Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

An Tréimhse
Foghlama Gaeltachta

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tuilleadh Eolais
An Cheathrú Rua: 091 494600
Carna: 091 494656
Gaoth Dobhair: 091 494657
Rphost: cursaigaeilge@oegaillimh.ie

www.oegaillimh.ie/acadamh
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Ceartúsáid na Gaeilge idir Labhairt & Scríobh
An Ghaeilge ar líne
Gaeilge na Gaeltachta
An Fillteán Foghlama
Ceardlanna drámaíochta, ealaíne, ceardaíochta, damhsa,
spóirt, eolaíochta, ceoil
• Acmhainní Cruthaitheacha do mhúineadh na Gaeilge

Torthaí Foghlama
• Cur le cumas na mac léinn an Ghaeilge a shealbhú de réir
a n-acmhainne d’fhonn a ngnó gairmiúil a dhéanamh trí
mheán na Gaeilge.
• Tuiscint a chothú iontu ar Cheart na Gaeilge.
• Oiliúint phraiticiúil a thabhairt dóibh i gcruthú acmhainní
teagaisc a bheadh oiriúnach don seomra ranga bunscoile.
• Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú iontu a rachaidh
i bhfeidhm ar a n-iompar teanga.
• Léargas a thabhairt dóibh ar éagsúlacht shaol na
Gaeltachta idir theanga, litríocht, oidhreacht agus chultúr.

Imeachtaí Seach-churaclaim
•
•
•
•

Siúlóidí dúlra agus tóraíochtaí taisce & oidhreachta
Seisiúin scéalaíochta, scoraíochta, amhránaíochta, cheoil
Céilithe, drumadóireacht
Tráth na gCeisteanna Boird

