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Cad is iar-bhunscoil lán-Ghaeilge ann?

Is scoil í iar-bhunscoil lán-Ghaeilge (Gaelcholáiste) ina ndéantar an 
fhoghlaim agus na gníomhaíochtaí ar fad, seachas múineadh teangacha 
eile, trí Ghaeilge. Tugann daltaí i scoileanna 
lán-Ghaeilge faoin gcuraclam cuimsitheach 
céanna is a bhíonn ag daltaí i scoileanna 
lán-Bhéarla. Anuas air sin, baineann na 
daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge tairbhe as na 
buntáistí ar fad a bhaineann le hoideachas 
dátheangach, lena n-áirítear buntáistí acadúla, 
pearsanta, teanga agus sóisialta. 

Що таке ірландськомовна середня школа?

Déanaimid

teagasc ar dhaltaí

ó gach

cúlra teanga!

Ми навчаємо учнів,

які походять з усіх

лінгвістичних

груп!

Ірландськомовна, або гельська середня школа (Gaelcholáiste) - це 
школа, в якій усе навчання та діяльність, крім навчання інших мов, 

ведеться ірландською мовою. Учні ірландськомовних середніх шкіл 
навчаються за тією ж самою комплексною програмою навчання, що і 

учні англомовних шкіл, і в той же час користуються усіма вигодами 
двомовного навчання, включаючи академічні, особисті, лінгвістичні 

та соціальні переваги.



Cén t-éiteas atá ag iar-bhunscoileanna 
lán-Ghaeilge?

Ірландськомовні школи запрошують учнів, що належать до 
будь-яких лінгвістичних, культурних, релігійних та 

соціально-економічних груп. Ірландськомовні школи активно 
підтримують ірландську мову та культурну спадщину, а також участь 
в широкому колі культурних, лінгвістичних, музичних та спортивних 
подій, з метою збагачення та підсилення академічного та особистого 

розвитку учнів.

Ірландськомовні школи мають різні релігійні або духовні 
характеристики, у залежності від їх покровителя. Деякі школі є 

одноконфесійними (католицькими), інші - багатоконфесійними. 
Релігійне навчання, як предмет, пропонується як протягом 

молодшого, так і старшого циклу.

Чим характеризуються
ірландськомовні середні школи?

Bom Dia!

Dzień dobry!

Guten Morgen!

Good Morning!�������������� Labas rytas!

Bonjour! Buna dimineata!

Fáiltíonn scoileanna lán-Ghaeilge roimh dhaltaí ó gach cúlra teanga, 
cultúrtha, reiligiúnach agus socheacnamaíoch. Déanann scoileanna 
lán-Ghaeilge ceiliúradh gníomhach ar an nGaeilge is ar oidhreacht na tíre. 
Bíonn siad páirteach i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha, teanga, 
ceoil agus spóirt. Feabhsaíonn agus saibhríonn na gníomhaíochtaí seo 
forbairt oideachasúil agus forbairt phearsanta na ndaltaí. 

Tá éitis reiligiúnacha nó spioradálta éagsúla ag scoileanna lán-Ghaeilge, 
ag brath ar an bpátrún atá acu. Tá roinnt scoileanna sainchreidmheach 
(Caitliceach), agus tá scoileanna eile ilchreidmheach. Is ábhar é 
Oideachas Reiligiúnach atá ar Churaclam na Sraithe Sóisearaí agus 
Curaclam na Sraithe Sinsearaí araon. 



Cad is tumoideachas ann?

Що таке метод занурення в освіті?

Метод занурення - це модель, яка допомагає учням оволодівати 
ірландською мовою природним чином, шляхом надання їм досвіду 

щоденного перебування у ірландськомовному середовищі. Це 
означає, що навчання усім предметам, крім англійської та інших мов, 

ведеться ірландською аж до рівня випускних класів.

