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Tá ríméad ar Bhoird Oideachais & Oiliúna Éireann chun ETBI Bliain na Gaeilge 
2020/21 a sheoladh chun ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge agus ar an gCultúr i 
Scoileanna Boird Oideachais agus Oiliúna. 

 

Is scoileanna ilchreidmheacha, stáit, comhoideachais iad Scoileanna  Boird 
Oideachais agus Oiliúna le barr feabhais san oideachas, cúram, pobal, meas agus 
comhionannas ag croílár gach a ndéanann siad.   

 

Chuige sin, tá sé tráthúil go dtógann ár scoileanna uile, trí mheán an Bhéarla agus 
trí mheán na Gaeilge araon, am chun ceiliúradh a dhéanamh mar phobal agus 
glacadh leis an saibhreas atá le tairiscint ag ár dTeanga agus ár gCultúr Gaelach. 

Tá clár imeachtaí eagraithe ag Boird Oideachais & Oiliúna Éireann do scoileanna a 
bhfuil an-éagsúlacht agus deiseanna ann do scoláirí agus don fhoireann páirt a 
ghlacadh iontu. 

 

Iarraimid ar scoláirí sóisearacha agus sinsearacha páirt a ghlacadh in imeachtaí, róil 
ceannaireachta a ghlacadh trí bheith páirteach ar Choiste scoláirí Bhliain na 
Gaeilge agus taitneamh a bhaint as dul i dteagmháil le scoileanna eile ar fud na 
hearnála. 

De mheon an chuimsithe, tá gach imeacht oscailte do gach scoil agus do gach 
scoláire. Molaimid do gach scoil iontráil shóisearach agus shinsearach a chur ar 
aghaidh chuig céim Náisiúnta gach imeachta. Déanfaidh coiste breithnithe 
neamhspleách breithiúnas ar gach imeacht ag an bpointe sin. Dáilfear tuilleadh 
tacaíochtaí ar scoileanna maidir le clárú d’imeachtaí i rith na bliana. 

Chun aird a tharraingt ar obair iontach na scoileanna le linn ETBI Bliain na Gaeilge 
2020/21, bí cinnte @ETBIreland a chlibeáil ar Twitter le #SpraoiSanETB agus 
#ETBIBliainNaGaeilge 

 

Táimid ag tnúth le bheith ag obair le gach scoil i rith na bliana agus tá súil againn 
go ndéanfar go leor cuimhní cinn maithe ar an mbealach. 

 

Gean Gilger 
Oifigeach um Bheartas agus Fhorbairt Oideachais, ETBI 

Réamhrá 
#SpraoiSanETB 
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Mícheál Ó Muircheartaigh Is as an Daingean, Contae Chiarraí, 
Micheál O Muircheartaigh, a tháinig i gcomharbacht ar Micheál O Hehir mar 
ghlór an CLG. Tháinig an t-iar-mhúinteoir, craoltóir, údar agus raconteur mór 
le rá seo chun suntais den chéad uair tar éis Chraobh Ceannais cáiliúil na 
hÉireann Polo Grounds i 1947 agus ar feadh blianta fada ina dhiaidh sin 
d’fhéadfaí an guth so-aitheanta a chloisteáil ag trácht ar mhionchluichí, mar 
Ghaeilge. Bhí sé ina Uachtarán ar Gaelscoileanna ar feadh tamaill go luath 
sna ‘80idí agus bhí sé ina Earlamh ar Oireachtas na Gaeilge nuair a tionóladh 
é sa Daingean i 1992. Mar is eol do chách tá a stíl bhunaidh tráchtaireachta 
féin ag Micheál agus is é an tallann iontach seo a ligeann dó scéal eipiciúil a 
iompú de gach cluiche a chuireann deireadh le cách. 

Bláthnaid Ní Chofaigh Rugadh i gCeanada agus tógadh i nGaeltacht 
na Mí i Ráth Cairn, d’fhoghlaim Bláthnaid a bheith muiníneach agus dílis don 
teanga. Deir sí faoin nGaeilge, “Thuig muid go raibh muid difriúil ó dhaoine 
eile sa chontae agus bhíomar an-bhródúil as sin.” Chaith sí blianta ag obair i 
raidió agus teilifís do RTÉ. Cé gur trí Bhéarla atá an chuid is mó dá cuid oibre 
craolacháin, is cinnte go bhfuil an Ghaeilge lárnach dá saol laethúil. Cuireann 
sí ‘Nationwide’ i láthair faoi láthair ach san am atá caite chuir sí cláir i láthair 
mar Echo Island, Toghcháin, Afternoon Show, cláir Ghaeilge, imeachtaí 
speisialta lena n-áirítear Cuairt na Long Tall, Cuairt an Uachtaráin Clinton 
agus go leor eile. Tá sí bródúil gur thóg sí a ceathrar leanbh tríd an nGeilge 
agus ag aithint go bhfuil an Ghaeilge mar chuid dár bhféiniúlacht! 

Séamus Ó Scanláin Is as Indreabhán i gConamara Séamus Ó Scanóide 
agus is de alumni an ETB é, tar éis dó a chuid oideachais a fháil ansin - sa 
bhunscoil agus sa mheánscoil. Bhain sé céim onóracha, BA sa Chumarsáid, ó 
Acadamh na hOllscála Gaeilge, OÉ Gaillimh, in 2014. Tá Séamus ina Stiúrthóir 
Cláir ar fhoireann RTÉ Raidió na Gaeltachta le roinnt blianta, ag léamh 
nuachta don stáisiún agus do RTÉ RadioONE, RTÉ 2FM agus RTÉ LyricFM, 
chomh maith le seónna ceoil, cúrsaí reatha agus cainte a chur i láthair agus 
a léiriú. Cuireann sé an comórtas ceoil tíre 'Glór Tíre' i láthair freisin le Aoife 
Ní Thuairisg ar TG4 agus is aisteoir í ar shraitheanna teilifíse do dhaoine óga 
arna léiriú ag Telegael agus cuideachtaí áitiúla eile do TG4. Tá spéis mhór 

aige sa cheol tíre agus sa cheol traidisiúnta, chomh maith leis an teicneolaíocht. 

Bláthnaid Treacy Ar cheann de na réaltaí is gasta atá ag ardú sa tír, 
tá Bláthnaid Treacy ina óstach ar an gCrannchur Náisiúnta agus ar an Seó 
Cairte Náisiúnta móréilimh RTÉ 2FM (Dé hAoine, 8-10pm), ag comhaireamh 
síos go dátheangach na tríocha foinn is fearr sa tseachtain. Cuireann sí go 
rialta leis an gceann is fearr le rátálacha RTÉ, The Today Show, agus is minic 
a chasann sí isteach chun dualgais láithreoireachta a chlúdach. Is Gaeilgeoir 
ó dhúchas Bhré agus d’oibrigh sí ar an seó taistil TG4 O Tholg go Tolg sular 
bhog sí go RTÉ. Tá grá aici don Ghaeilge. Dúirt sí: ‘Tá sé chomh bunúsach 
ionainn, ní labhraíonn aon duine eile an teanga seo. Baineann sé linn. Is cuma 
má dhéanann tú botúin, bain úsáid as cibé focail atá agat. ‘Measc é leis an 
mBéarla, téigh ar a shon! ‘Fad is atá tú ag déanamh iarrachta, sílim gurb é 
sin an rud is tábhachtaí. Ní bhaineann an teanga ach le daoine atá in ann í a 

labhairt go líofa, baineann sí le daoine nach féidir léi í a labhairt – is linne go léir í I ndáiríre. 

