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Cruinniú  Ghaeloideachas le Buan-Chomhchoiste na Gaeilge, na  

Gaeltachta agus na n-Oileán. 

29 Samhain 2016   

Cuid 1: Cúlra – Gaeloideachas 

1.1 Gaeloideachas   

Bunaíodh Gaeloideachas (a bhí mar Gaelscoileanna Teo. roimhe seo) i 1973 mar 

eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna 

lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Ó Iúil 2014, tá 

Gaeloideachas freagrach mar cheanneagraíocht as an réimse Tumoideachas, 

Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Cuimsíonn an ról nua seirbhís 

tacaíochta do scoileanna lán-Ghaeilge Gaeltachta. 

1.2 Feidhmeanna Gaeloideachas sa Ghaeltacht 

1. Tacaíocht a chinntiú do Bhoird Bhainistíochta i scoileanna Gaeltachta ag an 

mbunleibhéal agus an iar-bhunleibhéal, chun soláthar iomlán trí mheán na 

Gaeilge a sholáthar don phobal, agus sin a dhéanamh trí sheirbhís ionadaíochta, 

abhcóideachta agus tacaíochta do na boird bhainistíochta sin agus plé leis na 

páirtithe leasmhara ina leith sin; 

 

2. Tacaíocht a thabhairt do Bhoird Bhainistíochta i scoileanna Gaeltachta nach 

scoileanna Lán-Ghaeilge iad ar mian leo stádas lán-Ghaeilge a bhaint amach agus 

plé leis na páirtithe leasmhara ina leith sin; 
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3. Tacaíocht a chinntiú do phobal na scoileanna Gaeltachta (daltaí, tuismitheoirí, 

agus foireann) go mbeidh teacht acu ar sholáthar iomlán trí Ghaeilge; agus 

 

4. Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann scoileanna Gaeltachta. 

 

1.3 Freastal Gaeloideachas ar an nGaeltacht go dtí seo 

 

1.3.1 An Eagraíocht 

 Tá ainm na heagraíochta athraithe ó Gaelscoileanna Teo. go Gaeloideachas. 

 Tá tús curtha le struchtúr réigiúnach náisiúnta agus beifear ag cur 

gníomhaíochtaí na heagraíochta i bhfeidhm ar bhonn réigiúnach. Is 6 réigiún 

atá i gceist. 

 Tá struchtúr nua curtha i bhfeidhm ar Bhord  Stiúrtha na heagraíochta chun 

go mbeidh ionadaíocht chuí acu ar na Gaeltachtaí ar fad. 

 

1.3.2 An Ghaeltacht 

Tá beirt Oifigeach Forbartha don Ghaeltacht lonnaithe i nGaeltacht Chonamara.  

Niamh De Búrca | niamh@gaelscoileanna.ie | 087 9155114 

PeigíNíChonghaile | peigi@gaelscoileanna.ie | 087 9452452 

Seoladh :GaelscoileannaTeo., An Ghorlann, Na Forbacha, Co. naGaillimhe. 

 

1.3.3 Comhairliúchán le Scoileanna Gaeltachta 

Tá clár cuairteanna scoile i bhfeidhm ag na hOifigigh Forbartha don Ghaeltacht 

d’fhonn comhairliúchán a dhéanamh leis na scoileanna Gaeltachta. Tugadh cuairt ar 

109 bunscoil agus 22 iarbhunscoil Gaeltachta le linn na scoilbhliana 2015-16, agus 

leanfar leis na cuairteanna sa scoilbhliain 2016-17. Tá na hOifigigh Forbartha ag plé 

le príomhoidí agus múinteoirí na scoileanna maidir le seirbhísí tacaíochta na 

heagraíochta agus maidir leis na dúshláin atá acu go háirithe ó thaobh stádas na 

teanga.  

mailto:niamh@gaelscoileanna.ie
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Tá tuairisc agus moltaí maidir leis an gcomhairliúchán scoile á hullmhú faoi láthair ag 

na hOifigigh Forbartha agus tá súil go bhfoilseofar í go luath. 

 

 

 

Cuid 2: Achoimre ar Chomhairliúchán Gaeloideachas leis na  

Scoileanna Gaeltachta –  Na Dúshláin roimh na Scoileanna 

 

Tugadh cuairt ar:  109 bunscoil          22 iarbhunscoil Gaeltachta   

 

2.1 Na Bunscoileanna  

 Formhór scoileanna Gaeltachta – is scoileanna beaga 1-3 oide ilranga iad. 