Учням надаються цінні можливості для навчання та особистого 
розвитку через ірландську мову у цілому ряді контекстів, як у класній 

кімнаті, так і поза її межами. Вчителі створюють можливості для 
конструктивного користування мовою та взаємодіяння, навчаючи їх 

різним предметам у школі та під час позашкільної діяльності. Учнів 
навчають правильному вжитку мови, усної та письмової, з ряду 

предметів, які входять до програми навчання, а також необхідної 
термінології з конкретних предметів. Їм допомагають 

використовувати та розвивати мовні навички, щоб однаково 
впевнено користуватись ірландською та англійською та ефективно 

спілкуватись обома мовами.

Is samhail é an tumoideachas a chuidíonn le daltaí a bheith líofa sa 
Ghaeilge go nádúrtha, trí thaithí laethúil a thabhairt dóibh ar 
thimpeallacht lán-Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo go múintear gach ábhar, 
seachas an Béarla agus teangacha eile, trí Ghaeilge sna scoilbhlianta ar 
fad. Tugtar deiseanna luachmhara foghlama do dhaltaí trí Ghaeilge, 
chomh maith le deiseanna le forbairt phearsanta a dhéanamh, i raon 
comhthéacsanna, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga.

Cruthaíonn múinteoirí deiseanna fiúntacha leis an nGaeilge a úsáid sna 
hábhair agus sna gníomhaíochtaí seach-churaclaim éagsúla. Tugtar 
cúnamh do dhaltaí ionas gur féidir leo úsáid chruinn a bhaint as teanga 
labhartha agus scríofa sna réimsí éagsúla den churaclam. Cabhraítear le 
daltaí dul i dtaithí ar an téarmaíocht a bhaineann go sainiúil leis na 
hábhair atá á ndéanamh acu. Tugtar cúnamh do dhaltaí a gcuid 
scileanna teanga a úsáid agus a fhorbairt ionas go mbeidh siad chomh 
muiníneach céanna in úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla, agus go mbeidh 
siad in ann cumarsáid éifeachtach a dhéanamh sa dá theanga.



Cad iad na buntáistí, mar sin? 

Отже, у чому полягають переваги?

На додаток до академічних та культурних переваг від володіння двома 
мовами, учні отримують багато інших вигод від освіти ірландською 

мовою. На думку колишніх учнів, такі переваги включають: інтерес до 
ірландської мови та до двомовності; почуття гордості від ірландської 

культури; додаткові бали, якщо вони здають випускні екзамени 
ірландською мовою; когнітивні переваги завдяки двомовності; 

вивчення додаткових мов; а також вигода від навчання ірландською 
мовою завдяки подібному досвіду, набутому на рівні початкової 

школи (О'Двайер та Ні Сайриск, 2020 рік).

Chomh maith leis na buntáistí acadúla agus cultúrtha a bhaineann leis 
an dátheangachas, baineann daltaí leas as oideachas lán-Ghaeilge ar 
go leor bealaí eile. Seo roinnt de na buntáistí, dar le daltaí a d’fhreastail 
ar scoileanna lán-Ghaeilge: an spéis a spreagtar sa Ghaeilge agus sa 
dátheangachas; an bród a chothaítear do chultúr na hÉireann; pointí 
breise bronnta ar scrúduithe Ardteistiméireachta a dhéantar trí Ghaeilge; 
buntáistí cognaíocha an dátheangachais; foghlaim teangacha breise; 
agus áisiúlacht an oideachais lán-Ghaeilge mar gheall ar eispéireas den 
chineál céanna ag leibhéal na bunscoile (Ó Duibhir & Ní Thuairisg, 2020).



Bíonn siad níos fearr ag
tabhairt airde, ag díriú
ar thascanna agus á
gcur i gcrích  
 

Scileanna cuimhne
níos fearr 

Léiríonn taighde gur féidir
leis an dátheangachas moill
cheithre bliana a chur ar
ghalar Alzheimer   

Учні можуть розвинути більш 
творче мислення

Допомога для поліпшення
навичок пам’яті

Вони краще здатні звертати увагу, 
зосереджуватися на завданнях 

та закінчувати їх

Дослідження показали, що 
двомовність може затримати 

початок хвороби Альцгеймера 
на чотири роки

Buntáistí cognaíocha Когнітивні переваги 

Forbraíonn daltaí líofacht agus
litearthacht sa Ghaeilge agus sa
Bhéarla araon ar scoil  