 

ETBI Bliain na Gaeilge 
Ár nAmbasadóirí 
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#SpraoiSanETB 
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NÓTA DO SCOILEANNA 
 
 

• Moltar do scoileanna páirt a ghlacadh in oiread imeachtaí Bhliain na Gaeilge agus is 
féidir. Tuigeann ETBI na dúshláin a bhaineann leis na cúinsí atá ann faoi láthair ach tá 
súil againn go dtabharfaidh Bliain na Gaeilge roinnt dearfaí do do scoil 

• Caithfidh príomhoide/PT na scoile an fhoirm chlárúcháin a shíniú, iad le bheith istigh 
faoin 23 Deireadh Fómhair 2020 (chuig gaeilge@etbi.ie) 

• Déanfaidh gach scoil cinneadh ar leibhéal áitiúil cé a rachaidh ar aghaidh go leibhéal 
Náisiúnta. 

• Moltar do gach scoil iontráil sóisearach agus sinsearach amháin a chur isteach. 
• Agus iontrálacha á gcur isteach ar r-phost, cuir isteach ainm an chomórtais i mbosca 

ábhair an ríomhphoist. 
• Glacfar le hiarrachtaí aonair nó grúpa iad na hiontrálacha (ach amháin nuair a 

shonraítear é) 
• Is faoin scoil féin líon na n-imeachtaí a thugann sí faoi. 
• Níl aon teorainn ar líon na n-iontrálacha in aghaidh na scoile d’Fhéile Foghlama. Moltar 

go mbeadh rialú cáilíochta ag leibhéal na scoile sula gcuirtear iarratais ar aghaidh. 
 

NÓTA DO MHÚINTEOIR(Í) 
 
 

• I gcomhpháirt leis an bhfoireann bainistíochta shinsearach, bailigh coiste scoláirí 
chomh luath agus is féidir chun tosú ag pleanáil don scoilbhliain 

• Ba chóir cruinnithe a reáchtáil go rialta chun móiminteam Bliain na Gaeilge a 
choinneáil sa scoil 

• Is treoir iad na hamlínte a mholtar le hullmhú ar an bhféilire 
• Táthar ag súil gur tionscnamh faoi stiúir scoláirí a bheidh anseo den chuid is mó. Ba 

chóir d’éascaitheoirí coiste na scoláirí a spreagadh chun a bheith chomh 
réamhghníomhach agus is féidir i bpleanáil, cur chun cinn, eagrú agus reáchtáil 
imeachtaí. Cuir in iúl dúinn conas atá ag éirí leis an scoil trí phostáil ar Twitter ag 
baint úsáide as an hashtag #SpraoiSanETB 

NÓTA DO CHOISTE NA SCOLÁIRÍ 
 
 

• Tugann coiste scoláirí Bhliain na Gaeilge deis páirt a ghlacadh i ról ceannaireachta  
i do scoil. 

• Beidh an coiste freagrach sa deireadh as imeachtaí a phleanáil, a chur chun cinn, a 
eagrú agus a reáchtáil le toiliú bhainistíocht na scoile. 

• Ba chóir don choiste cathaoirleach a ainmniú agus freagrachtaí a roinnt ar na baill eile 
• Tá obair foirne i gcroílár an tionscadail seo agus tá tiomantas d’fhoireann riachtanach 
• Féadfaidh scoileanna roinnt coistí a eagrú chun maoirseacht a dhéanamh ar imeachtaí 

 
 

Treoir do Scoileanna 
#SpraoiSanETB 
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Spriocdháta/Deadline Ócáid/Event (Year-long Events) Duaiseanna/ 
Prizes 

Clárú: 23 Deireadh Fómhair 
2020 
Iarratais roimh:30 Aibreán 2021 

BLAG na BLIANA 
Urraithe ag Foras na Gaeilge 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 

Clárú: 23 Deireadh Fómhair 
2020 
Iarratais roimh:30 Aibreáin 2021 

GRADAM NA GAEILGE BOIRD 
OIDEACHAIS & OILIÚNA ÉIREANN 

Urraithe ag Foras na Gaeilge 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 

Clárú: 23 Deireadh Fómhair 
2020 
Tuairisc roimh:30 Aibreán 2021 

CUMARSÁID LE CAIRDE 
Urraithe ag ETBI 

Teastas 
rannpháirtíochta 

Trófaí 

Spriocdháta/Deadline Ócáid/Event (Shorter Events) 

DEIREADH FÓMHAIR - SAMHAIN 

Iarratais roimh 27 Samhain 2020 

RÓGAIRÍ AN RAP 
Urraithe ag ASTI 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 

SAMHAIN - NOLLAIG 

Iarratais roimh: 18 Nollaig 2020 

SPRAOI LE SCANNÁIN 
Urraithe ag TG4 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 
SAMHAIN - EANÁIR 

Iarratais roimh: 15 Eanáir 2021 

COMÓRTAS CUMADÓIREACHTA 
(AMHRÁN NA mBord Oideachais & 

Oiliúna) 
Urraithe ag ETBI 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 

SAMHAIN – FEABHRA 
Iarratais roimh:15 Eanáir 2021 
Concert: 26 Feabhra 2021 

CEOLCHOIRM NA mBord 
Oideachais & Oiliúna 

Teastas 
rannpháirtíochta 

EANÁIR – FEABHRA 

Iarratais roimh: 25 Feabhra 
2021 

RÍRÁ AR AN RAIDIÓ 
Urraithe ag ETBI TAKE 1 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 

FEABHRA – MÁRTA 

Iarratais roimh: 26 Márta 2021 

SIAMSA NA SCÉALAÍOCHTA 
Urraithe ag TUI 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 
MÁRTA – AIBREÁN 

Iarratais roimh:30 Aibreán 2021 

TRÁCHTAIRE SPÓIRT NA BLIANA 
Urraithe ag Conradh na Gaeilge 

€500 don scoil 
Trófaí 

Teastas 
FEABHRA – AIBREÁIN 

Iarratais roimh:30 Aibreán 2021 

FÉILE FOGHLAMA 
Urraithe ag Instructional 
Leadership Programme 

Teastas 
rannpháirtíochta 

Trófaí 

Féilire na nImeachtaí 
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Ócáid 
 

BLAG na BLIANA 

Céard le 
déanamh 

Tugtar cuireadh do scoileanna blag a scríobh ag 
cur síos ar a dtaithí agus a n-imeachtaí a 
d’eascair as ETBI Bliain na Gaeilge. 

Spriocdháta 
 

30 Aibreán 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 

 
• Caithfidh scoileanna clárú don chomórtas trí 

fhoirm iontrála a sheoladh ar ais faoin 16 DF. 
• Féadfaidh scoileanna a modh féin a roghnú 

chun an blag a thaifeadadh e.g. ar shuíomh 
Gréasáin na scoile, sraith nuachtlitreacha, 
mar fhotha ar na meáin shóisialta srl. 

• Ba chóir go mbeadh an blag ina chuntas 
leanúnach agus gníomhaíochtaí / imeachtaí 
gabhála i rith na bliana 

• Féadfaidh scoláirí agus baill foirne cur leis an 
mblag 

• Ba chóir go ndéanfadh coiste scoláirí Bliain na 
Gaeilge maoirseacht ar an mblag. 

