
Cártaí Poist ó bhaile: Malartú Eorpach, 
Caidreamh a fhorbairt trasna na Mór Roinne

Céimeanna roghnacha: Bí linn ag ceardlanna cruthaitheacha nó ar líne 
(Is féidir leat teimpléad a íosloadáil, pictiúrí a chuir chugainn agus teacht 
isteach ar ócáidí digiteacha sa nasc seo: www.amateo.org/postcards-from-
home)

*Roinnfear do chárta poist agus do sheoladh le rannpháirtí ó thír eile 
leo siúd go mbeidh caidreamh scríobhneoireachta poist á fhorbairt leo. 
Roinnfear na cártaí poist ó bhaile faoi rún leo siúd a bheidh ag glacadh 
páirte sna ceardlanna cruthaitheacha i ‘Maribor’

Tá ‘Cártaí poist ó bhaile’ mar chuid do thogra Amateo ‘Connecting 

the Unexpected’, áit a bheidh meascán do cheardlanna 

cruthaitheacha beo agus digiteacha i nGaillimh, Éire (Samhain) 

agus Maribor, an tSlóivéin (Bealtaine 2021).

Cad a chuir ar do shuaimhneas tú le déanaí 
(ó thaobh baile de)?

B’fhéidir gur duine nó rud i d’áit chónaithe nó i do cheantar áitiúil é. 
Bhreá linn ár neispéirisí ó bhaile a roinnt lena chéile ag am gur mór 
an rud iad, cairdeas a dhéanamh le daoine nó nasc a dhéanamh le 
háiteanna nuair gur beag deis atá ann a bheith i bhfochair a chéile go 
fisiciúil.

Táimid ag tabhairt cuireadh do dhaoine ó mhór roinn na hEorpa is 
cuma cén aois, trí chárta poist a sheoladh, ag roinnt:

- Conas mar a bhraithim faoi mo thinteán/ mo bhaile faoi láthair/ / Tá 
mo theaghlach….
 
- Cuimhne ar bhaile/ Bhí mo theaghlach… 

- Aisling atá agam do mo bhaile don tochaí/ Beidh mo theaghlach..

Is féidir é seo a léiriú….. i bhfoirm cruthaitheach, cúpla focal, 
pictiúr, giota ceoil nó fiú cárta poist digiteach a roinnt le do pháirtí 
scríobhneoireachta más maith leat.

Glac Páirt: 
Céim 1: Seol cárta poist go dtí an Ghaillimh (seoladh)  “GALWAY, 
Éire” *Roimh 15ú do Shamhain 2020* Caithfidh d’ainm agus 
do sheoladh a bheith san áireamh m’ás maith leat freagra(!) a 
ghlacadh agus do fhreagra ar: ‘Sé a chuireann mo bhaile in iúl 
dom ná…

Céim 2: Glac le cárta poist ó thír Eorpach eile agus bronntanas 
ó phríomh chathair chultúir na hEorpa (tríd an Ghaillimh) 

Céim 3: Lean ort ag babhtáil agus ag roinnt do chártaí poist 
agus do chuid tuairimí

Glac le cárta poist ó thír Eorpach eile agus bronntanas ón nGaillimh

Seol cárta poist go dtí an Ghaillimh, Príomh chathair chultúir na hEorpa

Leanfar ar aghaidh ag babhtáil/ malartú cártaí poist le do 
pháirtí scríobhneoireachta i rith mí na Nollag agus Eanáir

Agus caidreamh a fhorbairt le linn ceardlanna cruthaitheacha chun d’eispéireas i 
rith an gheimhridh sna cártaí poist a léiriú, a nochtadh agus a roinnt

http://www.amateo.org/postcards-from-home
http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Priontáil an bileog
• Fill an líne poncaithe
• Agus greamaigh chun do chéad chárta poist teimpléadach 

a dhéanamh
• Scríobh do shonraí féin nó úsáid do chárta poist féin 

(Bíodh na sonraí liostaithe thíos san áireamh led’ thoil)

• Cuireann mo bhaile... in iúl dom... d’fhéadfaí scríobh  
ar ais le sceitse, grianghraf, focail nó dán. 

Glac Páirt 
Agus tú ag seoladh do chárta poist, tá tú ag aontú go 
roinnfear do chárta poist le rannpháirtí ó thír eile agus 
go mbeidh caidreamh á fhorbairt eadraibh mar pháirtithe 
scríobhneoireachta. 
 
Roinnfidh sibh dhá chárta poist eile: 
1. Chuir mo bhaile in iúl dom.. (Samhain/ Nollaig) 
2. Beidh mo bhaile... (Eanáir/ Feabhra) 
 
Roinnfear na cártaí poist a seoladh go dtí an togra 
go príobháideach leo siúd atá ag glacadh páirte 
sna ceardlanna i ‘Maribor’ (Bealtaine) chun saothair 
cruthaitheacha nua a spreagadh 

M’ainm:

Mo sheoladh: 

‘Sé a chuireann mo bhaile in 
iúl dom ná...

Treoracha:

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway  
H91 K8YV 
Éire


