
Clár na gCrann Taca
Digiteach Scoile   
FOIRM UM CHEAD Ó 
THUISMITHEOIRÍ/CHAOMHNÓIRÍ

A Thuismitheoir/a Chaomhnóir, a chara,

Roghnaíodh do leanbh le bheith mar Chrann Taca Digiteach Scoile do 2021-2022. Cuirfidh 

an clár seo ardán ar fáil le spreagadh, gríosú agus tacaíocht a thabhairt do scoláirí agus do 

scoileanna le níos mó a dhéanamh leis an teicneolaíocht dhigiteach. Cuirfidh na scoláirí 

tionscadal i gcrích a bheidh aimsithe as ceann amháin de na trí phríomhthéama seo a leanas 

ag an scoil i gcomhar lena Crainn Taca Dhigiteacha Scoile:

 Ar Scoil/Sa Bhaile
 An Pobal Áitiúil
 Fiontraíocht Áitiúil

Tá níos mó sonraí ar fáil ar www.schooldigitalchampion.gov.ie 

AINM AN SCOLÁIRE: 

AINM NA SCOILE:    _______________________________________ 

AINM AN TUISMITHEORA/AN CHAOMHNÓRA     _____________________________________ 

https://www.gov.ie/en/publication/98a07-school-digital-champion-programme/
https://www.gov.ie/en/publication/98a07-school-digital-champion-programme/


Táim sásta ligean don scoláire atá ainmnithe thuas le bheith rannpháirteach mar chuid de chlár 

na gCrann Taca Digiteach Scoile de chuid a scoile agus le bheith rannpháirteach sa chlár agus 

sna gníomhaíochtaí,* le linn na tréimhse go dtí Meitheamh 2021.      

Tá   Níl 

*San áireamh sna gníomhaíochtaí gaolmhara beidh ceardlanna oiliúna, agus b’fhéidir go mbeidh 

cuairteanna suímh no cainteanna ar líne i gceist ó na comhpháirtithe tionscail agus imeacht 

seóthaispeántais. Tugaim mo chead gur féidir aon ghrianghraif nó taifeadtaí a d’fhéadfaí a 

ghlacadh/ a dhéanamh le linn chlár na gCrann Taca Digiteach Scoile a úsáid chun críocha cur 

chun cinn nó múscailt feasachta agus gur féidir iad a fhoilsiú ar shuíomhanna gréasáin nó ar 

mheáin shóisialta an Rialtais agus na Roinne Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Cumarsáide agus a gcomhpháirtithe tacaíochta.

Tugaim  Ní thugaim 

SÍNITHE: 
(Tuismitheoir/Caomhnóir) DÁTA: 

Gaol leis an Scoláire: 

Éilíonn an Roinn Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Cumarsáide ar chustaiméirí 

sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil le seirbhísí a chur ar fáil agus feidhmeanna na Roinne 

a chur i gcrích. D’fhéadfaí do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus 

Gníomhaireachtaí Rialtais eile i gcásanna áirithe, más ar bhonn dlíthiúil é. Is féidir teacht ar 

na sonraí iomlána maidir lenár bhFógra maidir le Príobháideachas Sonraí anseo nó i gcóip 

chrua ach é a iarraidh.

https://www.gov.ie/ga/eolas-eagraiochtai/dfd02-data-protection/
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