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Acmhainní Úsáideacha Eile

Fáilte romhat chuig an eagrán seo!
Tá súil againn go raibh briseadh meántéarma
álainn agaibh agus go bhfuil bhur gcuid páistí ag
socrú isteach i saol an naíonra nó saol na scoile
arís. Tá áthas ar Gaeloideachas an t-eagrán úr
seo dár nuachtlitir An Turas Scoile a scaipeadh
oraibh.
Roinnfear eolas thíos maidir le seimineár atá á
bheartú ag Gaeloideachas do thuismitheoirí,
acmhainní úsáideacha, mar aon le fócas faoi
leith ar roinnt de na hacmhainní agus
tacaíochtaí atá ar fáil uainn chun cabhrú le
páistí agus scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise
oideachais nó difríochtaí foghlama acu.

Mí amháin fágtha le haiseolas a
thabhairt!
Is é an 30 Samhain an spriocdháta chun
aighneachtaí agus aiseolas a chur isteach maidir
leis na Dréachtsonraíochtaí nua Gaeilge atá
molta ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim
agus Measúnachta (NCCA).
Tá Gaeloideachas ag eagrú dhá ócáid ar Zoom
chun tuilleadh plé a dhéanamh ar na
himpleachtaí d'iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta agus conas gur féidir libh
bheith rannpháirteach sa chomhairliúchán.
Tá plécháipéis réitithe ag an Ollamh Áine
Hyland agus Fíona Uí Uiginn ar ábhar na
nDréachtsonraíochtaí a phléifear go mion le linn
na n-ócáidí thuas.

Breis eolais agus clárúchán (Imeacht trí
Ghaeilge)

Breis eolais agus clárúchán (Imeacht trí
Bhéarla)

Plécháipéis

Cén fáth Gaelcholáiste a roghnú?
An bhfuil tú ag breathnú ar roghanna iarbhunscoile do do mhac nó iníon faoi láthair? Ar
mhaith leat go leanfadh siad leis an oideachas
lán-Ghaeilge agus go mbainfeadh siad tairbhe
as buntáistí leanúnacha an tumoideachais agus
an dátheangachais?
Reáchtáil Gaeloideachas caint phraiticiúil ar
chúiseanna le Gaelcholáiste a roghnú le
deireanaí. Roinn painéal cainteoirí a gcuid
eispéireas ar an oideachas lán-Ghaeilge ag
leibhéal na hiar-bhunscoile, mar aon le
nodanna maidir leis an aistriú ón mbunscoil
agus freagraí ar cheisteanna coitianta
tuismitheoirí a roinnt. Is féidir breathnú ar

thaifead den ócáid agus na sleamhnáin a fháil
ag an nasc thíos.
*Is trí Bhéarla a reáchtáladh an t-imeacht seo. Tá
sé i gceist imeacht comhchosúil a eagrú trí mheán
na Gaeilge dírithe ar riachtanais tuismitheoirí le
Gaeilge agus tuismitheoirí Gaeltachta. Coinnigh
súil ar shuíomh Gaeloideachas!
Taifead agus sleamhnáin

Déan Comhrá don Nollaig
An bhfuil cóip de Déan Comhrá ó Gaeloideachas
agat sa bhaile? Is féidir cóip a ordú
trí eolas@gaeloideachas.ie nó glaoch a chur
ar 01 853 5195.
Tá físeáin bunaithe ar théamaí an leabhráin ar
fáil ar chainéal YouTube Gaeloideachas. Tá
físeán álainn don Nollaig ar fáil anseo - tá sé
iontach d'éinne atá ag foghlaim na Gaeilge nó
ag iarraidh cur lena stór focal.
Má tá páistí óga sa bhaile, b'fhéidir gur mhaith
leo litir as Gaeilge a chur chuig Daidí na
Nollag nó cuairt trí Ghaeilge a dhéanamh leis?
Breis eolais ó Thuismitheoirí na Gaeltachta agus
Glór na nGael thíos.

