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Instituto Politécnico de Bragança (An Phortaingéil) 
Fundatia EuroED (An Rómáin) 

COMHPHÁIRTÍOCHT

This project has been funded with the support from the 
European Union. This material reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.

Eolas do thoil teagmháil:
Marie Walsh
Limerick Institute Of Technology
Tel: +353 61 293338
Fax: +353 61 209209
Email: marie.walsh@lit.ie

Project Portal: http://enature.pixel-online.org 

e-learning
FROM NATURE

Project Number: 2015-1-IT02-KA201-015133

gr
ap

hi
c 

de
si

gn
 a

nt
es

o.
it



AIDHM

Tá an tionscadal dírithe chuig:
• múinteoirí eolaíochta
• daltaí meánscoile

SPRIOCGHRÚPAÍ

Na príomhghníomhaíochtaí an fócas an 
tionscadail ar fhorbairt:

• ilmheán bunaithe ábhar eolais ar ghnéithe 
nádúrtha agus aon idirghabháil an duine eile 
a bhaineann le réimsí ar leith geografach

• léachtaí físeán i láthair ar an nasc idir an 
comhshaol nádúrtha agus na topaicí 
eolaíochta a áireamh sna curaclaim scoile

• treoirlínte do mhúinteoirí maidir le:
o modhanna nua a neartú léirithe 
oideachais eolaíochta ag leibhéal na 
meánscoile

o aghaidh a thabhairt ar gnóthachtáil 
íseal san eolaíocht scileanna bunúsacha 
trí chur chuige fadhb - bhunaithe agus 
cásanna foghlama saol fíor

o úsáid TFC i múineadh na heolaíochta 
agus na fogh

GNÍOMHAÍOCHTAÍ MAIN 
AGUS TORTHAÍ

COMHTHÉACS

e-learning
FROM NATURE

Tá sé mar aidhm ag an E - Learning ó thionscadal 
Nature go:
• gnóthachtálacha ísle scoláirí in ábhair 
eolaíochta a fheabhsú trí chur chuige praiticiúil a 
spreag an timpeallacht máguaird
• mic léinn a spreagadh meánscoile eolaíocht a 
fhoghlaim fáil dóibh le hábhair teagaisc TFC 
bunaithe
• Líonra trasnáisiúnta na múinteoirí eolaíochta 
meánscoile sásta a leathnú a gcuid modhanna 
teagaisc a chruthú

Ceann de phríomhthosaíochtaí na mbeartas Eorpach é 
chun aghaidh a thabhairt faoi éachtaí i scileanna bunúsac-
ha san oideachas eolaíochta.

Dhá phríomh constaicí a aithníodh :

• Cur chuige • daltaí éighníomhach ' le ceisteanna 
eolaíocha
• Easpa nuálaíocht i modhanna teagaisc 