Ilranganna iontu:  3-4 rang lena gcuraclam féin faoi chúram oide   

             amháin. I ngach rang  tá éagsúlacht cumais agus éagsúlacht cumas    

             teanga.  

 Príomhoidí – tá freagrachtaí riaracháin chomh maith le cúraim teagaisc 

orthu.  Teastaíonn níos mó laethanta PO don obair riaracháin. 

 Gach scoil – teastaíonn múinteoir breise! Do scoileanna aonair nó do ghrúpa 

scoileanna? 

 Deacair freastal ar laethanta oiliúna. 

             Imní go ndúnfar scoileanna nó go gcomhnascfar le scoileanna nach bhfuil 

chomh      

             láidir ó thaobh stádas teanga de. 

 Ba chóir an coibhneas múinteoir/dalta  a athrú chun buntáiste a thabhairt do 

scoileanna beaga Gaeltachta. 

 

2.1.1 An Luath –Thumoideachas  

• Go leor scoileanna buartha nach raibh treoir níos deimhní ón ROS maidir le 

blianta an luath-thumoideachais  - é sin tagtha anois faoin bPolasaí 

Oideachais Gaeltachta. 

• Gach scoil ag iarraidh múinteoir breise  & seomra dá gcuid féin do na 

naíonáin chun an luath-thumoideachas a chur i bhfeidhm i gceart . 
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• Ceannaireacht láidir ag teastáil sa scoil chun dul i bhfeidhm ar thuismitheoirí, 

cuid de na scoileanna glacadh leis gan aon cheist, cuid eile an-amhrasach 

faoi. 

• Riachtanais Speisialta Oideachais – má bhí páistí le riachtanas speisialta sna 

ranganna naíonán, bhí tionchar aige seo i gcuid de na scoileanna ar an gcur 

chuige ó thaobh cleachtadh an luath-thumoideachais. 

• Imní faoina Tástálacha Caighdeánacha Béarla  nó na Micra Ts – ag moladh 

gur cheart iad a chur siar go dtí Rang 3 ins na scoileanna Gaeltachta.  

• Neamhchinnteacht faoi conas Luath –Thumoideachas a chur i bhfeidhm -

 Oiliúint ag teastáil do Bhoird Bainistíochta, POidí, Foirne Scoile agus 

Tuismitheoirí.   

 

 

2.1.2 Scéim na gCúntóirí Teanga 

• Formhór na scoileanna sna Gaeltachtaí láidre ag baint leasa as an scéim  - 

an líon níos ísle i scoileanna ar imeall na Gaeltachta agus deacrachtaí 

acu Cúntóir Teanga a fháil.  Tá imní orthu nach bhfaighidh said cúntóir 

teanga fiú nuair a chuirtear an Polasaí i bhfeidhm.  Tá cúntóir teanga de dhíth 

chun cabhrú leis an stádas teanga sna scoileanna seo. 

• Cuid de na Scoileanna an-dearfach faoin gCúntóir Teanga : Tugann said an-

chuidiú le saibhriú agus múineadh na teanga.  

• Níl aon soiléireacht faoi na cúinsí faoina ndéantar cinneadh cúntóir teanga a 

bhronnadh/gan a bhronnadh ar scoil.  Ní mór go mbeadh trédhearcacht sa 

chóras. 

        

2.1.3 Moltaí na mbunscoileanna i leith  Scéim na gCúntóirí Teanga 

Teastaíonn forbairt a dhéanamh ar an gclár: 

• An cúntóir ar fáil i rith na scoil bhliana ar fad - tús MF go deireadh Meithimh  

• Oiliúint a chur ar na cúntóirí. 

• Clár oibre struchtúrtha a chur ar fáil dóibh  i gcomhairle le príomhoidí -foirne 

scoile. 

• Cúntóirí Teanga a chur ag obair le tuismitheoirí . 

• Cúntóir teanga a chur isteach i gach scoil Gaeltachta. 

