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Céard is Bunscoil Ghaeltachta ann?

Tá an bhunscoil Ghaeltachta suite laistigh de theorainn na Gaeltachta 
agus tá sí páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 
faoin Polasaí don Oideachas Gaeltachta. Is í an Ghaeilge an 
phríomhtheanga foghlama agus chumarsáide sa scoil Ghaeltachta. 
Cuirtear luath-thumoideachas i bhfeidhm sna Naíonáin Bheaga agus 
Mhóra. Ciallaíonn sin go mbeidh na naíonáin tumtha go hiomlán sa 
Ghaeilge. Is Gaeilge amháin a bheidh á labhairt acu sa chéad dá bhliain ar 
scoil. Seo an córas is éifeachtaí chun an Ghaeilge a mhúineadh do pháistí 
nach í an Ghaeilge a dteanga baile agus déanann sé treisiú ar chumas 
teanga na gcainteoirí dúchasacha. Ní chuirtear tús le múineadh an 
Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta go dtí Rang a 1.

Cuireann an scoil Ghaeltachta fáilte roimh 
dhaltaí a thagann ó chúlraí éagsúla 
teanga, cultúir, creidimh agus 
socheacnamaíocha. Cuireann an
scoil Ghaeltachta béim ar an nGaeilge 
agus ar an oidhreacht Ghaeltachta,
chomh maith le béim ar rannpháirtíocht i 
réimse leathan de ghníomhaíochtaí cultúrtha 
a chuireann le foghlaim agus le heispéiris 
na ndaltaí.
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Що таке початкова школа гелтахту 

Початкова школа гелтахту розташована в межах гелтахту та бере 
участь в Програмі визнання шкіл гелтахту згідно з Політикою 

освіти в гелтахті. Ірландська мова є основною мовою навчання та 
спілкування у школі. Метод навчання «раннє занурення» 

застосовується для молодшої та старшої груп малят. Це означає, що 
малята будуть повністю занурені у ірландську мову протягом 

перших двох років у школі. Раннє занурення є найбільш ефективною 
системою для вивчення мови дітьми. Раннє занурення також 

допомагає підтримувати вільне володіння мовою для носіїв 
ірландської мови в одному з ними класі. Навчання англійської мови 

починається в школах гелтахту тільки з першого класу. 

Школи гелтахту запрошують учнів, 
що належатьдо будь-яких лінгвістичних, 

культурних, релігійних та 
соціально-економічних груп. Особливе 

значення приділяється ірландській 
мові та культурній спадщині гелтахту 

шляхом участі в широкому колі 
культурних подій, що підсилює 

навчання та досвід учнів.

Ми навчаємо дітей,

які походять

з усіх

лінгвістичних

груп!



Céard é an Polasaí don Oideachas Gaeltachta?

Tá an Polasaí don Oideachas Gaeltachta á chur i bhfeidhm sna scoileanna 
Gaeltachta tríd An Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ó 2017. Is 
polasaí stáit é a cruthaíodh chun aitheantas na scoileanna a dhaingniú 
mar scoileanna Gaeltachta. Is í an phríomhaidhm atá leis ná “a chinntiú 
go bhfuil eispéireas oideachais ardchaighdeáin agus ábhartha trí mheán 
na Gaeilge ar fáil do na daoine óga uile atá ina gcónaí i limistéir 
Ghaeltachta agus, ar an mbealach seo, tacú le húsáid na Gaeilge mar 
phríomhtheanga na dteaghlach agus na bpobal Gaeltachta” (Polasaí don 
Oideachas Gaeltachta 2017-22, lch.7). Tá réimse tacaíochtaí breise curtha 
ar fáil do na scoileanna atá páirteach sa Scéim chun cabhrú leo feidhmiú 
ag barr a gcumas mar scoileanna Gaeltachta. Tá Scéim Cúntóirí Teanga 
maoinithe ag Roinn na Gaeltachta ag feidhmiú freisin i ngach scoil 
Ghaeltachta chun cuidiú leis an bhfoireann an Ghaeilge a chur chun 
cinn sa scoil.

