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CLÁRÚ
Cláraigh faoin: 
25 Meán Fómhair 2018

Chun clárú don Eolaí Óg, téigh chuig: 
https://btyoungscientist.com

DÁTAÍ TAISPEÁNTAIS:
9–12 Eanáir 2019
Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath 
(RDS), BÁC 4

Tá torthaí na bliana seo chaite le fáil ag: 
https://btyoungscientist.com/exhibition/2018-results/2018-special-awards/

Gach bliain, urraíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) gradam ag 
Taispeántas Eolaí Óg BT don úsáid is fearr dá Sonraí Oscailte. Tá an 
gradam dírithe ar an aos óg a spreagadh chun sonraí oscailte a úsáid 
agus is ar bhonn na húsáide nó úsáide féideartha is nuálaí de shonraí an 
CSO a bhronntar é. Is féidir tionscadal d’aon fhormáid a chur faoi bhráid 
– anailísí staitistiúla, modhanna staitistiúla nó aschurtha staitistiúla. Is 
féidir leo bheith i raon eolaíoch nó matamaiticiúil, agus i bhfoirm píosa 
taighde, amharcléiriú nó léarscáil sonraí, forbairt uirlise, feidhmchlár nó 
úsáid ar bhealach eile nuálach de shonraí oscailte an CSO.

CATAGÓIRÍ IONTRÁLA
Catagóirí Taispeántais faoinar féidir tionscadail a chur faoi bhráid:

• Bitheolaíocht & Éiceolaíocht
• Ceimic, Fisic & Matamaitic
• Eolaíochtaí Sóisialta & Iompraíochta
• Teicneolaíocht

Breis eolas le fáil ar: https://btyoungscientist.com

GLACADH PÁIRT
• Tá Taispeántas Eolaí Óg BT oscailte do dhuine aonair nó foirne de bheirt nó 

triúr (ní níos mó ná sin) ón scoil chéanna atá ar aon aoisghrúpa lena chéile.
• Tá an comórtas oscailte do dhaltaí dara leibhéil in Éirinn, tuaisceart agus deis-

ceart, atá idir 12 agus 19 mbliana d’aois ar an 31 Deireadh Fómhair 2018. 

Tá trí aoisghrúpaí ann:

• Sóisearach: 1ú & 2ú Bliain (Éire) / Bliain 8, 9, 10 (Tuaisceart Éireann)
• Idirmheánach: 3ú & 4ú Bliain (Éire) / Bliain 11 & 12 (Tuaisceart Éireann)
• Sinsearach: 5ú & 6ú Bliain (Éire) / Bliain 13 & 14 (Tuaisceart Éireann)
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