 

2.1.4 Oiliúint Múinteoirí 

• Ba cheart do Choláistí oiliúna a dhíriú ar riachtanais na Gaeltachta. 
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• Neart cúrsaí inseirbhíse ar fáil ach brú ama ar scoileanna beaga, ní féidir 

imeacht i scoileanna beaga ach i scoileanna móra is féidir páistí a roinnt idir 

ranganna  

 

• Cúrsaí oiliúna i ndeachleachtais múineadh  teanga ag teastáil  ó  mhúinteoirí 

chun iad a spreagadh  tabhairt faoi mhúineadh ar bhealaí éagsúla agus go 

hidirghníomhach. 

 

• Teastaíonn coláiste oiliúna dá gcuid féin do mhúinteoirí Gaeltachta. 

 

• An Painéal – deacrachtaí leis, níor cheart go mbeadh ar scoileanna 

Gaeltachta glacadh le múinteoirí nach bhfuil Gaeilge líofa acu. 

 

 

 

 

2.2 Na hIarbhunscoileanna 

 

2.2.1 Na hIarbhunscoileanna – Easpa Leanúnachais 

  

• Is fadhb ollmhór í seo mar tagann sé salach ar an gcóras oideachais 

Gaeltachta ar fad – ar an mbunleibhéal agus ar an tríú leibhéal chomh maith 

leis an iarbhunleibhéal féin ar ndóigh.  Níl ach iarbhunscoil Gaeltachta 

amháin i gCo. Mhaigh Eo (agus sraith amháin i dTuar Mhic Éadaigh), i gCo. 

Phort Láirge agus i gCo. na Mí, 2 iarbhunscoil Gaeltachta i gCo. Chiarraí 

agus i gCo. Chorcaí araon agus 3 iarbhunscoil Gaeltachta (agus 2 shraith) i 

gCo. Dhún na nGall agus tá 8 n-iarbhunscoil Gaeltachta agus aonad 

Gaeltachta i gCo. na Gaillimhe.  Tá an leibhéal soláthair sin ró-íseal i gcás 

roinnt de na contaetha sin agus ag teacht salach go mór ar an gcóras. 

 

2.2.2  Easpa Eolais i measc Tuismitheoirí/an Phobail  
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• Go leor aineolais i measc an phobail i gcoitinne maidir leis an tumoideachas 
agus maidir le haistriú ó leibhéil le sainmheon teanga éagsúla, ón mbunleibh
éal go  
dtí an dara leibhéal nó ón dara leibhéal go dtí an tríú leibhéal.   



• Go leor taighde déanta go hidirnáisiúnta ar bhuntáistí an 
tumoideachais. In ainneoin sin, ní hé sin an dearcadh atá ag  
ana-chuid den phobal.



 Maidir le haistriú ó leibhéil le sainmheoin teanga éagsúla, bíodh sé ón 
mbunleibhéal go dtí an iarbhunleibhéal nó ón iarbhunleibhéal go dtí an tríú 
leibhéal, maítear go 
mbíonn na daltaí faoi mhíbhuntáistí nuair nach bhfuil leanúnachas sa 
shainmheon teanga ar fáil. Tá taighde de dhíth sa réimse seo chun tacú leis 
na gaelcholáistí agus leis na hiarbhunscoileanna Gaeltachta.  

 
2.2.3 Oiliúint Múinteoirí 

 
• Tá fadhb ollmhór ann teacht ar mhúinteoirí a bhfuil Gaeilge acu, 

gan trácht ar í a bheith ar a dtoil acu.  Tá réimse leathan ábhar i gceist ag an 
dara leibhéal. 

 

• Tá sé deacair freisin múinteoirí a mhealladh sna hiarbhunscoileanna  
Gaeltachta chun an Ghaeilge a fhoghlaim ina gcuid ama saor agus go minic, b
íonn costas i gceist dóibh. 

 
   

• Ag an tríú leibhéal, tá cúrsaí nua ann le blianta beaga anuas ach tá i bhfad 
níos mó acu ag teastáil agus tá na cúrsaí féin lochtach nuair a chuimhníonn 
tú go dtagann céimnithe amach le céim sa Ghaeilge agus gan iad in ann iad 
féin a chur in iúl i nGaeilge. 

 

2.2.4 Easpa mór Acmhainní 

 

       Tá na téacsleabhair as dáta, ciotach, mítharraingteach. 