Níos éasca do na daltaí
teangacha eile a fhoghlaim 
leis na scileanna litearthachta 
atá sealbhaithe acu 
 

Tuiscint níos fearr dóibh
ar na bunchlocha teanga;
gramadach, déanamh focal,
ord abairte   

Scileanna inaistrithe iad seo
gur féidir a chur i bhfeidhm i
dteangacha eile  

В школі учні набувають 
навичок вільного мовлення та писемності 

як ірландською, та і англійською мовою

Ці навички широкого 
застосування можуть прикладатися

для інших мов

Краще розуміння основ 
мови: граматики, словотворення, 

структури речення

Учням легше вивчити додаткові 
мови, завдяки навичкам 

писемності, яких вони здобули через 
метод занурення

Навички вільного мовлення та
писемності двома мовами

Éiríonn le daltaí smaoineamh
ar bhealaí níos cruthaithí  

Líofacht agus litearthacht
in dhá theanga



Níos fearr in ann iad
féin a chur in iúl,
agus níos fearr in ann
daoine eile a thuiscint 
 

Scileanna éisteachta 
agus cumarsáide níos 
éifeachtaí ag daltaí 

Scileanna
Cumarsáide 

Краща здатність 
висловити свої 
думки та краща 
здатність зрозуміти 
інших

Розвиток більш 
ефективних навичок 
слухання та 
спілкування

Навички
спілкування

Muinín agus féiniúlacht Впевненість та особистість

Níos mó teagmhála ag na
daltaí le cultúir éagsúla
agus bíonn meas níos
mó acu orthu    

Spreagtar ilchultúrachas
níos doimhne agus níos lú
ciníochais  

Tuiscint níos fearr do na daltaí ar
a gcuid féiniúlachta féin — bíonn
féinmheas níos mó acu  

Поширення знайомства
з іншими культурами та

розвиток більшої пошани до них

Поглиблення
мультикультуралізму

та зменшення расизму

Краще розуміння
себе, що підвищує

їх самоповагу



Gnóthachtáil san 
oideachas

Вищий рівень освіти

Déanann daltaí in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge níos 
mó ábhar ag an ardleibhéal ar an meán i gcomparáid le  
cineálacha áirithe eile scoileanna - Gaeilge, Béarla agus 
mata ina measc (CNCM & ESRI, 2019)

Is féidir go mbronnfar marcanna breise ar
iarrthóirí a fhreagraíonn scrúdú scríofa Ardteiste 
trí Ghaeilge       

   

Учні у ірландськомовних школах вивчають 
предмети на більш підвищеному рівні, ніж 

певні школи інших типів. Такі предмети 
включають ірландську мову, англійську 

мову та математику (за даними 
Національної рада з питань навчальних 

програм та оцінювання (NCCA) та Інституту 
економічних та соціальних досліджень 

(ESRI), 2019 рік) 

Випускникам школи, які здають письмові 
екзамени з певних предметів ірландською 

мовою, можуть присуджуватися
підвищені бали



An gá gur fhreastail mo pháiste ar 
bhunscoil lán-Ghaeilge?

Maidir le daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil lán-Ghaeilge, ligeann iar-bhunscoil lán-Ghaeilge dóibh 
leanúint ar aghaidh ag fáil na mbuntáistí iomadúla a bhaineann leis an tumoideachas. Tugann 
roinnt scoileanna tús áite do dhaltaí a d’fhreastail ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge ina gcritéir 
rollaithe. Beidh gach scoil in ann na beartais agus na nósanna imeachta go léir a bhaineann leis 
an scoil sin a shoiléiriú. 

Maidir leis na daltaí sin a fhreastalaíonn ar iar-bhunscoil lán-Ghaeilge gan aon taithí roimhe seo 
ar an tumoideachas, cuidíonn sé leo a bheith tumtha sa Ghaeilge gach lá lena líofacht a fhorbairt 
thar thréimhse ghearr. Ní fada go dtógfaidh siad ar an nGaeilge a d’fhoghlaim siad sa bhunscoil. 

