Comórtas stair na hÉireann ‘Deich mBliana na
gCuimhneachán’ do bhunscoileanna agus
d’iarbhunscoileanna 2020

1.

Deich mBliana na gCuimhneachán

Rangaítear na deich mbliana 2012-2022 mar ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’
mar chomóradh ar chothrom céad bliain ó tharla roinnt eachtraí agus forbairtí
tábhachtacha stairiúla sa tréimhse 1912-1922, agus a raibh ról ríthábhachtach acu
maidir le hÉire an lae inniu a chruthú. Mar chuid de chomóradh an ‘Deich mBliana na
gCuimhneachán’, tugtar cuireadh do scoileanna agus do mhic léinn ag gach leibhéal
i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ar fud na hÉireann, iarratas a
dhéanamh i rith na scoilbhliana 2019-20 ar an gcomórtas staire do scoileanna. Tá
nasc faoi leith ag na téamaí a roghnaíodh leis na heachtraí a tharla céad bliain ó shin
ar fud oileán na hÉireann.
2.

Ceannteidil ghinearálta an chomórtais

An Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Scoil na Staire i gColáiste na hOllscoile
Corcaigh na hurraitheoirí ar chomórtas stair na hÉireann ‘Deich mBliana na
gCuimhneachán’ do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna. Faigheann sé
tacaíocht freisin ón iris History Ireland.
I mbliana, iarrtar tionscadail faoi na ceannteidil ghinearálta seo a leanas ag an
leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile. Tabhair faoi deara gur féidir téama ar bhonn
áitiúil/réigiúnda a thabhairt isteach i ngach catagóir:
 Réabhlóid in Éirinn – staidéar ar eachtra pholaitiúil/réabhlóideach sa
tréimhse 1912-1922, ar ghné faoi leith den eachtra, nó ar
dhuine/ghrúpa/eagraíocht a bhí bainteach leis an eachtra. Mar is amhlaidh
leis na catagóirí eile, is féidir téama ar bhonn áitiúil/réigiúnda a thabhairt
isteach.
 Éire agus an Chéad Chogadh Domhanda – staidéar ar thaithí na hÉireann
ar an gcogadh ó thaobh duine nó grúpa de. D’fhéadfadh a bheith i gceist leis
sin díriú ar chath áirithe, ar scéal rannpháirtí faoi leith, nó breithniú ar an
tréimhse 1914-1918 ar fad.
 Stair na mban in Éirinn i rith thréimhse na réabhlóide in Éirinn – staidéar
ar dhuine/ghrúpa/eagraíocht/ghluaiseacht áirithe a rinne iarracht mhór
feabhas a chur ar chaighdeán saoil na mban nó a bhí páirteach i
ngníomhaíocht réabhlóideach in Éirinn sa tréimhse 1912-1922
 Cogadh na Saoirse - staidéar ar eachtra pholaitiúil/réabhlóideach sa
tréimhse 1919-1921, ar ghné faoi leith den eachtra, nó ar
dhuine/ghrúpa/eagraíocht a bhí bainteach leis an eachtra.
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Is ceart do gach iontráil díriú go príomha ar an tréimhse 1912-1922, nó ar chuid di.
Tá an comórtas oscailte do gach bunscoil agus iarbhunscoil. Féadfaidh rang, grúpa
mac léinn nó mac léinn amháin an tionscadal a chur isteach. Beidh mionsonraí
iomlána, chomh maith le bileog chumhdaigh an teimpléid do thionscadail, ar fáil le
híoslódáil ag www.education.ie/historycompetition. Dé hAoine, 23 Márta 2018 an
dáta deiridh a nglacfar le hiarratais agus bronnfar duaiseanna i mBealtaine na bliana
sin. Tá freagraí ar chuid de na ceisteanna praiticiúla is coitianta ar fáil ar Scoilnet
(www.scoilnet.ie) go luath i 2020.
Tá an comórtas staire seo do scoileanna beartaithe cur leis an gcuraclam staire ag
an leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile. Féadtar go gcuideoidh sé leis an staidéar
ar an stair a thacú agus a chur chun cinn i measc daltaí. Tá an comórtas go hiomlán
roghnach agus níl sé beartaithe ualach breise a chur ar scoileanna, ar mhúinteoirí ná
ar mhic léinn.
3.

