
Comhchoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta den Oireachtas - 
aitheasc a thabhairt don Choiste ag OIDEAS GAEL 
 

 
1. Ceantar Ghleann Cholm Cille 
Áit ar leith atá ann: idir áilleacht tírdhreach agus saibhreas aige i réimsí dúlra, 
oidhreachta agus Gaeilge. Ba é an tAthair Mac Daidhir a thionscnaigh go leor de na tograí 
atá bunaithe ar an oidhreacht.  
 
2. Mheall tírdhreach an cheantair, ar a n-áirítear beanna farraige chomh hard agus atá 
san Eoraip, na mílte cuairteoir chuige thar na blianta, mar Arnold Bax agus Dylan Thomas, 
agus tagann na sluaite ann gach bliain, daoine iomráiteacha ina measc. 
 
3. Is beag áit a bhfuil timpeallacht chomh saibhir le fáil sa Ghaeltacht agus áiseanna do 
chuairteoirí, macasamhail ionad teagaisc agus foghlama (Foras Cultúir Uladh), Músaem 
Tuaithe agus rogha leathan de lóistín le fáil ann. 
 
4. Is mór an tairbhe d’eacnamaíocht ceantair agus is lú an dochar dá phobal cuairteoirí a 
mhealladh le roinnt laetha a chaitheamh sa cheantar agus treoir a thabhairt dóibh lena 
linn maidir le cúrsaí dúlra. 
Léiríonn sé don phobal go bhfuail meas meas ag an domhan mór ar an tsaibhreas atá ar 
fáil. 
 
5. Tá buntáistí ann do thodhchaí na teanga i gceantar Gaeltachta má chuirtear cultúr na 
Gaeilge chun tosaigh i gcothú na turasóireachta sa cheantar. Chuige sin ní mór tacú le 
heagrais agus le teaghlaigh Ghaeilge a chuireann lóistín ar fáil ina leithéidí de cheantair. 
Ní folair chomh maith feabhas a chur ar ghréasáin taistil agus áiseanna poiblí ann, mar 
bhainc, bóithre 7 c. 
 
6. Is gcás turasóirí, go háirithe iad siúd a chuireann de dhua orthu féin triall go hÉirinn ar 
saoire ó thíortha thar lear, is léir go bhfuil tóir ar leith acu ar laetha saoire gníomhaíochta 
agus aithnítear go bhfuil dúil faoi leith ag daoine ar de shliocht na hÉireann iad agus iad 
siúd nach iad san oidhreacht Ghaelach. 
 
7. Glacann Oideas Gael páirt dhúthrachtach i scéimeanna turasóireachta agus cultúrtha 
náisiúnta agus idirnáisiúnta mar Slí an Atlantaigh Fhiáin agus imeachtaí Colm Cille. Chuige 
sin eagraíodh léachtaí chuimhneacháin i mblianta 2011 agus 2012 ag comóradh ceangail 
Uladh le hAlbain. Foilsíodh léacht 2011 in Bliainiris Dhún nGall. 
 
8. Tá Oideas Gael aitheanta, agus duaiseanna náisiúnta bainte amach aige leis na blianta, 
mar eagraíocht eiseamláireach maidir le freastal a dhéanamh ar an éileamh sin i gcás 
Éireannaigh agus daoine ón iasacht.  
Creideann muid go láidir gur féidir le hollturasóiseacht ár dtimpeallacht seanda nádúrtha 
a scrios agus go bhfuil gá le seifteanna cruthaíocha leis an dochar sin a mhaolú agus ár 
saibhreas timpeallacha a neartú agus a chaomhnú. 



 
9. Tá cuid den cháil ar ghairmiulacht oibre Oideas Gael, bainteach le leithne réimse ár 
gcúrsaí, caighdeán an teagaisc agus an fhreastail a dhéantar ar rannpháirtithe na gcúrsaí.  
Lena chois sin, de bharr chabhair ó scéimeanna an Chomhphobal Eorpa, HORIZON agus 
INTEGRA, tá forbairt curtha ar cheirdeanna dúchais sa cheantar mar thógáil ballaí cloiche 
agus deantúsaíocht taipéise. 
 
10. Baineann Oideas Gael leas ar leith as Áiseanna cultúrtha an cheantair: tá cúrsaí ann 
ag díriú ar gach gné de, m.s. i dtaca le hoidhreacht na Gaeilge, tá cúrsaí éagsúla sa teanga 
agus ina chultúr agus a bhéaloideas, ar a n-áirítear go speisialta an Scoil Shamhraidh 
Bhliantúil Idirnáisiúnta a chomhbhunaigh an tOll. Seosamh Watson; agus maidir le 
hoidhreacht luachmhar na réamhstaire ní mór Scoil Shamhraidh Bhliantuil na 
Seandálaíochta a lua, institiúid leanúnach a bhunaigh an tOll. Michael Herity nach 
maireann agus anois atá faoi chúrsam an scoláire Dr Brian Lacey. 
 
11. I gcás imshaoil agus tírdhreacha, tá Oideas Gael ag tairiscint le os cionn 30 bliain 
cúrsaí atá bainteach leo siúd: cuir i gcás péintéireacht, grianghrafadóireacht agus siúl 
sléibhe. I dtaca leis an chúrsa seo ní miste a rá gur cuid den eispearas é go sealbhaíonn 
lucht páirte an chúrsa an téarmaiocht chuí a bhaineann le flora agus fauna an cheantair, 
mar aon le stór na logainmneacha agus na traidisiuin éagsúla a bhaineann le gach gné 
diobh sin.  
 
12.Tugtar do d’aire go bhfuil cúrsa tríú leibhéal á chur ar fáil ag Sabhal Mòr Ostaig i 
réimse an imshaoil (féach: http://www.smo.uhi.ac.uk/en/naidheachdan/ma-cultar-
duthchasach-is-an-rainneachd-doigh-beatha-is-dualchas . Dá mbeadh an rialtas abhus ag 
smaoineamh ar thacaíocht a thabhairt dá leithéid a bhunú in Éirinn níl aon amhras ach go 
bhfuil Oideas Gael mar cheannródaí ann cheana féin mar gheall ar a thaithí sa réimse seo 
agus de bharr an iliomad ceangal dlúth atá aige le heagrais Ghaeilge agus le ollscoileanna 
thar lear tríd an scéim Fulbright agus eile. 
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