Tabharfar cúnamh do dhaltaí muinín a bheith acu páirt a ghlacadh agus cur le saol agus éiteas 
na scoile. Déanfaidh daltaí staidéar ar go leor ábhar nua le chéile den chéad uair agus 
gheobhaidh siad téarmaíocht na n-ábhar nua agus an sainfhoclóir a bhaineann leo le chéile. 
Tá cláir aistrithe ag go leor scoileanna chun cabhrú le daltaí aistriú rathúil a dhéanamh ón 
mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil, agus dírítear ar thacaíochtaí speisialta dóibh siúd a 
d’fhreastail ar bhunscoileanna lán-Bhéarla.

Léiríonn taighde a rinneadh ar an dul chun cinn atá déanta ag daltaí in iar-bhunscoileanna 
lán-Ghaeilge a d’fhreastail ar bhunscoileanna lán-Bhéarla gur ghnóthaigh siad marcanna chomh 
hard céanna i nGaeilge agus i Matamaitic ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh is a ghnóthaigh na 
daltaí a d’fhreastail ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge (Ó Muircheartaigh & Hickey, 2008).

Чи моя дитина повинна була ходити до
ірландськомовної початкової школи?

Для учнів, які ходили до ірландськомовної початкової школи, вибір ірландськомовної 
середньої школи має численні переваги, оскільки дозволяє продовжити освіту методом 

занурення. Приймаючи нових учнів, багато шкіл віддають перевагу тим учням, які 
приходять з ірландськомовних шкіл. Школа, яку ви хотіли б вибрати, зможе пояснити вам усі 

застосовні політики та процедури.

Для тих учнів, які починають середню освіту ірландською мовою, не маючи попереднього 
досвіду навчання методом занурення, таке щоденне занурення у ірландську мову дуже 

швидко допомагає розвити вільне володіння нею, і вони невдовзі поновлюють ірландську, 
якій навчилися в початковій школі.

Учням допоможуть набути впевненості, щоб приймати участь в житті та звичаях школи та 
вносити свій внесок. Учні також уперше разом вивчатимуть багато нових предметів і разом 

набуватимуть нової термінології з предметів та спеціалізованого словникового запасу. 
Багато шкіл пропонують програми переходу, щоб допомогти студентам зробити успішний 

перехід від початкової або середньої освіти, з наголосом на спеціальну підтримку для учнів, 
які прийшли з англомовних початкових шкіл.

Дослідження поступу учнів у ірландськомовних середніх школах, які ходили до 
англомовних ірландських шкіл, продемонстрували, що вони досягли однаково високих 

балів як з англійської, так і з математики при отриманні свідоцтва про закінчення молодшої 
середньої школи у порівнянні з учнями, які отримали початкову освіту ірландською мовою 

(О'Моріарті та Гікі, 2008 рік).

Ceisteanna 
coitianta

Часті питання



Ba bhreá liom a bheith in ann cabhrú le mo pháiste leis 
an obair bhaile. Conas is féidir liom a bheith páirteach?

Tá go leor bealaí ann chun cabhrú le do leanbh a bheith rathúil, is cuma cén teanga a 
labhraíonn tú sa bhaile. Tá sé ríthábhachtach an t-eispéireas foghlama a bhíonn ag do 
pháiste, chomh maith leis an bhfoghlaim teanga ag leibhéal na hiar-bhunscoile a 
dhéanamh chomh dearfach agus is féidir. Is féidir é seo a dhéanamh má bhíonn tú 
tacúil, má thugann tú spreagadh agus má bhíonn tú díograiseach. Mar fhoghlaimeoirí 
neamhspleácha, tá sé mar aidhm ag an obair bhaile a thugtar do dhaltaí iar-bhunscoile 
an méid atá clúdaithe acu cheana féin sa rang a threisiú. Mar dhalta dátheangach, beidh 
do pháiste in ann an obair bhaile a tugadh dóibh a mhíniú sa teanga a labhraíonn tú le 
chéile sa bhaile.

