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Is tionól é seo a dhíríonn ar an gcleachtas cruthaitheach agus ar an machnamh
teoiriciúil in aonacht. Déanfar plé ann ar ghnéithe éagsúla den chruthaitheacht agus
den bhéalaireacht, agus díreofar go speisialta ar an taighde ealaíonta, ina nasctar
an gníomh cruthaitheach agus an smaointeoireacht féin go dlúth ar a chéile. Cuirfear
meascán de chainteanna agus de cheardlanna ar fáil, agus leagfar béim go speisialta
ar an eolas ar leith a eascraíonn as an gcleachtas cruthaitheach féin. Cuirfidh scoláirí,
ealaíontóirí, múinteoirí, agus pobal na Gaeilge i gcoitinne suim mhór in imeachtaí an
tionóil agus fáilteofar roimh chách. Reachtálfar an tionól ar líne trí mheán Zoom in
2021. 

Tá an tionól seo á rith le tacaíocht mhaoinithe ón bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú
Teagaisc agus Foghlama san Ardoideachas (National Forum for the
Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education). Trí mheascán de
cheardlanna sa chleachtas cruthaitheach agus de chainteanna, forbróidh an tionól
spás inar féidir le hoideolaíochtaí nuálacha agus paraidímí nua don taighde ealaíonta
trí mheán na Gaeilge teacht chun cinn. Eagraíocht is ea an Fóram Náisiúnta um
Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama san Ardoideachas a thacaíonn le forbairt
ghairmiúil mhúinteoirí, le cur chun cinn an teagaisc sa ré dhigiteach, le feabhsú  an
teagaisc agus na foghlama, le rath na mac léinn ar an tríú leibhéal, agus le forbairtí
nua laistigh de dhisciplíní ar leith. Tá tuilleadh eolais fé obair an Fhóraim Náisiúnta
um Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama san Ardoideachas le fáil ar an suíomh idirlín
https://www.teachingandlearning.ie/ agus tá físeán eolais féna gcuid oibre le fáil
anseo: https://www.teachingandlearning.ie/conferencevideo/.

Saorchead isteach don phobal ach clárú roimré

Tá saorchead isteach ach clárú roimré ag nua.ghaeilge@mu.ie. Tá na spásanna do
na ceardlanna cruthaitheacha teoranta, mar sin ní mór clárú roimré dóibh sin go
luath.

Cúrsa ar mhaithe le Forbairt Phearsanta agus Ghairmiúil: NG636 (10 gcreidiúint)

An múinteoir tú a bhfuil cúrsa oiriúnach á lorg agat ar mhaithe leis an bhforbairt
ghairmiúil? An ealaíontóir tú ar mhaith leat cur le do chuid eolais ar an gcleachtas
cruthaitheach agus ar an dtraidisiún béil? An mac léinn PhD tú atá ag freastal ar
ollscoil in Éirinn, san Eoraip, nó in aon áit ar domhan, gur mhaith leat modúl 10
gcreidiúint a dhéanamh ar bhonn seachtrach mar chuid de riachtanaisí do chéime
PhD san ollscoil ina bhfuilir cláraithe?
 
Is féidir creidiúintí a thuilleamh ó Ollscoil Mhá Nuad do mhodúl iarchéime NG636 atá
nasctha leis an dtionól seo ach iarratas a chur fé bhráid na hOllscoile roimré agus an
measúnú don mhodúl a chur i gcrích go sásúil. Tuilleadh eolais:
nua.ghaeilge@mu.ie .
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Taighde Dána: Clár Imeachtaí
Dé hAoine 08 Deireadh Fómhair

 
09.15 Oscailt Oifigiúil: 
Máirín Nic Dhonnchadha, Stiúrthóir Gníomhach an Oireachtais

09.30 Seisiún 1: An Taighde Ealaíonta sa Ghaeilge
 An tOllamh Tríona Ní Shíocháin
 Cathaoirleach: an tOllamh Fionntán de Brún

10.30 Briseadh Beag

11.00 Seisiún 2: Ceist na hInscne sa Traidisiún Béil
 An Dr. Síle de Cléir
 An tOllamh Máire Ní Annracháin
 An tOllamh Lillis Ó Laoire
 Cathaoirleach: An tOllamh Tríona Ní Shíocháin

12.30 Briseadh lóin

13.30 Ceardlann sa Chleachtas Cruthaitheach 1: Próiseas Cruthaitheach na
hAmharclannaíochta
 Darach Ó Tuairisg

14.30/15.00 Briseadh Beag

16.00 Ceardlann sa Chleachtas Cruthaitheach 2: Ceol agus Damhsa
Caitlín Nic Gabhann

17.30 Briseadh

19.30: Ócáid istoíche: Comhráití Cleachtais agus Taispeántais
Darach Ó Tuairisg, Caitríona Ní Cheannabháin, agus  Caitlín Nic Gabhann
Bean an tí: Tríona Ní Shíocháin

 



Dé Sathairn 09 Deireadh Fómhair
 

9.30 Seisiún 3: Teoiricí an Taibhléirithe
 An tOllamh Tríona Ní Shíocháin
 An tOllamh Lillis Ó Laoire
 An tUasal Sam Ó Fearraigh
 Cathaoirleach: An Dr. Steve Coleman

11.00 Briseadh Beag

11.30 Ceardlann sa Chleachtas Cruthaitheach 3:
 Amhránaíocht ar an sean-nós le Caitríona Ní Cheannabháin

13.00 Briseadh lóin

14.00 Seisiún 4: Ionchollú na Cruthaitheachta: an Damhsa agus an
Ceol
 Nada Ní Chuirrín
 Tríona Ní Shíocháin
 Cathaoirleach: le socrú 

15.00 Briseadh Beag

16.00 Taighde Dána: Conclúidí, Forbairtí, agus Plé
 Rachel Holstead (Ealaín na Gaeltachta)
 Máirín Nic Dhonnchadha (Oireachtas na Gaeilge)
 Tríona Ní Shíocháin (Ollscoil Mhá Nuad)

17.00 Críoch
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