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Ar an 4ú lá de Márta, thug daltaí ó  Mheánscoil Gharman aghaidh ar Aerfort na Sionainne chun páirt 
a ghlacadh i dTechFéile, féile teicneolaíochta agus meánchummarsáide. D’fhreastail níos mó ná 400 
daltaí an ócáid speisialta seo. Bhí daltaí ó cheann ceann na tíre ann, ina measc bhí daltaí ó na 
hOileáin, ó Dhún na nGall, Chorcaigh, Bhaile Átha Cliath agus ar ndóigh ó Loch Garman. D’eagraigh 
foireann Techféile go leor ceardlanna agus bhí na daltaí go léir an gnóthach an lá ar fad. Ag tús an lae 
tar éis an oscailt oifigiúil bronnadh Gradaim Na MeánDigiteach. Cé go raibh caighdeán an ard, 
d’éirigh le Tadhg Ó Múrchú ó Mheánscoil Gharman an ‘Griangraf is fearr’ a fháil. Ghlac sé pictiúr de 
Ché Loch Gharman lena Nikon D3500. Bheartaigh sé an pictiúr a thógáil san oíche le linn na Nollag 
nuair a bhí soilse na Nollag ag lasadh spéir Loch Garman. D’éirigh leis scáthánú na soilse ar an uisce a 
fháil a chuir go mór leis an bpictiúr.  
Labhair an Teachta Dála Seán Ó Caidhin leis na daltaí agus chuir sé an suim ins na tionscnimh a rinne 
na daltaí. Bhí aíoanna mór le rá ó Chonradh na Gaeilge, Camara Ireland, Aerfort na Sionainne, CRIS, 
TG4, Na Gardaí Síochána, Garda Cósta na hÉireann, Fibín Teo, Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann, 
Lorg Media, Nemeton, An Roinn Cúltúir, Oireachta agus Gaeltachta, Údarás Eitlíochta na hÉireann, 
Blackrock Castle observatory, Roinn na Gaeltachta agus go leor eile i láthair ar an lá.  
I measc na ceardlanna a reachtáladh ar an lá, bhí Dearadh táirge & priontáil 3t le wazp, Buzzáil le 
makey makey, Slán go fóill mól le makey makey, Róbaitic & Códàil, Virtually here VR & AR le Gaillimh 
2020 & PDST, Ceardlann scannánaíochta le Morgan Creative, Na meáin shóisialta agus Mojo le Lorg 
Media, Rialú Aerthráchta le Conall Ó Muirgheasa agus i bhfad níos mó.  
Bhain daltaí Mheánscoil Gharman an-sult as an ocáid agus d’fhoghlaim siad go leor scileanna nua nó 
chuir siad go mór leis na scileanna ríomhaireachta a bhí acu chéanna féin. Ag deireadh an lae bhuail 
siad an bóthar fada ar ais go Loch Gharman tuirseach ach an sásta páirt a ghlacadh i dTechféile. Ar 
ndóidh tá todhchaí na teichneolaíochta sabháilte i lámha dhaltaí Mheánscoil Gharman.  



 
 

 
 

 
 
 


