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A Phríomhoide, a chara, 
 
Mar a d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe Mc Hugh inniu, tá an Rialtas ag 
soláthair Campaí Samhraidh do scoileanna DEIS agus do scoláirí atá aimsithe le bheith i 
mbaol míbhuntáiste oideachasúil.     
  
Faoi mar is eol duit, b’fhéidir, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Rannóg Oideachais do Mhúinteoirí 
sa Roinn Oideachais agus Scileanna do 70 bunscoil DEIS banda 1 nó mar sin chun Campa 
Samhraidh Litearthachta agus Uimhearthachta seachtaine a reáchtáil le haghaidh suas le 36 
dalta. Iarrtar ar na scoileanna na daltaí is mó a bhfuil gá acu le tacaíocht bhreise a aithint le 
bheith páirteach sa champa samhraidh.  
 
Glactar leis go raibh droch-thoradh ag an gcinneadh chun scoileanna a dhúnadh le linn na 
paindéime sláinte phoiblí reatha ar gach dalta agus go háirithe orthu siúd is mó atá i mbaol a 
bheith faoi mhíbhuntáiste oideachais. Tá an Roinn ag tabhairt cuiridh anois do gach scoil DEIS 
i mbanda 1 Bunscoil Uirbeach, band A Bunscoil Uirbeach agus Bunscoil Tuaithe chun Campa 
Samhraidh a reáchtáil an samhradh seo. Is ar bhonn deonach a bheidh gach scoil páirteach. 
Tá cuirí á dtabhairt do bhunscoileanna DEIS trí líonra áitiúil na nIonad Oideachais.  
 
Cuirfear béim ar an mhatamaitic agus ar fhoghlaim teangacha, i nGaeilge nó i mBéarla, mar 
is gnách, agus déanfar an múineadh ar shlí spraíúil idirghníomhach. Glactar leis go mbeidh 
gá le fócas mór ar fholláine daltaí agus ar na daltaí a athcheangal lena bpiaraí agus a 
múinteoirí, agus leis an scoil. Tá modúl á n-ullmhú ag NEPS agus ag foireann folláine an 
PDST do mhúinteoirí ar chúrsaí folláine agus daltaí agus múinteoirí á n-athcheangal, agus ar 
fholláine na múinteoirí féin, Beidh seimineár gréasáin folláine mar chuid d’Fhorbairt Ghairmiúil 
Leanúnach ar fáil do gach múinteoir a bheidh páirteach sa champa samhraidh mar aon le 
seimineár gréasáin FGL ina dtabharfar treoir ar riar na gcampaí, prionsabail na gcampaí, 
timpeallachtaí foghlama agus modheolaíochtaí spraíúla teagaisc.  
 
Is é cuspóir na litreach seo cuireadh foirmiúil a thabhairt do do scoil a bheith páirteach sa 
tionscnamh seo agus campa samhraidh a reáchtáil do na daltaí sin is mó atá i mbaol a bheith 
faoi mhíbhuntáiste oideachais. Más spéis le do scoil campa a reáchtáil, líon isteach an Fhoirm 
“Léiriú Spéise” atá i gceangal leis seo agus seol ar ais é chuig campaisamhraidh@dwec.ie 
 
I gceangal mar eolas duit gheobhaidh tú: 

- Doiciméad de ‘Cheisteanna Coitianta’ ina bhfaighfear sonraí faoin soláthar do champaí 
samhraidh; 

- Lámhleabhar leasaithe do mhúinteoirí ar an tslí le campa samhraidh a reáchtáil agus  
- Foirm ‘Léiriú Spéise’.  

 
Go raibh maith agat as an litir seo a léamh agus tá súil agam go smaoineoidh tú ar cibé ar 
mhaith le do scoil campa samhraidh a reáchtáil i mbliana. 



 
 Le dea-mhéin  
 

 
-----------------------------------------------------       --------------------------------------------------- 
Máirín Ní Chéileachair                                  Éadaoin Mc Govern 
Stiúrthóir                                                       Stiúrthóir 
Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar   Ionad Oideachais na hUaimhe 


