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Go raibh maith agat, a Chathaoirligh, as an deis seo a thabhairt dúinn aitheasc a chur 

in bhur láthair ar Sholáthar Oideachais sa Ghaeltacht agus an Polasaí don Oideachas 

Gaeltachta 2017 – 2022.  

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, agus tá súil 

againn go gcuirfear na hacmhainní cuí ar fáil lena fheidhmiú.  

Tréaslaímid leis an Aire Oideachais agus Scileanna agus leis na hoifigigh ina Roinn as 

an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta. Dar linn go bhfuil moladh tuillte ag an Aire 

Oideachais agus Scileanna as an chéad pholasaí don oideachais Gaeltachta i stair an 

Stáit a chur in áit, rud atá pobal na Gaeltachta agus lucht na Gaeilge ar fud na tíre a 

iarraidh le blianta fada.  

Cé go bhfuil Foras na Gaeilge, tríd agus tríd sásta go bhfuil na príomhghnéithe sa 

Pholasaí atá de dhíth le dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh an oideachas lán-

Ghaeilge sa Ghaeltacht, tá roinnt ábhar buartha againn.  

Anois iarrfaidh mé ar Sheán Ó Coinn, Leas-Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir 

Seirbhísí Oideachais agus Seosamh Ó Coinne, Clárbhainisteoir Seirbhísí Oideachais 

Fhoras na Gaeilge aitheasc Fhoras na Gaeilge a thabhairt ar Sholáthar Oideachais sa 

Ghaeltacht agus an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022. 

Labhróidh Seán ar dtus ar na hábhair bhuartha, agus labhróidh Seosamh Ó Coinne 

ina dhiaidh sin ar Ról Fhoras na Gaeilge i dtacú le feidhmiú an Pholasaí.  
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Aitheasc Fhoras na Gaeilge 

Ábhair Bhuartha 

1. Ábhar mór buartha an líon ard scoileanna agus suíomhanna réamhscoile atá 

lonnaithe i bpobail Ghaeltachta agus nach bhfuil á reáchtáil go hiomlán trí 

Ghaeilge –  

 tá beagnach an ceathrú cuid de bhunscoileanna Gaeltachta (22 bhunscoil) 

nach bhfuil á reáchtáil go hiomlán trí Ghaeilge;  

 tá beagnach trian de na scoileanna dara leibhéal (9 meánscoil);agus  

 os cionn leath na suíomhanna poiblí réamhscoile (68 suíomh réamhscoile) 

nach bhfuil ag feidhmiú go hiomlán trí Ghaeilge.  

 

Léiríonn na staitisticí loma sin an ghéarchéim atá roimh an Ghaeilge sna pobail 

Ghaeltachta agus a phráinní atá cur i bhfeidhm an pholasaí.  

Sa tuiscint sin dar le Foras na Gaeilge go bhfuil tábhacht nach beag le gan am a 

chur amú ag cur an pholasaí i bhfeidhm, agus, más féidir tús a chur le feidhmiú an 

pholasaí go luath sa bhliain úr seachas fanacht go dtí Meán Fómhair 2017, gurb é 

is fearr é. 

2. Ábhar buartha eile againn, go bhfuil sé le tuiscint as a bhfuil ráite sa pholasaí go 

bhfuil an fhéidearthacht ann nach gcuirfear acmhainní ar fáil don pholasaí amach 

anseo agus go bhfuil an “polasaí le cur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe, de réir mar 

a cheadaíonn acmhainní”. Tá súil againn go n-éiríonn leis an Aire agus leis an 

Rialtas a chinntiú go mbíonn acmhainní go leor ar fáil leis an pholasaí seo a chur i 

gcrích idir seo agus 2022 

 

3. Táimid buartha faoi chaighdeán Gaeilge na múinteoirí nua-cháilithe atá ag 

céimniú ó na Coláistí oiliúna, i gcomhthéacs an Pholasaí. Tá caighdeán an 

oideachais agus feidhmiú an pholasaí ag brath ar sholáthar múinteoirí 
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d’ardchaighdeán a bhfuil scoth na Gaeilge acu, agus tuiscint cheart ar an 

tumoideachas.  

Sa chomhthéacs sin, tá géarghá le dul i ngleic láithreach le deacrachtaí an phainéil 

ath-imlonnaithe do mhúinteoirí agus cur chuige a chur in áit a chinntíonn nach 

mbeidh múinteoirí gan an caighdeán cuí Gaeilge á n-ath-imlonnú i scoileanna 

Gaeltachta.   

Dar linn gur féidir leis na pátrúin uilig teacht le chéile le painéal trasphatrún ar 

leith a fhorbairt le riar ar riachtanais na scoileanna lán-Ghaeilge.  

4. Fáiltímid roimh an aitheantas nach leor na socruithe reatha i dtaca le hoiliúint 

tosaigh múinteoirí le feidhmiú an pholasaí a chinntiú ag leibhéal na bunscoile.  

Is léir go n-aithníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna saintréithe na 

deacrachta seo agus go n-aithníonn siad fosta an réiteach is éifeachtaí le dul i 

ngleic leis an deacracht – is é sin cúrsa comhthráthach ceithre bliana OTM a 

bhunú trí Ghaeilge.  

