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Is é an Cheimic Gach Timpeall Líonra, arna mhaoiniú faoi chuimsiú an Chláir 
Foghlama ar Feadh an tSaoil - Comenius clár fo - Líonraí Gníomhaíochta, 
mar aidhm ag spreagadh le leas na mac léinn i dtreo an staidéar na Ceimice.
I measc na réimsí eolaíochta, tá ceimic aitheanta mar chás-staidéar 
eiseamláireach mar go bhfuil sé aitheanta mar cheann de na hábhair is 
deacra.

Tá an tionscadal dírithe ar mhúinteoirí scoile agus 
saineolaithe eolaíochta.

COMHTHÉACS

GNÍOMHAÍOCHTAÍ PRÍOMH

AIDHMEANNA

TORTHAÍ

Aidhmeanna sonracha na Ceimice Tá gach Timpeall Líonra ná:

 Feabhas a chur ar an leas don cheimic, ag roinnt na 
straitéisí is éifeachtaí le haghaidh foghlama agus teagaisc 
an ábhar seo

ceimic láthair faoi dearcadh athnuaite agus dearfach, ag 
tabhairt fianaise le conas a théann sé ar an saol ó lá go lá 
agus conas is féidir leis cur leis an míniú ar fheiniméin 
laethúil go leor.

Feabhas a chur ar mhodheolaíochtaí teagaisc eolaíochta 
trí chomhoibriú idir múinteoirí agus saineolaithe

Cruthaigh Líonra i measc institiúidí oideachais le haghaidh 
malartú taithí agus comparáid a d'fhonn a líonadh na 
bearna idir saol na heolaithe agus múinteoirí na scoile.

Is iad na príomhghníomhaíochtaí á dtuar:

Rannpháirtíocht na múinteoirí cheimic agus eolaithe i iarracht 
comhpháirteach eolas a roinnt faoi:

Mic Léinn 'Inspreagadh

Oiliúint Mhúinteoirí 

Taithí rathúla agus Cleachtais an Chéasta.

Ghníomhaíocht taighde

Bunachar Sonraí na n-athbhreithnithe foilseachán ar theagasc 
cheimic

Páipéir i láthair an úrscothacht agus na peirspictíochtaí todhchaí 
foráil ar cheimic teagaisc

Bailiú athbhreithniú agus measúnú ar acmhainní teagaisc cheimic

Eagrú comhdhálacha trasnáisiúnta

Bailiúchán na n-Acmhainní Teagaisc

Gníomhaíochtaí líonrú

Comhdhálacha trasnáisiúnta

Cruthú ar bhunachar sonraí na n-acmhainní teagaisc atá ann cheana féin agus 
ábhair Ceimice a mhúineadh le cur chuige níos nuálaí, tarraingteach agus 
idirghníomhach, ag díriú ar na luachála na modhanna fiosrúcháin agus réitigh 
bunaithe.

Eagraíocht na gcruinnithe go mbeadh múinteoirí cheimic agus eolaithe i 
ndíospóireacht thrasnáisiúnta lena ndírítear ar straitéisí comhroinnte agus 
réitigh a chur chun cinn na foghlama na ceimice.

Eagrú comhdhálacha idirnáisiúnta i láthair an úrscothacht agus na 
peirspictíochtaí chomh fada leis an ábhar na mac léinn 'spreagadh, oiliúint 
múinteoirí, agus taithí rathúil sa cheimic teagaisc atá i gceist.
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