Fógraíodh buaiteoirí Ghlór na
nGael 2019 ar eagrán speisialta
de Bharrscéalta ar RTÉ Raidió na
Gaeltachta an tseachtain seo.
Fógraíodh suas le €80,000 de
dhuaischiste ar maidin agus na
duaiseanna sin roinnte ar choistí
pobail Ghaeilge fud fad na tíre.
Is iad na coistí seo a leanas na
buaiteoirí ina rannóga féin agus is
iad a bheas san iomaíocht don seic
mór €20,000 agus príomhdhuais na
bliana a fógrófar níos moille ag an
ócáid bhronnta:


Cultúrlann McAdam Ó Fiaich,
Béal Feirste (Coistí le daonra
os cionn 20,000),
féin.

Ghabh an tUasal Mac Cionnaith
buíochas le Foras na Gaeilge, an
Roinn Ealaíon, Oidhreachta, agus
Gaeltachta a dhéanann urraíocht

Cairde Teo., Ard Mhacha
ar an bpríomhdhuais i.e. trófaí
(Coistí le daonra idir 4,000 & agus 20K, maraon le hÚdarás na
20,000) agus
Gaeltachta agus le lucht
urraíochta na nduaiseanna

Coiste Forbartha Charn
Tóchair, Co. Dhoire (Coistí le speisialta.
daonra faoi 4,000).
Bronnfar na duaiseanna agus an
Dúirt bainisteoir Forbairt Pobail de phríomhdhuais gur fiú €20,000 í ag
chuid Ghlór na nGael, Frainc Mac searmanas a bheidh ar siúl ar an
Satharn 18ú Aibreán 2020 in Óstán
Cionnaith: “Is aitheantas iad na
na Cúirte, i nGaoth Dobhair, Co.
duaiseanna seo don obair atá ar
Dhún na nGall.
siúl i measc an phobail. Ba léir
agus moltóireacht an chomórtais
Fógrófar buaiteoir an
ar siúl go bhfuil na coistí pobail ag phríomhduais ar Satharn 18ú
baint éachta amach dá gceantair
Aibreán 2020. €20,000


Ionad Naomh Pádraig,
Dobhar, Dún na nGall (Coistí
Gaeltachta),

Bronnfar Gradam Ghlór na
nGael ar Helen Ó Murchú agus
Bláthnaid Ó Brádaigh an oíche
sin.

Mar thuismitheoirí cuirimid anbhéim ar cáilíochtaí acadúla dár
bpáistí, cháilíochtaí a
chinnteoidh post maith agus saol
compordach dóibh agus ina
ndaoine fásta.

idir scileanna sóisialta a léirítear orthu údar na coimhlinte a
ag naíonra agus sláinte is
mhíniú agus barúil a thabhairt ar
infhostaíocht ag aois 25.
an réiteach.

Má bhí scileanna sóisialta seach
forbartha acu sa naíonra, is mó
seans go ndéanfaidh siad go
Tosaíonn an bhéim seo agus iad
maith ar scoil agus post a fháil
an óg chomh luath agus a bhíonn ná na paistí sin nach raibh
siad ag comháireamh don chéad scileanna sóisialta forbartha acu.
uair agus ag dul i dtaithí ar an
Is féidir le tuismitheoirí forbairt
léitheoireacht. Cuireann seo
scileanna sóisialta a bpáistí a
gliondar ar chroíthe na
fheabhsú le:
dtuismitheoirí.
1. Am súgartha nach bhfuil
Tugann sé seo bunús maith dóibh
struchtúrtha le páistí eile ar
agus iad ag tabhairt faoina
comhaois leo.
scolaíocht ar ball. Ach de réir
taighde, is comhartha sóirt níos 2. Má tá páistí ag troid nó ag
argóint le chéile, b’fhiú iarracht
fearr iad scileanna sóisialta ar
a dhéanamh ról a thabhairt dóibh
rath an duine fhásta.
i réiteach na coimhlinte. Iarr
De réir an taighde, tá coibhneas

3. Bí ag caint ar mhothúcháin
agus ainmnigh na mothúcháin
difirúla. Má fheictear cuma
bhrónach ar a n-aghaidh,
fiosraigh cad is cúis leis.
Cothaigh comhrá faoi
mhothúcháin. Bíonn leabhair
scéalaíochta cuiditheach sa
phróiseas seo.
4. Tabhair deis do pháistí óga
cuidiú leat timpeall an tí le
tascanna simplí agus bí flaithiúil
agus tú ag léiriú buíochas as an
chuidiú sin.
Beidh léitheoirí na
nuachtlitreach seo sásta a
chluinstin go mbíonn scileanna

Spraoi do
Theaghlaigh
Contae Chill Mhantáin, Cúige Laighean,
Dé Domhnaigh 15 Márta 2020
14:30 go 17:00
Tuilleadh eolais ó:
seaghan.maccormaic@gmail.com

&
Gleann Cuilionn Cumann CLG Réaltaí na hÉireann
Ionad Pobail Shléibhte Bhaile Átha Cliath
Uaireanta: 9.00rn go 17:00in GO 5PM
Praghas do champa Cásca 4 lá: €200 (lón gach lá, smailceanna agus torthaí san áireamh)

Tumadh i nGaeilge labhartha trí ghníomhaíochtaí amuigh faoin aer ar shiúl ón scoil ach
ní ar shiúl ón mbaile. Is do pháiostí 11 bhliana d’aois nó níos sine an campa seo.
Clár samplach

Siúlóireacht

Scileanna marthanais

Léim portaigh

Canúáil agus snámh

Scileanna don fhiántas

Beárbaiciú
Le tuilleadh eolais a fháil, deán teagmháil le Adrian Nolan ag 087 2382732 nó
ar r-phost ag amblesandrambles@gmail.com
Suíomh gréasáin: www.dublinhillwalking.com
Beidh líon teoranta áiteanna ann.
Is campa Gaeilge amháin é seo agus ní cheadófar Béarla.

De Dhíth:


Mitíní



Stuáil

Céimeanna:
1.

Cuir an mitín laistigh amuigh agus cuir an ordóg isteach

2.

Fuaigh an bun go dtí go bhfuil poll beag fágtha mar atá san íomhá thuas

3.

Cuir an mitín ina ceart arís, agus cuir an ‘cuff’ isteach

4.

Líon an mitín le stuáil, ag déanamh cinnte go bhfuil gach méar lán

5.

Fuaigh an poll ag an bharr

6.

Maisigh an aghaidh le snáthaid agus sreang nó gliú