• Ba chóir cuntas ar an gcaoi a ndearnadh 
maoirseacht agus eagrú ar an mblag a chur 
isteach mar chuid den iontráil roimh an dáta 
deiridh 

• Ba chóir nasc leis an mblag agus / nó an leagan 
pdf a chur isteach leis an tuarascáil 
maoirseachta ar an spriocdháta nó roimhe 

• Ba chóir go mbeadh na hiontrálacha as Gaeilge 
nó dátheangach (Béarla agus Gaeilge) 

• Ba chóir go mbeadh ar a laghad post amháin 
in aghaidh na míosa sa bhlag 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

BLAG NA BLIANA 
Urraithe ag Foras na Gaeilge 

#SpraoiSanETB 
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mar fhotha ar na meáin shóisialta srl. 

• Ba chóir go mbeadh an blag ina chuntas 
leanúnach agus gníomhaíochtaí / imeachtaí 
gabhála i rith na bliana 

• Féadfaidh scoláirí agus baill foirne cur leis an 
mblag 

• Ba chóir go ndéanfadh coiste scoláirí Bliain na 
Gaeilge maoirseacht ar an mblag. 

• Ba chóir cuntas ar an gcaoi a ndearnadh 
maoirseacht agus eagrú ar an mblag a chur 
isteach mar chuid den iontráil roimh an dáta 
deiridh 

• Ba chóir nasc leis an mblag agus / nó an leagan 
pdf a chur isteach leis an tuarascáil 
maoirseachta ar an spriocdháta nó roimhe 

• Ba chóir go mbeadh na hiontrálacha as Gaeilge 
nó dátheangach (Béarla agus Gaeilge) 

• Ba chóir go mbeadh ar a laghad post amháin 
in aghaidh na míosa sa bhlag 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

BLAG NA BLIANA 
Urraithe ag Foras na Gaeilge 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 

BLAG na BLIANA 

Céard le 
déanamh 

Tugtar cuireadh do scoileanna blag a scríobh ag 
cur síos ar a dtaithí agus a n-imeachtaí a 
d’eascair as ETBI Bliain na Gaeilge. 

Spriocdháta 
 

30 Aibreán 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
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Gaeilge maoirseacht ar an mblag. 
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BLAG NA BLIANA 
Urraithe ag Foras na Gaeilge 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 

GRADAM NA GAEILGE BOIRD OIDEACHAIS & 
OILIÚNA ÉIREANN 

Céard le 
déanamh 
 

Is gradam speisialta é Gradam na Gaeilge a 
thabharfar don scoil a théann thar agus níos faide 
chun teanga agus cultúr Gaeilge a chur chun cinn 
laistigh dá scoil. Cé go nglacfaidh an scoil páirt 
in imeachtaí Bliain na Gaeilge, smaoineoidh 
buaiteoir na catagóire seo lasmuigh den bhosca 
agus cuirfidh sé gníomhaíochtaí agus comórtais 
bhreise chun cinn laistigh dá scoil. 

Spriocdháta  
 

30 Aibreán 2021 

Rialacha an 
chomórtais 

 
• Caithfear féilire imeachtaí a choinneáil le 

fianaise dhoiciméadaithe mar thaca leis an 
obair a dhéantar. 

• Ba cheart do Choiste Scoláirí Bliain na Gaeilge 
maoirseacht a dhéanamh ar chomhordú 
imeachtaí. 

• Ba chóir tuarascáil a thugann breac-chuntas ar 
iarrachtaí na scoile a chur isteach roimh an 
spriocdháta. 

• Féadfar an tuarascáil deiridh a chur isteach i 
bhformáid rogha na scoile e.g. gearrscannán, 
cur i láthair powerpoint, PDF, eile. 

• Féadfar an tuarascáil deiridh a chur isteach i 
nGaeilge nó go Dátheangach (Béarla agus 
Gaeilge) 

• Ba chóir go gcuirfeadh an cur i láthair deiridh 
béim ar nádúr éagsúil na ngníomhaíochtaí 
chomh maith le cuimsiú na mbliainghrúpaí go 
léir. 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

GRADAM NA GAEILGE 
Urraithe ag Foras na Gaeilge 

#SpraoiSanETB 
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GRADAM NA GAEILGE 
Urraithe ag Foras na Gaeilge 
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Ócáid 
 

GRADAM NA GAEILGE BOIRD OIDEACHAIS & 
OILIÚNA ÉIREANN 

Céard le 
déanamh 
 

Is gradam speisialta é Gradam na Gaeilge a 
thabharfar don scoil a théann thar agus níos faide 
chun teanga agus cultúr Gaeilge a chur chun cinn 
laistigh dá scoil. Cé go nglacfaidh an scoil páirt 
in imeachtaí Bliain na Gaeilge, smaoineoidh 
buaiteoir na catagóire seo lasmuigh den bhosca 
agus cuirfidh sé gníomhaíochtaí agus comórtais 
bhreise chun cinn laistigh dá scoil. 

Spriocdháta  
 

30 Aibreán 2021 

Rialacha an 
chomórtais 

 
• Caithfear féilire imeachtaí a choinneáil le 

fianaise dhoiciméadaithe mar thaca leis an 
obair a dhéantar. 

• Ba cheart do Choiste Scoláirí Bliain na Gaeilge 
maoirseacht a dhéanamh ar chomhordú 
imeachtaí. 

• Ba chóir tuarascáil a thugann breac-chuntas ar 
iarrachtaí na scoile a chur isteach roimh an 
spriocdháta. 

• Féadfar an tuarascáil deiridh a chur isteach i 
bhformáid rogha na scoile e.g. gearrscannán, 
cur i láthair powerpoint, PDF, eile. 

• Féadfar an tuarascáil deiridh a chur isteach i 
nGaeilge nó go Dátheangach (Béarla agus 
Gaeilge) 

• Ba chóir go gcuirfeadh an cur i láthair deiridh 
béim ar nádúr éagsúil na ngníomhaíochtaí 
chomh maith le cuimsiú na mbliainghrúpaí go 
léir. 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

GRADAM NA GAEILGE 
Urraithe ag Foras na Gaeilge 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 

CUMARSÁID LE CAIRDE 
 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna páirt a ghlacadh 
san fhiontar nua corraitheach seo chun 
scoileanna a nascadh beagnach. 
Beidh grúpa ranga ó scoil péireáilte le grúpa 
ranga ó scoil eile. Is é aidhm na beirte deiseanna 
a thabhairt do scoláirí idirghníomhú le scoláirí 
eile trí mheán na Gaeilge. Féadfaidh múinteoirí 
sraith cruinnithe ar líne a sceidealú (uair sa 
tseachtain nó in aghaidh na míosa b’fhéidir). 
Spreagtar díospóireachtaí pleanáilte, 
díospóireachtaí, comhráite 

Spriocdháta 
 

Tuarascáil curtha isteach faoin 30 Aibreán 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 

• Ar an bhfoirm chlárúcháin, cuir in iúl cén 
bliainghrúpa (í) atá le bheith rannpháirteach 

• Féadfaidh níos mó ná grúpa ranga amháin in 
aghaidh na scoile páirt a ghlacadh 

• Eagraíonn agus déanann múinteoirí 
maoirseacht ar na cruinnithe fíorúla 

• Ní féidir aon sonraí teagmhála a roinnt le 
scoláirí. 

• Ní cheadaítear do scoláirí teagmháil a 
dhéanamh leis an scoil eile gan an múinteoir 
a bheith i láthair. 

