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Is clár tionscnamh agus imeachtaí é Éire 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 Éire EU50?

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.

Cad é ‘MyEU50: Comórtas Óige EU50 na hÉireann’?

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.

An gá dom spéis a chlárú i MyEU50 chun iontráil a chur isteach?

11 i.n., 31 Mí Márta 2023

Cathain atá an spriocdháta chun iontráil a chur isteach?

Fógrófar na hiomaitheoirí idir 10-14 Aibreán 2023 

Cathain a fhógrófar na hiomaitheoirí agus na buaiteoirí?

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.

An ndéanfar ár n-iontráil a phoibliú?

Reáchtálfar ‘Lá an Taispeántais’ in áit nach bhfuil deimhnithe fós idir 17-28 Aibreán
2023.

Cathain agus cá bhfuil an ‘Lá Taispeántais’?

Ní ga réamheolas a bheith agat ar an AE chun páirt a ghlacadh sa chomórtas. Cuirimid
eolas agus acmhainní ar fáil atá dírithe ar mhic léinn Tríú Leibhéal agus is féidir iad
seo a úsáid mar bhonn eolais faoin AE sa chomórtas seo.

An gcaithfidh réamheolas a bheith agam ar an AE chun páirt a ghlacadh sa chomórtas?

https://ireland.ie/ga/eu50/
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Ní gá. Tá noda agus treoirlínte ar fáil anseo maidir le d’iontráil a chruthú agus déanfar
athbhreithniú ar gach iontráil ach í a bheith san fhormáid cheart.

An gá réamhthaithí a bheith agam ar na formáidí éagsúla chun iontráil a chur isteach?

Podchraoladh: Nasc MP3 chuig an bpíosa ar do chainéal féin, i.e. Spotify
Eagarfhocal Tuairimíochta / Alt Tuairimíochta i Nuachtán, Óráid: PDF
Póstaer: PNG, PTP agus PDF

Féach thíos na cineálacha comhad a nglactar leo:

Cén cineál comhad lena nglactar?

Is féidir, tá foireann MyEU50 anseo chun tacú leat agus d’iontráil á ullmhú agat. Is
féidir ríomhphost a chur chugainn ag myeu50@europeanmovement.ie nó glaoch
gutháin a chur orainn ar 01 662 5815.

An féidir liom tacaíocht a fháil maidir le MyEU50: Comórtas Óige MyEU50 na hÉireann
agus mé ag obair ar m’iontráil?
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