BLAST: Na hEalaíona Beo a Chur ar Fáil do Scoláirí agus do Mhúinteoirí
Cónaitheachtaí Ealaíon san Oideachas

Foirm Iarratais
CINEÁL EALAÍNE:
1. Ealaín

Cuir na huimhreacha in ord tosaíochta 1 go 3:

2. Ceardaíocht
3. Dearadh
4. Ceol
5. Damhsa
6. Drámaíocht
7. Litríocht
8. Filíocht
9. Scannánaíocht
10. Eile

Tabhair an uimhir thosaíochta agus déan cur síos ar:

AINM NA SCOILE:
Príomhoide

Múinteoir i gceannas
Bunscoil: Is ea/Ní hea.
Iar-bhunscoil: Is ea/Ní hea.
Uimhir Rolla na Scoile:
Líon na ndaltaí i gceist:

Seoladh:

Fón/Fón Póca:
Ríomhphost:

Sonraí na Scoile

Léirigh Is ea/Ní hea.

Cailíní amháin:
Buachaillí amháin:
Comhoideachas:
DEIS:
Scoil Speisialta:
Scoil Tuaithe
Gach ábhar á mhúineadh trí mheán
na Gaeilge:
Léirigh do rannpháirtíocht i dtionscnaimh Ealaíon/Chruthaitheach roimhe seo:
Tionscnamh:

Bliain:

Ainm an
Ealaíontóra/Chruthaitheora:

Cónaitheacht
Ionscoile

Is ea/Ní
hea

Tionscnamh:

Bliain:

Ainm an
Ealaíontóra/Chruthaitheora:

Cónaitheacht
Ionscoile

Is ea/Ní
hea

Tionscnamh:

Bliain:

Ainm an
Ealaíontóra/Chruthaitheora:

Cónaitheacht
Ionscoile

Is ea/Ní
hea

Tionscnamh:

Bliain:

Ainm an
Ealaíontóra/Chruthaitheora:

Cónaitheacht
Ionscoile

Is ea/Ní
hea

Amscála Molta an
tionscadail: (cuir tic leis)

Meán FómhairNollaig 2021

Eanáir - deireadh Aibreáin
2022

Ranganna Rannpháirteacha
Múinteoir:

Rang(anna)

Líon na ndaltaí

Uaireanta teagmhála an ealaíontóra: le cinneadh i gcomhairle leis an ionad oideachais áitiúil (20 uair an
chloig san iomlán)
Líon seachtainí:

Laethanta sa
tseachtain:
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Uaireanta teagmhála
in aghaidh an lae:

Dáta tosaigh beartaithe an tionscadail:

Dáta críochnaithe beartaithe an tionscadail

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in Iarratais Chomhlánaithe:
Moladh Scríofa don Chónaitheacht:










Cuimsigh ar an moladh téama nó bunús na cónaitheachta beartaithe i scríbhinn.
Léirigh na haidhmeanna agus na torthaí a bhfuil súil leo.
Cuir san áireamh líon na ranganna agus na ndaltaí a ghlacfaidh páirt sa chónaitheacht.
Cad iad na hábhair, an spás agus an stóráil a chuirfidh an scoil ar fáil chun tacú leis an gcónaitheacht.
Ba chóir go léireofaí san iarratas cuntas teiste ar aon chomhoibriú scoile agus ealaíontóra/cruthaitheora
roimhe seo.
Ba cheart go léireofaí san fhaisnéis a chuimsítear san iarratas tiomantas na scoile uile don tionscadal.
Ba cheart go dtabharfadh tionscadail aird ar na curaclaim scoile ábhartha nuair is cuí agus go ndíreofaí
ar an bpróiseas sna tionscadail.
Cuir modh beartaithe doiciméadaithe an tionscadail san áireamh; mar shampla, píosaí scannánaíocht
dhigiteach/íomhánna (le toiliú).
Is féidir íomhánna/amhairc/meabhairmhapaí/samhlacha pleanála tacú leis an togra.