• Ba chóir do gach rang rannpháirteach 
tuarascáil ag cur síos ar an eispéireas a chur 
isteach ag imlíniú na rannpháirtíochta, na 
ngníomhaíochtaí agus na dtairbhí 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

CUMARSÁID LE CAIRDE 
Urraithe ag ETBI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 

CUMARSÁID LE CAIRDE 
 

Céard le 
déanamh 
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Ócáid 
 

CUMARSÁID LE CAIRDE 
 

Céard le 
déanamh 
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ranga ó scoil eile. Is é aidhm na beirte deiseanna 
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aghaidh na scoile páirt a ghlacadh 
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dhéanamh leis an scoil eile gan an múinteoir 
a bheith i láthair. 

• Ba chóir do gach rang rannpháirteach 
tuarascáil ag cur síos ar an eispéireas a chur 
isteach ag imlíniú na rannpháirtíochta, na 
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Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

CUMARSÁID LE CAIRDE 
Urraithe ag ETBI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 
 

COMÓRTAS RAP –  
RÓGAIRÍ AN RAP 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna ‘rap’ nua-
chumtha a chur isteach ar cheist thráthúil. 
Tugtar cuireadh do ghrúpaí ranga iomláine páirt 
a ghlacadh seachas scoláirí aonair 

Spriocdháta 
 

27 Deireadh Fómhair 2020 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Ní chóir go mbeadh an rap níos faide ná 3 

nóiméad 
• Caithfidh liricí a bheith nua-chumtha 
• Ba chóir go mbeadh na hiontrálacha i nGaeilge 

amháin 
• Ba chóir doiciméad focal leis na liricí a chur 

isteach le físeán / taifeadadh den ghrúpa 
ranga ag déanamh cuir I láthair 

• Ba chóir go mbeadh rian taca gan liricí Béarla 
san fhíseán/taifeadadh deiridh 

• Má tá dhá iontráil nó níos mó ag scoil ag an 
leibhéal sóisearach agus sinsearach, ba 
cheart cinntí áitiúla a dhéanamh iontráil 
sóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig an 
gcéim Náisiúnta 

 
 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

RÓGAIRÍ AN RAP 
Urraithe ag ASTI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 
 

COMÓRTAS RAP –  
RÓGAIRÍ AN RAP 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna ‘rap’ nua-
chumtha a chur isteach ar cheist thráthúil. 
Tugtar cuireadh do ghrúpaí ranga iomláine páirt 
a ghlacadh seachas scoláirí aonair 

Spriocdháta 
 

27 Deireadh Fómhair 2020 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Ní chóir go mbeadh an rap níos faide ná 3 

nóiméad 
• Caithfidh liricí a bheith nua-chumtha 
• Ba chóir go mbeadh na hiontrálacha i nGaeilge 

amháin 
• Ba chóir doiciméad focal leis na liricí a chur 

isteach le físeán / taifeadadh den ghrúpa 
ranga ag déanamh cuir I láthair 

• Ba chóir go mbeadh rian taca gan liricí Béarla 
san fhíseán/taifeadadh deiridh 

• Má tá dhá iontráil nó níos mó ag scoil ag an 
leibhéal sóisearach agus sinsearach, ba 
cheart cinntí áitiúla a dhéanamh iontráil 
sóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig an 
gcéim Náisiúnta 

 
 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

RÓGAIRÍ AN RAP 
Urraithe ag ASTI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 
 

COMÓRTAS RAP –  
RÓGAIRÍ AN RAP 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna ‘rap’ nua-
chumtha a chur isteach ar cheist thráthúil. 
Tugtar cuireadh do ghrúpaí ranga iomláine páirt 
a ghlacadh seachas scoláirí aonair 

Spriocdháta 
 

27 Deireadh Fómhair 2020 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Ní chóir go mbeadh an rap níos faide ná 3 

nóiméad 
• Caithfidh liricí a bheith nua-chumtha 
• Ba chóir go mbeadh na hiontrálacha i nGaeilge 

amháin 
• Ba chóir doiciméad focal leis na liricí a chur 

isteach le físeán / taifeadadh den ghrúpa 
ranga ag déanamh cuir I láthair 

• Ba chóir go mbeadh rian taca gan liricí Béarla 
san fhíseán/taifeadadh deiridh 

• Má tá dhá iontráil nó níos mó ag scoil ag an 
leibhéal sóisearach agus sinsearach, ba 
cheart cinntí áitiúla a dhéanamh iontráil 
sóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig an 
gcéim Náisiúnta 

 
 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

RÓGAIRÍ AN RAP 
Urraithe ag ASTI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 
 

SPRAOI LE SCANNÁN 
 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna script scannáin a 
ullmhú agus scannán / clár faisnéise a 
dhéanamh ar ábhar dá rogha féin. 

Spriocdháta 
 

 
18 Nollaig 2020 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Caithfidh iarratais scannán a bheith i nGaeilge 
• Níor chóir go mbeadh na scannáin níos faide 

ná 15 nóiméad 
• Ba chóir tuarascáil i scríbhinn a thugann 

breac-chuntas ar an bpróiseas táirgthe agus 
achoimre ar an ábhar a chur isteach leis an 
iontráil deiridh (Féadfar an tuarascáil a chur 
isteach i nGaeilge nó i mBéarla) 

• I gcás go leor tionscadal i scoil, déanfar 
cinneadh ag leibhéal na scoile maidir le 
hiontráil shóisearach amháin agus iontráil 
shinsearach amháin chun dul ar aghaidh chuig 
an gCraobh Náisiúnta 

• Ba chóir iontrálacha a chur isteach mar 
chomhaid MP4 nó nasc YouTube. 

 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

 

SPRAOI LE SCANNÁIN 
Urraithe ag TG4 

#SpraoiSanETB 
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SPRAOI LE SCANNÁN 
 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna script scannáin a 
ullmhú agus scannán / clár faisnéise a 
dhéanamh ar ábhar dá rogha féin. 

Spriocdháta 
 

 
18 Nollaig 2020 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Caithfidh iarratais scannán a bheith i nGaeilge 
• Níor chóir go mbeadh na scannáin níos faide 

ná 15 nóiméad 
• Ba chóir tuarascáil i scríbhinn a thugann 

breac-chuntas ar an bpróiseas táirgthe agus 
achoimre ar an ábhar a chur isteach leis an 
iontráil deiridh (Féadfar an tuarascáil a chur 
isteach i nGaeilge nó i mBéarla) 

• I gcás go leor tionscadal i scoil, déanfar 
cinneadh ag leibhéal na scoile maidir le 
hiontráil shóisearach amháin agus iontráil 
shinsearach amháin chun dul ar aghaidh chuig 
an gCraobh Náisiúnta 

• Ba chóir iontrálacha a chur isteach mar 
chomhaid MP4 nó nasc YouTube. 

 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

 

SPRAOI LE SCANNÁIN 
Urraithe ag TG4 

#SpraoiSanETB 
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SPRAOI LE SCANNÁN 
 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna script scannáin a 
ullmhú agus scannán / clár faisnéise a 
dhéanamh ar ábhar dá rogha féin. 

Spriocdháta 
 

 
18 Nollaig 2020 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Caithfidh iarratais scannán a bheith i nGaeilge 
• Níor chóir go mbeadh na scannáin níos faide 

ná 15 nóiméad 
• Ba chóir tuarascáil i scríbhinn a thugann 

breac-chuntas ar an bpróiseas táirgthe agus 
achoimre ar an ábhar a chur isteach leis an 
iontráil deiridh (Féadfar an tuarascáil a chur 
isteach i nGaeilge nó i mBéarla) 

• I gcás go leor tionscadal i scoil, déanfar 
cinneadh ag leibhéal na scoile maidir le 
hiontráil shóisearach amháin agus iontráil 
shinsearach amháin chun dul ar aghaidh chuig 
an gCraobh Náisiúnta 

• Ba chóir iontrálacha a chur isteach mar 
chomhaid MP4 nó nasc YouTube. 

