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27 Aibreán 2020

Buntáistí móra an naíonra do pháistí 
Feachtas nua poiblíochta idir lámha ag Gaeloideachas

A Chairde,  
 
Tá súil againn go bhfuil sibh go maith ag an am aisteach agus deacair seo. Ag
leanúint ónár ríomphost deireanach maidir leis na hathruithe i dtaobh cúrsaí
iontrála scoile, ba mhaith linn uasdátú beag a thabhairt daoibh maidir le roinnt
de na tacaíochtaí a bhfuil Gaeloideachas ag obair orthu i láthair na huaire. 
 
Tá plean nua poiblíochta agus ardaithe feasachta forbartha againn dírithe ar
thuismitheoirí maidir le luach an naíonra agus an luath-thumoideachais dá
gclann, agus na buntáistí móra dearfacha a bhaineann le heispéireas an
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naíonra do pháistí i gcoitinne. Sna laethanta agus seachtainí amach romhainn,
beidh go leor ábhar agus fógraí nua á roinnt ar líne againn. Is é an
phríomhsprioc a bhaineann leis seo ná tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi
bhuntáistí breise an naíonra dá gclann, tuismitheoirí breise a spreagadh lena
bpáistí a chlárú i naíonra agus leis an teachtaireacht a scaipeadh go forleathan
go gcuireann naíonraí fáilte roimh pháistí ó gach cúlra teanga, cúltúrtha agus
socheacnamaíochta. Seo blaiseadh an-bheag de roinnt de na nithe a bheas á
scaipeadh:

póstaer agus bileog úrnua ag míniú bhuntáistí agus chur chuige an naíonra
do thuismitheoirí
ailt agus teistiméireachtaí cumhachtacha ó thuismitheoirí maidir lena n-
eispéireis dhearfacha sa naíonra
sraith físeán (Ná déan dearmad go bhfuil na cinn seo againn cheana!)

An Páiste sa Naíonra                      Cúiseanna le Naíonra a Roghnú 

sraith postálacha ar na meáin shóisialta
ábhar le crochadh ar shuíomh idirlín na naíonraí
Nuachtlitir na dTuismitheoirí - eagrán speisialta do thuismitheoirí a mbeidh a
gcuid páistí le tosú sa naíonra i mí Mheán Fómhair. Déan cinnte go bhfuil na
tuismitheoirí i do naíonra cláraithe dó! Scaip an nasc seo orthu!

An féidir leatsa cabhrú linn? 
Má tá aon tuismitheoirí in bhur gcuid naíonraí a bheadh sásta teistiméireacht
a chur ar fáil maidir leis an naíonra – cén fáth ar roghnaigh siad an naíonra,
buntáistí an naíonra dar leo, cén fáth a mholfadh siad naíonra do thuismitheoirí
eile, ba bhreá linn cloisteáil uathu. Ba bhreá linn an oiread teistiméireachtaí
agus gur féidir a fháil, agus tá bhur gcabhair ag teastáil uainn leis seo. Má tá 
tuismitheoir(í) ar bith ó do naíonra (tuismitheoirí reatha nó iar-thuismitheoirí an
naíonra) sásta cúpla líne a chur ar aghaidh (Béarla nó Gaeilge), is féidir leo
ríomhphost a chur chuig ciara@gaeloideachas.ie.  
 
An bhfuil moltaí breise agat? 
Má tá aon mholtaí nó aiseolas agat maidir le bealaí eile a bhféadfadh muid tacú
libh agus poiblíocht mhór a dhéanamh ar earnáil na naíonraí, ba bhreá linn
bhur gcuid aiseolais agus moltaí breise a chloisteáil tríd an suirbhé gairid
thíos. 
 
Le dea-ghuí,  
 
Foireann Gaeloideachas 

Líon isteach suirbhé an-ghairid

https://www.youtube.com/watch?v=MJWEZQKvP_Y&vl=en-IE
https://www.youtube.com/watch?v=MJWEZQKvP_Y&vl=en-IE
https://www.youtube.com/watch?v=MZfv2HJ1t8I&vl=en-IE
https://gaelscoileanna.us10.list-manage.com/subscribe?u=e3bce6d77387c8345d87a91e2&id=20ec94749f
mailto:ciara@gaeloideachas.ie?subject=Teistim%C3%A9ireachta%C3%AD%2FAiseolas
https://www.surveymonkey.com/r/naionra
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Gaeloideachas
Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thugann tacaíocht d’fhorbairt na
scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. 
 
Áirítear i measc róil agus feidhmeanna na heagraíochta comhairle, cúnamh agus
tacaíocht do dhaoine ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, mar aon le
seirbhís tacaíochta do naíonraí agus scoileanna.
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