
GRADAIM  2013/2014 

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall 

“Deiseanna nua do mhic léinn? Nasc níos fearr idir 
smaointe agus cad é a dhéanann muid anseo ag Bord  
Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall? Ag ullmhú  ár 

gcomhphobail  d’fhoghlaimeoirí le réitigh nua indíolta do 
na dúshláin a bhaineann leis an todhchaí.?” 

 
Do Mhic Léinn, Foghlaimeoirí agus Foirne go huile sna Scoileanna, Coláistí, Ionaid agus Oifigí  Riaracháin an Bord 

Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall. 

Tá na dámhachtainí seo oscailte do na mic léinn, foghlaimeoirí agus foirne go huile, cé acu an 
bhfuil siad ag obair go haonarach nó mar ghrúpaí ar thionscadail nó tograí. 

Catagóirí 

1. TAIGHDE                                                                                                                                                                                                

Beidh an dámhachtain  bronnta ar an phíosa is fearr de thaighde ó mhac léinn, grúpa de mhic léinn nó comhalta(í) na foirne                    

in aon réimse cuí.   

2. TEICNEOLAÍOCHT SAN OIDEACHAS                                                                                                                                                                

Beidh an dámhachtain seo a bhronnadh don chomhtháthú is éifeachtaí sa mhúineadh agus i bhfoghlaim ar thaobh                                  

na teicneolaíochta de.  

3. SMAOINTEOIREACHT NUÁLACH                                                                                                                                                                       

Beidh an dámhachtain seo bronnta ar an mhac/ mic léinn nó baill fhoirne a bhfuil fadhb éagsúla ar aithint acu agus  réiteach  i 

bhfeidhm a bhfuil tionchar dearfach as.  

4. COMHOIBRIÚ LE hEAGRAÍOCHTAÍ  ÁITIÚIL                                                                                                                                                  

Beidh an dámhachtain seo don tionscadal is luachmhara atá curtha i gcrích i gcomhar le heagraíochtaí áitiúil.  

5. TIONSCADAL CUIMSITHEACH                                                                                                                                                            

Beidh an dámhachtain seo bronnta ar an tionscnamh is fearr atá ag cur chun cinn na cuimsitheachta.  

6. TIONSCADAL GLAS (FUINNEAMH INBHUANAITHE)                                                                                                                        

Beidh an dámhachtain seo bronnta don tionscadal is fearr atá ag cur chun cinn an timpeallacht ghlas.  

7. DEA-CHLEACHTAIS I SLÁINTE                                                                                                                                                             

Beidh an dámhachtain seo don togra is fearr ar thaobh maireachtála sláintiúil.  

8. ETIEM (EOLAÍOCHT, TEICNEOLAÍOCHT, INNEALTÓIREACHT, EALAÍON agus MATAMAITIC)                                                

Beidh an dámhachtain seo don tionscnamh is fearr sa chumasc na n-ealaíon agus an oideachais ETIM. 

Íoslódáil an Foirm Iontrála ó : www.donegaletb.ie 

Dáta Deiridh Iontrála : 12.00 nóin Dé Ceadaoine 30 Aibreán 2014 