 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

 

 

SPRAOI LE SCANNÁIN 
Urraithe ag TG4 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 

Comórtas Cumadóireachta – Amhrán na 
mBord Oideachais & Oiliúna 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna páirt a ghlacadh sa 
chomórtas uathúil speisialta seo chun Amhrán ETB a 
chumadh. Cuimseoidh an tAmhrán seo a bhfuil i scoil 
ETB - Ilchreidmheach, Stáit, Comhoideachas le 
croíluachanna barr feabhais san oideachas, cúram, 
pobal, meas agus comhionannas. Iarrann an ócáid 
seo iontrálacha ó mhic léinn, baill foirne agus / nó 
comhoibrithe ón bhfoireann agus ó mhic léinn. 

Clárú don 
Chomórtas 

Foirm iontrála le seoladh ar ais trí ríomhphost le 
clárú faoin Aoine, 16 Deireadh Fómhair 2020 

Spriocdháta 15 Eanáir 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 

• Chun críche an chomórtais seo, ba chóir liricí a 
chur isteach i nGaeilge agus i mBéarla 

• Séisí agus liricí bunaidh amháin 
• Ba chóir iontrálacha a chur isteach le doiciméad 

focal liricí agus taifeadadh MP3 den iontráil 
• Fáilteofar roimh iontrálacha ó gach ball de phobal 

na scoile 
• Níor chóir d’iontrálacha tagairt a dhéanamh dá 

scoil féin sna liricí mar ba chóir go mbeadh sé 
coitianta do gach scoil de chuid an BOO 

• Cé go mbeidh buaiteoir an chomórtais ann, 
forchoimeádann ETBI an ceart sin gan an iontráil 
bhuacach a úsáid mar Amhrán Oifigiúil an BOO 

• Forchoimeádann ETBI an ceart iarraidh ar bheirt 
iomaitheoir nó níos mó comhoibriú tar éis na 
hócáide chun leagan críochnaithe a thabhairt ar 
aird 

• I gcás an chomórtais seo amháin, beidh cead ag 
an scoil na trí hiarrachtaí is fearr ón scoil a chur 
ar aghaidh chuig ETBI  

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

Amhrán na mBord Oideachais & Oiliúna 
Urraithe ag ETBI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 

Comórtas Cumadóireachta – Amhrán na 
mBord Oideachais & Oiliúna 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna páirt a ghlacadh sa 
chomórtas uathúil speisialta seo chun Amhrán ETB a 
chumadh. Cuimseoidh an tAmhrán seo a bhfuil i scoil 
ETB - Ilchreidmheach, Stáit, Comhoideachas le 
croíluachanna barr feabhais san oideachas, cúram, 
pobal, meas agus comhionannas. Iarrann an ócáid 
seo iontrálacha ó mhic léinn, baill foirne agus / nó 
comhoibrithe ón bhfoireann agus ó mhic léinn. 

Clárú don 
Chomórtas 

Foirm iontrála le seoladh ar ais trí ríomhphost le 
clárú faoin Aoine, 16 Deireadh Fómhair 2020 

Spriocdháta 15 Eanáir 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 

• Chun críche an chomórtais seo, ba chóir liricí a 
chur isteach i nGaeilge agus i mBéarla 

• Séisí agus liricí bunaidh amháin 
• Ba chóir iontrálacha a chur isteach le doiciméad 

focal liricí agus taifeadadh MP3 den iontráil 
• Fáilteofar roimh iontrálacha ó gach ball de phobal 

na scoile 
• Níor chóir d’iontrálacha tagairt a dhéanamh dá 

scoil féin sna liricí mar ba chóir go mbeadh sé 
coitianta do gach scoil de chuid an BOO 

• Cé go mbeidh buaiteoir an chomórtais ann, 
forchoimeádann ETBI an ceart sin gan an iontráil 
bhuacach a úsáid mar Amhrán Oifigiúil an BOO 

• Forchoimeádann ETBI an ceart iarraidh ar bheirt 
iomaitheoir nó níos mó comhoibriú tar éis na 
hócáide chun leagan críochnaithe a thabhairt ar 
aird 

• I gcás an chomórtais seo amháin, beidh cead ag 
an scoil na trí hiarrachtaí is fearr ón scoil a chur 
ar aghaidh chuig ETBI  

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

Amhrán na mBord Oideachais & Oiliúna 
Urraithe ag ETBI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 

Comórtas Cumadóireachta – Amhrán na 
mBord Oideachais & Oiliúna 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna páirt a ghlacadh sa 
chomórtas uathúil speisialta seo chun Amhrán ETB a 
chumadh. Cuimseoidh an tAmhrán seo a bhfuil i scoil 
ETB - Ilchreidmheach, Stáit, Comhoideachas le 
croíluachanna barr feabhais san oideachas, cúram, 
pobal, meas agus comhionannas. Iarrann an ócáid 
seo iontrálacha ó mhic léinn, baill foirne agus / nó 
comhoibrithe ón bhfoireann agus ó mhic léinn. 

Clárú don 
Chomórtas 

Foirm iontrála le seoladh ar ais trí ríomhphost le 
clárú faoin Aoine, 16 Deireadh Fómhair 2020 

Spriocdháta 15 Eanáir 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 

• Chun críche an chomórtais seo, ba chóir liricí a 
chur isteach i nGaeilge agus i mBéarla 

• Séisí agus liricí bunaidh amháin 
• Ba chóir iontrálacha a chur isteach le doiciméad 

focal liricí agus taifeadadh MP3 den iontráil 
• Fáilteofar roimh iontrálacha ó gach ball de phobal 

na scoile 
• Níor chóir d’iontrálacha tagairt a dhéanamh dá 

scoil féin sna liricí mar ba chóir go mbeadh sé 
coitianta do gach scoil de chuid an BOO 

• Cé go mbeidh buaiteoir an chomórtais ann, 
forchoimeádann ETBI an ceart sin gan an iontráil 
bhuacach a úsáid mar Amhrán Oifigiúil an BOO 

• Forchoimeádann ETBI an ceart iarraidh ar bheirt 
iomaitheoir nó níos mó comhoibriú tar éis na 
hócáide chun leagan críochnaithe a thabhairt ar 
aird 

• I gcás an chomórtais seo amháin, beidh cead ag 
an scoil na trí hiarrachtaí is fearr ón scoil a chur 
ar aghaidh chuig ETBI  

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

Amhrán na mBord Oideachais & Oiliúna 
Urraithe ag ETBI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 
 

CEOLCHOIRM NA mBord Oideachais & Oiliúna 
(Ar líne) 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna iontrálacha a 
chur ar aghaidh chun páirt a ghlacadh i 
gCeolchoirm Bliain na Gaeilge de chuid ETBI. 
Mar gheall ar shrianta, beidh an cheolchoirm ar 
siúl ar líne 

Spriocdháta 
 

Iontrálacha don ghearrliosta faoin 15 Eanáir’21 
Dáta Sealadach don cheolchoirm: 26 Feabhra’21 

Rialacha na 
hÓcáide 
 
 
 
 
 
 

• Breithneofar gach cineál ealaíon taibhithe le 
haghaidh rannpháirtíochta 

• Ní fhéadfaidh gníomhartha damhsa ach ceol ó 
Cheoltóirí Gaelacha a úsáid 

• Ní féidir liricí d’iontrálacha amhránaíochta a 
bheith i nGaeilge amháin 

• Ba chóir do scoileanna cuireadh a thabhairt 
d’aighneachtaí ó gach scoláire agus comórtas 
a reáchtáil ag leibhéal áitiúil chun iontráil 
shóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig céim 
an ghearrliosta Náisiúnta 

• Ba chóir do gach iontráil a chuirtear ar 
aghaidh ó scoileanna fístaifeadadh den acht a 
chur isteach. 