Critéir

2,000 focal an líon focal is airde do thionscadail ag an leibhéal bunscoile (i.e.
tionscadail arna gcur isteach ag rang, grúpa daltaí nó dalta aonair) agus 4,000 focal
ag an leibhéal iarbhunscoile (i.e. tionscadail arna gcur isteach ag rang, grúpa mac
léinn nó mac léinn aonair). Is féidir na tionscadail a chur isteach i mBéarla nó i
nGaeilge.
Ní mór gach tionscadal a chur isteach mar dhoiciméad Word. Ní féidir glacadh le cuir
i láthair PowerPoint. Déanfar moltóireacht ar thionscadail faoi na critéir seo a leanas:







Tuiscint ar an duine, eachtra nó forbairt a roghnaíodh: An méid a scrúdaítear
agus a thuigtear suntas agus tionchar na heachtra/na n-eachtraí nó an duine ar
an stair áitiúil nó náisiúnta.
Cur i láthair: is ceart do chur i láthair foriomlán an tionscadail a bheith ciallmhar
agus cruinn agus ardchaighdeán litearthachta a bheith ag baint leis. Cé nach
bhfuil sé éigeantach acmhainní ilmheán, mar shampla pictiúir, a bheith mar chuid
den tionscadal, d’fhéadfadh siad feabhas a chur ar chur i láthair foriomlán an
tionscadail. Ní chuirfear acmhainní den sórt seo san áireamh i líon focal an
tionscadail.
Taighde: an méid taighde is léir é sa tionscadal. Is féidir téacsleabhair scoile a
úsáid mar thúsphointe don tionscadal ach ní mór foinsí eile a chur leo, mar
shampla leabhair, seanchas áitiúil agus foinsí príomhúla mar Ráitis Finnéithe.
D’fhéadfaí doiciméid phríomhúla a ionchorprú sa tionscadal nuair is féidir d’fhonn
feabhas a chur ar cháilíocht an tionscadail. (Ba cheart a bheith cúramach nach
gcóipeáiltear pasáistí fada as téacsleabhair nó as foinsí eile, foinsí ar líne ina
measc, agus iad a chur isteach sa tionscadal staire).
Cáilíocht Fhoriomlán: an méid a dtéann an tionscadal i bhfeidhm ar shamhlaíocht
an léitheora.

Cé nach bhfuil sé riachtanach, d’fhéadfadh tagairtí do réimsí eile an churaclaim atá
iomchuí don ábhar a roghnaíodh a bheith chun leasa an tionscadail. Mar shampla,
d’fhéadfaí leas a bhaint as tagairtí d’ealaíon, dráma, filíocht nó litearthacht na
tréimhse chun saibhreas a chur le tionscadal staire.
Ba cheart iarrachtaí a dhéanamh na foinsí stairiúla ar a mbunaítear an tionscadal a
lua. Aon tionscadail a dhéanann bradaíl (cóipeáil go díreach) ar fhoinsí, lena náirítear foinsí ar líne, ní mheasfar iad a bheith bailí chun an comórtas a bhuachan. Ní
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mór leabharliosta a bheith ag deireadh gach tionscadail a thugann liosta de na foinsí
príomhúla agus tánaisteacha a ndeachthas ina gcomhairle. Níl an leabharliosta mar
chuid den líon focal.
Painéal de thriúr faoi chathaoirleacht Scoil na Staire i gColáiste na hOllscoile
Corcaigh a dhéanfaidh measúnú ar na tionscadail. Ionadaithe ón Roinn Oideachais
agus Scileanna a bheidh sna daoine eile ar an bpainéal.

4.