Політика освіти в гелтахті вводиться в школах гелтахту за 
допомогою Програми визнання шкіл гелтахту з 2017 року. Це 
державна політика, створена з метою об’єднання та визнання 

шкіл-учасниць, як шкіл гелтахту. Її основний намір - 
«забезпечити надання високоякісного та доречного 

ірландськомовного освітнього досвіду для всіх молодих людей, 
які мешкають у гелтахті, і тим самим підтримати 

застосування ірландської мови, як основної мови в сім’ях та 
громадах гелтахту» (Політика освіти в гелтахті, 2017-22, стор. 7). 

Різноманітна додаткова підтримка наявна для шкіл-учасниць 
згідно з цією Політикою, щоб допомогти їм повністю реалізувати 

їх потенціал, як шкіл гелтахту. 

Програма мовних помічників, фінансована Департаментом 
гелтахту, діє в кожній школі гелтахту, щоб надати вчителям 

підтримку та заохочувати ірландську мову в їх школі. 

Що становить собою Політика освіти в гелтахті?



Cén fáth go gcuirtear luath-thumoideachas 
i bhfeidhm sa scoil Ghaeltachta?

De bharr a lán athruithe a bheith tagtha ar shochaí na Gaeltachta le 
blianta, tá meascán teangacha le cloisteáil anois sa phobal agus sa 
seomra ranga Gaeltachta. Bíonn difríochtaí móra sa chaighdeán Gaeilge 
a bhíonn ag páistí nuair a thosaíonn siad ar scoil. Is cainteoirí dúchais 
cuid acu ó theaghlaigh lán-Ghaeilge, bíonn beagán Gaeilge ag cuid eile 
agus bíonn roinnt páistí nach mbíonn aon Ghaeilge acu. Bhí an meascán 
cumas teanga seo fíordhúshlánach do mhúinteoirí i mbunscoileanna 
Gaeltachta go dtí gur cuireadh an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 
i bhfeidhm in 2017. Faoin bPolasaí cuireadh an dá bhliain 
luath-thumoideachais i bhfeidhm. Tá sé cruthaithe go hidirnáisiúnta 
gurb é an luath-thumoideachas an bealach is éifeachtaí chun freastal ar 
an éagsúlacht cumais teanga seo sa seomra ranga - cothaíonn an 
luath-thumoideachas líofacht teanga sna páistí ar bheagán nó gan aon 
Ghaeilge agus treisíonn sé saibhreas Gaeilge na gcainteoirí dúchasacha.

У результаті численних змін в суспільстві гелтахту за останні роки 
наразі існує широкий ряд мов, уживаних в суспільстві, і це також 

відображується в класних кімнатах шкіл гелтахту. Існує широка 
розбіжність у рівнях ірландської мови дітей, коли вони розпочинають 

школу. Деякі з них - носії мови з ірландськомовних сімей, інші трохи 
розмовляють ірландською, але також є деякі діти, які зовсім не 

розмовляють ірландською. Ця суміш лінгвістичних вмінь становила 
собою велику проблему для вчителів початкових шкіл гелтахту, поки у 

2017 році не була введена Політика освіти в гелтахті. Згідно з цією 
Політикою була введена дворічна програма раннього занурення для 
молодшої та старшої груп малят. Як було доведено на міжнародному 

рівні, метод раннього занурення є найкращим шляхом улагодити 
розбіжності мовних вмінь у класі – він сприяє вільному володінню 

мовою для дітей, які зовсім не володіють або мало володіють 
ірландською, а також підвищує вміння носіїв мови.

Чому метод раннього занурення 
застосовується в школах гелтахту? 



Céard iad na buntáistí a bhíonn ag páistí a 
fhaigheann a gcuid bunoideachais sa 
scoil Ghaeltachta?

• Faigheann siad sárchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge.

• Bíonn tuiscint dhomhain acu ar a n-oidhreacht Ghaeltachta agus iad feasach 
 ar an saibhreas teanga agus cultúir timpeall orthu.

• Treisíonn an bunoideachas Gaeltachta cumas na bpáistí cumarsáid nádúrtha  
 i nGaeilge a dhéanamh ina bpobal féin - lena muintir, cairde agus sna siopaí,  
 seirbhísí agus cumainn áitiúla rud a chuireann bonn níos láidre faoin bpobal  
 Gaeltachta.