• Cuirfear scoileanna ar an eolas faoin toradh go 
luath i mí Feabhra 

• Beidh an cheolchoirm ar siúl i mí Feabhra 2021 
nuair a bheidh gach scoil de chuid an BOO ag 
féachaint ar an gcraoladh ag an am céanna. 

 
Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 

 
 
 
 

CEOLCHOIRM NA mBORD  
OIDEACHAIS & OILIÚNA 
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Ócáid 
 
 

CEOLCHOIRM NA mBord Oideachais & Oiliúna 
(Ar líne) 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna iontrálacha a 
chur ar aghaidh chun páirt a ghlacadh i 
gCeolchoirm Bliain na Gaeilge de chuid ETBI. 
Mar gheall ar shrianta, beidh an cheolchoirm ar 
siúl ar líne 

Spriocdháta 
 

Iontrálacha don ghearrliosta faoin 15 Eanáir’21 
Dáta Sealadach don cheolchoirm: 26 Feabhra’21 

Rialacha na 
hÓcáide 
 
 
 
 
 
 

• Breithneofar gach cineál ealaíon taibhithe le 
haghaidh rannpháirtíochta 

• Ní fhéadfaidh gníomhartha damhsa ach ceol ó 
Cheoltóirí Gaelacha a úsáid 

• Ní féidir liricí d’iontrálacha amhránaíochta a 
bheith i nGaeilge amháin 

• Ba chóir do scoileanna cuireadh a thabhairt 
d’aighneachtaí ó gach scoláire agus comórtas 
a reáchtáil ag leibhéal áitiúil chun iontráil 
shóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig céim 
an ghearrliosta Náisiúnta 

• Ba chóir do gach iontráil a chuirtear ar 
aghaidh ó scoileanna fístaifeadadh den acht a 
chur isteach. 

• Cuirfear scoileanna ar an eolas faoin toradh go 
luath i mí Feabhra 

• Beidh an cheolchoirm ar siúl i mí Feabhra 2021 
nuair a bheidh gach scoil de chuid an BOO ag 
féachaint ar an gcraoladh ag an am céanna. 

 
Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
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Ócáid 
 
 

CEOLCHOIRM NA mBord Oideachais & Oiliúna 
(Ar líne) 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna iontrálacha a 
chur ar aghaidh chun páirt a ghlacadh i 
gCeolchoirm Bliain na Gaeilge de chuid ETBI. 
Mar gheall ar shrianta, beidh an cheolchoirm ar 
siúl ar líne 

Spriocdháta 
 

Iontrálacha don ghearrliosta faoin 15 Eanáir’21 
Dáta Sealadach don cheolchoirm: 26 Feabhra’21 

Rialacha na 
hÓcáide 
 
 
 
 
 
 

• Breithneofar gach cineál ealaíon taibhithe le 
haghaidh rannpháirtíochta 

• Ní fhéadfaidh gníomhartha damhsa ach ceol ó 
Cheoltóirí Gaelacha a úsáid 

• Ní féidir liricí d’iontrálacha amhránaíochta a 
bheith i nGaeilge amháin 

• Ba chóir do scoileanna cuireadh a thabhairt 
d’aighneachtaí ó gach scoláire agus comórtas 
a reáchtáil ag leibhéal áitiúil chun iontráil 
shóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig céim 
an ghearrliosta Náisiúnta 

• Ba chóir do gach iontráil a chuirtear ar 
aghaidh ó scoileanna fístaifeadadh den acht a 
chur isteach. 

• Cuirfear scoileanna ar an eolas faoin toradh go 
luath i mí Feabhra 

• Beidh an cheolchoirm ar siúl i mí Feabhra 2021 
nuair a bheidh gach scoil de chuid an BOO ag 
féachaint ar an gcraoladh ag an am céanna. 

 
Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 

 
 
 
 

CEOLCHOIRM NA mBORD  
OIDEACHAIS & OILIÚNA 
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Ócáid 
 
 

COMÓRTAS RAIDIÓ - RÍRÁ AR AN RAIDIÓ 
 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna clár raidió a 
tháirgeadh le fócas ar cheann amháin / níos mó 
/ gach Sprioc Forbartha Inbhuanaithe - ag 
nascadh le tionscnamh atá ar siúl sa scoil 

Clárú don 
chomórtas 

Foirm iontrála le seoladh ar ais trí ríomhphost le 
clárú faoin Aoine, 16 Deireadh Fómhair 2020 

Spriocdháta 25 Feabhra 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Caithfidh cláir raidió a bheith i nGaeilge 
• Níor chóir go mbeadh cláir raidió níos faide ná 

15 nóiméad 
• Ba chóir tuarascáil i scríbhinn a thugann 

breac-chuntas ar an bpróiseas táirgthe agus 
achoimre ar an toiliú a chur isteach leis an 
iontráil deiridh (Féadfar an tuarascáil a chur 
isteach i nGaeilge nó i mBéarla) 

• I gcás go leor tionscadal i scoil, déanfar 
cinneadh ag leibhéal na scoile maidir le 
hiontráil shóisearach amháin agus iontráil 
shinsearach amháin chun dul ar aghaidh chuig 
an gCraobh Náisiúnta 

• Ba chóir iontrálacha a chur isteach mar 
chomhaid MP3 

• Féadfaidh iontrálacha díriú ar thionscnaimh 
SDG laistigh dá scoil nó ina bpobal áitiúil 
agus iniúchadh a dhéanamh ar na 
saincheisteanna domhanda níos leithne 
freisin 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

RÍRÍ AR AN RAIDIÓ 
Urraithe ag ETBI TAKE 1 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 
 

COMÓRTAS RAIDIÓ - RÍRÁ AR AN RAIDIÓ 
 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna clár raidió a 
tháirgeadh le fócas ar cheann amháin / níos mó 
/ gach Sprioc Forbartha Inbhuanaithe - ag 
nascadh le tionscnamh atá ar siúl sa scoil 

Clárú don 
chomórtas 

Foirm iontrála le seoladh ar ais trí ríomhphost le 
clárú faoin Aoine, 16 Deireadh Fómhair 2020 

Spriocdháta 25 Feabhra 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Caithfidh cláir raidió a bheith i nGaeilge 
• Níor chóir go mbeadh cláir raidió níos faide ná 

15 nóiméad 
• Ba chóir tuarascáil i scríbhinn a thugann 

breac-chuntas ar an bpróiseas táirgthe agus 
achoimre ar an toiliú a chur isteach leis an 
iontráil deiridh (Féadfar an tuarascáil a chur 
isteach i nGaeilge nó i mBéarla) 

• I gcás go leor tionscadal i scoil, déanfar 
cinneadh ag leibhéal na scoile maidir le 
hiontráil shóisearach amháin agus iontráil 
shinsearach amháin chun dul ar aghaidh chuig 
an gCraobh Náisiúnta 

• Ba chóir iontrálacha a chur isteach mar 
chomhaid MP3 

• Féadfaidh iontrálacha díriú ar thionscnaimh 
SDG laistigh dá scoil nó ina bpobal áitiúil 
agus iniúchadh a dhéanamh ar na 
saincheisteanna domhanda níos leithne 
freisin 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

