
Çocuğunuz İçin Galce’yi Seçin

Galce-ortam eğitimi nedir? 

Daha önce Galce eğitim veren okulları düşünmemiş olabilirsiniz. Peki çocuğunuza  
neler sunarlar?

Galce eğitim veren okullar Gal lisanına tamamen gömülmüştürler. Çocukların okul  
günü boyunca Galce konuşmaları teşvik edilir ve dersler çift lisanlı olarak okutulur.

Galce-ortam okulları çok lisanlılığı kutlar, ve çocuklara mümkün olduğu kadar çok 
yetenekler edinerek büyümeleri için fırsat tanır.

Galce-ortam okullarında Gal lisanı günlük eğitim lisanı olarak kullanılır, Temel aşamadan 
sonra İngilizce de tüm yaşlar için birinci dil olarak öğretilir.

Galce-ortam okullarını bitiren çocuklar hem Galceyi hem de İngilizceyi ana lisan gibi 
kullanabilir ve kendilerine müfredatta her iki lisanı da kullanma fırsatı verilir.   
Lisan öğrenmenin en etkili yolunun bu olduğu ispatlanmıştır.

Newport’ta Galce-ortam okullarında öğrencilerin %98’i Galce konuşmayan  
ailelerden oluşur.

Çoğunlukta Galce konuşmayan veliler olduğu için, okullar her şeyi hem Galce 
hem de İngilizce olarak sağlar. Newport’ta okullar ayrıca ana lisanları Galce ve 
İngilizce olmayan veliler için de destek sağlar.



Çocuğumu Galce-ortam okullarına göndermemin  
avantajları var mı? 

Çocukları Galce-ortam okullarına göndermenin birçok avantajı vardır. Bu avantajlar 
ayrıca lisan öğrenmeyi kutlayan bir okul ortamı ile birlikte gelir.

Araştırmalar, birden fazla lisanla büyümek çocukların gelişmesine katkı koyduğunu 
ve akademik başarının daha olası olduğunu, göstermiştir.

Küçük yaşta lisan öğrenmek daha sonra yeni lisanlar öğrenmeyi kolaylaştırır.  
Newport’ta Galce-ortam okullarındaki çocuklar genellikle farklı kültürlerden gelmiş 
ve farklı bir lisan konuşuyor olabilirler. Bu ek lisan yetenekleri okulda çocukların 
hem Galce hem de İngilizce öğrenmelerine yardımcı olur.

Araştırmalar birden fazla dil bilen kişilerin daha sağlıklı beyinlere sahip olduğunu 
gösterir. Birden fazla lisan konuşan çocuklar daha kolay odaklanıyor ve dikkatleri 
daha az dağılıyor.       

Galce konuşmak Galler’de iş bulma imkanını artırır, ve Newport’ta çalışanların 
%25’i Galce hizmet vermek zorunda olan kamu sektöründe çalışır.

Ayrıca üniversite mezunu olmanız ve doktor gibi üst düzey işlerde çalışmanız  
Galce konuşmayanlara göre daha olasıdır.

Sheerin’in deneyimi
 

“Okulda Galce konuşmayan birçok veli
var. Birlikte bir yolculuğa çıkarsınız.  

Okullar Her zaman destek vermeye hazırdır  
veherşey çift lisanlı olarak geri gönderilir.
Her zaman güvenebileceğin destek vardır!”
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Hangi Galce-ortam okulunu seçebilirim? 

Halen Newport’ta eğitim veren tüm Galce-ortam okullarının performansları Galler’de diğer 
okullarla kıyaslandığında en üst kategorideler.

Eylül 2021’de, öncelikle yalnızca kreş ve ana sınıfı öğrencileri için, Yepyeni bir Galce-ortam 
ilkokulu Caerleon Lodge Hill erken yıllar ilkokulunun eski yerinde açılıyor. Okulun adı Ysgol 
Gymraeg Nant Gwenlli olacak. 

Gelişmeye başladıktan sonra Caerleon Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli okulu yenilenecek olan  
şu anki Pillgwenlly ilkokulunun yerine taşınacak.

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli içerisinde ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan çocukları desteklemek  
için onlara Adanmış Eğitim Kaynak Merkezi olacak.

Ayrica bütünüyle konsantre olma ünitesi de içerecektir, ve İngilizce-ortam okullarından 
çocukların Galce-ortam eğitimine geçmesi için çabucak Gal lisanını öğrenmelerini sağlayacaktır.

Yeni Galce-ortam okulunda kamu desteği ile Velilere Galce dersler için birçok  
Yeni fırsatlar olacaktır.

Belirli ilkokullarla ilgili daha fazla bilgi için:

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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