
 
 

Cuid a dó: Oiliúint Dhá Lá ar an Láthair i gCroí-ábhar AYV
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                      24 Meitheamh 2015           
  9.30am - 5.00pm

• Bunchúrsa ar an gClár Adobe Youth Voices

• An próiseas cruthaitheach a éascú & féinmhuinín 
sa chruthaitheacht a fhorbairt trí meáin a 
dhéanamh

• Gníomhaíocht phraiticiúil i ndéanamh meán trí 
úsáid a bhaint as Adobe Photoshop Elements 11 

• Forbairt Smaointe & Treoir óigelárnach

LÁ1 
LÁ2                     25 Meitheamh 2015

              9.30am - 5.00pm

• Scileanna déanta meán – cuir chuige nuálacha

• Próiseas réamhtháirgthe

• Próiseas táirgthe – Gníomhaíocht phraiticiúil 
táirgthe trí úsáid a bhaint as an mbogearra íomhánna 
gluaisteacha Adobe Premiere Elements 11

• Iartháirgeadh

• Pleanáil don chur i bhfeidhm
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Cuid  a h-aon: Oiliúint Comhordaitheoirí TechSpace – Teacht le Chéile Ar 
Líne Google - 2 Uair an chloig 17 Meitheamh 2015 12-2pm (Le deimhniú) 
>> Bunchúrsa i ngluaiseacht TechSpace 

>> Clár & samhail foghlama TechSpace 

>> Líonra, cuibhreannas & rialachas TechSpace 

>> Clár bliantúil TechSpace 

          Oiliúint i gCroí-ábhar TechSpace & Adobe Youth Voices 



Cad a Tharlaíonn i ndiaidh na hOiliúna?

 An méid atáthar ag dréim leis ó Oideoirí AYV TechSpace:

>> Déan ‘TechSpace’ a bhunú agus a reáchtáil ar feadh 2 uair an chloig sa tseachtain ar a laghad agus cuardaigh 

deiseanna chun gníomhaíochtaí TechSpace a leathnú agus a leabú ar fud do chuid cláir.

>> Soláthraigh Clár bliantúil pleanáilte TechSpace agus aimsigh ar a laghad 25 duine óg chun páirt a ghlacadh ann, 

idir 12 bhliain d’aois agus 19 mbliana d’aois, nó cibé a éilítear le do chlár (cuir in iúl dúinn é má tá riachtanais éagsúla ag 

gabháil le do chlár).

>> Déan daoine óga a éascú chun féinmhuinín agus scileanna cruthaitheacha a  fhorbairt trí úsáid a bhaint as arduirlisí 

mheáin dhigiteacha agus teicnící scéalaíochta trí shamhail thógachaíoch foghlama ar bhonn fiosraithe. 

>> Déan daoine óga a éascú chun ar a laghad 2 thionscadal ardchaighdeáin meán a chruthú in aghaidh na bliana agus 

an obair a sheoladh isteach chuig imeachtaí taispeántais TechSpace agus Adobe Youth Voices i mí Aibreáin agus mí 

Dheireadh Fómhair gach bliain.

  >> Cuardaigh deiseanna taispeántais ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus domhanda, lena n-áirítear Gradaim bhliantúla 

AYV i mí Aibreáin agus TechSpace Creative Tech Fest i mí Dheireadh Fómhair gach bliain.

>> Déan críoch thráthúil de Shuirbhéanna Meastóireachta Iarchláir do Dhaoine Óga & d’Oideoirí a éascú. 

>> Tabhair tacaíocht do líonra oideoirí TechSpace, déan teagmháil leo agus bí ag comhoibriú leo go pearsanta agus trí 

mheáin shóisialta - Google+, Facebook, YouTube agus glac páirt san oiliúint bhreise a chuirtear ar fáil.
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Eolas Tábhachtach faoin Oiliúint Dhá Lá:
>> Tá an oiliúint dhá lá ar an láthair ceaptha le bheith mar bhunchúrsa ar an gclár Adobe Youth Voices.

>> Thar an dá lá cuirtear meascán d’ábhair i láthair, lena n-áirítear teoiric na meán óige agus roinnt oiliúint 
bhogearra in Photoshop & Premiere Elements 11 (PePe 11).

>> Tabhair faoi deara nach mbeidh tú i do shaineolaí ar an mbogearra PePe 11 tar éis dhá lá.

>> Beidh gá le tuilleadh foghlama agus cleachtaidh féinstiúrtha le do chuid scileanna PePe 11 a fhorbairt. 
Foghlaim trí chleachtadh! 

>> Le linn an dá lá oiliúna beidh tú ag baint úsáide as an mbogearra PePe 11 ar feadh 2-4 huaire an chloig 
gach lá.

Cuid a Trí: Oiliúint Bhreise & Forbairt Phearsanta
>> Ní mór ar a laghad trí sheisiún oiliúna breise AYV a chur i gcrích chun teastas a fháil.

>> Nuair is féidir é, déanfar na seisiúin sin a reáchtáil i do cheantar.  

>> Beidh oiliúint roghnach bhogearra ar fáil le linn na bliana chomh maith agus moltar páirt a ghlacadh inti.