RÍRÍ AR AN RAIDIÓ 
Urraithe ag ETBI TAKE 1 
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Ócáid 
 
 

COMÓRTAS RAIDIÓ - RÍRÁ AR AN RAIDIÓ 
 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna clár raidió a 
tháirgeadh le fócas ar cheann amháin / níos mó 
/ gach Sprioc Forbartha Inbhuanaithe - ag 
nascadh le tionscnamh atá ar siúl sa scoil 

Clárú don 
chomórtas 

Foirm iontrála le seoladh ar ais trí ríomhphost le 
clárú faoin Aoine, 16 Deireadh Fómhair 2020 

Spriocdháta 25 Feabhra 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Caithfidh cláir raidió a bheith i nGaeilge 
• Níor chóir go mbeadh cláir raidió níos faide ná 

15 nóiméad 
• Ba chóir tuarascáil i scríbhinn a thugann 

breac-chuntas ar an bpróiseas táirgthe agus 
achoimre ar an toiliú a chur isteach leis an 
iontráil deiridh (Féadfar an tuarascáil a chur 
isteach i nGaeilge nó i mBéarla) 

• I gcás go leor tionscadal i scoil, déanfar 
cinneadh ag leibhéal na scoile maidir le 
hiontráil shóisearach amháin agus iontráil 
shinsearach amháin chun dul ar aghaidh chuig 
an gCraobh Náisiúnta 

• Ba chóir iontrálacha a chur isteach mar 
chomhaid MP3 

• Féadfaidh iontrálacha díriú ar thionscnaimh 
SDG laistigh dá scoil nó ina bpobal áitiúil 
agus iniúchadh a dhéanamh ar na 
saincheisteanna domhanda níos leithne 
freisin 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

RÍRÍ AR AN RAIDIÓ 
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Ócáid 
 

SIAMSA NA SCÉALAÍOCHTA 
(Story-telling through Writing or Art) 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna scéal ficsean a 
insint a chuimsíonn gné de chultúr na hÉireann 
trí mheán na n-ealaíon cruthaitheach - 
scríbhneoireacht / ealaín / teicneolaíocht / eile 

Spriocdháta 
 

26 Márta 2021 
 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Tá píosaí scríofa teoranta do 500 focal 
• Is trí Ghaeilge amháin a ghlacfar le hiarratais 
• Nuair a chuirtear foirm ealaíne isteach mar 

iontráil, caithfear imlíne scríofa den scéal a 
sholáthar. 

• Nuair a chuirtear foirm ealaíne isteach mar 
iontráil, caithfear físeán a thaifeadadh chun 
an scéal a léirítear sa phíosa ealaíne a 
ghabháil. Ní mór an comhad mp4 / nasc  
YouTube a chur isteach leis an imlíne scríofa 

• Féadfaidh scoláirí comhoibriú ach gan níos 
mó ná ceathrar scoláire i ngach grúpa 

• Is foirmeacha inghlactha d’iontrálacha 
scríofa iad gearrscéalta, stiallacha grinn, 
pictiúr-scéalta, taispeántas sleamhnán 

• Má tá dhá iontráil nó níos mó ag scoil ag an 
leibhéal sóisearach agus sinsearach, ba 
cheart cinntí áitiúla a dhéanamh iontráil 
sóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig an 
gcéim Náisiúnta 

• Caithfidh sé a bheith soiléir ón iontráil cén 
ghné de chultúr na hÉireann ar díríodh air. 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

SIAMSA NA SCÉALAÍOCHTA 
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Ócáid 
 

SIAMSA NA SCÉALAÍOCHTA 
(Story-telling through Writing or Art) 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna scéal ficsean a 
insint a chuimsíonn gné de chultúr na hÉireann 
trí mheán na n-ealaíon cruthaitheach - 
scríbhneoireacht / ealaín / teicneolaíocht / eile 

Spriocdháta 
 

26 Márta 2021 
 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Tá píosaí scríofa teoranta do 500 focal 
• Is trí Ghaeilge amháin a ghlacfar le hiarratais 
• Nuair a chuirtear foirm ealaíne isteach mar 

iontráil, caithfear imlíne scríofa den scéal a 
sholáthar. 

• Nuair a chuirtear foirm ealaíne isteach mar 
iontráil, caithfear físeán a thaifeadadh chun 
an scéal a léirítear sa phíosa ealaíne a 
ghabháil. Ní mór an comhad mp4 / nasc  
YouTube a chur isteach leis an imlíne scríofa 

• Féadfaidh scoláirí comhoibriú ach gan níos 
mó ná ceathrar scoláire i ngach grúpa 

• Is foirmeacha inghlactha d’iontrálacha 
scríofa iad gearrscéalta, stiallacha grinn, 
pictiúr-scéalta, taispeántas sleamhnán 

• Má tá dhá iontráil nó níos mó ag scoil ag an 
leibhéal sóisearach agus sinsearach, ba 
cheart cinntí áitiúla a dhéanamh iontráil 
sóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig an 
gcéim Náisiúnta 

• Caithfidh sé a bheith soiléir ón iontráil cén 
ghné de chultúr na hÉireann ar díríodh air. 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
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Ócáid 
 

SIAMSA NA SCÉALAÍOCHTA 
(Story-telling through Writing or Art) 

Céard le 
déanamh 
 

Tugtar cuireadh do scoileanna scéal ficsean a 
insint a chuimsíonn gné de chultúr na hÉireann 
trí mheán na n-ealaíon cruthaitheach - 
scríbhneoireacht / ealaín / teicneolaíocht / eile 

Spriocdháta 
 

26 Márta 2021 
 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Tá píosaí scríofa teoranta do 500 focal 
• Is trí Ghaeilge amháin a ghlacfar le hiarratais 
• Nuair a chuirtear foirm ealaíne isteach mar 

iontráil, caithfear imlíne scríofa den scéal a 
sholáthar. 

• Nuair a chuirtear foirm ealaíne isteach mar 
iontráil, caithfear físeán a thaifeadadh chun 
an scéal a léirítear sa phíosa ealaíne a 
ghabháil. Ní mór an comhad mp4 / nasc  
YouTube a chur isteach leis an imlíne scríofa 

• Féadfaidh scoláirí comhoibriú ach gan níos 
mó ná ceathrar scoláire i ngach grúpa 

• Is foirmeacha inghlactha d’iontrálacha 
scríofa iad gearrscéalta, stiallacha grinn, 
pictiúr-scéalta, taispeántas sleamhnán 

• Má tá dhá iontráil nó níos mó ag scoil ag an 
leibhéal sóisearach agus sinsearach, ba 
cheart cinntí áitiúla a dhéanamh iontráil 
sóisearach amháin agus iontráil shinsearach 
amháin a roghnú le dul ar aghaidh chuig an 
gcéim Náisiúnta 

• Caithfidh sé a bheith soiléir ón iontráil cén 
ghné de chultúr na hÉireann ar díríodh air. 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

SIAMSA NA SCÉALAÍOCHTA 
Urraithe ag TUI 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid TRÁCHTAIRE SPÓIRT NA BLIANA 
 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoláirí ó gach bliainghrúpa 
taifeadadh dhá-nóiméad a ullmhú ag déanamh 
tráchtaireachta ar ócáid spóirt.  Cé a bheidh in 
ann bróga Mhichíl Uí Muircheartaigh a líonadh 
amach anseo? 
 