• Bíonn páistí na Gaeltachta dátheangach, líofa i nGaeilge agus i mBéarla agus 
 in ann léamh agus scríobh sa dá theanga. Tá sé cruthaithe go hidirnáisiúnta 
 go ndéanann an dátheangachas níos éasca é teangacha eile a shealbhú, 
 rud a ghabhfas chun tairbhe dóibh nuair a thosaíonn siad ar an iar-bhunscoil.

• Chomh maith leis na buntáistí acadúla agus cultúir a bhaineann leis an 
 dátheangachas, tá buntáistí eile a bhaineann leis an dátheangachas. 
 Féach ar na leathanaigh a leanas:
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Які переваги мають діти, що здобувають 
початкову освіту в школах гелтахту? 

• Вони набувають відмінну освіту ірландською мовою.

•  Вони отримують глибоке розуміння культурної спадщини гелтахту  
 та усвідомлення багатої мови та культури, в яку вони занурені.

•  Початкова освіта в школах гелтахту підвищує здібність дітей   
 природним чином розмовляти ірландською в їх власній громаді - з  
 сім’єю та друзями, в місцевих крамницях, службах та клубах - що, в  
 свою чергу, зміцнює основи громади гелтахту.

•  Діти у школах гелтахту двомовні, вони вільно володіють як   
 ірландською, так і англійською мовами, і можуть читати та писати  
 обома мовами. Як було доведено на міжнародному рівні,   
 двомовність полегшує оволодіння іншими мовами, що стане для  
 них перевагою, коли вони розпочнуть середню освіту.

•  Додатково до академічних та культурних переваг, двомовність   
 надає інші переваги. Дивись на наступних сторінках:



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

Bíonn scileanna cuimhne 
níos fearr acu

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

Buntáistí cognaíocha Когнітивні переваги 

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

Bíonn sé níos éasca do na páistí
teangacha eile a fhoghlaim
leis na scileanna litearthachta
atá sealbhaithe acu 
 

Bíonn tuiscint níos fearr
acu ar na bunchlocha 
teanga - gramadach, 
déanamh focal, ord abairte   

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

Навички вільного мовлення 
та писемності двома мовами

Éiríonn le páistí smaoineamh
ar bhealaí níos cruthaithí  

Líofacht agus litearthacht
in dhá theanga

Діти 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

В школі діти 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

Дітям легше вивчити 
додаткові мови, завдяки 

навичкам писемності, яких 
вони здобули через метод 

занурення



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 páistí 

Scileanna
Cumarsáide 

Розвиток більш 
ефективних навичок 
слухання та 
спілкування

Навички
спілкування 

Muinín agus féiniúlacht Впевненість та особистість

Bíonn níos mó glacadh ag na
páistí le cultúir éagsúla
agus bíonn meas níos
mó acu orthu    

Spreagtar ilchultúrachas
níos doimhne agus níos lú
ciníochais  

Bíonn tuiscint níos fearr ag na páistí ar
a gcuid féiniúlachta féin — bíonn
féinmheas níos mó acu  

Краща здатність 
висловити свої 
думки та краща 
здатність зрозуміти 
інших

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

Léirigh taighde in 2011 go raibh gnóthachtáil níos 
airde sa Bhéarla agus sa mhata araon ag páistí i 
scoileanna Gaeltachta i gcomparáid
lena bpiarghrúpa i scoileanna lán-Bhéarla.

Bronntar marcanna bónais ar iarrthóirí
Ardteiste a fhreagraíonn trí Ghaeilge na páipéir 
scríofa in ábhair atá ainmnithe ag Coimisiún na 
Scrúduithe Stáit.       

   

Дослідження, проведені в 2011 році, 
показують, що діти в школах гелтахту 

досягли вищого рівня як з англійської 
мови, так і з математики в порівнянні з їх 

однолітками в англомовних школах.

Підвищені бали присуджуються тим 
випускникам школи, які здають письмові 

екзамени ірландською мовою з 
предметів, затверджених Державною 

екзаменаційною комісією.



Cén chaoi a gcuidíonn an dá bhliain 
luath-thumoideachais le páistí ar cainteoirí dúchais iad? 

An mbeidh sé deacair ar pháiste nach labhraíonn 
Gaeilge ag tosú sa Scoil Ghaeltachta?

