháin PDST ar líne sula dtéann na
seimineáir ‘beo’ ar an 14iú Feabhra, 2022. Ní mór don mhúinteoir agus don cheannaire scoile ón scoil
a bheartaíonn freastal a bheith cláraithe. Is gá clárúcháin a dhéanamh ar an seimineár céanna.

Tabhair faoi Deara:

 
Conas Clárú ar Líne: Téigh chuig https://pdst.ie/onlinebooking
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3.
4.
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 Conas d’áit a chur in áirithe: 
A luaithe a bhíonn seimineáir ‘bheo’ le cur in áirithe caithfidh an Múinteoir agus an Ceannaire Scoile
a bheith réidh chun clárúcháin a dhéanamh ar an seimineár céanna ag úsáid sonraí logála isteach ón
gclárú thuas 

1.
2.
3.

Má tá aon cheist agat maidir le do chlárúchán a chomhlánú nó áirithint a dhéanamh ar an seimineár
cuir ríomhphost chuig onlinebooking@pdst.ie

Má tá aon cheist ghinearálta agat faoi na Seimineáir Folláine Bunscoile nó Iar-Bhunscoile seo déan teagmháil le: 
Bunscoileanna: primaryhealthandwellbeing@pdst.ie

Iar-bhunscoileanna: healthandwellbeing@pdst.ie

 

www.pdst.ie/onlinebooking

https://pdst.ie/onlinebooking