Litir chuig Santaí trí Thuismitheoirí na
Gaeltachta
Cuairt spraíúil ar Dhaidí na Nollag le Glór na
nGael
Déan Comhrá (PDF)

Acmhainní agus Tacaíochtaí Úsáideacha
Eile

Ag Tacú le do Pháiste: Oideachas lánGhaeilge & Riachtanais Speisialta Oideachais
Anuraidh, d’fhoilsigh Gaeloideachas leabhrán
dar teideal Ag Tacú le do Pháiste: Oideachas
lán-Ghaeilge agus Riachtanais Speisialta
Oideachais i gcomhar leis an gComhairle
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE). Tá sé
dírithe go sonrach ar thuismitheoirí a bhfuil
páistí acu sa chóras lán-Ghaeilge nó orthu siúd
atá ag smaoineamh ar an gcóras den chéad
uair.
Tuilleadh eolais

Rannóg ar an Disléicse
An bhfuil ár rannóg ar an disléicse feicthe
agat? Tá eolas ann le cabhrú le tuismitheoirí
tuiscint níos fearr a bheith acu ar an disléicse,
feasacht a ardú agus dul i ngleic le roinnt de na
míthuiscintí a bhaineann le hoiriúnacht an
chórais lán-Ghaeilge do dhaltaí a bhfuil disléicse
orthu. Caith súil air!
Tuilleadh eolais

Acmhainní do scoláirí uathacha
Tá 22 acmhainn éagsúla ó AsIAm aistrithe go
Gaeilge ag Gaeloideachas. Is acmhainní iad seo
chun tacú le páistí agus daoine óga uathacha
barr a gcumais a bhaint amach sa naíonra nó ar
scoil. Is féidir le naíonra nó scoil do pháiste
cóipeanna crua a ordú uainn!
Tuilleadh eolais

Taighde nua maidir le Siondróm Down
I dtráchtas nua ón Dr Rebecca Ward dar
teideal Profiling the Language Abilities of WelshEnglish Bilingual Children with Down
Syndrome cuirtear fianaise ar fáil chun tacú
agus bunús a thabhairt leis an litríocht roimhe
seo nach bhfuil éifeacht dhiúltach ag an
dátheangachas ar pháistí a bhfuil Siondróm
Down orthu do raon gnéithe teangeolaíocha.
Clúdaíonn siad seo an bhunteanga, teanga
ghabhálach agus léiritheach chomh maith le
gnéithe de PA sa Bhéarla agus sa Bhreatnais.
Mar a luaigh Kathryn Kohnert, “ní réiteach é an
t-aonteangachas ar mhíchumas teanga”
(Kohnert, 2007, lch 7) agus is achoimre é seo ar
dhearcadh an taighde seo bunaithe ar an
toradh nach drochghné é an dátheangachas do
pháistí a bhfuil lagú teanga acu, agus go háirithe
a bhfuil Siondróm Down orthu.
Léigh an tráchtas iomlán anseo

Tearmann Teaghlaigh ar Facebook

An bhfuil tú i do bhall dár ngrúpa Facebook do
thuismitheoirí? Roinntear go leor eolais agus
acmhainní anseo. Bíonn deis ag tuismitheoirí
ceisteanna a chur agus comhairle a lorg ann
freisin.
Tuilleadh eolais

An Ríomhfhoclóir Matamaitice
An mbíonn sainmhíniú nó breis eolais ar
théarma matamaitice ag teastáil ó do pháiste
riamh? Tá an Ríomhfhoclóir Matamaitice thar a
bheith úsáideach don obair bhaile mhata. Tá
íomhá nó beochan ann do gach téarma, chomh
maith le comhaid fuaime, sampla d’úsáid an
téarma, eolas gramadaí, agus liosta de na
téarmaí gaolmhara.
Tuilleadh eolais

Nuachtlitreacha Gaeloideachas
Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile
gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a
leasú ag am ar bith.
Cláraigh Anseo

Físeáin Gaeloideachas do Thuismitheoirí
Físeáin dírithe ar thuismitheoirí ar gach leibhéal
teanga.
Is féidir breathnú ar fhíseáin atá lán le heolas
maidir leis an oideachas lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta, taifead de sheimineáir éagsúla,
físeáin ealaíne agus cheardaíochta, agus go leor
eile!
Físeáin do Thuismitheoirí
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