Tá ár suíomh gréasáin, www.irishforparents.ie, ar fáil chun cabhrú le tuismitheoirí feabhas 
a chur ar a gcuid Gaeilge, má theastaíonn uathu é sin a dhéanamh. Cuireann go leor 
scoileanna lán-Ghaeilge, leabharlanna agus eagraíochtaí áitiúla eile ranganna Gaeilge ar 
fáil do thuismitheoirí, más mian leo freastal orthu. 

Я б дуже хотів (хотіла) бути в змозі допомагати моїй дитині
виконувати домашні завдання. Як я можу приймати в цьому участь? 

Існує багато шляхів допомогти вашій дитині досягти успіху, незалежно від того, якою 
мовою ві розмовляєте вдома. Дуже важливо допомогти вашій дитині зробити її 

навчання у середній школі та вивчення мови позитивним та довготривалим 
досвідом - шляхом надання підтримки, заохочення та ентузіазму. Оскільки учні 

вчитимуться самостійно, домашні завдання, які дають учням середніх шкіл, мають 
метою зміцнити те, чому вони вже навчилися у класній кімнаті. Ваша дитина, яка 

володіє двома мовами, зможе пояснити своє домашнє завдання на тій мові, якою ви 
спілкуєтесь вдома.

Наш вебсайт, www.irishforparents.ie, може допомогти
батькам вдосконалити свою ірландську, якщо

ви зацікавлені в цьому. Багато ірландськомовних
шкіл надають курси ірландської для батьків, якщо

вони бажають їх відвідувати, такі курси також
існують в бібліотеках та інших місцевих організаціях.



Déanann daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge staidéar ar an mBéarla mar chroí-ábhar den 
churaclam. Leagann an curaclam ionchais shoiléire amach do dhaltaí maidir lena 
scileanna labhartha, scileanna léitheoireachta agus scileanna scríbhneoireachta. Baineann 
daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge taitneamh as eispéiris shaibhre i mBéarla agus i nGaeilge, 
agus forbraíonn siad réimse príomhscileanna litearthachta agus béil. Anuas air sin, 
baineann siad taitneamh as téacsanna sa dá theanga. Déanann scoileanna measúnuithe 
rialta chun forbairt na ndaltaí sa dá theanga a mheas.

Dar le staidéar a rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) (2019), 
léiríodh go dtugann níos mó daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge faoin mBéarla ag an 
Ardleibhéal ná an meán.

Як моя дитина буде вдосконалювати знання англійської?

An ndéanfaidh mo pháiste dul chun cinn i mBéarla?

Учні у ірландськомовних школах вивчають англійську мову, як основний предмет 
навчальної програми. Програма навчання містить чіткі цілі для студентів стосовно 

усного мовлення, читання та писання. Учні ірландськомовних середніх шкіл 
набувають багатого досвіду як з англійської, так і з ірландської мов, розвиваючи 

різноманітні ключові навички писемності та мовлення, а також читаючи обома 
мовами. Школи проводять регулярні оцінки знань учнів, щоб перевірити розвиток 

їх оволодіння обома мовами.

Дослідження, проведене ESRI (2019 рік), продемонструвало, що в 
ірландськомовних школах рівень оволодіння англійською мовою вище 

середнього.



Cad mar gheall ar roghanna tar éis na hiar-bhunscoile?

Tá go leor roghanna ar fáil do dhaltaí a fhaigheann oideachas lán-Ghaeilge, is cuma má 
chinneann siad leanúint ar aghaidh ag staidéar ag an tríú leibhéal, cúrsa oiliúna breise a 
dhéanamh, printíseacht a dhéanamh nó dul isteach san ionad oibre. Tugann an dáthean-
gachas nó an t-ilteangachas go leor deiseanna breise sa saol gairmiúil.

Tá roinnt iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge rangaithe i measc an 10 scoil is fearr in Éirinn le 
blianta fada maidir le daltaí a théann ar aghaidh go dtí oideachas tríú leibhéal. Féadfaidh 
daltaí tuilleadh staidéir a dhéanamh ar raon leathan ábhar, i nGaeilge nó i mBéarla, in 
institiúidí tríú leibhéal in Éirinn, agus thar lear. 

