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Cur síos ar an Tionól

Tá Tionól Gaeilge UCD dírithe ar dhaoine 
fásta in Éirinn agus thar lear ar spéis leo 
an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach. Beidh 
sé oiriúnach freisin do mhic léinn atá ag 
déanamh staidéir ar an nGaeilge nó ar an 
Léann Éireannach san ollscoil, in Éirinn agus 
i dtíortha eile.

Beidh ranganna teanga ar siúl gach lá, Luan 
go hAoine, ó 9.30am go 1.00pm. Déanfar na 
ranganna seo a thairiscint ag cúig leibhéal 
éagsúla agus is ar an teanga labhartha is mó  
a bheidh an bhéim. 
 
Beidh léachtaí ar siúl tar éis lóin, Luan go 
Déardaoin, ina ndíreofar ar ghnéithe éagsúla  
den Ghaeilge agus den chultúr Gaelach – 
an béaloideas, cuir i gcás, logainmneacha 
na tíre, an litríocht agus an amhránaíocht. 
Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar 
leagan Gaeilge nó ar leagan Béarla de gach 
léacht; tabharfaidh an léachtóir an chaint  
i dteanga amháin ar dtús, ansin, tar éis sosa, 
sa teanga eile.  

Beidh imeachtaí cultúrtha ar siúl gach 
tráthnóna chomh maith.

Clár Laethúil

9.30 – 13.00
Ranganna Gaeilge ag na cúig leibhéal seo: 
Bonnleibhéal 1, Bonnleibhéal 2, 
Meánleibhéal 1, Meánleibhéal 2, 
Ardleibhéal/Cruinneas

13.00 – 14.30
Lón

14.30 – 15.20 
• Léacht i nGaeilge, e.g. faoi 

logainmneacha
• Léacht i mBéarla, e.g. faoin 

amhránaíocht ar an sean-nós
 
15.30 – 16.20 
• Léacht i nGaeilge, e.g. faoin 

amhránaíocht ar an sean-nós
• Léacht i mBéarla, e.g. faoi 

logainmneacha

19.00 – 20.00 
Imeacht Cultúrtha Dátheangach
Samplaí: Ceardlann amhránaíochta; 
Léamh filíochta; Taispeántas scannáin agus 
agallamh poiblí leis an stiúrthóir
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Maidir leis an Ollscoil

Is é an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Dhomhanda na hÉireann agus áirítear 
é i measc an 1% de na hinstitiúidí is fearr ar domhan. Beidh Tionól Gaeilge UCD ar siúl  
in Belfield, príomhchampas na hOllscoile atá lonnaithe i bhfearann páirce álainn  
133 heicteár ina bhfuil cosán coille 5km agus linn snámha 50 méadar. Tá sé furasta lár 
chathair Bhaile Átha Cliath a bhaint amach ón gcampas. 

Maidir le Gaelchultúr

Cuireann Gaelchultúr cúrsaí agus acmhainní foghlama Gaeilge ar an gcaighdeán is airde ar 
fáil, atá dírithe ar dhaoine fásta ar fud na cruinne a bhfuil spéis acu sa teanga. Tá sé mar 
sprioc ag an gcomhlacht seirbhísí den scoth a thairiscint d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí 
líofa chun iad a spreagadh lena gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú. Tá cúrsaí Gaeilge  
á reáchtáil ag Gaelchultúr timpeall na hÉireann agus cuireann a suíomh gréasáin 
ríomhfhoghlama, ranganna.com, deiseanna ar fáil d’fhoghlaimeoirí i ngach cearn den 
domhan cur lena gcuid Gaeilge.

Maidir le Bord na Gaeilge

Is é Bord na Gaeilge UCD bord Gaeilge trasdáimhe an Choláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath. Déanann an Bord freastal orthu 
siúd ar fad ar mian leo teagmháil a bheith acu leis an nGaeilge. 
Déantar é seo trí réimse tionscadal a bhunú agus a riar  
a chuireann an teanga chun cinn go gníomhach ar bhonn 
laethúil. I measc na dtionscadal sin, tá cúrsaí teanga, scéim 
cónaithe Gaeilge, imeachtaí cultúrtha agus seirbhísí aistriúcháin. 
Cuireann an Bord fáilte faoi leith roimh mhic léinn agus baill 
foirne idirnáisiúnta, alumni agus lucht an diaspóra. 



Táillí / Áirithintí

Rogha 1 - Imeachtaí uile an Tionóil, gan 
lóistín: €265 (€215 do mhic léinn)
Rogha 2 - Imeachtaí uile an Tionóil, mar 
aon le lóistín leaba agus bricfeasta (cúig 
oíche):  €620 (€470 do mhic léinn). Ar 
champas UCD a chuirfear an lóistín ar fáil, 
ón Domhnach go dtí an Aoine.
 
Chun áit a chur in áirithe ar an Tionól, 
ní mór an táille iomlán a íoc roimh ré. Is 
féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne ag  
www.ucd.ie/bnag/ga/tionolgaeilgeucd nó 
is féidir seic a sheoladh chuig: 

Bord na Gaeilge UCD, Seomra L508,
Foirgneamh na Leabharlainne, UCD, 
Belfield, Baile Átha Cliath 4, 
Éire

Eolas breise

Is féidir teacht ar eolas breise ach teagmháil 
a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla, 
Bainisteoir ar Chlár idirnáisiúnta Bhord na 
Gaeilge UCD:

+353 1 716 7387 / failte@ucd.ie