Duaiseanna

Naoi nduais ar fad a bhronnfar. Roghnófar ceithre bhuaiteoir bunscoile agus ceithre
bhuaiteoir iarbhunscoile. Bronnfar duais sa bhreis a thionscadail Idirbhliana. Beidh an
stádas céanna ag gach duais agus ní bheidh aon phríomhbhuaiteoir ann. Is
tábhachtach freisin a thabhairt ar aird gurb iad na tionscadail a mheasfar ar na
tionscadail is fearr a roghnófar mar bhuaiteoirí. Ní bheidh na moltóirí teoranta do
dhuais a bhronnadh faoi gach ceann de na ceannteidil a tugadh i gCuid 2 den
doiciméad seo. Ar ndóigh, is cinneadh críochnaitheach cinneadh na moltóirí agus tá
an ceart ar cosaint ag na moltóirí gach duais a bhronnadh sa chás nach mbeidh
cáilíocht sách ard ag na hiontrálacha a chuirfear isteach.
Seo a leanas na duaiseanna:
 bronnfar corn staire ar gach buaiteoir
 bronnfar dearbháin leabhar ar luach €100 ar gach buaiteoir
 déanfar gach iontráil a bhuafaidh duais a dhigitiú ar www.scoilnet.ie agus ar
láithreán gréasáin Scoil na Staire i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
 breithneofar ceann de na buaiteoirí le foilsiú in eagrán Mheán
Fómhair/Dheireadh Fómhair 2020 de History Ireland agus gheobhaidh sé
síntiús bliana leis an iris.
5. Naisc le comórtais, scrúduithe agus tionscadail eile
Ba cheart a thabhairt ar aird nár chóir smaoineamh ar chomórtas staire do
scoileanna a bhuachan mar tháscaire ar fheidhmíocht dhóchúil aon mhic léinn nó
aon ghrúpa mac léinn i scrúdú stáit nó i gcomórtas ar bith eile.
D’fhéadfadh gur mhian le mac léinn nó grúpa mac léinn an t-ábhar a fuair siad le linn
a gcuid taighde a úsáid do chomórtas nó tionscadal áitiúil, nó do thionscnamh ar
shinsearacht nó stair bhéil. Mar shampla, d’fhéadfadh ionaid oideachais comórtais i
staidéir stairiúla áitiúla a reáchtáil. Sa chás sin, agus sa chás go mbaineann iontráil
ar chomórtas den sórt sin le ceann de na ceannteidil agus leis na paraiméadair dátaí
(1912-22) den chomórtas ‘Deich mBliana na gCuimhneachán’ seo chomh maith, níl
deacracht ar bith leis an tionscadal a iontráil i níos mó ná tionscadal amháin.
7. Tionscadail a chur isteach agus buaiteoirí a fhógairt
An 20 Márta 2020 an dáta deiridh a nglacfar le tionscadail chomhlánaithe. Fógrófar
na buaiteoirí agus bronnfar na duaiseanna roimh dheireadh Bhealtaine 2020.
Ní mór tionscadail a chur isteach ar líne chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas:
historycompetition@ucc.ie. Ní mór bileog chumhdaigh a bheith ag tús gach
tionscadail (tá bileog chumhdaigh don teimpléad ag gabháil leis an litir seo agus tá sí
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ar fáil freisin le híoslódáil ag www.education.ie/historycompetition), chomh maith le
leabharliosta a thugann liosta de na foinsí a ndeachthas ina gcomhairle.
8. Ceisteanna
Is féidir faisnéis agus foirmeacha iarratais a íoslódáil nó a fháil ar na bealaí
thuasluaite i.e. láithreán gréasáin na Roinne, ar Scoilnet nó ag ionaid oideachais.
Féadtar ceisteanna a bhaineann leis an gcomórtas a chur chuig
historycompetition@ucc.ie. Ar mhaithe le cothroime, áfach, ní dhéanfar aon
chomhfhreagras maidir leis an bhfiúntas a d’fhéadfadh a bheith ag aon smaointe nó
ábhar i dtionscadal ar bith, ag am ar bith.
9. Scaipeadh
Cuir an litir seo faoi bhráid do phríomhoide, múinteoirí staire agus baill de bhord
bainistíochta na scoile, le do thoil.
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