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Tá clár imeachtaí dar teideal Vótáil100 eagraithe ag Tithe an Oireachtais chun ceiliúradh a
dhéanamh ar an gcomóradh céad bliain ó fuair na mná cearta vótála in 1918. Mar chuid de
ghnéithe for-rochtana chlár imeachtaí Vótáil100, táimid ag cur deis iontach ar fáil do líon suas le
20 dalta Idirbhliana páirt a ghlacadh i ndíospóireacht i Seomra an tSeanaid ar an 20 Aibreán
2018. Anuas air sin, chun gur fearr a fhanfaidh an ócáid foghlama seo i gcuimhne na ndaltaí,
déanfar meantóireacht ar na daltaí seo roimh an díospóireacht sa Seanad. Is mór-ócáid de chuid
chomóradh céad bliain 2018 an ócáid seo, agus beidh mar sprioc léi Comhaltaí an Oireachtais a
mhealladh chun freastal uirthi agus idirghníomhú leis na daltaí i Seomra an tSeanaid.
Is é an tAonad Cumarsáide i dTithe an Oireachtais a stiúrfaidh an ócáid agus na ceardlanna
meantóireachta, le cabhair ó shaorálaithe saineolaíocha a bhfuil taithí fhairsing acu ar
cheardlanna díospóireachta a reáchtáil. Freisin, tabharfaidh na ceardlanna deis do dhaltaí
tuiscint níos fearr a fháil ar imeachtaí an Oireachtais agus ar an gcomóradh céad bliain.
Gníomhóidh na saorálaithe mar mheantóirí do na toscairí, agus cuirfidh siad an taithí luachmhar
atá acu ar fáil chun cumas oráidíochta poiblí na ndaoine óga a fhorbairt. I bhfianaise na
tacaíochta sin, molaimid do na daltaí sin nach bhfuil aon taithí acu go dtí seo ar an óráidíocht
phoiblí páirt a ghlacadh sa díospóireacht.
Beidh deis ag na daoine óga a ghlacfaidh páirt muinín agus fonn a fhorbairt i dtaca le cur i
láthair a dhéanamh os comhair lucht éisteachta. Cuirfear faobhar freisin ar an tuiscint atá acu ar
ról an Oireachtais, ar chomhionannas inscne, ar ról na sochaí sibhialta sa daonlathas, agus ar an
méid atá fágtha mar oidhreacht againn ag na mná a throid ar son cearta vótála.
I lár mhí Lúnasa 2017, seolfar litir le cuireadh inti chuig na meánscoileanna go léir a bhfuil rang
Idirbhliana acu, mar aon le foirm iarratais agus póstaer do na scoileanna, agus beidh foirmeacha
iarratais ar fáil ar líne chomh maith. Is é a bheidh i gceist leis an bpróiseas iarratais ná foirm
iarratais chomhlánaithe agus litir faoin inspreagadh chun páirt a ghlacadh (300 focal ar a
mhéad). Má chuirtear dalta ar an ngearrliosta, iarrfar air nó uirthi físeán 2 nóiméad a uaslódáil
chuig suíomh slán. San fhíseán, beidh cead ag na hiarratasóirí labhairt ar na hábhair seo a leanas:
a. Todhchaí na hEorpa tar éis Brexit b. Tionchar na Meán Sóisialta ar an Daonlathas c. Conas
rannpháirtíocht na mban sa Pholaitíocht a mhéadú d. Ról Chearta na Leanaí san Oideachas
Déanfaidh an fhoireann thionólta, a mbeidh moltóir seachtrach uirthi, na hiarratais a bhreithniú.
Cuirfear in iúl do na hiarratasóirí rathúla faoin 27 Deireadh Fómhair 2017 gur éirigh leo.
Dé hAoine an 29 Meán Fómhair an dáta deiridh do na hiarratais agus is féidir a thuilleadh
eolais, mar aon le foirm iarratais, a fháil sa phacáiste atá iniata leis seo, agus ar ár leathanach
gréasáin, www.oireachtas.ie/votail100.
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9. Féachfaimid le teaglaim chothrom daltaí a a roghnú ó gach réigiún agus inscne agus aird
chuí á tabhairt ar úire na smaointe a bheidh léirithe ag an iarratasóir.
10. Sa litir, beifear ag súil go léireoidh gach iarratasóir a inspreagadh nó a hinspreagadh chun
páirt a ghlacadh.
11. Má chuirtear dalta ar ghearrliosta ag an gcéim seo, iarrfar air nó uirthi físeán 2 nóiméad ar
ábhar atá leagtha amach thíos a chur chuig suíomh slán. Cé go mbeifear ag súil go léireoidh
daltaí an cumas óráid phoiblí a thabhairt, ní bheifear ag súil go mbeidh siad oilte cheana féin.
12. Roghnófar suas le 20 dalta agus cuirfear an toradh in iúl do na hiarrthóirí rathúla roimh lár
mhí na Samhna, agus ceanglófar ar na hiarrthóirí rathúla go léir a bheith páirteach sna
ceardlanna a reáchtálfar ina dhiaidh sin. Eiseofar sonraí breise maidir le dátaí na gceardlann
agus rannpháirtíocht iontu chuig na hiarrthóirí rathúla.
13. Beidh ar a laghad trí cheardlann 3 huaire an chloig ar siúl roimh an díospóireacht sa Seanad,
agus ó cheann go ceann déanfar cumas na ndaltaí a neartú agus a fhorbairt mar ullmhúchán
don díospóireacht sa Seanad. Is i dTeach Laighean a bheidh na ceardlanna seo ar siúl.
14. Mar chuid den chéad cheardlann, tabharfar turas thart ar Theach Laighean agus achoimre
ghairid ar Chomóradh Céad Bliain na gCeart Vótála. Is daoine le taithí díospóireachta a
bheidh i bhfeighil na gceardlann agus beidh siad ag obair i gcomhar leis na rannpháirtithe i
ngrúpaí beaga. Díreoidh gach grúpa ar théamaí sóisialta agus polaitiúla éagsúla amhail
Todhchaí na hEorpa, Míchothromaíocht Eacnamaíochta, Na Meáin Shóisialta agus an
Daonlathas, Vóta a Chaitheamh, Mná sa Pholaitíocht, Athrú Aeráide, agus Cearta Leanaí.
15. Beidh deis ag toscairí bréag-dhíospóireachtaí a dhéanamh, agus aiseolas chuiditheach a fháil,
a bheidh dírithe ar mhodhanna áitimh, argóint, ábhar cainte, líofacht agus meitheal-obair.
16. Is é an cuspóir atá leis na ceardlanna seo ná cumas an dalta óráid éifeachtach a thabhairt i
seomra an tSeanaid i mí Aibreáin 2018 a fhorbairt agus, freisin, a thabhairt air nó uirthi
aithne a chur ar na rannpháirtithe eile agus foghlaim óna chéile.