 

       Na Ríomhairí Glúine – Níl leabhair Gaeilge le fáil orthu. 

 

       Acmhainní ar-líne: Níl na hacmhainní staidéir agus ceachtanna le fáil i nGaeilge. 
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Cuid 3 An Polasaí  Oideachas Gaeltachta 2017-2022 

 

3.1 Céard é féin? 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Aitheantas mar Scoil Gaeltachta 

Faoin bpolasaí nua, tabharfar cuireadh do scoileanna aitheantas a lorg mar scoil 

Gaeltachta.   Go dtí seo, bhí scoil aitheanta mar scoil Gaeltachta  de bharr í a bheith 

suite laistigh de theorainn oifigiúil na Gaeltachta. Faoin bPolasaí Oideachais 

Gaeltachta, tabharfar cuireadh do gach scoil atá suite laistigh de theorainn na 

Gaeltachta  aitheantas a bhaint amach mar scoil Gaeltachta.    

 

3.2.1 Dualgais na Scoileanna a bhainfidh aitheantas amach 

 An chéad straitéis chuimsitheach don Oideachas sa Ghaeltacht ó 

bunaíodh an Stáit. 

 Gealltanas Lárnach sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-19 a 

foilsíodh i MeánFómhair 2016. 

 Mórghné de Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010-30. 
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 Cuirfidh bunscoil Ghaeltachta clár lán-thumtha dhá bhliain i bhfeidhm sa 
tsraith naíonán,  agus ní  mhúinfear Béarla ar bith lena linn 
 

 Beidh na hábhair churaclaim uile sa bhunscoil , seachas an curaclam don 
Bhéarla, á sholáthar trí Ghaeilge i rang a haon go rang a sé. 

 

 Sna hiarbhunscoileanna, sí an aidhm ná go mbeadh an  curaclam iomlán ar 
fáil ins na hábhair ar fad trí Ghaeilge,  i dtreo  gur curchuige lán-tumtha a 
bheidh ann ina múinfear na hábhair uile, seachas an curaclam don Bhéarla 
agus teangacha eile trí Ghaeilge.   

 

 

 

3.2.2 Dualgais Eile na scoileanna  a bhainfidh aitheantas Gaeltachta 

amach 

 

 aird ar leith a dhíriú ar riachtanais teanga na gcainteoirí dúchais Gaeilge 
chomh maith le foghlaimeoirí Gaeilge. 

 comhdheiseanna a sholáthar i gcás  scoileanna Gaeltachta iargúlta trí chláir 
ar líne agus foghlama cumaisc. 

 tacú lena bpobal scoile sa phróiseas pleanála teanga trí chuidiú le húsáid na 
Gaeilge sa scoil agus sa phobal áitiúil Gaeltachta 

 páirt a ghlacadh sa phróiseas pleanála teanga, mar a leagtar amach faoi Acht 
na Gaeltachta, 2012. 

 

 

3.2.3 An Próiseas 

Beidh 5 bliana  ar a mhéid ag scoileanna chun aitheantas mar Scoil Ghaeltachta a 

bhaint amach. 

1. Beidh Aonad Gaeltachta á bhunú sa Roinn Oideachais & Scileanna  ins na 

míonna amach romhainn. Beidh an tAonad seo i gcomhairle le COGG agus na 

Comhpháirtithe Oideachais eile ag socrú rialacha agus sonraí an phróisis. 

2. Foilseoidh an Roinn ciorclán i rith an Earraigh seo chugainn agus beidh seans 

ag scoileanna cur isteach ar an bpróiseas.  
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3. I gcás na scoileanna a dhéanann iarratas  ar stádas Gaeltachta,  cuirfidh siad  

Plean Gníomhaíochta le cheile  tríd an bpróiseas féinmheastóireachta scoile. 

Léireoidh an plean go soiléir an chaoi ina gcomhlíonfaidh an scoil riachtanais 

an phróisis aitheantais ar bhealach céimneach, agus an chaoi ina mbeidh siad 

ag comhoibriú leis an bpobal áitiúil chun úsáid na Gaeilge a chothú. 

4. Nuair a cheadaítear do scoil  páirt a ghlacadh sa phróiseas aitheantais 

Scoileanna Gaeltachta, tabharfar acmhainní teagaisc nó acmhainní breise 

dóibh, ar bhonn céimneach, nuair a chuirtear tús leis an bpróiseas 

aitheantais, agus de réir mar a bhaintear amach gach céim de go rathúil. 