Is trí Ghaeilge go hiomlán a bheidh an mhúinteoireacht agus an chumarsáid le páistí sna 
naíonáin bheaga agus mhóra. Saibhreoidh sé seo Gaeilge na gcainteoirí dúchais 
agus láidreoidh sé a gcuid scileanna cumarsáide, léitheoireachta agus scríbhneoireachta 
sa teanga. Cuirfidh sé lena stór focal, cuideoidh sé leo struchtúir na teanga a shealbhú 
agus tugann sé deis bhreise dóibh chun bonn níos seasmhaí a chur faoina gcuid 
cumas Gaeilge.

Навчання та спілкування з дітьми молодшої та старшої груп малят буде проводитись 
повністю ірландською мовою. Це збагатить ірландську носіїв мови та посилить 

навички спілкування, читання та письма цією мовою. Це збільшить їх словниковий 
запас; допоможе їм оволодіти структурою мови і надасть їм більше часу, щоб 

зміцнити основи мови.

Ní bheidh, cuirtear fáilte mhór roimh gach páiste sa scoil Ghaeltachta is cuma cén teanga a 
labhraíonn sé/sí. Sna chéad seachtainí ar scoil, úsáidfidh an múinteoir comharthaíocht 
choirp, pictiúir, gothaí agus tuin chainte chun brí a chur in iúl agus cumarsáid a dhéanamh 
leis na páistí. Úsáidfidh siad amhráin, frásaí úsáideacha, cantaireacht agus rímeanna chun 
na páistí a mhealladh agus a spreagadh. De réir a chéile, tosóidh na páistí ag úsáid na 
Gaeilge go nádúrtha faoi stiúir an mhúinteora.

Чи буде важко дитині, яка не розмовляє 
ірландською, розпочати навчання в школі гелтахту?

Ні, не буде. Кожна дитина тепло приймається в школі гелтахту, незалежно від мови, 
якої він або вона розмовляє. Протягом перших тижнів у школі вчитель вживатиме 

мову тіла, малюнки, жести та інтонацію, щоб виразити інформацію за змістом та 
спілкуватися з дітьми. Вони використовуватимуть пісні, корисні вислови та вірші для 

принадження та заохочення дітей. Поступово діти почнуть природним чином 
користуватись ірландською під керуванням вчителя.

Ceisteanna 
coitianta

Часті питання

Як дворічне навчання методом раннього 
занурення допомагає дітям, які є носіями мови?



Ní bheidh. Beidh scileanna scríbhneoireachta agus léitheoireachta foghlamtha trí 
Ghaeilge ag na páistí i ranganna na naíonán. Aistreoidh siad na scileanna seo chuig 
foghlaim léitheoireacht & scríbhneoireacht an Bhéarla i Rang 1. De bharr go bhfuil na 
scileanna seo acu cheana beidh sé níos éasca acu an Béarla a fhoghlaim. Léiríonn 
taighde in Éirinn agus thar lear agus tá sé dearbhaithe i gCuraclam Teanga na Bunscoile 
go n-aistrítear na scileanna léitheoireachta & scríbhneoireachta a shealbhaíonn páistí ar 
dtús i dteanga amháin chuig an dara teanga agus go mbíonn sé níos éasca acu an dara 
teanga a fhoghlaim dá bharr sin. Leanann páistí na Gaeltachta an curaclam céanna 
Béarla agus a leantar i scoileanna lán-Bhéarla. Léirigh taighde in 2011 go raibh 
gnóthachtáil níos airde sa Bhéarla agus sa mhata araon ag páistí i scoileanna Gaeltachta 
i gcomparáid lena bpiarghrúpa i scoileanna lán-Bhéarla.

Céard faoin mBéarla? An mbeidh páistí na Gaeltachta
faoi mhíbhuntáiste muna ndéanann siad staidéar ar 
Bhéarla go dtí Rang 1?

А як стосовно англійської мови? Чи не будуть діти з 
шкіл гелтахту у невигідному становищі, якщо вони не 

вивчатимуть англійську аж до першого класу? 

