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TRÓCAIRE
MALAIRT CLUICHE - MALAIRT INTINNE      

Téigh ar-líne go trocaire.org/gamechangers i gcomhair treoracha le 
h-aghaidh cluichí a dhearú, chun an fhoirm iontrála a íoslódáil agus le 
breathnú ar na h-iontrálacha a bhí ann anuraidh. 

Game changers youth 
category in partnership 
with NYCI 

Cruthaigh Cluiche. Athraigh an Domhain.
Comórtas do dhaoine óga atá ag iarraidh an domhain a 
athrú agus a chreideann gur féidir é sin a dhéanamh tríd 
na cluichí!

Caithfidh na cluichí a bheith bunaithe ar cheann amháin de 
na 3 théama seo leanas:  Cearta Aeráide, Cearta Daonna, 
Spriocanna Domhanda (um Fhorbairt Inbhuanaithe)  

Ní mór na hiontrálacha a bheith istigh faoin 3ú Aibreán 2020. 
Beidh siad i gceann de na catagóir seo leanas:

Cluiche Cláir Cluiche Cártaí Físchluiche

Bunscoil Sinsir Iar Bhunscoil Grúpaí Óige



CEISTEANNA A  
CHUIRTEAR GO MINIC

Conas a chuirfidh tú an chluiche faoi bhráid? 
Is féidir le duine aonair, le grúpa nó le rang cluiche a chruthú. Is gá gur imir 
daoine eile an cluiche ar dtús (m.sh. cairde, clann, daoine óga eile sa rang leat 
nó sa ghrúpa óige). Caithfidh dearthóir an chluiche an fhoirm agus an cur-síos ar 
leathanach 3 a líonadh. 

•	 Le	go	mbeidh	tionchar	ceart	ar	na	moltóirí	agus	go	ndéanfar	breithiúnas	
maith ní mór leagan fisiciúil de na cluichí boird a chur ar fáil. Más gá is 
féidir iad seo a sheoladh ar ais ina dhiaidh.

•	 Is	féidir	cluiche	cártaí	a	chur	isteach	tríd	an	phost.

•	 Is	féidir	cluiche	digiteach	a	chur	isteach	mar	ríomhphost

ÉIRE: Trócaire Game Changers, Trócaire, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

TUAISCEART ÉIREANN: Trócaire Game Changers, Trócaire, 50 King St, Belfast 
BT16AD  

RÍOMHPHOST: gamechangers@trocaire.org   

Conas a dhéanfar moltóireacht ar na cluichí?
Ar an bpainéal moltóireachta beidh foireann Thrócaire, saineolaithe ar chluichí 
agus oidí. Déanfar scóráil ar gach cluiche bunaithe ar an cíoradh atá déanta ar 
chomhbhá agus tuiscint ar Oideachas Forbartha chomh maith le nuálaíocht agus 
éascaíocht an imeartha. Téigh ar-líne go trocaire.org go bhfeicfidh tú na critéir 
uile. Cuirfear gearrliosta le chéile trasna na haoisghrúpaí ar fad bunaithe ar na 
marcanna is aoirde. Tabharfar cuireadh do 4 daoine óga agus 2 duine fásta ó 
gach foireann chun taispeántas a thabhairt de na cluichí ar an ngearrliosta ag 
an	Sárthaispeántas	“Malairt	Cluiche	-	Malairt	Intinne”	sa	Lighthouse	Cinema	i	
mBaile Átha Cliath ar an 13 Bealtaine 2020. Beidh deis ag na daoine óga gach 
cluiche a imirt agus vóta a chaitheamh don rogha is fearr. Cuirfear na vótaí le 
scóranna na moltóirí ar an lá agus fógrófar na buaiteaoirí.  

Ceard iad na duaiseanna?
Gheobhaidh gach iarrthóir óg teastas. Gheobhaidh na buaiteoirí duaiseanna 
dá ngrúpa scoile/grúpa óige. Féach leathanach 4 le tullleadh eolais a fháil ar na 
duaiseanna do bhuaiteoirí i ngach réimse. Níl aon chomórtas ann do iarrthóirí ag 
leibhéal réamhscolaíochta ná sa bhunscolaíocht sóisir. Tá an bhéim ag an leibhéal 
seo ar an rannpháirtíocht agus iniamh. Ach tabharfar teastas agus suaitheantas 
“Malairt Cluiche - Malairt Intinne” dóibh mar aitheantas as a gcuid cruthaoícht 
agus a gcuid foghlaim. 



