Togra – Scríobh Leabhar as Gaeilge 2018
Tugtar cuireadh duit a bheith páirteach sa togra

SCRÍOBH LEABHAR 2018

atá á reáchtáil ag Foras na Gaeilge i gcomhpháirt
le hIonad Oideachais Chill Chainnigh.
Is í aidhm na scéime seo ná páistí a spreagadh
chun tabhairt faoi leabhair Ghaeilge a scríobh.
Tugtar cuireadh duit agus do dhaltaí páirt a ghlacadh sa scéim:
 Gheobhaidh gach páiste a scríobhann leabhar don tionscnamh teastas
rannpháirtíochta agus duais bheag.
 Roghnófar leabhair faoi leith as gach rang chun gradaim a fháil, agus bronnfar
teastais agus duaiseanna speisialta ar údair na leabhar sin ag ár Lá Ceiliúrtha
ar an 26ú Aibréain 2018. Tá áthas orainn go mbeidh ár n-aíonna speisíalta, an
Pop Grúpa ‘Seo Linn’ ar ais linn an bhliain seo.
Ceiliúrann Scríobh
Leabhar samhlaíocht
agus cruthaitheacht
na ndaltaí, agus
cothaíonn sé deis
dóibh a bheith ina
bhfíor údair agus a
bheith ag scríobh do
lucht éisteachta níos
leithne ná mar a
bhíonn acu de
ghnáth.

Is áis iontach do mhúinteoirí í an tionscnamh
Scríobh Leabhar chun scríbhneoireacht na
ndaltaí a fhorbairt agus a fheabhsú díreach mar
atá molta i gCuraclam na Bunscoile. Chomh
maith le sin, is féidir leis an múinteoir leabhair
na bpáistí a úsáid mar ábhar measúnaithe sa
Ghaeilge. Cruthaíonn an obair seo nasc idir na
hábhair, Gaeilge agus na hAmharcealaíona,
chomh maith leis na hábhair uile eile a
chomhtháthú don pháiste agus don mhúinteoir

Tuilleadh eolais ar fáil: Fón: 056 7760200 nó
E-mail: director@eckilkenny.ie

Foirm chláraithe.
BLOCLITREACHA LE DO THOIL
Ainm na scoile :
__________________________________________________________
Seoladh :
________________________________________________________________
Uimhir ghutháin :___________________ R-phost :__________________________
Ainm an mhúinteora i bhfeighil ar an tionscnamh ‘Scríobh Leabhar as Gaeilge’:
____________________________________________________________________
Múinteoirí agus ranganna ar fad sa scoil a bheidh páirteach sa scéim
(múinteoir i bhfeighil san áireamh)
Ainm

Seol an fhoirm seo ar ais chuig:

monica@eckilkenny.ie

Rang

Líon
daltaí

Líon leabhar a
scríobhfar
(meastachán)
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