
Cruthaigh cluiche. Athraigh an domhan.

Comórtas é seo a chuirtear ar fáil do dhaoine óga ar 
mhaith leo an domhan a athrú, agus a chreideann gur 
féidir a leithéid a dhéanamh trí mheán na gcluichí.
Caithfidh gach iontráil téama Oideachas Forbartha a iniúchadh 
agus é a bheith ar fáil i gceann de na formáidí seo leanas:

Bunscoil Shinsearach Iar-bhunscoil Ógeagras

Caithfidh gach iontráil teacht chugainn faoin 12 Aibreán 2019 
agus a bheith i gceann de na catagóirí seo: 

Cluiche Cláir Cluiche Cártaí Cluiche Físe

TRÓCAIRE
GNÍOMHAIRÍ ATHRAITHE

Tá samplaí de chluichí oiriúnacha ó 
thaobh an Oideachais Fhorbartha de ar 
fáil ag: trocaire.org/gamechangers

Cuirtear fáilte roimh iontrálacha Luath-Óige/Bunscoil Shóisearach cé nach bhfuil 
comórtas Gníomhairí Athraithe ann ag an leibhéal seo.



ceisteanna 
coitianta

Conas a chuirtear iontráil isteach?
Is féidir le duine aonair nó rang nó grúpa cluiche a chruthú. Caithfidh gur 
imir daoine eile an cluiche (cairde, teaghlaigh, ranganna eile). Caithfidh an 
cruthaitheoir foirm ar leathanach 3 a líonadh agus a chur ar aghaidh, agus an cur 
síos ar an gcluiche a bheith leis. 

•	 Ba cheart an cluiche féin a chur chugainn tríd an bpost ionas gur féidir leis 
na moltóirí é a thriail. Má tá sé rómhór le cur sa phost glacfar le grianghraif 
nó le cur síos ar fhíseán. 

•	 Cuir cluichí cártaí chugainn tríd an bpost
•	 Cuir cluichí digiteacha chugainn ar ríomhphost

ROI: Gníomhairí Athraithe Trócaire, Trócaire, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

NI: Gníomhairí Athraithe Trócaire, Trócaire, 50 Sráid an Rí, Béal Feirste, BT16AD

Ríomhphost: gamechangers@trocaire.org

Conas a dhéanfar an mholtóireacht?
Beidh painéal moltóirí ann. Beidh foireann Trócaire páirteach, saineolaithe ar 
na cluichí agus oideoirí ann. Bronnfar marcanna de réir na tuisceana agus na 
hionbhá a léirítear maidir leis an téama Oideachas Forbartha a bheadh faoi 
chaibidil. Tá na critéir mholtóireachta le sonrú ag: trocaire.org/ gamechangers. 
Cuirfear ocht n-iarracht déag ó na trí chatagóir ar ghearrliosta de réir na 
marcanna is airde a bronnadh. Tabharfar cuireadh do cheathrar ógánach agus 
beirt fásta teacht agus an cluiche ón ngearrliosta a thaispeáint ag an Helix, Baile 
Átha Cliath ar an 16 Bealtaine 2019. Beidh deis ag na daoine óga na cluichí ar 
fad a imirt agus vóta a chaitheamh ar son an cheann is fearr leo. Cuirfear na 
vótaí sin isteach le marcanna na moltóirí ar an lá, leis an mbuaiteoir a aithint, 
agus leis na duaiseanna a bhronnadh

Cad iad na duaiseanna?
Bronnfar teastas ar an uile dhalta a chuireann isteach ar an gcomórtas. Bronnfar 
plaiceanna scoile ar na cluichí ar an ngearrliosta. Tá tuilleadh eolais ar leathanach 
4 maidir leis na duaiseanna i ngach aon chatagóir. Níl comórtas i gceist don 
Luath-Óige nó do lucht na bunscoile sóisearaí.  Tá an bhéim anseo ar pháirt 
a ghlacadh agus ar an gcuimsiú, agus bronnfar teastas agus suaitheantas 
Ghníomhairí Athraithe Trócaire ar chách a ghlacann páirt ó na ranganna sin, le 
haitheantas a thabhairt don chruthaitheacht agus don fhoghlaim.



