
Válassza a walesi nyelvet az 
Ön gyermekének

Mit jelent a walesi közegű oktatás? 

Ön esetleg még nem fontolta meg a walesi közegű iskolák lehetőségét. Tehát ezek mit tudnak 
nyújtani az Ön gyermekének?

A walesi közegű iskolák a walesi nyelvben való teljes elmélyedést biztosítanak.  
A gyermekeket arra biztatják hogy a walesi nyelvet használják a tanítási napon végig és az 
órákon két nyelven tanítanak.

A walesi közegű iskolák elismerik a több nyelvűséget, és a gyermekek számára 
lehetőséget adnak arra hogy minél több készséggel rendelkezzenek mire felnőnek.   

A walesi nyelv a fő nyelv amit a walesi közegű iskolákban használnak a mindennapi tanítás 
során. Az angolt úgyszintén tanítják mint első nyelv minden korosztályon az alapszintű fázis 
után. 

A walesi közegű általános iskolát befejező gyermekek folyékonyan beszélnek walesi 
nyelven és angolul, és lehetőséget kapnak mindkét nyelvet használni, and are provided 
an opportunity to use both languages a tanterv minden részénél. Ez a nyelvtanulás 
leghatékonyabb módjának bizonyult.

A Newportban lévő walesi közegű iskolások 98 százaléka olyan családból származik 
ahol nem beszélnek walesi nyelven.

Mivel többségben vannak azon szülők akik nem beszélnek walesi nyelven, az iskolák 
mindent nyújtanak walesi nyelven és angolul. A Newportban lévő iskolák úgyszintén 
támogatást nyújtanak azon családoknak ahol sem walesi nyelven sem angolul nem beszélnek.



Vajon előny származik-e abból hogy gyermekemet walesí  
közegű iskolába küldöm? 

Bőven vannak előnyök ha a gyermekek walesi közegű iskolákba járnak. Ezek az előnyök együtt 
járnak azzal hogy a gyermekek egy olyan iskolai közösséghez tartoznak ahol a  nyelv tanulást 
elismerik.

Tanulmányok azt mutatják hogy több nyelvű neveléssel, a gyermekek fejlődése jobb lesz már 
fiatal korukban és nagyobb esélyük lesz arra hogy ez tanulmányi sikerekhez vezessen.

A fiatal korban történő nyelvtanulás megkönnyíti a további, más nyelvek elsajátítását.  A 
Newportban lévő walesi közegű iskolákban tanuló gyermekek gyakran különböző háttérrel 
rendelkeznek és előfordul hogy máris más nyelven beszélnek. Ezen plusz nyelvi 
készségek abban segítenek hogy a gyermekek mind walesi nyelven mind angolul tanuljanak az 
iskolában.

A kutatások arra utalnak hogy a több nyelvet beszélőknek egészségesebb aggyal. 
rendelkeznek. A több mind egy nyelvet beszélő gyermekek jobban tudnak koncentrálni és 
kevésbe hajlamosak a figyelemelvonásra.

Ha valaki walesi nyelven beszél, ettől vonzóbb lesz mint lehetséges munkaerő Walesban, és 
a Newportban alkalmazott személyek 25 százaléka az állami szektorban dolgozik ahol walesi 
nyelven is kell szolgáltatást nyújtani. 

Úgyszintén nagyobb esélye lesz egyetemi diploma megszerzésére 
és a legjobb, például orvosi munkakörben való elhelyezkedésre mint 
a nem-walesi nyelven beszélők esetében.

Shereen tapasztalata
 

“Nagy számban vannak az olyan szülők az 
iskolákban akik nem beszélnek walesi nyelven. 
Ezek együtt indulnak útnak. Az iskolák mindig 
segítőkészek, mindent visszaküldenek nekik két 

nyelven. Támogatásra mindig számíthatnak!”
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Mely walesi közegű iskolákat választhatom? 

Az összes jelenlegi Newportban lévő walesi közegű iskolák a legfelsőbb kategóriákba kaptak 
besorolást Walesban amikor ezeket más iskolákhoz összehasonlították teljesítmény alapján. 

Bydd ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd sbon yn agor o fis Medi 2021 ar hen safle Ysgol Fabanod 
Lodge Hill Caerllion, fel egin ysgol i ddechrau ar gyfer disgyblion meithrin a dosbarth derbyn yn unig. 
Enw’r ysgol fydd Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli.

Ar ôl sefydlu Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli yng Nghaerllion, bydd yn symud i adeilad ysgol sy’n gartref  i 
Ysgol Gynradd Pillgwenlli ar hyn o bryd ar ei newydd wedd. 

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli fydd yr ysgol gyntaf  i gynnwys Canolfan Adnoddau Dysgu bwrpasol i 
gefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Ez magába foglal egy külön erre szánt elmélyedési részleg ami lehetővé teszi hogy az angol közegű 
iskolákból jövő gyermekek gyorsabban tanulják a walesi nyelvet a walesi közegű oktatás elkezdése végett.

Az új walesi közegű iskolában sok új lehetőség van helyi támogatás nyújtására Pill központjában, 
mint például walesi nyelv órák szülők számára.

A konkrét általános iskolákról szóló további tájékoztatás végett keresse meg:

Ysgol Gymraeg Casnewydd 
01633 290270  @YsgolGCasnewydd

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
01633 414694  @IforHael

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 
01633 850804  @BroTeyrnon

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli 
01633 850804
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