FOIRM IONTRÁLA     

Beidh Trócaire ag bailiú agus ag próiseáil 
do chuid eolais le go mbeimíd in ann a 
rá leat cén chaoi a bhfuil d’iarratas ag dul 
chun cinn sa chomórtas “Malairt Cluiche 
- Malairt Intinne”.

   Má’s mian leat tuilleadh eolais a 
fháil faoi obair Thrócaire san réimse 
Forbairt Oideachais, cuir tic sa 
bhosca seo

Bíonn cosaint ar eolas a fhaigheann 
Trócaire de réir Rialacháin Ghinearálta um 
Chosaint Sonra an AE (GDPR) agus an 
tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 in Éireann.  
Déanann an reachtaíocht seo athchóiriú ar 
rialacha an A.E. maidir le cosaint sonraí, 
cosnaíonn sé cearta phríobháideachais 
daoine agus cuireann sé dualgas faoi 
leith ar eagraíochtaí ar nós Trócaire sonraí 
pearsanta atá bailithe acu, atá á n-úsáid 
acu agus atá i dtaisce acu a chosaint.

Má tá ceist agat i dtaobh an fógra 
Chosaint Sonraí seo, nó má tá imní 
ort faoin gcaoi a dhéanann Trócaire 
próiseáil ar sonraí pearsanta, déan 
teagmháil le do thoil leis an Oifigeach 
Chosaint Sonraí ag: DPO@trocaire.ie, 
nó féach ár bpolasaí príobháideachais 
ag http://www.trocaire.org/privacy-
security 

Déan cóip agus líon isteach  
(Bíodh gach réimse líonta agat)

TRÓCAIRE
MALAIRT CLUICHE - MALAIRT INTINNE      

Ainm na scoile/ grúpa óige: 

Uimhir rolla na scoile (má oireann):

Ainm an oide:

Seoladh ríomhphoist an oide:

Rang (má oireann):

Ainm an chluiche:

Cé mhéad daoine óga a chruthaigh an cluiche?

Cé mhéad daoine a d’imir an cluiche?

Téama 

(Cuir tic i mbosca amháin)

Ba cheart do cruthaitheóirí chluiche cur síos a dhéanamh ar an 
gcluiche agus go háirithe bíodh freagraí ar na ceisteanna seo leanas:

1. Conas a imríonn tú an cluiche?
2. Céard a fhoghlaimíonn duine le linn dó/di an cluiche a imirt?
3. Cén fáth a roghnaigh tú an saghas seo chluiche?

  Cearta Daonna

  Spriocanna Domhanda (um fhorbairt inbhuanaithe) 

  Cearta Aoráide



DUAISEANNA  
COMÓRTAIS
Tiocfaidh na foirne atá ar an 
ngearrliosta	go	dtí	an	Lighthouse	
Cinema i mBlá Cliath ar an 13ú 
Bealtaine 2020 agus rachaidh siad i 
ngleic leis na h-iomaitheóirí eile.

Beidh duais don rang nó an grúpa 
óige leis an gcluiche is fearr, turas 
go	dtí	an	Cool	PLanet	Experience	
(	coolplanetexperience.org	)	in	Áth	
na Sceire, (Enniskerry), Co Chill 
Mhantáin nó turas go dtí áit ar aon dul 
leis sin ina ndúiche féin. 

Bronnfar duais turais ar uasmhéid 
4 cruthaitheóirí cluiche agus ar 
mhúinteoir/oibrí óige amháin ón 
gcluiche buaite sa “ Malairt Cluiche - 
Malairt Intinne” 2020. Duais turais é 
seo go dtí an 8ú “Cluichí Oideachais” 
i Brighton Shasana, ar 24 agus 25 
Meán Fómhair 2020. 

Meán Scoil Loreto , Baile 

Breacáin, a bhuaigh an 

chéad áit in Éirinn ag 

comórtas idirnáisiúnta na 

“gCluichí Oideachais” sa 
Danmhairg

Griangraf: Trócaire

Eduardo as an Scoil 
Cuimsitheach i nGort Inse Guaire lena fhíschluiche ón gcomórtas anuraidh.
Griangraf: Garry Walsh

Uimhir cánach CHY 5883       

Bí ag imirt an cluiche Project 
Honduras le Trócaire a fuair 

an duais anuraidh

www.trocaire.org/education/ 
project-honduras 
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