
Eolas as Gaeilge 
Bunleibhéal



Tabharfar deis do na haighneachtaí a saothar a thaispeáint ar stáitse náisiúnta agus rogha
duaiseanna a bhuachan.

Mar sin tar isteach agus bí páirteach!

Don Bhunleibhéal agus don Mheánscoil, tá €2,000 le buachan againn don iontráil
bhuaiteach in aghaidh an leibhéil! Mar sin bí linn agus bígí cruthaitheach faoi Éirinn agus
faoin Eoraip!

Táimid ag tabhairt dúshlán do dhaltaí bunscoile a bheith cruthaitheach faoi na 26 tír eile
san AE! Roghnaigh Ballstát bunaithe ar chomhaid fíricí atá le fáil ar ár suíomh Gréasáin
anseo , agus ar an mbealach is ildaite agus is cruthaithí agus is féidir, inis dúinn scéal faoin
tír sin.

D’fhéadfadh sé a bheith faoina gcultúr nó a stair nó a n-airgeadra nó cibé rud a cheapann
tú atá spraíúil agus suimiúil!

Cé atá in ann dul isteach agus conas?
Is féidir le rang bunleibhéil iomlán nó le hiontrálacha grúpa iolracha ó Bhunscoil dul
isteach i MyEU50.

Is é 28 Deireadh Fómhair 2022 an spriocdháta le cur isteach agus is féidir leat é sin a
dhéanamh anseo tríd an bhFoirm Aighneachta.

Cad atá le déanamh agus conas?
Roinn linn trí nó cúig phíosa faisnéise iontacha atá foghlamtha agat faoin tír AE a
roghnóidh tú. Is féidir é seo a dhéanamh cibé bealach is cruthaithí dar leat! Is féidir leat do
scéal a insint le grianghraif, póstaer, colláis, dán, amhrán, gearrscéal, damhsa, seinm ceoil,
nó fiú stiallghreannán!

Is féidir samplaí de na rudaí a d’fhéadfá a fhoghlaim faoi a fháil ónár gcomhaid fíricí anseo.
Agus cuimhnigh nach bhfuil inár gcomhaid fíricí ach an tús! Is féidir leat rudaí eile a bhfuil
spéis agat faoi thír san AE a roghnú, amhail a spórt náisiúnta, nó bláth náisiúnta! Cé a bhí an
taiscéalaí nó an file, eolaí nó lúthchleasaí is cáiliúla acu!

Tá píosaí eile faisnéise curtha le chéile againn freisin chun cabhrú leat – mar nuair a
bunaíodh an AE, nuair a tháinig Éire isteach, Éire agus an Euro agus stair bhratach an AE.

Cad is gá duit a Dhéanamh Ag Bunleibhéal:
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Cad atá i gceist leis?!

https://www.europeanmovement.ie/wp-content/uploads/2022/08/MyEU50-Fact-files-FINAL.pdf
https://www.europeanmovement.ie/foirm-aighneachta-bunscoile-myeu50/
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Baile Átha Cliath (Dún Laoghaire – Ráth an Dúin, Fine Gall agus Baile Átha Cliath Theas;
agus cathair Bhaile Átha Cliath);

Lár na Tíre-Thiar-Thuaidh (Cabhán, Dún na nGall, Gaillimh, Cill Dara, Liatroim,
Longfort, Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach agus an Iarmhí);

Theas (Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh
Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge, Loch Garman agus Cill Mhantáin).

Miondealú Réigiúnach:
Roinnfear MyEU50 i dtrí réigiún, ag léiriú toghcheantair Pharlaimint na hEorpa in Éirinn:

Roghnófar 6 iomaitheoir san iomlán – iontráil amháin ó gach ceann de na trí réigiún, don
bhunleibhéal agus don mheánscoil.

Roghnóidh painéal de bhreithiúna cáilithe an 6 iomaitheoir seo. Beidh siad ag lorg
cruthaitheachta de réir critéar ar leith, agus conas a léiríonn agus a léiríonn na
hiontrálacha luachanna an AE. 

DUAISEANNA AGUS FORMÁID!

