GSF1: Iarratais do Ghradam an Bhrait Ghlais

Téama Bruscar agus Dramhaíl
Caithfear na 18 ceisteanna den fhoirm iarratais seo a chríochnú go h-iomlán. Déan cinnte de
go bhfuil na ceisteanna go léir léite go cúramach agus go bhfuil na riachtanais sa seicliosta
thíos curtha i gcrích agaibh roimh an t-iarratas a chur isteach.
Má tá aon cheisteanna agaibh faoin iarratas, déan teagmháil leis an Oifig Scoileanna Glasa ar
01-4002202, nó cur ríomhphost chuig gsapplications@eeu.antaisce.org

Seicliosta
Déan cinnte go bhfuil na riachtanais thíos curtha i gcrích agaibh roimh an fhoirm iarratais
seo a chur isteach chun bhur mbrat glas a athnuachan:
•
•
•

•
•
•

Tá bhur scoil cláirithe leis an gclár Scoileanna Glasa, An
Taisce
Tá sibh ag obair ar an téama bruscar agus dramhaíl ar
feadh níos mó na bliain amháin scoile
Tá na 7 gcéimeanna den chlár Scoileanna Glasa
cíochnaithe agaibh. Tá na céimeanna seo léirithe sa
leabhar bruscar agus dramhaíl Scoileanna Glasa.
Tá ath-bhreithniú maith déanta agaibh i gcóir an téama
bruscar agus dramhaíl
Tá plean gníomhaíochta láithreach agaibh, le spriocanna i
gcóir an todhchaí
Tá lá ghníomhaíochta críochnaithe agaibh

Nuair atá an fhoirm iarratais seo críochnaithe agaibh, is féidir libh:
a) An fhoirm iarratais críochnaithe a sheoladh ar ais agus aon eolas breise
ríomhphost chuig gsapplications@eeu.antaisce.org
or
b) an fhoirm iarratais seo a chur i gcló agus a sheoladh chuig:
Green-Schools Office
Unit 5A Swift’s Alley
Francis Street
Dublin 8

GSF3: An t-iarratas i gcóir an bhrait ghlais a athnuachan?
Téama Bruscar agus dramhaíl
Líon isteach na línte thíos:
Ainm na scoile:
Scoil Náisiúnta nó Meán scoil:
Seoladh 1:
Seoladh 2:
An Chomhairle Contae:
Uimhir ghuthán:
Ríomhphost:
An méid múinteoirí sa scoil:
An méid scolairí sa scoil:
Achar foirgneamh na scoile i méadar cearnóg:

Gealann muid, go bhfuil gach rud sa fhoirm iarratais seo fíor. Ba mhaith linn ár mbrat glas a athnuachan le d’thoil. Is
mian linn a chur in iúl go bhfuil na critéir thíos luaite curtha i bhfeidhm againn. Is féidir linn na critéir seo a thaispeáint
don mheasúnóir scoileanna glasa nuair a thabharfaidh sé cuairt ar an scoil:
•
•
•
•

An t-Ath-bhreithniú
An plean gníomhaíochta
An Cód glas
Bord taispeántais Scoileanna Glasa

Ainm an phríomhoide:
Siniú:
Ainm múinteora na Scoileanna Glasa:
Siniú:
Dáta a cuireadh isteach an fhoirm iarratais:

Líon isteach na ceisteanna thíos atá baint acu le bhur gclár Scoileanna Glasa:

Céim 1: An Cóiste Scoil Glas
1. Cé atá ar choiste an bhrait ghlais? (Scríobh síos ainmneacha na mball atá ar an gcoiste
agus cé hiad m/sh dalta ó rang a 4, mac léinn ó dara bhliain, múinteoir, tuismitheoir,
agus url. le d’thoil).

2. Cé chomh minic agus a mbuaileann an coiste le chéile?
Gach seachtain
Gach coicís
Gach mhí
Amanna eile
Déan cur síos ar

_____________________________________________________

3. Cur isteach sampla de na notaí a thógadh ag cruinniú cóiste glas le d’thoil:

Céim 2: An t-Athbhreithniú
Déan cur síos ar shonraí bhur n-athbhreithniú le d’thoil, ba cheart go mbeadh bhur nathbhreithniú déanta agaibh nuair a thosaigh sibh ag obair ar an gclár Scoileanna Glasa. Is
féidir libh comhairle a fháil athbhreithniú a dhéanamh san achmhainn bruscar agus dramhaíl.
An t-Athbhreithniú Bruscar
4. I gcóir d’athbhreithniú bruscair, an ndearna sibh aon cheann dena rudaí thíos?
Gníomhaíochtaí riachtanach:

An seicliosta bruscair atá san achmhainn bruscair a líonadh isteach

Aithnigh na h-áiteanna i gclós na scoile a bhfuil droch fhadhb bruscair ann

Gníomhaíochtaí molta:

Déan léarscáil de na háiteanna ina bhfuil droch fhadhb bruscair ann

An bruscar atá i gclós na scoile a bhailiú agus a shórtáil (chun fáil amach

céard iad na príomhchineálacha dramhaíola a chruthaítear sa scoil)