Is moladh é sin a rinneadh 6 bliana ó shin sa Straitéis 20 Bliain agus molann Foras 

na Gaeilge don Roinn stádas níos cinntí a thabhairt don mholadh seo ná rud a 

dhéanfar a mheas.  

Sa chomhthéacs sin, molann Foras na Gaeilge don Roinn Oideachais agus 

Scileanna tús a chur láithreach lena measúnú ar an fhéidearthacht seo le gur 

féidir í a chur i bhfeidhm le linn 2017.  

Seosamh Ó Coinne 

Ról Fhoras na Gaeilge i dtacú le feidhmiú an Pholasaí 

1. Moltar sa pholasaí bunú lionraí idir múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta. Tá Foras na Gaeilge ag cur maoiniú ar fáil do Ghael Linn mar 
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Cheanneagraíocht – ar na feidhmeanna a bhfuil freagracht acu ina leith tá 

bunú líonraí idir mhúinteoirí.  

 

Beidh dlús le cur leis na feidhmeanna sin i gcomhthéacs an pholasaí. 

 

2. Táimid ag cur maoiniú ar fáil do Ghaeloideachas Teoranta mar 

Cheanneagraíocht. Ar na feidhmeanna a bhfuil freagracht acu ina leith tá tacú 

le forbairt an chur chuige lán-tumtha i scoileanna Gaeltachta.  

 

Beidh dlús le cur leis na feidhmeanna sin i gcomhthéacs an pholasaí. 

 

3. Moltar sa Pholasaí tairseach tacaíochta agus acmhainní a bhunú do scoileanna 

Gaeltachta agus Gaelscoileanna trí Scoilnet. Tá comhpháirtíocht láidir ar bun 

cheana fein idir soláthraithe acmhainní don Ghaelscolaíocht sa tuaisceart agus 

sa deisceart.  

 

Tá tús curtha le plé fosta leis an Roinn Oideachais ó thuaidh leis an ábhar don 

Ghaelscolaíocht atá ar fáil ar an Ardán C2K ó thuaidh a chur ar fáil do 

ghaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta ó dheas.  

 

Molaimid dlús a chur leis an phlé sin i gcomhthéacs an pholasaí, agus an 

Roinn Oideachais agus Scileanna a bheith rannpháirteach sa phlé.  

 

4. Tá ról don Cheanneagraíocht Gaeloideachas Teoranta sa pholasaí luaite i leith 

deiseanna foghlama gairmiúla do phríomhoidí.  

 

I láthair na huaire, níl Foras na Gaeilge ag cur maoiniú ar fáil do 

Ghaeloideachas Teoranta le tabhairt faoi fheidhmeanna a bhaineann le 

forbairt ghairmiúil múinteoirí ná príomhoidí.  
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Baineann ról Gaeloideachais le scoileanna Gaeltachta, le forbairt an lántumtha 

i scoileanna Gaeltachta, le forbairt an éitis teanga, agus tá sin dírithe ar na 

scoileanna nach bhfuil lántumadh i bheidhm iontu.  

 

Lena chois sin tá maoiniú á chur ag Foras na Gaeilge do Ghaeloideachas 

Teoranta leis an scoilphobal a láidriú.  

 

Soláthar Acmhainní 

5. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil don  

a. Áisaonad Lán-Ghaeilge i gCol. Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste le 

hacmhainní a sholáthair don ghaelscolaíocht.  

b. Cuirimid maoiniú ar fáil go hinmheánach fosta do An Gúm le 

hacmhainní a chur ar fáil don oideachas trí mheán na Gaeilge; agus  

c. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil do Ghael Linn le heolas a 

sholáthar do mhúinteoirí maidir le háiseanna tríd an Suíomh Idirlín 

Eolaire-oid.ie.   

d. Lena chois sin, tá comhpháirtíocht bunaithe idir Foras na Gaeilge agus 

an Chomhairle Curaclaim agus Measúnaithe ó thuaidh le hacmhainní a 

sholáthair don ghaeloideachas – tá sin dírithe ar áiseanna digitithe do 

Shéideán Sí, ach tá súil cur leis sin amach anseo.  

D’fhéadfaí cur go mór leis an soláthar seo agus leis an chomhpháirtíocht idir na 

páirtithe éagsúla ach maoiniú breise a chur ar fáil chuige sin d’Fhoras na Gaeilge, 

trínár Roinn Urraíochta féin nó tríd an Roinn Oideachais agus Scileanna mar a 

dhéantar le Séideán Sí.   
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Comhpháirtíocht Trasteorann 

6. Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh an trácht sa pholasaí ar an chomhoibriú 

thuaidh theas. Baineann cúraimí agus dualgais oideachasúla Fhoras na Gaeilge 

leis an dá dhlínse ar ndóigh.  

 

Molaimid go gcuirfeadh an dá roinn atá freagrach as oideachas sa dá dhlínse 

grúpa comhairleach ard-leibhéil ar bun leis an chomhpháirtíocht sa dá 

dhlínse a chur chun cinn. Rinneadh sin san am a caitheadh agus d’éirígh go 

han-mhaith leis an chur chuige. 

Seán Ó hArgáin – Comhalta Boird 

Deireadh 

A Chathaoirligh, arís is mian liom buíochas a thabhairt thar ceann Fhoras na Gaeilge 

as an deis seo teacht in bhur láthair leis an pholasaí tábhachtach seo a phlé agus 

cuirfimid fáilte roimh bhur gceisteanna.  

 


