Pleanálaí cláir: Sluaíocht
Is é an Gradam ná príomhGhradam ar an saol i leith
ghíomhaíochtaí dhaoine óga a thugann deis dóibh siúd idir
14-24 bliana d’aois barr a gcumais a bhaint amach. Tá trí
leibhéal céimnithe sna cláir as a leanann Gradam Cré-umha,
Gradam Airgid nó Gradam Óir, ar á gcríochnú go rathúil.
Oibríonn Gaisce – Gradam an Uachtaráin agus
Gradam Dhiúc Dhún Éideann i gcomhpháirtíocht tríd an
Tionscnamh Comhghradam (JAI) chun rogha a thabhairt do
chomhpháirtithe i dTuaisceart Éireann maidir le haitheantas
ar a ngníomhaíochtaí. Féadann siad Gradam Dhiúc Dhún
Éideann, Gaisce – Gradam an Uachtaráin, nó Teastas
Ghradam Idirnáisiúnta Dhiúc Dhún Éideann a roghnú.

Cad dó é an pleanálaí cláir seo?
Agus tú ag líonadh amach gach cuid de do chlár, ba
chóir duit clár a fhorbairt atá sainiúil agus ábhartha
duitse amháin. Tabharfaidh an leathanach seo cabhair
duit do chlár don chuid turais a phleanáil.
Chun cabhair agus tacaíocht a fháil, labhair le do
cheannaire nó tabhair cuairt ar www.theawardni.org
An Chuid Thurais – cén fáth ar cheart dom í a
dhéanamh?
Nuair a théann tú ar turas tugtar deis duit eachtraíocht
a bheith agat, bheith ag obair mar bhall foirne, agus
gníomhiú ar do chonlán féin.

Cá fhad ar chóir dom gníomhaíocht don chuid Turais a dhéanamh?
Leibhéal

Minimum time

Nótaí

Cré-umha 2 lá agus 1 oíche

6 uair a chloig, ar a laghad, i rith an lae (nach mór 3 cheann acu a bheith caite ag taisteal)

Airgead

3 lá agus 2 oíche

7 uair a chloig, ar a laghad, i rith an lae (nach mór 3 ½ cheann acu a bheith caite ag taisteal)

Ór

4 lá agus 3 oíche

8 uair a chloig, ar a laghad, i rith an lae (nach mór 4 cheann acu a bheith caite ag taisteal)

Pleanáil chláir do: (d’ainm) ________________________________________________________________________________________________________
Cad é mar a ba mhaith leat taisteal ar do thuras? (cuir tic le bosca)
De shiúl

Ar rothar

Ar bhád

I gcanú/i gcadhc

Ar chathaoir rotha

Ar dhroim capaill

Cad é mar a dhéanfaidh tú taighde ar is féidir leat a dhéanamh do do thuras? E.g. ceist a chur ar Cheannaire/ teaghlach/
cairde/ taighde a dhéanamh ar líne.
Cá rachaidh tú ar do thuras? Cad é a dhéanfaidh tú? Cé leis/léi a rachfaidh tú?

Cén dóigh a mbeidh seo ina dhúslán duit?

Cad iad na spriocanna atá agat? Cad a ba mhaith leat a bhaint amach?

Cé atá ag dul cabhair a thabhairt duit do ghníomhaíocht a thabhairt i dtír? E.g. Cé a thabharfaidh cabhair duit ullmhú don turas? Cé a
dheanfaidh maoirseacht ort? Cé a dhéanfaidh tú a mheas?

Cén fhaisnéise a bhaileoidh tú le do dhul chun cinn a thaispeáint? E.g. Cad é mar a dhéanfaidh tú do chur i láthair?