Lá Taispeántais:
Tabharfar cuireadh do na 6 iomaitheoir sa bhabhta ceannais freastal ar Lá Taispeántais i
mBaile Átha Cliath gar do dheireadh 2022, áit a bhfaighidh siad an deis a dtionscadal a
thaispeáint do lucht féachana beo agus do roinnt daoine mór le rá.

Le linn Lá an Taispeántais, fógrófar 1 iomaitheoir sa chomórtas ceannais bunscoile agus 1
iomaitheoir dara leibhéal mar bhuaiteoirí iomlána, ag fáil duaiseanna ar fiú €2,000 iad.



B’fhéidir gur mhaith leis an tionscadal MyEU50 íomhánna agus/nó físeáin a bailíodh le
linn do scoil a bheith rannpháirteach sa chomórtas a úsáid chun críocha ardú céime.
Chun ceanglais an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh,
teastaíonn toiliú i scríbhinn uainn ó thuismitheoir nó ó chaomhnóir do gach leanbh ar
féidir a íomhá a úsáid. Éilímid ar gach scoil toiliú scríofa a fháil agus a choinneáil i
gcomhad ó thuismitheoirí nó chaomhnóirí na bpáistí rannpháirteacha. Tá sé de
fhreagracht ar an scoil a chinntiú nach bhfuil leanaí nach bhfuil toiliú scríofa faighte ina
leith san áireamh in aon ghrianghrafadóireacht nó físghrafaíocht maidir leis an
gcomórtas.

Féach an fhoirm toilithe thíos. 

Foirm Toilithe Meáin do Dhaltaí a Ghlacann Rannpháirteach i 'MyEU50: The Ireland
EU50 Youth Competition'. 
Ag teacht le Beartas Cosanta Sonraí Ghluaiseacht na hEorpa Éireann, coimeádfar na
sonraí pearsanta agus íogaire go léir (lena n-áirítear íomhánna agus físeáin) a fhaightear
maidir le rannpháirtithe sábháilte agus slán. Baineann sé seo le sonraí a choinnítear i
bhfoirm láimhe agus i bhfoirm uathoibrithe araon, caitear leis an gcúram céanna leis an
dá cheann. Úsáidfear sonraí a bhaileofar chun críche an phróisis aighneachta, agus chun
an comórtas agus EU50 a chur chun cinn, agus ní bheidh rochtain orthu ach ag eagraithe
agus painéal moltóirí MyEU50. Ní úsáidfear na sonraí pearsanta agus íogaire go léir ach
amháin chun na críche ar cuireadh ar fáil iad agus ní chuirfear ar aghaidh chuig tríú páirtí
chun aon chríche eile iad choíche. Tá tuilleadh faisnéise ar Bheartas Cosanta Sonraí
Ghluaiseacht na hEorpa Éireann ar fáil ach dul i dteagmháil le
myeu50@europeanmovement.ie. 

Toiliú chun sonraí pearsanta a úsáid (íomhánna san áireamh) 
 
_______________________________(IONSÁIGH AINM IOMLÁN AN TUISMITHEOIRÍ/CAOMHNÓRA),
de ____________________________________________(IONSÁIGHEADH SEOLADH) toiliú le húsáid íomhá
na ________________________________(IONSÁIGH AINM AN LEANAÍ), lena n-áirítear
grianghrafadóireacht agus físghrafaíocht, i bpróiseáil inmheánach agus sheachtrach
aighneachtaí agus i gcur chun cinn 'MyEU50: The Ireland EU50 Youth Competition' a
chuid imeachtaí agus gníomhaíochtaí. Féadfaidh meáin chlóite, físeáin chur chun cinn,
tuarascálacha bliantúla, nuachtlitreacha, láithreáin ghréasáin agus gach cineál meán
sóisialta a bheith san áireamh, ach ní fhéadfaidh sé a bheith teoranta dóibh. 

