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Céard is cuspóir an chomórtais?
Trí rannpháirtíocht a ghlacadh sa chomórtas póstaer seo, spreagfar daltaí chun:

• oibriú ar bhonn foirne
• ceisteanna iarbhír a iniúchadh ag baint úsáide as sonraí
• úsáid a bhaint as a scileanna comhairimh agus grafacha
• torthaí staitistiúla a léirmhíniú
• scileanna a fhorbairt sa chumarsáid scríofa

Is féidir póstaer a chruthú faoi thopaic ar bith, ach ba chóir na modhanna oibre a leanas a 
léiriú air: anailís úsáide, sonraí staitisticí/faisnéis staitistiúil a léirmhíniú agus a chur in iúl.

Rannpháirtithe
Tá an comórtas náisiúnta seo oscailte d’fhoirne de bheirt nó de thriúr dalta, atá 18 mbliana 
d’aois nó níos óige (a rugadh in 1998 nó ina dhiaidh) ó áit ar bith ar oileán na hÉireann. Is 
faoi múinteoirí atá sé na foirne a chlárú.

Céimeanna an chomórtais
• Clárú le déanamh ag múinteoirí faoin 27ú Eanáir 2017. Téigh chuig:
 www.cso.ie/en/baile/nuachtagusimeachtai/comórtasjohnhooper2017/
• Póstaeir le cur faoi bhráid roimh 12 meán lae, 24ú Feabhra 2017 ar ríomhphost chuig
 johnhooper2017@cso.ie
• Déanfaidh an coiste eagrúcháin náisiúnta moltóireacht ar na póstaeir
• Fógrófar na póstaeir buaiteacha ar an 16ú Márta 2017

Bronnfar Bonn Staidrimh John Hooper na Príomh-Oifi ge Staidrimh (CSO) ar bhuaiteoirí an 
chomórtais náisiúnta. Ina theannta sin, bronnfar duaiseanna airgid mar seo a leanas:

• An Chéad Áit - €1,600 (as sin bronnfar €1,000 ar an scoil agus bronnfar €600 ar an 
 bhfoireann daltaí)
• An Dara hÁit - €1,000 (as sin bronnfar €650 ar an scoil agus bronnfar €350 ar an 
 bhfoireann daltaí)
• An Tríú hÁit - €600 (as sin bronnfar €400 ar an scoil agus bronnfar €200 ar an 
 bhfoireann daltaí)

Cuirfear póstaer amháin isteach mar ionadaithe d’Éirinn i ngach ceann de dhá chatagóir 
aoise an chomórtas idirnáisiúnta ISLP.  Is na hiontrálacha incháilithe is airde réime a chuirfear 
ar aghaidh. Féach an leathanach gréasáin luaite thíos i gcomhar tuilleadh eolas.

Dátaí Tábhachtacha
• 27ú Eanáir 2016 - dáta deiridh chun clárú
• 24ú Feabhra 2017 - dáta deiridh chun iontrálacha a chur faoi bhráid
• 16ú Márta 2017 - fógra na mbuaiteoirí náisiúnta

Sonraí teagmhála:
r-phost: johnhooper2017@cso.ie
www.cso.ie/en/baile/nuachtagusimeachtai/comórtasjohnhooper2017/


