
 

Treoir do Scoileanna i gceantair Ghaeltachta 

Do scoileanna i gceantair Ghaeltachta, atá ag cur fáilte roimh scoláirí ón Úcráin agus 
á gclárú, aithnítear gur dócha nach mbeidh aon taithí nó eolas ag na scoláirí ar an 
nGaeilge. I mórán cásanna, ní bheidh ach Úcráinis agus/nó Rúisis ag na scoláirí, 
agus beagán tuisceana ar an mBéarla.  

Ós rud é gurb í an Ghaeilge teanga an phobail áitiúil, ceaptar go mbeadh sé mar 
bhuntáiste dá bhfoghlaimeodh na scoláirí Gaeilge agus dá mbeidís rannpháirteach i 
dtimpeallacht scoile lán-Ghaeilge. Tá sé seo ríthábhachtach, go háirithe más dócha 
go mbeidh na scoláirí ag fanacht sa phobal go meántéarmach nó go fadtéarmach. 
Ach, faoi láthair, ní féidir a bheith cinnte faoi seo.  

Tá na cinntí maidir le rannpháirtíocht na scoláirí i dtimpeallacht foghlama lán-
Ghaeilge le déanamh go príomha ag na tuismitheoirí agus na scoláirí lena 
mbaineann, agus na cúinsí áitiúla á gcur san áireamh. Tá ábhar curtha ar fáil san 
Úcráinis agus sa Rúisis ina mínítear stádas na Gaeilge i bpobail Ghaeltachta agus 
lasmuigh den Ghaeltacht le haghaidh tuismitheoirí agus scoláirí Úcránacha le go 
mbeidh siad ar an eolas maidir leis an ngné seo dár gcóras oideachais sula 
gcláraíonn siad le haon scoil.  

Agus aghaidh á thabhairt ar riachtanais na scoláirí seo, ba chóir go mbeadh na 
scoileanna dírithe ar cad é an rud is fearr do na scoláirí agus cad é an rud is oiriúnaí 
dá gcuid riachtanais. Ní rud neamhghnách é do scoileanna i gceantair Ghaeltachta 
scoláirí a chlárú nach bhfuil a scileanna Gaeilge chomh hard leis na cainteoirí 
dúchais, agus beidh cuid mhór múinteoirí i scoileanna Gaeltachta tar éis forbairt a 
dhéanamh ar riar scileanna áirithe maidir le scoláirí a theagasc nach cainteoirí 
dúchais Gaeilge iad.  

Tá scoileanna Gaeltachta ina bhfuil scoláirí ón Úcráin cláraithe i dteideal uaireanta 
tacaíochta teanga breise chun tacú le forbairt na scileanna teanga chomh maith leis 
na huaireanta atá ar fáil faoin Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. Ba chóir 
don scoil na huaireanta seo a úsáid chun freastal ar shainriachtanais na scoláirí 
Úcránacha.  

Tá na huaireanta breise leithdháilte mar seo a leanas: 

Scoláirí Úcránacha a bhfuil tacaíocht 
teanga ag teastáil uathu 

Líon na n-uaireanta tacaíochta teanga 
in aghaidh na seachtaine  

1 - 4  5  

5 - 8  10  

9 - 13  15  

14 - 20  20  

21 - 30  25  

31 - 40  35  

>40  50 

 



 
Is féidir le scoileanna iarratas a dhéanamh le haghaidh na huaireanta tacaíochta 
teanga seo ar fhoirm U-TACAÍOCHT TEANGA 2022. 

Ba chóir do scoileanna sna ceantair Ghaeltachta teagmháil a dhéanamh le hoifigigh 
pleanála teanga ina gceantair lena chinntiú go bhfuil cur chuige comhordaithe ann 
chun fáilte a chur roimh dhaoine ón Úcráin atá ag teacht isteach go dtí a bpobail. Níl 
scoileanna ag feidhmiú ina n-aonair ar an ábhar seo agus cruthóidh daoine ag teacht 
ón Úcráin go dtí ceantair Ghaeltachta dúshláin nua arbh fhearr tabhairt fúthu ar 
bhealach comhordaithe idir na seirbhísí éagsúla atá ar fáil sa cheantar Gaeltachta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/213e7-socruithe-solathar-foirne-ag-iar-bhunscoile-leibheal-foirmeacha-abhartha/#foirm-u-tacaiocht-teanga-2022

