
Fóram na nÓg
Óige Faoi Bhláth

Fóram na nÓg: 
Creat um Dhearbhú Cáilíochta



D’fhorbair earnáíl óige na Gaeilge an Creat um 
Dhearbhú Cáilíochta le Fóram na nÓg mar áis 
tacaíochta le caighdeán an obair óige a fheabhsú 
fud fad na sé chontae. Is éard atá i gceist le Dearbhú 
Cáilíochta ná próiseas machnamhach ar chaighdeán 
ár gcuid oibre ionas go gcloímid leis nó go 
bhfeabhsaímid é. 

Cuireann Creat um Dhearbhú Cáilíochta FNN grúpaí óige Ghaeilge 
ar a gcumas le machnamh a dhéanamh ar na gnéithe is éifeachtaí 
den obair óige agus na gnéithe ar féidir feabhas a dhéanamh 
orthu. Má chinntíonn do ghrúpa dea-chleachtas trí dhea-rialachas, 
cumarsáid éifeachtach, agus sábháilteacht na rannpháirtithe agus 
na foirne a chur chun cinn, déantar dearbhú cáilíochta ar do chuid 
oibre cheana féin.

Téann na mílte rannpháirtí i mbun oideachas neamhfhoirmeálta trí 
mheán na Gaeilge achan bhliain. Tá sé thar a bheith tábhachtach, 
mar sin de, go n-aithníonn coistí bainistíochta, foirne, agus oibrithe 
deonacha gnéithe dá n-obair a chuireann le rath na hearnála agus 
go ndéanann machnamh agus measúnú orthu. Ar an bhonn sin, 
seo atá i gceist le dearbhú cáilíochta san obair óige; a bheith eolach 
ar cad atá le déanamh, ag foghlaim uaidh, agus á thógáil chun 
cleachtas athmhachnaimh a chur chun cinn agus eispéireas níos 
fearr a thabhairt do na rannpháirtithe uile.

Is áis fhísiúil í an léaráid i leataobh a chinntíonn go bhfuil cáilíocht 
ard ar sholáthar obair óige. 

Cuimsítear múnla sa chéad chuid den leabhrán, atá mar uirlis 
tacaíochta ag díriú ar na téamaí cuí den Obair Óige Dhúchasach.

Múnla Obair Óige Dhúchasach:
 
1. Caidrimh
2. Cur Chuige
3. Úinéireacht
4. Pobal
5. Teanga
6. Polaitíocht agus Rannpháirtíocht

Tugann an dara léaráid creat úsáideach do bhaill choistí, foirne 
lánaimseartha agus páirtaimseartha, agus oibrithe deonacha i 
dtrí réimse thábhachtacha.

1. Ag cinntiú sábháilteacht ghrúpaí OÓG.
2. Ag cinntiú Dea-Chleachtais trí Dhea-Rialachas.
3. Ag cinntiú Cumarsáid Éifeachtach.

Is uirlis é an leabhrán seo le fóirithint a thabhairt ar na grúpaí 
uile le dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar a gcleachtas. Tacaítear 
leis an leabhrán seo le físeán ar an phróiseas.



Caidrimh 

Pobal

Úinéireacht

Teanga

Polaitíocht 
agus Rann-

pháirtíocht

Cur Chuige

Cothaíonn an Obair Óige Dhúchasach úsáid sóisialta 
na Gaeilge taobh le cur chuige neamhfhoirmeálta le 

haghaidh tógáil caidrimh agus an fhoghlaim – cur 
chuige sochtheangeolaíoch eispéireasach 

tumthach.

Trí rannpháirtíocht san Obair 
Óíge Dhúchasach, cuirtear 
daoine óga ar a gcumas 
cairdeas a dhéanamh le daoine, 
chomh maith le tuiscint a 
fhorbairt ar cad is 
dea-chaidreamh le piar nó 
duine fásta ann.

Tá caidreamh tréan ann idir Obair Óige 
Dhúchasach agus infreastruchtúr an phobail 

Ghaeilge i gcoitinne – forbraíonn, 
comhoibríonn, agus baineann Obair Óige 

Dhúchasach leas as Gaelscoileanna áitiúla agus 
eagrais fhorbartha pobail i measc an 

ghnáthdhuine.

Aithníonn daoine óga gur gá feachtasaíocht agus 
abhcóideacht a dhéanamh ar son spásanna don Obair 

Óige Dhúchasach, agus trína rannpháirtíocht 
ghníomhach le seirbhísí a aimsiú, forbraítear 

meon d’fhéiniúlacht choiteann, i dteannta le 
meon láidir úinéireachta dá gcumainn óige. 

