Am na
Preibe!
Leabhrán Eolais

Beidh preabadh faoi Bhleaist Eolaíochta an
RDS i rith na bliana 2018/2019. Tarraingítear
an rang ar fad sa chlár neamhiomaíochta seo
lena ndéantar fiosrú eolaíochta faoi aon cheist
shimplí amháin agus toradh an tsaothair a chur
i láthair ag ócáid náisiúnta. Tá an eolaíocht i
ngach áit agus moltar do gach scoil in Éirinn
dul i mbun smaointeoireachta, machnaimh,
fiosrúcháin, cruthaitheachta, leagan amach
agus tástála agus scileanna nua a fhoghlaim.
Táimid ag iarraidh ceantar gaelscoile a
chruthú a mbeidh scoileanna as gach cearn
d’Éirinn ag taispeáint a gcuid tionscadal trí
Ghaeilge le taobh a chéile. Déanfaidh an
RDS iarracht freisin an oiread moltóirí agus a
theastóidh a bheith aige chun labhairt leis an
rang faoina gcuid tionscadal trí Ghaeilge.
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Le naoi mbliana anuas, rith an
RDS, agus BT, Aonach Eolaíochta
an RDS do na Bunscoileanna
a bhí ina spreagadh maidir le
móriontais STEM i seomraí ranga
na tíre. Bhíodh Aonach Bhaile
Átha Cliath ar siúl in éineacht
le BTYSTE i mí Eanáir. Tá Bleaist
Eolaíochta an RDS á sheoladh
mar imeacht neamhspleách
ón mbliain 2019 amach.
Cuir ceist an ranga isteach faoin:
21 Samhain (Baile Átha Cliath,
Luimneach, Béal Feirste. Deimhniú
ar áit na scoile faoin 5 Nollaig).
27 Feabhra (Luimneach & Béal
Feirste amháin. Deimhniú ar
áit na scoile faoin 13 Márta).

Tionscnú Tionscadail
Is mór an spraoi a bheith páirteach ann.
Smaoinigh ar dtús ar cheist shimplí leis an
rang (Rang 4-6 nó Eochairchéim 2) — rud a
fhéadfaidh an rang a fhiosrú trí réamhthuar,
tomhas, comhaireamh nó breathnú a
dhéanamh. Fiosraíonn na daltaí an t-ábhar, le
príomhscileannna an churaclaim a úsáid, sula
gcuirtear an obair agus na torthaí i láthair ag seó
spraíúil spóirtiúil. Is féidir leis an múinteoir leas
a bhaint as an gCóras Fiosrúcháin chun bearta
scrúdúcháin an ranga a leagan amach. Tá an
Córas sin ag teacht le haidhmeanna churaclam
na bunscolaíochta agus le coinníollacha SESE
(Pob. na hÉireann) agus WAU/TSPC (Tuais. Éireann).

Tionscnamh an Ranga
Bíonn spraoi ag an rang ar fad as páirt a
ghlacadh san obair thraschuraclaim seo a
mbíonn leas agus tairbhe as, ag daltaí agus
ag múinteoirí araon, bliain i ndiaidh bliana.
Mar gheall ar an spás breise i mbliana, beidh
deis ag gach scoil ar spéis leo sin, obair
iontach eolaíochta an ranga a chur i láthair.

“Le linn an tréimhse ag obair ar
an tionscnamh, d’fhás muinín na
bpáistí i mo rang ó thaobh cúrsaí
STEM de. Thug an taispeántas i
mBéal Feiriste deis do na páistí
ais-eolas a fháil ó na moltóirí ar a
gcuid oibre. Fuair ár bpáistí aiseolas dearfach agus spreagadh
agus bhí deis acu breathnú ar
na tionscnaimh eile a bhí ann.”
Laura Ní Chathasaigh,
Gaelscoil Bhaile Brigín,
Co. Bhaile Átha Cliath

An Córas Fiosrúcháin
An ndearna tú iontas riamh
tuige a bhfanann bád ar
snámh? Cén bunábhar is
fearr le cur i slam? An mbeidh
daoine le cosa fada níos lúfaire
ag rith? Cuirtear an rang ag
smaoineamh faoi cheisteanna
ar féidir iad a fhiosrú agus
úsáid Córas Fiosrúcháin
Bhleaist Eolaíochta an RDS
mar chúnamh chun slacht a
chur ar an smaointeoireacht.

1

Cad í ceist
an ranga?
Cén cheist a ndéanfaidh
an rang fiosrú ina leith?
Ba cheart go mbeadh
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Cad a mheasann
an rang roimh ré?
Ba cheart go ndéanfadh rang meastachán
nó tuar roimh ré bunaithe ar eolas nó ar
thaithí na ndaltaí go dtí seo. Cad is dóigh
leo a tharlóidh? Nó cad is dóigh leo a

3

thabharfaidh siad chun suntais?

nathannna de leithéid
‘Cé mhéad?’ nó ‘Cad a
tharlaíonn nuair?’ nó ‘Cén
fáth a ndéanann?’ sa
cheist a scrúdaítear.

