NÍOS MÓ SCOILEANNA,
NÍOS GNÍOMHAÍ, NÍOS MINICE

FOIRM IARRATAIS AR LÍNE

Tá an fhoirm iarratais ar líne, tá sí éasca le
húsáid agus níl mórán páipéarchais ann

BILEOG NA mBUNSCOILEANNA
(2017/2018)

SUÍOMH GREÁSÁIN BSG

Ní mór do GACH
páiste 60 nóiméad de
ghníomhaíocht choirp
mheasartha go tréan a
fháil GACH lá

Tá 80% de pháistí
na hÉireann NACH
mbaineann an sprioc
seo amach

Tá an suíomh lán de smaointe, d’áiseanna, de
theagmhálaithe agus de chásanna staidéir i
scoileanna www.activeschoolflag.ie

NUACHTLITIR BSG

Cláraigh ar líne le haghaidh nuachtlitir mhíosúil
BSG. Is bealach iontach é chun súil a choinneáil
ar cad atá ag tarlú i scoileanna. Is léitheoireacht
riachtanach é le haghaidh scoileanna atá ag
déanamh iarratais

TWITTER

PÁISTÍ GNÍOMHACHA

Lean sin ar @activeflag agus déan clibeáil
má tá tú ag postáil grianghraf/ físeán a
bhaineann le BSG

SCOILEANNA ATÁ AG
DÉANAMH ATHNUACHANA

COMHDHÍRÍONN
AGUS FOGHLAIMÍONN
SIAD NÍOS FEARR

IS LÚ FADHBANNA
ARAÍONACHTA
A BHÍONN LEO

Scoileanna ar bronnadh brat orthu i
2014/2015, nó níos luaithe, is gá dóibh a
mbrat BSG a athnuachan i mbliana

DÉAN TEAGMHÁIL LINN
Brat Scoil Gníomhaí – Ionad Oideachais Mhaigh Eo,
Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

BAINEANN SIAD
TORTHAÍ NÍOS FEARR
AMACH I DTRIALACHA

BAINEANN SIAD
NÍOS MÓ TAITHNIMH
AS AN SCOIL
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CORPOIDEACHAS

GNÍOMHAÍOCHT CHOIRP

CÉIM 1 – AN TÚS

60 Nóiméad Corpoideachais ar an gCLÁR AMA gach
seachtain

Sosanna SPREAGÚLA sa chlós súgartha faoi dhó sa lá

Téigh chuig www.activeschoolflag.ie chun CLÁRÚ le
taispeáint gur mian le do scoil bheith páirteach chun brat BSG (ASF)
a ghnóthú.

Curaclam LEATHAN agus COTHROMAITHE
CORPOIDEACHAIS (Lúthchleasaíocht, Cluichí, Damhsa,
Gleacaíocht, Amuigh faoin spéir agus Eachtraí)

Na scoileanna uile (a bhí páirteach/ ar mian leo bheith páirteach)
a bhfuil suim acu páirt a ghlacadh in BSG, moltar dóibh freastal
ar cheann de na hócáidí a bheidh ar siúl san fhómhar, ócáidí a
eagraítear i líonra na nIonad Oideachais gach Meán Fómhair/
Deireadh Fómhair.

Tús áite a thabhairt do shnáithe éagsúil corpoideachais
chun tuilleadh FORBARTHA a dhéanamh air gach bliain
An úsáid is MÓ a bhaint as trealamh agus áislanna

Sosanna gairide gníomhaíocht choirp idir Ranganna
chun FUINNEAMH a chur sa lá scoile
Gníomhaíocht choirp SAN ÁIREAMH in imeachtaí scoile
le linn na scoilbhliana
Tionscnaimh SPRAÍÚLA chun páistí nach bhfuil
chomh gníomhach le níos mó SUILT a bhaint as
gníomhaíocht choirp

CÉIM 2 – FÉINMHEASTÓIREACHT
Is gá oibriú le chéile mar fhoireann iomlán chun na doiciméid
féinmheasóireachta a phlé agus a líonadh isteach le haghaidh:
Corpoideachas – Gníomhaíocht Choirp – Comhpháirtíochtaí

CÉIM 3 – BHEITH I DO SCOIL
GHNÍOMHACH
Cruthaigh rannóg BSG (ASF) ar blag/ shuiomh idirlín do scoile
chun do dhul chun cinn a roinnt agus chun do chuid oibre maithe a
thaispeáint.
Scoileanna atá ábalta a rá gur éirigh leo critéir uile ASF a
chomhlíonadh bronnfar Brat Scoile Gníomhaí orthu.
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COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ
Próiseas SCOILE IOMLÁINE
Moltar GUTH agus CEANNASAÍOCHT daltaí

SEACHTAIN SCOILE GNÍOMHAÍ
Beidh seansanna ann do ghníomhaíocht choirp
SPRAÍÚIL UILEGHABHÁLACH le haghaidh na mball uile i
bpobal na scoile

Iarrtar ar THUISMITHEOIRÍ tacaíocht a thabhairt do
phróiseas BSG agus bheith páirteach ann

Beidh seansanna ann le triail a bhaint as gníomhaíochtí NUA

Neartaítear naisc i bPOBAL na scoile

Feasacht a mhéadú faoi na seansanna agus na háislanna atá
ar fáil le haghaidh gníomhaíocht coir pi ngach POBAL ÁITIÚIL

Ceanglaítear scoileanna le gníomhaireachtaí náisiúnta a
chuireann gníomhaíocht choirp chun cinn

Tréisiú a dhéanamh ar an teachtaireacht faoi 60 NÓIMÉAD
Gníomhaíocht Choirp sa Lá
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