
Samplaí na 
cúrsaí 

Tugann An Clár Dalta deis uathúil do dhaltaí KS2 ó bhunscoileanna 
neamh- roghnaithe oibriú le taighdeoir oilte  PhD r taighde a 
dhéanamh  in ábhair nua agus iontacha chun tacaíocht a fháil chun 
feabhas a chur ar scileanna acadúla gagus taithí a fháil ar fhoghlaim 
acadúil. Forbraíonn an clar scileanna staidéir an dalta agus féin- 
mhuinín ag tabhairt misnigh dóibh éirí leo ar scoil anois agus ag 
tabhairt an smaoineamh dóibh go bhfuil ollscoil ina rogha maith sa 
todhchaí . 

An Croí 
folláin 

Cad is 
cothroime 

Ceimic an 
Cístín cupa 

Cumhacht 
an 

phobaiil? 

Ár Scoileann 
Páirtíochta 

Tuaisceart Éireann 

Cén fáth a bheith páirteach? 

 Forbraíonn daltaí scileanna 
staidéar tábhachtacha a 
thacóidh lena bhfoghlaim anois 
agus sa todhchaí. 

 Tá níos mó muiníne ag daltaí a 
chríochnaigh an Clár Daltaí ina 
gcumas rudaí a chur i gcrích. 

 Faigheann scoileanna tuairiscí 
níos mine faoin mbealch a 
úsáideann an scoil an maoiniú a 
fhaigheann sí. 

 Tacaíonn an clár le scoileanna 
comhlíonaadh a dhéanamh ar 
an gclár ón gCigireacht 
oideachais agus oiliúna. 

Bhain ár bpáiste an-sult 
as a bheith páirteach sa 

chlár. Chuir sé í ag 
smaoineamh níos géire 

faoi dul ar ollscoile nuair 
atá sí nios sine agus thug 

sé rud éigin di chun a 
bheith mórtasach as 

Tionchar an cláir 

Tá aithbhrithniú déanta ar dhaltaí a 
dhéanann an cúrsa iomlán UCAS tar éis 
taispeáint don chúigiú bliain as a chéile go 
bhfuil daoine a dhéanann clár na Scoláirí 
fonnmhar cur isteach ar chúrsa ollscoile 
agus an cúrsa sin a fháíl. 

Tuismitheoir bunscoile, 
Bristol Léiríonn an t-eolas an ceangail idir éirí 

leat ar an gclár agus an áit ina dtéann 
tú ar ollscoil. 

Bhí daltaí a chríochnaigh an Clár Scoláirí 
níos doichí áit a fháil (48%) i gcomparáid le 
daoine nár chríochnaigh an clár (28%). 
 

48% Sí an aidhm atá againn ná tacú 
le níos mó ná 100,000 mac léinn 
sa Ríocht Aontaithe thar na 
chúig bliana atá romhainn. 

Tacaíonn 40+ 
ollscoileanna linn 

28% Is Carthanacht 
Náisiúnta muid. 

Tugann Clár na Scoláirí: 
 

• Clár dúshlánach agus tacúil 
foghlama múinte ag taighdeoir 
aitheanta ar fud an domhain 

• Taithí ar fhoghlaim ollscoile i ngrúpa 
beag 

• Dhá imeacht le hollscoileanna 
iomaíoch 

• Foghlaim lasmuigh den Curaclam 
chun cabhrú le paisean 
d'fhoghaim a chruthú 

 

Ag Insint 

bréag le 

staitisticí 

 



Aistear an dalta Tugann imeacht 
óstaithe ag 

ollscoil an deis 
do dhaltaí 

foghlaim faoi 
Ard- OIdeachas. 

Déanann daltaí 
measúnú 

dúshlánach deiridh
agus faigheann 

siad aiseolas duine 
le duine ó na 

múinteoirí 

Tugann muid 
tuairiscí 

anmhion ifaoi 
dul chun cinn 

an dalta 

Bronnadh céime 
óstaithe ag an 

ollscoil chun 
héachtaí na 

ndaltaí a 
cheiliúradh 

Pleanáil cláir 
le tacaíocht 
ó Oifigeach 
Clár Dalta 

An bhfuil tú ag beartú cur isteach 
ar an iliomad áiteanna? 

Cén uair le clárú? 

Is féidir clárú ag aon am. 
Molann muid duit clárú roimh 
na dátaí deiridh thíosluaite 

Pobalscoil Lána Píóire agus 
Acadamh Melior 

Téarmaí: Clárú: Is é an rud is fearr liom 
faoi na ranganna ná go 

bhfoghlaimíonn muid 
rudaí éagsúla gach lá 

agus fuaireamar amach 
faoin dlí chomh maith leis 
sin fuaireamar blaise den 

ollscoil . 

Bunscoil 
fhriothálach 7-11 

bliain d'aois 

Bhí an-rath ar an 
gclár 

táimid tar éis clárú do 
chlár eile KS4 don 

chéad bhliain acadúil 
eile agus clár do 

dhaltaí meabhracha 
KS2 . 

Príomhmhúinteoir 

Fómhar (Deireadh Fómhair-Feabhra) Iúil 

Conas a bheith mar bhall den 
chlub 

+ 
 

Iar-bhunscoil 14-16 
bliana d'aois 

Is é síntiús na scoile ná  £183 an dalta sin 
iomlan de £2,562 an áit sin  14 daltaí. Tá 
an costas clúdaithe as trí síntiúis ó 
ollscoileanna agus deontais 
seachtracha agus síntiúis. Clár Scoláirí Alumnus, 

Dagenham 

An bhfuil spéis agat An Clár Daltaí a rith 
trí na Scoileanna? Déan teagmháil linn 
chun pacáistí ghrúpa a chur in áirithe/il- 
áit roghanna 

Ríomhphost: 
tspschools@thebrilliantclub.org Roghnú dalta: Is éard atá sa Brillant 

Club ná comhlíonadh a dhéanamh ar 
chrítéar amháin de thrí chinn Go mbeadh 
ar a laghad 55% de dhaltaí atá cláraithe é 
sin. 

Fiosruithe ar líne: 
thebrilliantclub.org/the-scholars- 
programme/for-schools/the-programme/ 

Earrach (Eanáir- Bealtaine) Deireadh Fómhair 

Samhradh (Márta-Iúil) Nollaig 

• Oiriúnach do bhéilí scoile saor in aisce. 
• Gan aon stair d'Ard OIdeachas  
• Scoite amach de réir Cód Poist. 
 

Tugann 

Taighdeoir  PhD 

cainteanna 

seachtainiúlla 

 

mailto:tspschools@thebrilliantclub.org

