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Aidhm an chláir Ceannairí don Todhchaí?



Cad é an clár Ceannairí don Todhchaí?



Struchtúr an Chúrsa:

- Tá 7 modúl sa chlár

- A luaithe a chríochnaítear an modúl fordhearcaidh, cuirtear na 
modúil eile ar fáil

- Tá fad éagsúil leis na modúil, de ghnáth maireann siad idir 6-
10 n-uaire an chloig

- Seasann gach modúl leis féin agus is féidir teastas a bhronnadh
ar mhodúl aonair. 



- Tá rogha ag scoil modúl amháin nó níos mó a chur ar fáil. 

5 mhodúl (Modúl Fordhearcaidh + 4 cinn eile) 

+ 

Ionad Sárchluichí CLG/GoGames / Spraoi & Rith nó aon imeaht eile

bainteach leis an modúl a eagrú

+

‘Mo Thuras Le Ceannairí don Todhchaí’ 

=>

Gradam Ceannairí don Todhchaí CLG



Modúil Ceannairí

don Todhchaí CLG

Gheobhaidh daltaí

ríomhtheastas do gach

modúl a chuirtear i gcrích.

Bhainistíocht
Imeachtaí agus

Riarachán Spóirt

Folláine

Cothú

Anailís
Feidhmíochta

Réiteoireacht

Cóitseáil

Iriseoireacht
Spóirt



Ta gach modúl le fáil i

nGaeilge. Mar sin, tá rogha

ag gach scoil é a dhéanamh

i nGaeilge nó i mBéarla. 



Le go mbeidh fíorfhoghlaim ann, tá sé tábhachtach na scileanna nua

agus an t-eolas atá faighte agat ó gach ceann de na modúil a chur i 

bhfeidhm. 



Imeachtaí ar an bPáirc Imeartha



- Reachtáltar Ionaid Sárchluichí/  Bliotsaí ag Rang na

hIdirbhliana do Bhliain 1 & Bliain 2 Super Games Centres / 

Blitzes are ran by TYs for 1st & 2nd years

- Reachtáltar Bliotsaí Go Games agus Spraoi & Rith ag Rang 

na hIdirbhliana do dhaltaí Bunscoile.



Imeachtaí amuigh ón bpáirc imeartha / 

Clubanna Folláine



Le cáiliú do Ghradam Cheannairí don Todhchaí, C.L.G., is féidir le 

daltaí aon imeacht atá bainteach le scéim na gClubanna Folláine

de chuid C.L.G. a eagrú.



Is féidir le scoláirí imeacht ar bith atá bainteach le haon cheann de 
na modúlacha a eagrú
Imeachtaí páirce Imeachtaí nach n-eagraítear ar an bpáirc

Imeacht Modúl Imeacht Modúl

Imeacht de chuid Super 
Games

Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí

Rith 5 k / Siúlóid / 
Ritheanna Daite srl.

Leas / Bainistíocht
Imeachtaí

Blitzchomórtas Go Games Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí

Tionscnamh Bia Shláintiúil Leas / Bainistíocht
Imeachtaí

Rith & Spraoi (Fun & Run) Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí

Ag eagrú aoichainteoirí / 
ceardlann dírithe ar
ábhair éagsúla atá
bainteach leis an gclár

Leas / Bainistíocht
Imeachtaí

Imeacht Liathróid Láimhe Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí

Laethanta Spraoi Leas / Bainistíocht
Imeachtaí

Blitzchomórtas Cluiche
Corr

Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí

Tionscnaimh Leasa Leas / Bainistíocht
Imeachtaí

Seachtar an taobh srl. Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí

Eile Imeacht ar bith atá
bainteach le modúl ar bith

Imeacht dírithe ar bhalla
liathróide

Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí

Imeacht eile de chuid CLG Cóitseáil/Réiteoireacht/A.
F./Bainistíocht Imeachtaí



Measúnú & Assessment & Teastasú



Taisc V Gníomhaíochtaí

‘Séard is tasc ann na rud chaithfidh na daltaí a uaslódáil le 

haghaidh measúnaithe agus Teastaithe. Beidh an t-íocón gorm

taobh leis i ngach modúl.

‘Séard is gníomhaíocht ann ná rud a dhéantar sa rang nó mar 

obair bhaile. Ní áirítear iad don teastasú. Beidh an t-íocón

dearg taobh leo.



Moodle & Ríomhphunann Mahara



- Beidh a cúrsa féin ag gach scoil ar

learning.gaa.ie/futureleaders

- Tar éis clárú don chúrsa, beidh fáil ag daltaí ar Moodle agus

ríomhphunann Mahara.

- Is féidir le múinteoirí teacht ar leaganacha suas chun data den 

chlár i gCúinne na Múinteoirí.  



Ríomhphunann / Mahara

- Faigheann gach dalta ríomhphunann ar

learning.gaa.ie/futureleaders le gur féidir leo

‘Mo Thuras Le Ceannairí don Todhchaí’ a 

thaifead le linn na bliana.

- Le Gradam Iomlán Cheannairí don Todhchaí a 

bhaint amach ní mór do dhaltaí taifead a 

choinneáil den mhéid ata foghlamtha acu le 

linn na bliana ina gcuid ríomhphunann. 









Comórtais



Buaiteoirí Comórtais ag 
Craobh Laighean sa Pheil
2018 i bPáirc an Chrócaigh



Comórtais:

- Tá beagnach gach tasc bainteach le comórtas.

- Roghnófar buaiteoirí na gcomórtas seo ón saothar a 

chuireann na daltaí ar an ríomhphunann.  

- Bíonn gach scoil i dteideal iarratas amháin do gach

comórtas. 

Beidh an seoladh ríomhphoist agus gach eolas eile ar fáil i

nuachtlitir Cheannairí don Todhchaí do na múinteoirí



2019 / 20 Duaiseanna: 

Eispéireas Craobh Iomana Laighean 2020

Iriseoireacht agus Craoltóireacht Spóirt

Scáthú ar;  

• Iriseoir sa seomra preasa

• ghrianghrafadóir Sportsfile in aice na páirce
imeartha

• Chriú teilifíse RTÉ / Sky 

Modúl faoi Réiteoireacht

• Scáthú a dhéanamh ar an Réiteoir & Oifigigh
don lá.

Bainistíocht Imeachtaí

• Scáthú ar fhoireann Oibríochtaí na Staide don 
lá. 



Anailís Feidhmíochta: 

Lean anailísigh fheidhmíochta idirchontae agus

anailísigh fheidhmíochta de chuid RTÉ.

Cóitseáil:

Lean cóitseálaithe idirchontae ag seisiúin traenála de 

chuid na gcontaetha sin.

Cothú:

Lean saineolaithe cothúcháin idirchontae ag seisiúin

traenála de chuid na gcontaetha sin. 





Sustainable Development Goal Champion



Go Raibh
Maith Agaibh


