
Tuilleadh eolais ar fáil ag: www.ourworldirishaidawards.ie 

1. Ní ghlacann Fíor-Náisiún agus Cúnamh Éireann freagracht as 
iontrálacha caillte, damáistithe nó moillithe. Ní cruthúnas fála é 
cruthúnas postais.

2. Níl cead ag fostaithe, conraitheoirí nó daoine a bhfuil baint 
dhíreach nó ghairmiúil acu le fostaithe Fíor-Náisiún agus Cúnamh 
Éireann bheith páirteach sna gradaim seo.

3. Is ríthábhachtach gur obair bhunaidh de chuid na ndaltaí í gach 
tionscadal agus nach ndéanfar an t-iomlán nó cuid di a bhradaíl.

4. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar iontrálaithe gearrliostaithe cruthúnas 
aoise a thabhairt agus barántúlacht a dtionscadail a dheimhniú.

5. Ní sheolfaidh na moltóirí agus an t-eagras urraíochta aon 
chomhfhreagras maidir le cinntí na moltóirí agus is cinneadh 
deiridh é cinneadh na moltóirí i leith gach iontráil comórtais, 
imeachtaí réigiúnacha agus gradaim náisiúnta.

6. I gcás iontráil ranga/iomlán scoile, ia líon teoranta rannpháirtithe 
a bheidh in ann freastal ar an searmanas gradaim. Déarfar an líon 
leis an scoil. má théann sí ar aghaidh chun na céime sin.

7. Ní mór tuismitheoirí, múinteoirí nó caomhnóirí a bheith in 
éineacht le buaiteoirí gradaim a mbíonn cuireadh orthu chuig 
na Searmanais Réigiúnacha Gradaim agus chuig an mBabhta 
Ceannais.        
       

8. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar bhuaiteoirí gradam bheith páirteach 
in imeachtaí poiblíochta.

9. Ní thairgfear airgead de rogha iomlán nó mar chuid de dhuais.

10. D’fhéadfaí grianghraif d’aon iontráil a úsáid sna blianta amach 
romhainn ar mhaithe leis na Gradaim a chur chun cinn. Nuair a 
chuirtear iontráil isteach, toilíonn iontrálaithe gur féidir grianghraif 
a gus/nó píosaí scannáin óna dtionscadail 
a úsáid ar chúiseanna poiblíochta. 

11. Ba chóir aon chomhfhreagras a sheoladh 
chuig poiblitheoir na nGradam seo ag: 
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Rialacha agus Rialacháin
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Treoirlínte agus Eolas Iontrála
Tóg an t-am chun léamh tríd an eolas seo a leanas roimh thosú ar an tionscadal seo.

1. Féadann péirí, grúpaí, rang nó scoil iomlán dul i mbun gach 
tionscadail.

2. Is gá gur daltaí cláraithe Bunscoile nó Scoile Speisialta gach duine atá ag 
obair ar thionscadal, idir 8 mbliana agus 13 bliana (7 go 18 i Scoileanna 
Speisialta). Fáiltímid roimh iontrálacha ó Scoileanna Speisialta agus 
cuirfidh moltóirí san áireamh gur tionscadail Scoileanna Speisialta iad.

3. Is gá gur obair na ndaltaí féin í an obair a chuirtear isteach ach is 
féidir le múinteoir cabhair/treoir a thabhairt. Ní mór síniú múinteora/
príomhoide a bheith le gach iontráil chun a dheimhniú gur obair na 
ndaltaí féin í agus go bhfuil tacaíocht na scoile aici.

4. Ní mór tionscadail a chomhlánú i nGaeilge nó i mBéarla.

5. Ní mór iontrálacha a chur chuig an seoladh thíos faoi 23ú Márta 2018:
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6. Féadann scoileanna an iomad tionscadal a chur isteach. I dtaobh 
gach tionscadail, cinntigh go bhfuil dialann chomhlánaithe iontrála in 
éineacht leo. Is féidir cóipeanna breise den dialann seo a chóipeáil nó 
a íoslódáil ó www.ourworldirishaidawards.ie.

7. Ba chóir aon ábhar tacaíochta chlosamhairc a bheith trí nóiméad ar a 
fhad ar a mhéad.

8. Ní féidir tionscadail a sheoladh ar ais in aon chúinsí.

9. Is féidir tionscadail thríthoiseacha nó sobhriste a chur isteach mar 
ghrianghraif. Ba chóir gur A2 ar a mhéad obair dhéthoiseach agus í 
dlúthaithe. 

10. Is orthu seo a leanas a dhéantar moltóireacht: 
a. Tuiscint: An léiríonn an tionscadal tuiscint mhaith ar cheisteanna 

forbartha?

b. Naisc: An bhfiosraítear sa tionscadal na naisc idir saol na ndaltaí 
agus saol páistí i dtíortha i mbéal forbartha?

c. Cad is féidir a dhéanamh?:  An meastar sa tionscadal cad is féidir 
a dhéanamh ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus domhanda?

d. Ag obair le chéile: An léir sa tionscadal go raibh na daltaí ag 
comhoibriú chun fadhbanna agus réitigh dhomhanda a fhiosrú?

e. Cruthaitheacht: An bhfuil an tionscadal cruthaitheach agus úr?

f. Lucht léite: An ndearnadh an fhoghlaim a chomhroinnt le lucht 
léite níos leithne lasmuigh den seomra ranga (m.sh. pobal na 
scoile, pobal áitiúil, meáin áitiúla, srl.)? 