Conas a chruinneoidh an
rang ábhar fianaise chun
an cheist a fhreagairt?
Tugtar iad seo a leanas san áireamh:
ȃȃ Faire
ȃȃ Comhaireamh, tomhas (ama nó toirt/líon)
ȃȃ Gné a athrú go bhfeictear cad a tharlaíonn
ȃȃ Ceapadóireacht, códú, dearthóireacht,
nó rud a dhéanamh a úsáidtear san obair
(e.g. uirlis, samhaltán nó seift TEC)
ȃȃ Taifeadadh
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Conas is féidir an t-eolas
a chur le chéile agus ceist
an ranga a fhreagairt?
D’fhéadfaí a thabhairt san áireamh:
ȃȃ An raibh súil go dtarlódh an rud a tharla?
ȃȃ Ar tharla aon rud nach raibh súil
leis agus cén míniú atá air sin?
ȃȃ An ndéanfá gach rud díreach mar a
chéile dá mbeifeá ag tosú arís?
ȃȃ An féidir na torthaí a úsáid
maidir leis an ngnáthshaol?
ȃȃ An bhfuil ceisteanna eile le fiosrú?
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Cad a chiallaíonn
na torthaí?
D’fhéadfaí a thabhairt san áireamh:
ȃȃ Cén t-eolas is féidir a bhaint as na
grafanna, cairteanna nó tuairiscí eile?
ȃȃ Cén chúis a d’fhéadfadh a bheith
leis na pátrúin a thugtar chun aire?
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Conas a chuirfidh
an rang an t-eolas
in eagar?
D’fhéadfaí a thabhairt san áireamh:
ȃȃ Cairt a tharraingt nó graf a leagan amach
ȃȃ Pátrúin a thabhairt faoi deara
ȃȃ Rudaí a rangú agus iad a chur in ord

Na hImeachtaí
Bí in éineacht le breis is 500 bunscoil as gach áit
in Éirinn ag cur obair eolaíochta an ranga i láthair
ag seó i gceann de thrí cinn de chathracha.
Is deis iontach atá san obair a chur i láthair
ag an seó smaointe, ceisteanna agus
torthaí saothair a phlé le daoine eile!

“Thug páirt a ghlacadh san Aonach
an chéim is iontaí chun tosaigh, ó
thaobh foghlaim na heolaíochta
agus scaoileadh fadhbanna, d’aon
scoil ina raibh mise ag obair. Bíonn
iardhaltaí de mo chuid ag trácht
go fóill ar an taitneamh a bhain
siad as oibriú in éineacht ar na
tograí, ar an sásamh a bhain siad
as an bhfoghlaim agus an spraoi a
bhí acu ag cur toradh an tsaothair
i láthair ag an aonach agus ag
breathnú ar obair scoileanna eile!”
Vinny Thorpe,
Scoil Bhríde An Urnaí,
Co. Chill Dara
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Cúnamh?

Má tá ceist ar bith faoin bpróiseas, faoi
na hócáidí nó faoin gCóras Fiosrúcháin,
beifear lánsásta cuidiú leat.

Cuimhnigh gur minic gurb iad na
ceisteanna is simplí na cinn is fearr.
Seo samplaí den chineál ábhair a
d’fhiosraigh scoileanna anuraidh:

ȃȃAn gcuireann toirt liathróide
isteach ar an bhfad is féidir í
a chiceáil?
ȃȃRób-oide: An bhféadfadh róbait
an rang a mhúineadh?
ȃȃAn gcuireann éisteacht le ceol
luas le duine ag rith?
ȃȃAn féidir torthaí agus glasraí
a úsáid mar fhoinse do
chumhacht leictreachais?
ȃȃAn fearr a fhásann plandaí sa
dorchadas nó sa solas
ȃȃCén cineál páipéir is láidre agus a
choinneodh an líon is mó píosaí
airgid nuair a bhíonn sé fliuchta?

Déan teagmháil linn:
scienceblast@rds.ie
+353 1 240 7990 (PnahÉ)
0345 266 1897 (TÉ)
www.scienceblast.ie

“Bhain an rang AN-SPRAOI GO DEO
as gach soicind den Aonach. Rinne
an bheartaíocht uilig an-tairbhe
dóibh agus tá na tuismitheoirí
lánsásta leis an moladh a fuair na
gasúir agus a bhfuil de mhisneach
acu de bharr na hoibre uilig.”
Deirdre Ní Cheallaigh,
Scoil Bhríde, Mionlach,
Co. na Gaillimhe
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