
 

 

 

 

Is comhthionscnamh é “Ceannairí don Todhchaí - Clár don Idirbhliain” idir CLG agus an tSeirbhís um Fhorbairt 

Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM). Is clár traschuraclaim é ina bhfuil ocht modúl a bhfuil sé mar aidhm acu 

aibíocht, tionscnaíocht, freagracht agus scileanna ceannaireachta a spreagadh i  ndaltaí. Cuireann an clár an t-

eolas agus na scileanna ar fáil atá riachtanach le tacú leis na róil uilig atá riachtanach le Cluichí Gaelacha a 

reachtáil go héifeachtach. Mar chuid den chlár tugtar dúshlán do dhaltaí Ionad Sárchluichí CLG a eagrú do 

dhaltaí níos óige. 

Struchtúr an Chúrsa  

 Tá 7 modúl sa chlár. 

 Maireann gach modúl idir 6-10 n-uaire. Seasann gach modúl leis féin agus d’fhéadfaí teastas a 

bhronnadh orthu go hindibhidiúil.  Gheobhaidh daltaí Teastas do gach modúl a chuirtear i gcrích. 

 D’fhéadfaí scoil rogha a dhéanamh modúl amháin nó níos mó a chur ar fáil. Dá gcuirfí ceithre mhodúl i 

gcrích móide Ionad Sárchluichí CLG a eagrú ag na daltaí, ‘sé an toradh a bheidh air ná “Teastas 

Cheannairí don Todhchaí CLG na hIdirbhliana” a bhronnadh ar na daltaí.  

 Nuair a chláraíonn na daltaí, faigheann siad ríomhphunann ar líne le caipéisí a stóráil agus chun a 

gcuid athmhachnaimh a logáil.  

Modúil:  

 Ceannairí don Todhchaí CLG  -Modúl faoi SBG & Cóitseáil Iomanaíochta/ Peil Ghaelach 

 Ceannairí don Todhchaí CLG na hIdirbhliana – Modúl faoi Réiteoireacht 

 Ceannairí don Todhchaí CLG na hIdirbhliana – Modúl faoi Iriseoireacht Spórt 

 Ceannairí don Todhchaí CLG na hIdirbhliana – Modúl faoi Anailís Feidhmíochta 

 Ceannairí don Todhchaí CLG na hIdirbhliana – Modúl faoi Bhainistíocht Imeachtaí & Riarachán 

 Ceannairí don Todhchaí CLG na hIdirbhliana – Modúl faoi Fholláine 

 Ceannairí don Todhchaí CLG na hIdirbhliana – Modúl faoi Chothú 

Comórtas 

 Tá gné an chomórtais bainteach le “Clár Cheannairí don Todhchaí” fosta. Mar shampla, déanfaidh “an 

t-Iriseoir Spóirt is fearr” scáthú ar iriseoir spóirt i bPáirc an Chrócaigh ar lá  cluiche móir. 

 Is comórtais náisiúnta iad seo agus roghnófar na buaiteoirí ón saothar a chuireann an dalta ar an 

ríomhphunann.  



 

 

Ról do gach duine 

Tá an t-iliomad postanna a chaithfear a líonadh ag daltaí na hIdirbhliana le cinntiú go mbeidh toradh rathúil ar 

reachtáil an Ionaid Sárchluichí. Is cur i bhfeidhm praiticiúil é seo ar na scileanna a d’fhoghlaim na daltaí sna 

modúil éagsúla.   

Coiste Cheannairí don Todhchaí – Baineann sé seo le grúpa daltaí a dhéanann maoirsiú ar reachtáil iomlán 

laethúil an Ionaid Sárchluichí. Bíonn Cathaoirleach, Rúnaí, OCP etc. ar an gcoiste agus déanann siad maoirsiú ar 

gach rud agus eagraíonn siad an t-uainchlár do na postanna éagsúla eile.  

Bainisteoirí Foirne – Bíonn siad freagrach as cinntiú go mbíonn an fhoireann ar an eolas faoi cathain agus cá 

mbíonn cluichí ar siúl agus fosta freagrach as an bhfoireann le linn cluichí.  

Réiteoirí/Maoir/Maoir Líne – Is é Coiste Chlár na gCluichí a cheapann iad seo do na cluichí éagsúla.  

Iriseoirí – Tá an OCP freagrach as iriseoir a cheapadh do gach cluiche. Scríobhann an t-iriseoir tuairisc ar an 

gcluiche agus cuirtear ar ríomhphost í chuig an OCP agus is faoin gCoiste Meán Sóisialta í a phostáil ar chuntas 

Facebook agus Twitter de chuid an Ionaid Sárchluichí agus ar shuíomh na scoile.  

Grianghrafadóirí – Is faoin OCP grianghrafadóir a cheapadh do gach cluiche. Cuirtear na grianghraif ar 

ríomhphost chuig an OCP agus is faoin gCoiste Meán Sóisialta í a phostáil ar chuntas Facebook agus Twitter de 

chuid an Ionaid Sárchluichí agus ar shuíomh na scoile. 

Anailisithe Feidhmíochta – Beidh Anailisithe Feidhmíochta ag obair le gach foireann ag bailiú sonraí éagsúla.   

Cothaithigh – buailfidh siad seo le lucht na Chéad agus na Dara Bliana agus pléifear cothú sláintiúil leo agus 

ullmhófar pleananna sláintiúla cothaithe dóibh.  

Buntáistí an Chláir 

 Ligeann an t-Ionad Sárchluichí do na himreoirí úineireacht a ghlacadh ar na Cluichí agus braistint 

chomhuintearais agus taitnimh a bheith acu i dtimpeallacht spraíúil shlán.Toisc go bhfuil daltaí na 

hIdirbhliana féin freagrach as gach gné den Ionad Sárchluichí don Chéad agus don dara Bliain a eagrú, 

spreagann agus cumasaíonn an cúrsa seo  daltaí na hIdirbhliana úineireacht agus freagracht a thógail 

orthu féin as gach rud bainteach leis na cluichí agus atá mar bhonn d’eispéireas lá an chluiche mhóir.  

 Tríd na modúil éagsúla a chur i gcrích agus an t-Ionad Sarchluichí a reachtáil, forbraíonn, aibíonn agus 

bíonn buntaistí ann do na daltaí ar an iliomad bealach – rud nach féidir a bhaint amach ach leis na 

scileanna agus an t-eolas nua-aimsithe a úsáid go praiticiúil i suímh fíorshaoil.  

 Tá nasc oifigiúil le Gaisce, Gradam an Uachtaráin, agus ceadaítear do dhaltaí an Gradam Cré-umha a 

dhéanamh trí Chlár Cheannairí don Todhchaí, a luaithe is a chláraítear don dá cheann iad.  

 

Le tuilleadh eolais a fháil agus clárú, tabhair cuairt ar: learning.gaa.ie/futureleaders 

Ríomhphost: futureleaders@gaa.ie  Guthán: 0858716575   
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