Maidir le daltaí a roghnaíonn staidéar a dhéanamh i nGaeilge ag an tríú leibhéal, tá líon na 
gcúrsaí ag méadú i gcónaí. Maidir le daltaí a roghnaíonn cúrsaí a thugtar i mBéarla, 
tugann an fhianaise le fios go bhfuil na scileanna agus an t-eolas a d’fhorbair siad ag 
leibhéal iar-bhunscoile inaistrithe chuig an oideachas tríú leibhéal agus an saol oibre.

Éiríonn le scoileanna lán-Ghaeilge daltaí a thabhairt isteach i líonraí labhartha Gaeilge, a 
éascaíonn caomhnú agus úsáid na Gaeilge tar éis dóibh an scoil a fhágáil chomh maith 
(Murtagh 2007).

А який є вибір після закінчення середньої освіти? 

Для учнів ірландськомовних шкіл існує багатий вибір, незалежно від того, чи вони 
вирішать продовжити освіту на третьому рівні, чи пройти курс додаткової підготовки, 

учнівства або влаштуватися на роботу. Володіння двома або більше мовами надає 
багато додаткових можливостей у професійному житті.

Ірландськомовні середні школи були серед десятки (10) найкращих у таблицях 
національної ліги протягом багатьох років з огляду на кількість учнів, які 

продовжували освіту на третьому рівні. Учні можуть пройти додаткове навчання з 
широкого кола предметів, ірландською або англійською, у закладах, що надають 

освіту третього рівня як в Ірландії, так і за кордоном.

Для учнів, які вирішили здобувати освіту третього рівня ірландською мовою, 
розширюється вибір курсів навчання. Що стосується студентів, які вибрали 

англомовний курс навчання, є свідчення про те, що навички та знання, здобуті на рівні 
середньої школи, можуть застосовуватися до освіти третього рівня, кар'єрного росту 

та згодом.

Ірландськомовні школи також успішно залучають своїх учнів до ірландськомовних 
мереж, що сприяє підтримці та використанню ірландської після закінчення школи 

(Мерта, 2007 рік)



An bhfuil an tumoideachas lán-Ghaeilge oiriúnach do 
dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu?

Чи ірландськомовне навчання методом занурення придатне
для дітей з особливими освітніми потребами? 

Ірландськомовні школи зазвичай надають освіту для учнів з особливими потребами, як 
фізичними, так і освітніми; дітей з порушенням зору або слуху, дітей з розладами 

спектру аутизму, з дислексією та іншими особливими освітніми потребами. 
Ірландськомовні школи надають таку ж підтримку для цих учнів, що і англомовні школи. 

Доповідь Національної ради освіти для осіб з особливими потребами, опублікована в 
2011 році, визнала, що двомовна освіта сприяє суспільному, емоційному та 

міжособистісному розвитку учнів. 

Вибираючи найкращу школу для вашої дитини, рекомендується поговорити 
безпосередньо із школою, яку ви маєте на увазі, щоб дізнатися, чи ця школа має 

ефективну політику інтеграції, досвід навчання учнів саме з тими потребами, які має 
ваша дитина, і який рівень підтримки вони можуть надати вашій дитині, зважаючи на її 

індивідуальні потреби. 

Учні, у яких проблеми з писемністю, можуть мати право на певну допомогу під час 
екзаменів, залежно від серйозності потреб цієї дитини. Щодо цього існують вказівки, 

але вони змінюються кожного року, тому обов'язково перевірте у вашій школі 
інформацію про найновіші існуючі вказівки та крайні строки подання заяв.

Додаткову інформацію можна отримати в розділі про освіту для дітей з особливими 
освітніми потребами на вебсайті організації «Gaeloideachas».

Cuireann scoileanna lán-Ghaeilge oideachas ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise 
acu, idir fhisiciúil agus oideachasúil; daltaí a bhfuil lagú radhairc nó éisteachta orthu, 
daltaí atá ar an speictream, chomh maith le daltaí a bhfuil disléicse orthu agus iad siúd a 
bhfuil riachtanais speisialta oideachais eile acu. Cuirtear na tacaíochtaí céanna ar fáil do 
na daltaí seo i scoileanna lán-Ghaeilge is a chuirtear ar fáil i scoileanna lán-Bhéarla. 
Aithníodh i dtuarascáil ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, a foilsíodh in 
2011, go gcuireann oideachas dátheangach le fás sóisialta, mothúchánach agus 
idirphearsanta na ndaltaí.