Ceistneoir faoi bhruscar a líonadh isteach le múinteorí/daltaí

Má tá aon rud eile le lua agat breac síos anseo é:
____________________________________________

An t-Athbhreithniú Dramhaíl
5. Cathain a rinne sibh an chéad athbhreithniú Scoileanna Glasa?
Mí agus bliain

6. I gcóir d’athbhreithniú bruscair, an ndearna sibh aon cheann de na rudaí thíos?

Gníomhaíochtaí riachtanach:

An seicliosta dramhaíl atá san achmhainn bruscair a líonadh isteach
Cur síos a dhéanamh ar an méid dramhaíola a chruthaítear agus
an áit as a n-eascraíonn sé
Déan iniúchadh dramhaíola chun fáil amach na hábhair atá sa sruth dramhaíola

Gníomhaíochtaí molta:

Fáigh amach an méid leathanaigh a dhéantar fhótachóipeáil
orthu ar feadh tamaill sonraithe m.sh. mí/téarma/bliain
Fáigh amach na hábhair a h-athchúrsáiltear.
Fáigh amach na hábhair a féidir a athchúrsáil.
Ceistneoir faoi dramhaíl a líonadh isteach le múinteoirí/daltaí .
Má tá rudaí eile agat le lua, cur síos orthu anseo:
________________________________________

7. Tabhair sonraí den mhéid dramhaíola a chruthaítear nuair a thosaigh sibh ag obair ar an
gclár Scoileanna Glasa.
Má tá sibh ag comhaireamh na mboscaí bruscair sa scoil fáigh amach cé chomh mór is atá siad:
Cathain a rinne sibh suirbhé
bruscair

Ábhair dramhaíola
(dramhaíl ginéaralta/táirgí
athchúrsáilte/múirín)

An méid dramhaíl
(kg/málaí/boscaí bruscar –
120l/240l/1110l agus ar
uile)

Costas (Euros)

8. Cad iad na príomh thorthaí a fuair sibh ón athbhreithniú (mar shampla níos mó aird ar
laghdú bhruscair agus dramhaíola).

Céim 3: An plean gníomhaíochta
9. Déan cur síos ar do phlean ghníomhaíochta thíos:
Más mian libh is féidir libh do phlean ghníomhaíochta a bheith agat i doiciméad agus is féidir libh an doiciméad sin a
cheangail don ríomhphost seo.

Gníomh

Duine/Grúpa atá
freagrach

Fráma Ama

Gníomh Déanta

Céim 4: Monatóireacht agus Measúnú
10. Déan cur síos ar an chaoi a bhfuil sibh ag coinneáil súil ar an dul chun cinn leis an téama
bruscar agus dramhaíl:

11.Tabhair sonraí den mhéid dramhaíola a chruthaítear anois, sin iad torthaí bhur gclár.
-Má tá sibh ag comhaireamh na boscaí bruscair sa scoil fáigh amach cé chomh mór is atá siad:

Cathain a rinne sibh
suirbhé bruscair

Ábhair dramhaíola
(dramhaíl
ginéaralta/táirgí
athchúrsáilte/múirín)

An méid dramhaíl
(kg/málaí/boscaí
bruscar –
120l/240l/1110l agus
ar uile)

Costas (Euros)

Céim 5: Ceangal leis an gcuraclam iomlán
12. Déan cur síos ar chomhthathú leis an gcuraclam ag tagairt do líon agus aois na ndaltaí.
Tabhair eolas faoi na topaicí nó faoi na habhair a tugadh futhu.
An t-Ábhar

An Rang/Bliain

An Topaic Timpeallachta atá
i gceist

Céim 6: Eolas faoi chlár an scoil ghlais a thabhairt do phobal na scoile
13. Cén bhaint a bhí ag pobal na scoile leis an scéim “scoil ghlas” agus cén chaoi gur cuireadh
ar an eolas iad?

14. Déan cur síos ar an lá ghníomhach?

15. Cén teangmhail a déanadh leis an bpobal (mar shampla, ag fáil cabhair ó daoine taobh
amuigh den scoile, ó tuismitheoirí nó tionscail agus aon teagmháil leis na meáin
chumarsáide)

Céim 7: An Cód Glas
16. Cad é bhur gcód glas i gcóir an téama bruscar agus dramhaíl?

17. Cén chaoi ar shocraigh sibh ar an gcód glas agus cén chaoi a bhfuil sé i bhfeidhm sa scoil?

Aiseolas
18. Cad iad na buntaistí agus na míbhuntaistí a bhain an scoil as an Scoil Glas?

Roimh a cuirtear isteach bhur n-iarratas:

1. Déan cinnte go bhfuil gach rannóg den bhform críochnaithe i gceart
agus go hiomlán
2. Déan cinnte go gcuirtear isteach:
a. Sampla de na nótaí a dtógadh ag cruinniú Cóiste Glas le d’thoil
b. An plean gníomhaíochta

Beidh deis agat breis eolais a thaispeáint don mheasunóir Scoileanna Glasa nuair a
thabharfaidh sé/sí cuairt ar do scoil.

Seol an t-iarratas seo i ríomhphost chuig gsapplications@eeu.antaisce.org

