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Lóistín
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Lón
Dinnéar trí chúrsa
Tae & Brioscaí

*Mic Léinn na Gaeltachta
Beidh mic léinn na Gaeltachta in ann fanacht sa bhaile (más mian
leo) agus taisteal chuig an gcúrsa gach lá. Íocfaidh siadsan táille
€475.

Modúil an Chúrsa
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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