Is í an Ghaeilge an príomh-mhodh 
cumarsáide san Obair Óige 

Dhúchasach. Déanann seo an teanga a 
dhaingniú i saol sóisialta na ndaoine óga, 

ag cruthú tearmainn 
sochtheangeolaíocha tumthacha a 

chothaíonn féiniúlacht agus dáimh leis an 
teanga. 

Déanann na dúshláin stairiúla 
tugtha fúthú ag pobal na 

Gaeilge i dtuaisceart na 
hÉireann daoine óga a 

ghlacann páirt san Obair Óige 
Dhúchasach a chumasú le 

bheith rannpháirteach i 
ngníomhaíochas polaitiúil. 

Cothaítear forbairt na 
scileanna feachtasaíochta agus 
cumasú pobail trí bhéim a chur 

ar an smaointeoireacht 
chriticiúil. 

Obair Óige Dhúchasach



Tá baill choistí 
oilte & tuigeann

 siad a rólanna & a 
bhfreagrachtaí.

Coinníonn grúpaí 
OÓG taifid 

airgeadais bheachta 
& suas chun dáta.

Comhlíonann ár
 ngrúpa riachtanais 
rialaitheacha agus 

dlíthiúla an ÚO.

Tá fios ag 
grúpaí OÓG faoi 

thábhacht RGCS & 
leanann siad 

polasaí RGCS 
FNN.

Cláraítear agus 
coinnítear foirne 

OÓG ar bhunachar 
sonraí FNN.

Tá bunachair & 
sonraí uilig beacht 

agus suas 
chun dáta.

Earcaítear 
oibrithe deonacha 
de réir Pholasaí an 
Oibrithe Dheonaigh 

FNN.

Comhlánaíonn 
gach grúpa obair 

óige Ghaeilge clárú 
bliantúil le FNN

Pléann FNN le 
gearáin go dáiríre 

agus tá nós 
imeachta tréan ann 

um ghearáin.

Tarraingítear 
coimhlint leasa ar 

bith trí mhodhanna 
cuí agus pléitear 

leo.

Beidh na 
foirne uile in earnáil 

na Gaeilge oilte i 
soláthar seirbhísí ar 

ardchaighdeán.

Grinnfhiosraítear 
na foirne 

lánaimseartha, 
páirtaimseartha, & 
oibrithe deonacha 
uile in earnáil na 

Gaeilge.

Comhlíonann 
grúpaí Gaeilge 
polasaithe agus 

nósanna imeachta 
ábhartha, cuid an 

ÚO agus FNN 
ina measc.

Comhlánaíonn 
na grúpaí uile 
Measúnuithe 

Riosca & 
Seiceálacha 

Cosanta FNN.

Comhlánaítear 
measúnuithe riosca 

ar achan 
ghníomhaíocht idir 

lámha ag foirne 
obair óige.

Beidh Oiliúint 
Garchabhrach 

ag na foirne obair 
óige uile.

1. Ag cinntiú sábháilteacht ghrúpaí OÓG:
An dóigh a gcinntíonn ár ngrúpaí sábháilteacht na rannpháirtithe le linn ghníomhaíochtaí obair óige.

Cad é atá le déanamh ag foirne obair óige le sábháilteacht ghrúpaí a chinntiú?



Tá baill choistí 
oilte & tuigeann

 siad a rólanna & a 
bhfreagrachtaí.

Coinníonn grúpaí 
OÓG taifid 

airgeadais bheachta 
& suas chun dáta.

Comhlíonann ár
 ngrúpa riachtanais 
rialaitheacha agus 

dlíthiúla an ÚO.

Tá fios ag 
grúpaí OÓG faoi 

thábhacht RGCS & 
leanann siad 

polasaí RGCS 
FNN.

Cláraítear agus 
coinnítear foirne 

OÓG ar bhunachar 
sonraí FNN.

Tá bunachair & 
sonraí uilig beacht 

agus suas 
chun dáta.

Earcaítear 
oibrithe deonacha 
de réir Pholasaí an 
Oibrithe Dheonaigh 

FNN.

Comhlánaíonn 
gach grúpa obair 

óige Ghaeilge clárú 
bliantúil le FNN

Pléann FNN le 
gearáin go dáiríre 

agus tá nós 
imeachta tréan ann 

um ghearáin.