Agus tú ag smaoineamh ar an scoil is fearr do do pháiste, moltar duit labhairt go díreach 
leis an scoil atá ar intinn agaibh le fáil amach an bhfuil beartas maith uilechuimsitheachta 
ag an scoil, agus an bhfuil taithí ag an bhfoireann le daltaí a raibh na riachtanais chéanna 
acu is atá ag do pháiste. Is fiú chomh maith ceist a chur maidir leis an leibhéal tacaíochta 
is féidir leo a chur ar fáil do do pháiste, bunaithe ar a riachtanais aonair. 

D’fhéadfadh daltaí a bhfuil deacrachtaí litearthachta acu a bheith incháilithe do 
shocruithe áirithe i scrúduithe, ag brath ar dhéine na riachtanas. Cuirtear treoirlínte ar 
fáil, ach déantar iad a leasú gach bliain. Mar sin, déan seiceáil leis an scoil faoi na 
treoirlínte agus na dátaí deiridh is déanaí d’iarratais. 

Tabhair cuairt ar ár rannóg faoi riachtanais bhreise oideachais ar shuíomh gréasáin 
Gaeloideachas chun tuilleadh eolais a fháil.



An mbeidh na deiseanna céanna ag daltaí 
lasmuigh den seomra ranga?

Чи матимуть учні ті ж самі можливості поза
межами класної кімнати? 

Beidh, agus beidh tuilleadh deiseanna ann! Tá an deis ag daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge 
rochtain a fháil ar réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim, gníomhaíochtaí a 
shaibhríonn a gcuid scileanna foghlama, teanga, forbartha agus sóisialta. Glacann daltaí 
páirt in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta, agus tá duaiseanna speisialta ag cuid acu, cosúil 
leis an Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta, dóibh siúd a ghlacann páirt i nGaeilge. 
Tá réimse leathan imeachtaí ann freisin go sonrach do dhaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge; 
spórt, díospóireacht, drámaíocht, ceol agus go leor eile. Déanta na fírinne, bíonn níos mó 
deiseanna ag daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge, páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
seach-churaclaim mar is féidir leo páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí sa dá theanga. 
Téigh i dteagmháil le do scoil áitiúil chun a fháil amach a bhfuil ar fáil acu!

An bhfaigheann daltaí pointí 
bónais san Ardteistiméireacht?

Faigheann! Féadfar marcanna bónais a thabhairt 
d’iarrthóir a dhéanann ábhair áirithe 
Ardteistiméireachta i nGaeilge. Tá tuilleadh 
eolais ar fáil ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit. 
Féach  www.examinations.ie. 

Так, і навіть більше! Учням ірландськомовних шкіл надається можливість доступу до 
різноманітних позашкільних подій, щоб збагатити їх навчання, мову, розвиток та 
соціальні навички. Учні беруть участь у місцевих та національних подіях, деякі з 

котрих, наприклад, Виставка молодих вчених і технологій, надають спеціальні призи 
для тих, хто користується ірландською мовою. Також існує широке коло подій 

конкретно для учнів ірландськомовних шкіл: спорт, дебати, драма, музика та багато 
іншого. Фактично, учні ірландськомовних шкіл мають навіть більше можливостей 

брати участь у позашкільних подіях, оскільки вони можуть отримати доступ до подій 
обома мовами. Зв'яжіться із своєю місцевою школою, щоб дізнатися, що вони можуть 

запропонувати!

Чи учні дістануть додаткові бали у свідоцтві
про закінченні середньої школи? 

Так! Випускникам школи, які здають письмові екзамени з 
певних предметів ірландською мовою, можуть 

присуджуватися підвищені бали. Додаткову інформацію 
можна отримати на вебсайті Державної екзаменаційної 

комісії. Дивіться www.examinations.ie.