Ainm na Scoile:    

Uimhir Rolla:   

Ainm an Oide:   

Ríomhphost an Oide:

Rang:

Ainm an Chluiche:   

Cé mhéad páiste a chruthaigh an cluiche?:   

Cé mhéad páiste a d’imir an cluiche?:   

FOIRM IONTRÁLA

Déanann Trócaire do chuid sonraí a 
bhailiú agus a phróiseáil ionas gur féidir 
tú a choimeád ar an eolas maidir le dul 
chun cinn na hiontrála i gcomórtas na 
nGníomhairí Athraithe. 

   Má tá tuilleadh eolais uait faoi obair 
Oideachas Forbartha Trócaire ar 
ríomhphost cuir tic anseo.

Tá gach sonra a chuirtear chuig Trócaire faoi 
chosaint na reachtaíochta maidir le cosaint 
sonraí, sé sin an Rialachán Ginearálta AE 
maidir le Cosaint  Sonraí (GDPR) agus 
an tAcht um Chosaint Sonraí in Éirinn 
2018. Rinneadh leasú ar rialacha an AE le 
cearta príobháideachais an duine aonair a 
chosaint, agus cuirtear ceangaltas sonrach 
ar eagrais ar nós Trócaire maidir le cosaint 
sonraí an duine aonair a chruinnítear, a 
úsáidtear agus a stóráiltear. 

Má tá ceist ar bith agat maidir leis 
an bhfógra Chosaint Sonraí, nó 
amhras ort maidir leis an mbealach 
ina mbeidh sonraí príobháideacha á 
phróiseáil ag  Trócaire bí i dteagmháil 
leis an oifigeach cosanta sonraí 
ag: DPO@trocaire.org nó féach an 
polasaí príobháideachais ag: https://
www.trocaire.org/privacy-security

DÉAN CÓIP & CUIR ISTEACH LEIS AN IONTRÁIL

Déan cur síos ar an gcluiche. Freagair na ceisteanna: 

1. Conas a imrítear an cluiche?
2. Cad atá le foghlaim uaidh?
3. Cén fáth ar roghnaigh sibh an fhormáid seo?



Duaiseanna  
an Chomórtais 

Gnóthóidh an cluiche is fearr i ngach 
aon chatagóir turas chuig an Cool Planet 
Experience (coolplanetexperience.org) 
in Áth na Sceire, Co. Chill Mhantáin 
don rang/ógeagras. Cuirfear na trí 
chluichí buacha ar aghaidh chuig an 7ú 
Chomórtas do Chluichí Oideachais. 
Cuirfear an cluiche is fearr ar  
ghearrliosta, lena thaispeáint ag an 
gcraobh in Odense na Danmhairge ar  
an 3-4 Deireadh Fómhair. 

‘Tionscadal Hondúras’, cluiche a 
chruthaigh foireann Oideachas Forbartha 
Trócaire a bhuaigh an duais don chluiche 
sa chatagóir ‘Cluiche san Fhorbairt’ i 
gcomórtas idirnáisiúnta 2018. Tá sé ar 
fáil ag: trocaire.org/gamechangers

Beidh gach oide a ghlacann páirt, i dteideal cur isteach ar áit ar chlár 
malairte Trócaire d’oidí. Aithnítear obair eisceachtúil a bhaineann leis an 
Oideachas Forbartha in Éirinn. Roghnaítear cúigear oide le dul go Uganda 
mí Dheireadh Fómhair 2019, agus glacfar chun na hÉireann le cúigear oide 
ó Uganda mí Eanáir 2020. Céard a dhéanfaidh rannpháirtithe an chláir? Páirt 
a ghlacadh i gceardlanna a dhéanann scrúdú ar chultúir, ar chórais agus ar 
mhodheolaíocht oideachais, cuairteanna a thabhairt ar scoileanna agus ar 
ollscoileanna, taithí a fháil maidir le hobair Trócaire.

Daoine a ghlac páirt i nDúshlán Athraithe 

Aeráide Trócaire ag Mórshiúl Phobal na 

hAeráide i mBaile Átha Cliath mí na Samhna 

2015. Grianghraf: Trócaire

Godfrey Arims rannpháirtí TMADE 2018 agus Stephen Farley, Oifigeach Oideachais Trócaire. Grianghraf: Trócaire
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