Tarraingítear 
coimhlint leasa ar 

bith trí mhodhanna 
cuí agus pléitear 

leo.

Beidh na 
foirne uile in earnáil 

na Gaeilge oilte i 
soláthar seirbhísí ar 

ardchaighdeán.

Grinnfhiosraítear 
na foirne 

lánaimseartha, 
páirtaimseartha, & 
oibrithe deonacha 
uile in earnáil na 

Gaeilge.

Comhlíonann 
grúpaí Gaeilge 
polasaithe agus 

nósanna imeachta 
ábhartha, cuid an 

ÚO agus FNN 
ina measc.

Comhlánaíonn 
na grúpaí uile 
Measúnuithe 

Riosca & 
Seiceálacha 

Cosanta FNN.

Comhlánaítear 
measúnuithe riosca 

ar achan 
ghníomhaíocht idir 

lámha ag foirne 
obair óige.

Beidh Oiliúint 
Garchabhrach 

ag na foirne obair 
óige uile.

2. Ag cinntiú Dea-Chleachtais trí Dhea-Rialachas:
An dóigh a gcinntíonn ár ngrúpaí dea-rialachas i soláthar obair óige Ghaeilge.

Cad é atá le déanamh ag foirne bainistíochta agus oibríochta le dea-rialachas a chinntiú?



3. Ag cinntiú Cumarsáid Éifeachtach:
An dóigh a gcinntíonn ár ngrúpaí cumarsáid éifeachtach i soláthar obair óige Ghaeilge.

Cad é atá le déanamh ag foirne le cumarsáid éifeachtach a chinntiú?

Faigheann na 
grúpaí OÓG 

comhfhreagras 
fóirsteanach ar bith 
& cuimsítear iad i 

liostaí seoltaí 
FNN.

Cinntíonn 
FNN go bhfuil 
tuismitheoirí / 

caomhnóirí ar an 
eolas faoi 

ghníomhaíochtaí 
OÓG reatha & a 

leithéid sa 
todhchaí.

Comhlíonann 
cumarsáid ar bith 
foilsithe ag FNN le 
polasaithe ábhartha 

um chosaint & 
sonraí.

Scaiptear
 imeachtaí ráithiúla 

& bliantúla seachnóin 
na hearnála trí liostaí 

seoltaí & mol 
digiteach 

FNN.

Scaipeann 
ceannairí grúpaí 

OÓG eolas ginearálta, 
eolas oiriúnach faoi 

oiliúint, & uasdátaithe 
polasaithe i measc

 na bhfoirne
 uile.

Éisteann FNN le & 
freagraíonn tuairimí 

rannpháirtithe,fhoirne 
an phobail mhóir, 
mhaoinitheoirí & 
thuismitheoirí.

Cuireann FNN 
obair na hearnála 

óige Ghaeilge chun 
cinn fud fad na sé 

chontae.



Rudaí a thiocfadh liom 

déanamh le cáilíocht an obair 

óige Ghaeilge a fheabhsú:

Cad iad na bearta a dhéan-
faidh mé leis na feabhsaithe 

seo a chur i ngíomh?

Faigheann na 
grúpaí OÓG 

comhfhreagras 
fóirsteanach ar bith 
& cuimsítear iad i 

liostaí seoltaí 
FNN.

Cinntíonn 
FNN go bhfuil 
tuismitheoirí / 

caomhnóirí ar an 
eolas faoi 

ghníomhaíochtaí 
OÓG reatha & a 

leithéid sa 
todhchaí.

Comhlíonann 
cumarsáid ar bith 
foilsithe ag FNN le 
polasaithe ábhartha 

um chosaint & 
sonraí.

Scaiptear
 imeachtaí ráithiúla 

& bliantúla seachnóin 
na hearnála trí liostaí 

seoltaí & mol 
digiteach 

FNN.

Scaipeann 
ceannairí grúpaí 

OÓG eolas ginearálta, 
eolas oiriúnach faoi 

oiliúint, & uasdátaithe 
polasaithe i measc

 na bhfoirne
 uile.

Éisteann FNN le & 
freagraíonn tuairimí 

rannpháirtithe,fhoirne 
an phobail mhóir, 
mhaoinitheoirí & 
thuismitheoirí.

Cuireann FNN 
obair na hearnála 

óige Ghaeilge chun 
cinn fud fad na sé 

chontae.

Machnamh & Beart
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