11. Roghnaítear 60 tionscadal, bunaithe ar na critéir thuas, chun gearrliostú. Tabharfar 
cuireadh do rogha daltaí agus daoine fásta as gach scoil ghearrliostaithe chun 
freastal ar cheann amháin dár Searmanais Gradaim Áitiúla i mí na Bealtaine agus 
bronnfar ár bplaic Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan orthu.

12. Aon scoil a chuir isteach tionscadail den scoth ar bhonn leanúnach le roinnt 
blianta anuas, gheobhaidh sí ár dTeastas Scoil Bharr Feabhais Ghradaim 
Chúnamh Éireann, Ár nDomhan ag na Searmanais Gradaim Réigiúnacha.

13. Roghnófar scoil amháin in aghaidh an réigiúin, nár ghlac páirt sna 
Gradaim cheana, i gcomhair Theastas Scoil Nua is Fearr Ghradaim 
Chúnamh Éireann, Ár nDomhan.

14. I ngach réigiún, tabharfar cuireadh do na trí scoil is fearr chuig an 
mBabhta Ceannais Náisiúnta i mBaile Átha Cliath i Meitheamh agus 
gheobhaidh siad trófaí de chuid Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan. 

15. Ag an mBabhta Ceannais Náisiúnta, gheobhaidh tionscadal amháin, ar 
dóigh leis na moltóirí é a bheith thar barr trófaí Bhuaiteoir Foriomlán 
Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan. 

16. Bronnfar Gradam Mhúinteoir na Bliana Ghradaim Chúnamh Éireann, 
Ár nDomhan ar mhúinteoir amháin. Tabharfar cuireadh don 
mhúinteoir seo a bheith mar ambasadóir do na Gradaim agus beidh 
sé/sí ina (h)urlabhraí poiblí/piara ar chlár 2017/2018 .

Aontaíonn gach iontrálaí cloí le rialacha an chomórtais; beidh an 
iontráil atá i gciest neamhbhailí más amhlaidh nach gcomhlíonann aon 
iontrálaí aon cheann de na rialacha nó gach riail.

 



Ainm na Scoile:       Uimhir Rolla na Scoile:
 
An raibh an scoil istigh ar Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan cheana?  o Bhí   o Ní
 
Seoladh na Scoile:
 
Príomhoide na Scoile:
 
Múinteoir Ionadaíochta:      Rang: 
 
Rphost an Mhúinteora Ionadaíochta:      
 
Uimhir Fón Póca an Mhúinteora Ionadaíochta:
 
An bhfuil tú ag iarraidh bheith san áireamh mar Mhúinteoir na Bliana Ghradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan?  o Bhí   o Ní
 
Abair linn cé acu de na grúpaí thíos a bhí i mbun an tionscadail:

o Beirt  o Grúpa (más ea, cá mhéad duine: _____)  o Rang  o Iomlán Scoile 
 
An Scoil Speisialta í do scoil?  o Bhí   o Ní

Más ea, cén cineál riachtanas speisialta atá i gceist? 
 

 
Teideal an tionscadail:
 
Cad é príomhtheachtaireacht do thionscadail? 
 

 

 
Cad é an spreagadh atá taobh thiar de do thionscadal? 
 

 

 

 

 
Síniú an Mhúinteora:       Dáta:

Dialann Iontrála chun Tionscadal  
a Chur Isteach
(Le fótachóipeáil do gach tionscadal)

Comhlánaigh na mionsonraí thíos agus an dialann thall, agus seol é le do thionscadal chuig:
Our World Irish Aid Awards, Fíor-Náisiún 24 Cé Árann, Baile Átha Cliath 7, D07 W620 

Ní mór iontrálacha a sheoladh chuig an seoladh thuas faoin 23 Márta 2018. 
Cinntigh gur léigh tú ina n-iomláine na Treoirlínte Iontrála, Eolas, Rialacha agus Rialacháin roimh d’iontráil a chur isteach.
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I gcomhair tuilleadh tacaíochta agus comhairle, déan teagmháil le hOifig Tionscadail Ghradaim Chúnamh Éireann Ár nDomhan ag:  

Teil: 01 522 4834   Facs: 01 522 4809   R-phost: ourworld@realnation.ie



Dialann Iontrála:
Má tá grianghraif, scannáin nó ábhair chruthaitheacha eile i do thionscadal, ba bhreá linn iad a 
fheiceáil mar chuid de d’iontráil   (féach Treoirlínte agus Eolas Iontrála).

MAR A BHÍOMAR AG FIOSRÚ AGUS AG FOGHLAIM:
Cuir síos ar conas a d’fhiosraigh sibh an topaic (tobsmaointeoireacht, taighde, srl.).

Cuir síos ar na hacmhainní a d’úsáid sibh (Irisleabhair Daltaí, suíomhanna gréasáin srl.). 

MAR A ROGHNAÍOMAR:
Cuir síos ar conas agus cén fáth ar roghnaigh sibh bhur dtopaic.
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AN MÉID A CHRUTHAÍOMAR:
Cuir síos ar na nithe a chruthaigh sibh do bhur dtionscadal (físeán, póstaer, srl.).

AN CAIDREAMH A BHÍ AGAINN LE DAOINE EILE:
Cuir síos ar conas a scaip sibh an scéal lasmuigh den seomra ranga.
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