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Pobail Ghaeltachta
An Ghaeltacht
• Coláistí Samhraidh na hÉireann.
• Na fáthanna a dtéann daoine óga chun na
Gaeltachta.
• Costas na gColáistí Gaeltachta – an fiú é?
• Na sochair a bhaineann le freastal ar choláiste sa
Ghaeltacht.

Pobail Ghaeltachta
Torthaí Foghlama
Beidh deiseanna agat:
• Staidéar a dhéanamh, tuiscint a fháil, anailís
a dhéanamh, plé a dhéanamh, barúlacha a
thabhairt agus eolas a léiriú ar do shaol féin agus
ar an domhan thart ort;
• Cumarsáid éifeachtach agus chruthaitheach a
dhéanamh i do chuid scríbhneoireachta agus do
chuid cainte; agus
• Éisteacht le daoine ag caint ar na téamaí seo a
leanas:
–– An Ghaeltacht
–– Pobail Ghaeltachta – faoin tuath agus sa
chathair
–– Teanga na Gaeilge fud fad an domhain
–– Cultúr na hÉireann
–– Logainmneacha, stair áitiúil agus oidhreacht
Is comhthéacs leathan é seo ach seo cuid de
na príomhphointí a chuideoidh leat staidéar a
dhéanamh ar an topaic seo.

• An Ghaeltacht thraidisiúnta agus an Ghaeltacht
uirbeach.
• Forbairt na Gaeltachta i sochaí an lae inniu.
• Muintir na Gaeltachta.

Teanga na Gaeilge Fud Fad an
Domhain
• Deiseanna fostaíochta domhanda lán-Ghaeilge.
• Fás na Gaeilge – m.sh. san Astráil, i Meiriceá srl.
• Cumainn Ghaelacha an domhain.

Cultúr na hÉireann
•
•
•
•

Ceol Gaelach.
Damhsa Gaelach.
An Cumann Lúthchleas Gael.
An dóigh ar athraigh cultúr na hÉireann le déanaí.
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Logainmneacha, Stair agus
Oidhreacht
• Éire inniu agus inné.
• Stair na hÉireann.

Grúpaí Gaelacha
•
•
•
•
•

Cumainn shóisialta Ghaelacha.
Cumainn óige lán-Ghaeilge.
An ról a imríonn grúpaí Gaelacha inár sochaí.
Deiseanna sóisialta agus fostaíochta.
Grupaí Gaelacha i do cheantar féin.

Tá sé tábhachtach go n-ullmhaíonn tú go maith
do na scrúduithe agus go mbíonn tú ag léamh
agus ag scríobh i nGaeilge go minic ar na topaicí a
bhaineann leis an chomhthéacs seo.
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