Seicliosta Iarratais:



Foirm iarratais comhlánaithe
Moladh

Treoir maidir le Sláinte Phoiblí a bhaineann le COVID- 19:
Ba cheart tograí a bheith bunaithe ar an gcomhairle agus an treoir sláinte phoiblí is fearr a bheadh ar fáil nuair a
bheidh d’iarratas á dhéanamh agat. Ba chóir go mbeadh do mholadh indéanta agus inoiriúnaithe má bhíonn
tionchar ag scaradh sóisialta agus/nó bearta sláinte phoiblí eile ar an tréimhse ar fad nó ar chuid di lena
mbaineann an moladh cónaitheachta seo.
Sa chás go n-éireoidh le d’iarratas, agus go gcaithfidh tú ina dhiaidh sin cuid de do mholadh nó gach cuid de a
athrú ar bhonn comhairle athraithe sláinte phoiblí, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le stiúrthóir d’ionaid
oideachais áitiúil roimh ré chun é sin a phlé. Caithfear machnamh a dhéanamh ar an bhféidearthacht maidir le
cónaitheachtaí fíorúla/cianda. Tá tuilleadh faisnéise faoi threoir Sláinte Phoiblí ar fáil ar shuíomhanna Gréasáin
FSS agus an Rialtais agus déantar é a nuashonrú go minic. Féach FSS.ie. agus Gov.ie.
Coinníollacha maidir le Tionscnaimh Chónaitheachtaí Ealaíon san Oideachas BLAST 2021:

Ní féidir tús a chur le cónaitheachtaí rathúla ach amháin nuair a fhaightear fógra i scríbhinn faoi roghnú iarratas
ón ionad oideachais lánaimseartha áitiúil agus nuair a bheidh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána tugtha chun
críche.
Eagróidh ionaid oideachais an t-iarratas ó ealaíontóirí aonair le haghaidh grinnfhiosrúchán na nGardaí.
Maoineofar an t-ealaíontóir ar feadh 20 uair an chloig san iomlán, lena n-áireofar 6 uair an chloig le haghaidh
pleanála, forbartha agus athbhreithnithe i gcomhpháirt le múinteoirí.
Is é €1,000 táille an ealaíontóra san iomlán.
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Íocfaidh an scoil as aon ábhair a bhaineann leis an tionscadal agus freisin as doiciméadú an tionscadail agus as
aon chostais eile lena mbaineann, costais árachais san áireamh.
Ní mór tionscadail a ceadaíodh faoi scéim BLAST 2021 a bheith tugtha chun críche faoi dheireadh na bliana
acadúla 2021/2022.
Is féidir teacht ar na coinníollacha iomlána i Tionscnamh Cónaitheachtaí Ealaíon BLAST 2021, atá ar fáil ar
shuíomh Gréasáin an ionaid oideachais áitiúil nó gov.ie/blast.

Ainm na Scoile:

Síniú an
Phríomhoide/an
Mhúinteora
Idirchaidrimh:

Síniú:

Síniú:

Dáta:




Déanfaidh painéal roghnúcháin neamhspleách a bhunóidh an t-ionad oideachais na haighneachtaí a
mheas.
Féadfaidh tionscadail a ceadaíodh do BLAST 2021 tosú i mí Mheán Fómhair 2021 agus ní mór iad a
bheith tugtha chun críche faoi dheireadh Aibreáin 2022.
fáiltímid roimh iarratais trí r-phost nó tríd an bpost mar a leanas:
Ríomhphost: cfinn@carrickedcentre
Ainm Teagmhála CE: Caroline Finn

Seoladh poist: Marymount, Carrick-on-Shannon, Co Leitrim, N41 Y172
071 9620383

Osclófar iarratais an 4 Meitheamh 2021. Is é an 30ú Meán Fómhair 2021 an dáta deiridh. Ní ghlacfar le
hiarratais dhéanacha nó neamhiomlána.

Tacóidh líonra ionad oideachais ESCI, clár CPD um Chomhpháirtíocht
Ealaíontóirí agus Múinteoirí, clár na nEalaíon sa tSraith Shóisearach,
Clár Rannpháirtíochta Cruthaithí NAPD agus an Tairseach um Ealaín
san Oideachas leis an tionscnamh seo.
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