
Spléachadh ar Chreat 
Rannpháirtíochta an EA

Catagóir Rannpháirtíochta

Teagmháil

Rannpháirtíocht

Rannpháirtíocht Ghníomhach

- Is treoir pholasaithe é leagtha 
amach ag an Roinn Oideachais.

- D’fhéadfadh é a úsáid le luach 
an obair óige a chur chun cinn go 
poiblí.

- Tacóidh sé leat agus leis an EA 
agus sibh ag cur síos ar thionchar 
an obair óige ar dhaoine óga.

- Cuideoidh sé leat deiseanna eile 
a aimsiú le rannpháirtíocht agus 
foghlaim a chur chun cinn.

Ag cur le cumas an duine óig

Iomlán

Líon na nDaoine Óga
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Do Thaifead

Coinnigh �anaise le tacú le 
do rogha – is féidir leis seo a 
bheith ar scarbhileog nó ar 
bhunchar sonraí d’eagraíochta.

Samplaí d’Fhianaise: 
rolla; éachtaí bainte; rannpháirtíocht i(n) gceardlanna / 
obair ghrúpa; grianghraif / físeáin ag léiriú rannpháirtíocht 
i(n) gcomórtais / imeachtaí; alt nuachtáin; na meáin 
shóisialta

Is cleachtas bliantúil é seo a dearadh 
le caighdeán a chur ar thuairisciú na 

gcumann óige uile.

Cén fáth?Teagmháil

Iomlán

Cúiseanna – Scríobh sa 
cholún seo an fáth ar 

roghnaigh tú an 
chatagóir don duine óg 

agus áit a gcoinnítear 
�anaise le tacú leis seo.

Iomlán – Taifeadtar uimhreacha iomlána ó na catagóirí ar an Chreat Rannpháirtíochta 
(Uimh. 1) agus beidh siad seo de dhíth ar fhoirm thuairisce an EA (NIYSA nó YSI).

Rannpháirtíocht Rannpháirtíocht 
Ghníomhach

Ag cur le Cumas an 
Duine Óig

*LÉID! 
Caith súil ar an 
chur síos ar na 

comharthaí uile 
ar an chéad 

leathanach eile. 

Cuideoidh seo 
leat agus tú ag 
cur duine óg i 

gcatagóír ar an 
chreat.

Tréine agus dúthrachta na 
rannpháirtíochta 

Fad a thaistealaítear ar mhaithe 
le páistí agus daoine óga 

Tionchar na bpáistí / ndaoine 
óga ar chinntí a dhéanamh 
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Le haghaidh grúpaí cláraithe le agus ag fáil maoiniú ón EA.



Ag cur le Cumas 
an Duine Óig

Rannpháirtíocht 
Ghníomhach

Rannpháirtíocht

Teagmháil

Catagóirí na 
Rannpháirtíochta

 Glacann siad páirt sa chur chuige, sa chur i 
láthair, agus sa mheasúnú ar 

ghníomhaíochtaí dóíbh féin agus do 
dhaoine eile

 Tógann siad ról ceannaireachta orthu féin

 Páirteach sa(n) chumann/aonad/togra ag 
barr a réime i rith an ama

 Glacann siad páirt i gclár fadtréimhseach, 
pleanáilte, bunaithe ar obair ghrúpa le 

torthaí obair óige

 Bíonn siad i mbun cláracha grúpa 
gearrthréimhseacha

Tógann siad caidrimh úra

 Freastal rialta le bualadh le cairde, páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí sóisialta, 

cruthaitheacha, spóirt, agus fóillíochta

Tréine & dúthrachta 
na rannpháirtíochta

 Ábaltachtaí Pearsanta Feabhsaithe

Sláinte agus Folláine níos fearr

Scileanna saoil, oibre, agus smaointe 
forbartha

Rannpháirtíocht mhéadaithe

Caidrimh Dhearfacha le daoine eile

Saoránacht Ghníomhach

 Ábaltachtaí Pearsanta Feabhsaithe

Sláinte agus Folláine níos fearr

 Scileanna saoil, oibre, & smaointe forbartha

 Caidrimh Dhearfacha le daoine eile

 Rannpháirtíocht mhéadaithe

Ábaltachtaí Pearsanta Feabhsaithe

 Sláinte agus Folláine níos fearr

Scileanna saoil, oibre, agus smaointe 
forbartha

 Caidrimh Dhearfacha le daoine eile

 Ábaltachtaí Pearsanta Feabhsaithe

 Sláinte agus Folláine níos fearr

 Caidrimh Dhearfacha le daoine eile

Fad a thaistealaítear 
ar mhaithe le páistí 

agus daoine óga

Tionchar dearfach ar dhaoine eile, 
abhcóideacht thar ceann daoine eile

Tugann siad faoi ról ionadaíoch 
laistigh/lasmuigh den chumann, aonad nó 
togra m.sh. le socruithe rialachais nó mar 

chuid de chomhairle/fhóram óige áitiúil nó 
réigiúnach

Páirteach i riachtanais a mheas, cinntí a 
dhéanamh, pleanáil agus fadhbfhuascailt 

maidir le gníomhaíocht aonarach nó leis an 
chumann, aonad, nó togra go ginearálta

Cuireann siad leis an phróiseas cinnte le 
daoine eile maidir le gníomhaíocht nó clár 

ar leith

Déanann siad cinntí pearsanta ar pháirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí curtha le 

chéile ag daoine eile

Tionchar na bpáistí / 
ndaoine óga ar 

chinntí a dhéanamh

Comharthaí na Rannpháirtíochta
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