Sínithe: __________________________ 

Dáta

____________________________________ 

Tuismitheoir/Caomhnóir
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Toiliú Meáin

mailto:myeu50@europeanmovement.ie
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Ceisteanna
Cad é 'Ireland EU50'?
Is clár tionscnamh agus imeachtaí é 'Ireland EU50' a chomórann 50 bliain na hÉireann de
bhallraíocht san AE ónár gcinneadh ballraíocht a ghlacadh sa CEE i 1972. Le 50 bliain
anuas bhí ballraíocht na hÉireann san AE ag an am céanna le hathrú radacach agus
bunathraithe ar fud tírdhreach sóisialta agus eacnamaíoch na hÉireann. Bhí an AE ina
chatalaíoch i gcruthú na hÉireann rathúla, síochánta agus forásach ina mairimid inniu
agus chuir Éire go mór le forbairt Aontas Eorpach an lae inniu. Chun tuilleadh eolais a fháil
ar Éire EU50 agus na tionscnaimh a chuireann an AE chun cinn, cliceáil ar an nasc seo a
leanas: https://ireland.ie/ga/eu50/

Cad é 'MyEU50: The Ireland EU50 Youth Competition'?
Is comórtas é 'MyEU50' ar fud na dtrí leibhéal oideachais in Éirinn, Bunscoileanna,
Meánscoileanna, agus Institiúidí Tríú Leibhéal, arna óstáil ag Gluaiseacht Eorpach Éireann
i gcomhpháirtíocht le Rialtas na hÉireann. Is é aidhm an chomórtais 50 bliain de
bhallraíocht na hÉireann san AE a chomóradh trí dhúshlán a thabhairt do dhaltaí agus do
mhic léinn a bheith cruthaitheach agus smaointe nua faoi Éirinn agus faoin Eoraip a
fhiosrú.

An gá dom spéis a chlárú i 'MyEU50' chun iontráil a chur isteach?
Ní féidir, is féidir leat aighneacht a chur isteach go fóill murar chláraigh tú do leasanna. Má
chláraíonn tú do spéis i 'MyEU50', fágfaimid go seolfaimid faisnéis bhreise chugat agus go
seolfaimid meabhrúcháin chun d’iontráil a chur isteach roimh an spriocdháta.

Cathain atá an spriocdháta chun iontráil a chur isteach?
28 Deireadh Fómhair 2022.

Cathain a fhógrófar na hiomaitheoirí agus na buaiteoirí?
Fógrófar na hiomaitheoirí deiridh don Bhunleibhéal agus don Mheánleibhéal i mí na
Samhna 2022.

An ndéanfar ár n-iontráil a phoibliú?
Sea, roinnfear rogha iontrálacha ar líne. Cinntigh le do thoil agus d’iontráil á cur isteach
agat go bhfuil toiliú meáin faighte agat ó gach dalta/mac léinn i d’iontráil agus go bhfuil
foirm toilithe meán curtha isteach agat in éineacht le d’fhoirm iontrála.

https://ireland.ie/ga/eu50/


Cathain agus cá bhfuil an ‘Lá Taispeántais’?
Reáchtálfar ‘Lá an Taispeántais’ i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath agus fógrófar ionad níos
gaire don dáta. Beidh an lá ar siúl go déanach i mí na Samhna/tús mhí na Nollag. Cuirfear
suíomh agus dáta in iúl do na hiontrálacha buaiteacha.

An dteastaíonn eolas roimhe seo ar an AE uaim chun páirt a ghlacadh sa chomórtas?
Níl aon eolas roimh ré ag teastáil uait ar an AE chun páirt a ghlacadh sa chomórtas.
Cuirimid eolas agus acmhainní ar fáil atá dírithe ar dhaltaí Bunscoile agus
Meánscoileanna ar féidir leat úsáid a bhaint astu mar bhunús do chuid foghlama faoin AE
sa chomórtas seo.

An féidir liom tacaíocht a fháil faoin 'MyEU50: The Ireland EU50 Youth Competition'
agus muid ag obair ar ár n-iontráil?
Sea, tá foireann 'MyEU50' anseo chun tacú leat d’iontráil a ullmhú. Is féidir leat ríomhphost
a chur chugainn ar myeu50@europeanmovement.ie nó glaoch a chur orainn ar 01 662
5815.
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myeu50.ie
 

#MyEU50
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