Ні, не будуть. Діти опанують навички читання та письма ірландською 
мовою в групах для малят. Вони скористаються з цих навичок, щоб 

навчитися читати та писати англійською мовою в першому класі. 
Оскільки вони вже матимуть ці навички, їм буде легше вивчити 

англійську. Дослідження в Ірландії та за кордоном, які також увійшли 
до Програми вивчення мови в початковій школі, демонструють, що 
навички читання та письма, які діти спочатку набули однією мовою, 

легко передаються на іншу мову, і, в результаті, їм 
легше вивчити таку другу мову. Діти з шкіл гелтахту 
навчаються за тією ж програмою англійської мови, 

якої дотримуються в англомовних школах. 
Дослідження, проведені в 2011 році, показують, 

що діти в школах гелтахту досягли вищого рівня як з 
англійської мови, так і з математики в порівнянні 

з їх однолітками в англомовних школах.



An bhfuil sé oiriúnach do pháistí a bhfuil riachtanais 
speisialta acu a gcuid oideachais a fháil trí Ghaeilge?

Cuireann scoileanna Gaeltachta oideachas ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisial-
ta acu, idir riachtanais fhisiciúla agus riachtanais oideachais; páistí a bhfuil lagradharc 
nó lagéisteacht acu, páistí atá ar speictream an uathachais, páistí a bhfuil disléicse 
orthu agus le riachtanais speisialta oideachais eile chomh maith. Cuireann scoileanna 
Gaeltachta an tacaíocht chéanna ar fáil is atá i scoileanna lán-Bhéarla. D’aithin tuairisc a 
rinne An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus a foilsíodh in 2011, go 
gcuireann an t-oideachas dátheangach le forbairt shóisialta, mhothúchánach agus 
idirphearsanta na ndaltaí. Le roinnt blianta táthar ag cur leis an soláthar ranganna 
speisialta i scoileanna Gaeltachta, le freastal ar pháistí le riachtanais speisialta 
oideachais. Is í an cheist is tabhachtaí atá le cur agus scoil á roghnú agat do do pháiste 
ná ‘an bhfuil na hacmhainní agus an taithí acu chun tacú le riachtanais mo pháiste - idir 
riachtanais fhoghlama agus riachtanais shástachta?’ Cuir ceist ar an scoil faoin tacaíocht 
is féidir leo a chur ar fáil bunaithe ar shainriachtanais do pháiste. Is féidir tuilleadh 
eolais a fháil inár rannóg a bhaineann le riachtanais speisialta oideachais -
www.gaeloideachas.ie/oideachas-speisialta

Чи навчання ірландською мовою придатне 
для дітей з особливими освітніми потребами? 

 
Школи гелтахту надають освіту для учнів з особливими потребами, як фізичними, 

так і освітніми; дітей з порушенням зору або слуху, дітей з розладами спектру 
аутизму, дітей з дислексією та іншими особливими освітніми потребами. Школи 

гелтахту надають таку ж підтримку, 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. За останні роки були введені додаткові заходи 

для особливих класів в школах гелтахту, щоб забезпечити умови для дітей з 
особливими освітніми потребами. Найважливіше питання, яке слід ставити під 

час вибору школи для вашої дитини: «Чи має вона ресурси та досвід для 
підтримки потреб моєї дитини – як для її навчання, так і для її щастя?» Запитайте в 
школі про підтримку, яку вони можуть надати стосовно конкретних потреб вашої 

дитини. Ви можете знайти додаткову інформацію щодо особливих освітніх потреб 
у цьому розділі - www.gaeloideachas.ie/special-education/



Cén chaoi ar féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí 
cúnamh a thabhairt dá bpáistí sa scoil Ghaeltachta?

An Naíonra: Má tá naíonra i do cheantar, moltar na páistí a chur ann, tabharfaidh sé 
tumadh sa teanga dóibh sula dtosaíonn siad ag an scoil Ghaeltachta áitiúil.

Úsáid an méid Gaeilge atá agat: Bíonn sé tábhachtach go léireoidh
tuismitheoirí/caomhnóirí meon dearfach agus spreagúil i leith na scoile agus i leith na 
Gaeilge, fiú muna bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu féin. Moltar an méid Gaeilge atá agat a úsáid 
le do pháiste, sa bhaile agus ar scoil. Bíonn tionchar ollmhór aige seo ar fhoghlaim agus ar 
rath na bpáistí ar scoil.

www.irishforparents.ie: Tá an suíomh idirlín seo curtha ar fáil ag Gaeloideachas chun 
cabhrú le tuismitheoirí/caomhnóirí a gcuid Gaeilge a fheabhsú, má tá suim acu sin a 
dhéanamh.

