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Ní mór don mhúinteoir atá i gceannas na foirne an
comhfhreagras uile a chur chugainn

An comórtas é seo?
Ní hé. Sa chlár seo táthar ag díriú ar rannpháirtíocht
ghníomhach seachas ar iomaíocht. Mar sin féin, cuirfear
deiseanna ar fáil do na crainn taca le duaiseanna a
bhuachan le haghaidh a scoileanna. Dúirt múinteoirí
éagsúla a ghlac páirt ann roimhe seo go raibh cláir níos
cuimsithí i gceist agus soláthar déanta le haghaidh leibhéil
uile scileanna TF mar thoradh air seo. Cheap siad freisin
gur thug sé spreagadh agus inspioráid do na scoláirí le
heolas a roinnt agus comhoibriú le chéile. Anuas air sin,
chuir sé ar an eolas iad faoi dheiseanna gairme sa réimse
digiteach.

Cad é an próiseas iarratais?
Beidh litir faighte ag do Phríomhoide ón Aire Eamon Ryan
agus ón Aire Norma Foley ina dtugtar cuireadh do do scoil
páirt a ghlacadh sa Chlár
Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoin gClár ag
Má bhíonn aon
cheisteanna agat faoin bpróiseas iarratais téigh i dteagmháil leis
an oifig tionscadail ag

Céim

Cláraigh go bhfuil spéis agat sa chlár

Seol ríomhphost go dtí
ina léirítear go bhfuil spéis ag do scoil sa chomórtas. Ba
chóir don mhúinteoir i gceannas an ríomhphost a chur, mar
is é sin an duine a gheobhaidh an chumarsáid uile ón oifig
tionscadail. Is é an dáta deiridh le do spéis a chlárú ná
Déardaoin, an 5ú Samhain 2020.

Céim

Roghnaíonn do scoil foireann Crann Taca

Is féidir le 4 scoláire ar a mhéad a bheith ar fhoireann.
Beidh na scoláirí seo i gceannas ar an tionscadal; ach, is
féidir leis an gcuid eile den rang bheith rannpháirteach
ann. B’fhéidir gurbh fhiú foireann a roghnú a bhfuil
meascán d’eolas digiteach agus taithí theicniúil acu,
chomh maith le scileanna eagrúcháin éagsúla.
Ní mór don fhoireann de Chrainn Taca Dhigiteacha Scoile
cead a fháil óna dtuismitheoirí. Tá Foirmeacha um Chead
ó Thuismitheoirí ar fáil le híoslódáil ag

Céim

Comhaontaigh an tionscadal

Nuair atá d’fhoireann Crann Taca roghnaithe agat, is é an
chéad chéim eile ná a bheith ag comhoibriú agus teacht ar
chomhaontú maidir leis an tionscadal digiteach a
dtabharfaidh do scoil faoi. Ní mór go mbeadh na tionscadail
úrnua agus ba chóir go ndéanfaidís difríocht i do scoil, sa
phobal áitiúil nó i bhfiontraíocht áitiúil
Céim Líon Isteach an Fhoirm Iarratais le
haghaidh Crann Taca Digiteach Scoile
Is féidir leat an Fhoirm Iarratais le haghaidh Crann Taca
Digiteach Scoile a líonadh isteach ar líne ag
. Líon isteach an
fhoirm seo go hiomlán, le do thoil, agus déan cinnte de
go gceadaíonn Príomhoide na Scoile í
Ní mór duit an Fhoirm Iarratais ar líne a chomhlánú
roimh 5pm, Dé hAoine, an 27 Samhain 2020
Céim Seol na Foirmeacha um Chead ó Thuismitheoirí
le haghaidh Crann Taca Digiteach Scoile ar ais
chugainn
Ba chóir don scoil cóip shínithe den Fhoirm um Chead ó
Thuismitheoirí le haghaidh gach duine de na scoláirí a
roghnaítear mar Chrann Taca Digiteach Scoile a sheoladh
ar ríomhphost chuig
ar an nó roimh an 27 Samhain 2020 Rachaidh muid i
dteagmháil leat má bhíonn tuilleadh eolais ag teastáil
maidir le gné ar bith de d’iarratas

Cathain ba chóir duit do
thionscadal a chur i gcrích
Ní mór do thionscadal bheith curtha i gcrích faoin 15
Aibreán 2021.
Mar chuid den tionscadal, ní mór do scoláirí tuairisc ar an
tionscadal a scríobh. Sa tuairisc sin déanfar cur síos ar
an tionscadal agus déanfar an réasúnaíocht, na
haidhmeanna, an próiseas agus na torthaí a bhaineann
leis a shainmhíniú. Ba chóir an tuairisc a sheoladh
chugainn ag
faoin
15 Aibreán 2021

Ní mór duit do thionscadal agus do thuairisc
ar an tionscadal a chur i gcrích faoin 15
Aibreán 2021

Cad é an sceideal ama?
Samhain

0

5 Samhain – Dáta Deiridh le haghaidh Léirithe
Spéise.
Samhain An Scoil leis an bhFoirm Iarratais
chomhlánaithe ar líne le haghaidh Crann Taca
Digiteach Scoile a chur isteach.
Samhain An scoil le cóip d’fhoirm um chead ó
thuismitheoirí atá sínithe a chur isteach le haghaidh
gach Crann Taca Digiteach Scoile ar ríomhphost
chuig
.

Eanáir
Cuirfear ceardlanna oiliúna ar scileanna ar fáil do
mhúinteoirí agus do scoláirí.

Feabhra/Márta
Seans go n-eagrófar cuairteanna suímh fíorúla go dtí
na comhpháirtithe le haghaidh na gCrann Taca
Digiteach Scoile agus a múinteoirí atá rannpháirteach
go gníomhach sa chlár.
Cuir isteach tuairisc ghairid ar dhul chun cinn do
thionscadail.

Aibreán
dáta deiridh leis na tionscadail uile a chur i
gcrích. Ba chóir an Tuairisc Chomhlánaithe ar an
Tionscadal a chur ar ríomhphost chuig

Bealtaine
Cuirfear na tionscadail atá curtha i gcrích i láthair os
comhair an phobail ag imeacht náisiúnta fíorúil
Gheobhaidh Crainn Taca Dhigiteacha Scoile a
dTeastais Rannpháirtíochta