Spriocdháta 30 Aibreán 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 

• Ní féidir le níos mó ná beirt scoláire páirt a 
ghlacadh i dtaifeadadh na tráchtaireachta 

• Is féidir an tráchtaireacht a bhunú ar eachtra 
iarbhír nó ficseanúil 

• Féadfaidh scoláirí taifeadtaí guthaithe a 
dhéanamh thar phíosaí scannáin d’imeacht 

• Ceadaítear torann cúlra ó chluiche a bheith ar 
na taifeadtaí le héifeacht. 

• Caithfidh an tráchtaireacht a bheith i 
nGaeilge. (Ag teacht le stíl Mhichíl Uí 
Muircheartaigh, féadfar méid teoranta 
d’ábhar dátheangach a cheadú. 

• Tá cead ag mic léinn tráchtaireacht a 
dhéanamh ar spórt dá rogha féin 

• Má tá dhá iontráil nó níos mó ag scoil ag an 
leibhéal sóisearach agus sinsearach, ba cheart 
cinntí áitiúla a dhéanamh iontráil sóisearach 
amháin agus iontráil shinsearach amháin a 
roghnú le dul ar aghaidh chuig an gcéim 
Náisiúnta 

• Ní mór iontrálacha a chur isteach trí nasc mp3 
/ mp4 / youtube 

• Tabharfar cuireadh do na hiomaitheoirí 
deiridh a n-iontráil a dhéanamh ag ócáid bheo 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

TRÁCHTAIRE SPÓIRT NA BLIANA 
Urraithe ag Conradh na Gaeilge 

#SpraoiSanETB 
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TRÁCHTAIRE SPÓIRT NA BLIANA 
Urraithe ag Conradh na Gaeilge 

#SpraoiSanETB 
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Ócáid 
 
 

FÉILE FOGHLAMA 
 

Céard le 
déanamh 
 
 

Tugtar cuireadh do scoláirí / ghrúpaí ó gach 
bliainghrúpa físeán nóiméad amháin a ullmhú ar 
rud a chuidigh leo ina gcuid foghlama agus a 
d’fhéadfadh a bheith chun leasa scoláirí eile 
amach anseo (Cosúil le TeachMeet) 
 

Spriocdháta 
 

23 Aibreán 2021 

Rialacha an 
chomórtais 
 
 
 
 
 
 

 
• Ba chóir do scoláirí / grúpaí ranga píosa a 

ullmhú ag imlíniú an ábhair agus an topaic, na 
modheolaíochtaí a d’úsáid siad ina gcuid 
foghlama agus conas a chuidigh sé leo 
foghlaim 
Mar shampla: Bl. 2 - An Ghleann Álainn – 
Gaeilge – Cur síos ar na módhanna a 
chabhraigh leo foghlaim – Tionchar ar an 
bhfoghlaim 

• Tugtar cuireadh d’aighneachtaí ó gach réimse 
ábhair 

• Caithfidh gach iarracht a bheith i nGaeilge 
• Ní mór do phíosaí a bheith níos faide ná 

nóiméad amháin 
• Déanfar gach píosa a chatagóiriú ansin de réir 

ábhair agus bliana agus is féidir iad a rochtain 
trí nasc ar shuíomh Gréasáin ETBI 

Iarratais chuig gaeilge@etbi.ie 
 

 

 

FÉILE FOGHLAMA 
Urraithe ag Instructional Leadership Programme 

#SpraoiSanETB 
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FOIRM Chlárúcháin 

 

Ainm na Scoile__________________________________ 
 

Boird Oideachais & Oiliúna_________________________ 
 

School type     English-medium Irish-medium 

Entry Level  Junior   Senior 
 

An bhfuil Coiste Bhliain na Gaeilge i bhfeidhm _________ 

          (Tá/Níl) 

Teagmhálaí na Scoile_____________________________ 

         (Ball Foirne) 

Ríomhphost teagmhála___________________________ 
 

Tá an scoil sásta cloí le rialacha an chomórtais_________ 

          (Tá/Níl) 

Tugann an scoil cead do BOOÉ iarratas na scoile a úsáid ar 
mhaithe le margaíocht____________________________ 

        (Tugann/Ní thugann) 
 

Síniú an Phríomhoide______________ Dáta___________ 
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PRÓISEAS BREITHIÚNAIS 
• Breithneofar iontrálacha ó scoileanna meán-Ghaeilge agus Béarla ach 

ar leithligh. Tá duaiseanna ar fáil i ngach comórtas don dá 
chomhthéacs. 

• Déanfaidh painéal breithnithe, arna cheapadh ag Coiste Bliain na 
Gaeilge ETBI, breithiúnas ar gach iontráil de réir a fhiúntais féin. 
Tabharfar breac-chuntas ar chritéir ar fhaisnéis fhorlíontach a 
dháiltear ar scoileanna.  

 
DUAISEANNA 

• Féadfaidh Coiste Bliain na Gaeilge ETBI, dá rogha féin, suas le ceithre 
dhuais, nó gan aon duais, a dhámhachtain. Is cinneadh 
críochnaitheach cinneadh an Choiste Dámhachtana, agus ní dhéanfar 
aon chomhfhreagras. 

• Tabharfar breac-chuntas ar dhuaiseanna san fhaisnéis fhorlíontach a 
dháiltear ar scoileanna. I measc na nduaiseanna tá duaischiste don 
scoil chun tacú le forbairt na Gaeilge agus an Chultúir sa scoil, 
trófaithe, teastais. 

• Bronnfar teastas rannpháirtíochta ar gach scoil rannpháirteach 
• Iarrfar ar bhuaiteoir (í) na dámhachtana tuarascáil ghairid a sholáthar 

do ETBI ar an gcaoi ar úsáideadh a ndámhachtain laistigh de dhá mhí 
dhéag ón gcomórtas. Cuirfear foirm tuairiscithe teimpléid ar fáil. 

• Tabharfar cuireadh do bhuaiteoirí na nduaiseanna chuig searmanas 
bronnta duaiseanna ag am nuair a cheadaíonn Sláinte Poiblí a leithéid 
de chruinniú. 
 

CEAD 
• Trí iontráil a chur isteach ar ócáid / comórtas Bliain na Gaeilge de 

chuid ETBI, dearbhaíonn tú (scoláire / grúpa / rang / foireann) do 
ETBI: 

• Féadfaidh ETBI agus ETBanna d’ainm (neacha) agus do scoil a úsáid 
chun tú a aithint mar chruthaitheoir / chruthaitheoirí d’iontrála agus 
/ nó mar bhuaiteoir ar chomórtas ETBI. 

• Féadfaidh ETBI agus ETBanna d’iontráil a úsáid chun críocha cur chun 
cinn amháin, i.e. scéal nuachta ar láithreáin ghréasáin, mar scéal 
nuachta i dtuarascáil / iris / preasráiteas de chuid an ETB. 

• Coinneoidh ETBI na sonraí pearsanta go léir a sholáthraítear mar 
chuid de choinníollacha iontrála an chomórtais ar feadh dhá mhí 
dhéag tar éis dháta deiridh an chomórtais agus ní úsáidfear iad ach 
chun na críocha a bhfuil cuntas orthu thuas. 

 

GENERAL INFORMATION 
#SpraoiSanETB 
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Ba mhaith le Boird Oideachais & Oiliúna Éireann buíochas a ghabháil le gach 
duine a thacaíonn le ETBI Bliain na Gaeilge 2020/21 agus a imeachtaí.

Imeachtaí agus leabhrán ETBI Bliain na Gaeilge 2020/21 ullmhaithe agus 
eisithe ag Gean Gilger, Oifigeach um Bheartas agus Fhorbairt Oideachais  
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