Eagraíocht Pleanála Teanga: Tá Eagraíochtaí Pleanála Teanga bunaithe i ngach Gaeltacht 
agus Oifigigh Pleanála Teanga fostaithe acu. Is fiú go mór fiosrú leo an bhfuil imeachtaí ar 
nós ranganna Gaeilge/imeachtaí sóisialta do thuismitheoirí ar bun acu i gcomhar leis an 
scoil áitiúil. Is féidir eolas a fháil faoi d’Eagraíocht Pleanála Teanga áitiúil anseo: 
www.udaras.ie/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/pleanail-teanga/

Tuismitheoirí na Gaeltachta: Cuireann an eagraíocht náisiúnta Tuismitheoirí na
Gaeltachta cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh. Gach eolas ag: www.tuismitheoiri.ie

Як батьки та опікуни можуть
допомогти своїм дітям в школах гелтахту? 

 
Дошкільний заклад (naíonra): Якщо у вашому районі є такий дошкільний заклад, 

рекомендується віддавати туди дітей, вони будуть занурені у мовне середовище до 
того, як розпочнуть ходити до місцевої школи гелтахту.

Користуйтесь ірландською на своєму рівні: Важливо, щоб батьки/опікуни 
демонстрували позитивне ставлення та заохочення школи та ірландської мови, навіть 

якщо вони самі добре не володіють ірландською. Користайтесь ірландською на своєму 
рівні, розмовляючи зі своєю дитиною, вдома та в школі. Це матиме величезний вплив 

на навчання вашої дитини та її успіх в школі.

www.irishforparents.ie: Цей вебсайт надається організацією «Gaeloideachas», щоб 
допомогти батькам/опікунам вдосконалити свою ірландську, якщо вони 

зацікавлені в цьому.

Організація мовного планування: Організації мовного планування знаходяться в 
кожному гелтахті, який має співробітника з мовного планування. Варто запитати, чи 

вони організують події, наприклад, ірландські курси/зустрічі для батьків спільно з 
місцевою школою. Ви можете знайти інформацію про вашу місцеву Організацію 

мовного планування тут: www.udaras.ie/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/pleanail-teanga/

Організація «Tuismitheoirí na Gaeltachta»: Національна організація «Tuismitheoirí na 
Gaeltachta» надає допомогу та підтримку сім’ям, які виховують своїх дітей в межах 

гелтахту, або які бажають це робити. Вся інформація знаходиться на вебсайті: 
www.tuismitheoiri.ie



Tá Gaeloideachas ann chun cabhrú leatsa agus le do pháiste ar 
aistear an oideachais Ghaeltachta. Táimid anseo má bhíonn cabhair 
nó comhairle uait!
▶  Abhcóideacht

▶  Físeáin ar neart topaicí 
bit.ly/GaeloidYT

▶  Bileoga eolais  
bit.ly/BolscGaeloid 

▶  IrishforParents.ie 

▶  Fóram Plé do Thuismitheoirí  
bit.ly/FbGaeloidTuis

▶  Cainteanna agus Seimineáir  
bit.ly/Seimineáir

Підтримка для батьків

Tacaíocht do Thuismitheoirí

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

▶  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
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Eagraíocht náisiúnta is ea Gaeloideachas, a thacaíonn le forbairt an oideachais 
Ghaeltachta agus 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 
faoi churám na heagraíochta chomh maith.

Cuireann Gaeloideachas comhairle, cabhair agus tacaíocht ar fáil do
thuismitheoirí ar mian leo go bhfreastalódh a bpáistí ar scoil Ghaeltachta nó 
scoil lán-Ghaeilge, chomh maith le seirbhísí tacaíochta agus abhcóideachta 
dóibh siúd atá ag obair san earnáil.

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 bhForbacha
Údarás na Gaeltachta

Na Forbacha, Co na Gaillimhe, H91 TY22, Éire
087-945 2452 / 087-915 5114

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

@Gaeloideachas

@Gaeloid

@gaeloideachas

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

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

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