Conas a bhaineann daltaí a labhraíonn 
Gaeilge sa bhaile leas as an tumoideachas?

Як навчання методом занурення допомагає дітям,
що розмовляють ірландською вдома? 

Tugann an tumoideachas an deis do dhaltaí, ar cainteoirí dúchais Gaeilge iad, cur lena 
líofacht agus a gcuid scileanna teanga a shaibhriú. Tacaíonn an tumoideachas, sa seomra 
ranga agus lasmuigh de, le húsáid na Gaeilge sa teaghlach. Chomh maith leis sin, 
cuireann sé le foghlaim teanga an pháiste i suíomhanna foirmiúla oideachais agus i 
suíomhanna sóisialta. 

Метод занурення надає дітям, які є носіями ірландської мови, можливість розвивати 
вільне володіння мовою та збагачувати мовні навички. Занурення у ірландську мову, 
як у класній кімнаті, так і поза її межами, підтримує використання ірландської сім'єю 

вдома та поширює пізнання мови дітьми у формальному освітньому та
суспільному оточенні.

Tacaíocht do Thuismitheoirí 

Підтримка для батьків

Tá Gaeloideachas anseo chun tacú leat féin agus le do 
pháiste ar aistear an oideachais lán-Ghaeilge. 
Má theastaíonn cabhair nó comhairle uait, táimid anseo! 

Організація «Gaeloideachas» готова підтримати вас та вашу дитину під час вашої 
подорожі до ірландськомовної освіти. Якщо вам потрібна допомога або порада, 

звертайтеся!

▶ Abhcóideacht
▶ Físeáin ar go leor ábhar bit.ly/GaeloidYT
▶ Bileoga eolais bit.ly/GaeloidPromo
▶ IrishforParents.ie
▶ Fóram do Thuismitheoirí bit.ly/FbGaeloidTuis
▶ Cainteanna agus Seimineáir https://bit.ly/Cláraigh

▶ Захист прав
▶ Відео на різні теми bit.ly/GaeloidYT
▶ Інформаційні листівки bit.ly/GaeloidPromo
▶ Ірландська для батьків IrishforParents.ie
▶ Форум для батьків bit.ly/FbGaeloidTuis
▶ Бесіди та семінари https://bit.ly/Cláraigh



Eagraíocht náisiúnta is ea Gaeloideachas, a thacaíonn le forbairt an 
oideachais lán-Ghaeilge in Éirinn.

Bunaíodh Gaeloideachas faoin ainm Gaelscoileanna in 1973 chun tacú le 
Gaelscoileanna, idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Laistigh 
de chúraimí na heagraíochta anois tá soláthar seirbhísí tacaíochta do 
scoileanna Gaeltachta, naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht agus seirbhísí 
do thuismitheoirí.

Cuireann Gaeloideachas, comhairle, cabhair agus tacaíocht ar fáil do 
thuismitheoirí ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, chomh 
maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideacht dóibh siúd atá ag obair 
in san earnáil.

Fúinn

«Gaeloideachas» - це національна організація, яка підтримує розвиток 
ірландськомовної освіти в Ірландії. 

Заснована під назвою «Gaelscoileanna» у 1973 році для підтримки 
ірландськомовних шкіл, початкових та середніх, за межами гелтахту, 
наразі ця організація надає допоміжні послуги для ірландськомовних 
шкіл в районах гелтахту, для дошкільних ірландськомовних закладів за 
межами гелтахту, а також для батьків.

Організація «Gaeloideachas» надає поради, допомогу та підтримку для 
батьків, які бажають, щоб їх діти набули освіти ірландською мовою, а 
також допоміжні послуги та захист прав тих, хто працює в цьому секторі.

������
�

Halla Naomh Pádraig
Institiúid Oideachais Marino

Ascaill Uí Ghríofa
Baile Átha Cliath 9, D09 K4P6, Éire

+353-1-853 5195
eolas@gaeloideachas.ie   www.gaeloideachas.ie

Gorlann Ghnó na Forbacha
Údarás na Gaeltachta

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
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