5. Tá sé i gceist go dtabharfaí aitheantas faoi leith do scoileanna barr feabhais 

a léiríonn ardchumas maidir le baint amach na gcrítéar aitheantais. 

Samhlaítear go roinnfidh na scoileanna seo a gcleachtas le scoileanna eile.  

 

 

3.3 7 gColún Tacaíochta 

Beidh na tacaí  faoin  bPolasaí  do na scoileanna agus do  na suíomhanna 

luathbhlianta Gaeltachta chun oideachas ardchaighdeáin trí Ghaeilge, a sholáthar sa 

Ghaeltacht  leagtha amach faoi Sheacht gColún Tacaíochta:  

1. Struchtúr an tSoláthar Oideachais a láidriú. 

2. Feabhas a chur ar cháilíocht an teagaisc trí Ghaeilge. 

3. Cumas ceannairí scoile agus bainistíocht scoile a fhorbairt. 

4. Feabhas a chur ar an gcuraclam don Ghaeilge. 

5. Feabhas a chur ar acmhainní agus tacaí teanga. 

6. Soláthar oideachais sna luathbhlianta a láidriú. 

7. Feasacht a fhorbairt, cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí, agus tacú leo. 

 

 

 

3.4 Tacaíochtaí & Acmhainní   

Nuair a cheadaítear do scoil tús a chur  leis an bpróiseas aitheantais do scoil 
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Gaeltachta, tabharfar tacaíocht agus acmhainní di de réir na gcritéar seo leanas: 

- méid na scoile 

- leithdháileadh foirne reatha,  

- próifíl agus riachtanais teanga na scoile,  

- comhthéacs socheacnamaíochta,  

- codán na foirne a bhfuil cáilíochtaí bainte amach acu a bhaineann leis an 
oideachas trí mheán na Gaeilge  

-  leibhéil an dul chun cinn agus an tiomantais don Ghaeilge 

 

 

 

 

 

3.5 Tacaíochtaí : Suíomhanna Luathbhlianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuirfear treoir, trí heiseamláirí dea-chleachtais  a chur ar fáil  do naíonraí 

agus bunscoileanna, maidir le naisc a fhorbairt  

 Cuirfear maoiniú agus acmhainní foirne breise ar fáil chun tacú le:  

- naíonraí atá ann cheana féin le feabhas a chur ar a soláthar. 

- suíomhanna oideachais eile sna luathbhlianta ar mhian leo a 

seirbhísí a churar fáil trí Ghaeilge 

- naíonraí nua sa Ghaeltacht a bhunú áit a bhfuil éileamh ann 

dóibh 

- líon na naíonraí a fheidhmíonn trí Ghaeilge faoi choimirce 

Chomhar Naíonraí na Gaeltachta a mhéadú. 

 

 Deiseanna a aithint agus a sheachadadh chun tacú le hoiliúint agus forbairt 

ghairmiúil na gcleachtóirí e.g. Clár Leibhéal 6/7 a fhorbairt ar oideachas trí 

mheán na Gaeilge agus Gaeltachta sna luathbhlianta do na cleachtóirí 

luathbhlianta. 

 Feabhas a chur ar sholáthar na seirbhísí cigireachta trí Ghaeilge sna 

naíonraí. 
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3.6 Tacaíochtaí : Iarbhunscoileanna  

 Iarbhunscoil moil phíolótach a bhunú i scoil mhór Gaeltachta a bheadh 

nasctha le roinnt iarbhunscoileanna níos lú agus aonad amháin ar a laghad a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. 

 An soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge a láidriú san 3 aonad   Gaeilge 

atá ceangailte le hiarbhunscoileanna sa Ghaeltacht.  

 Curaclam T1 agus T2 sa Ghaeilge don Sraith Sóisearach  a chur i gcrích agus 

a chinntiú go sásaíonn torthaí foghlama churaclaim T1 riachtanais na 

scoláirí i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge. 

 Curaclaim idirdhealaithe T1 agus T2 a fhorbairt don Ghaeilge sa tsraith 

shinsearach agus a chinntiú go sásaíonn torthaí foghlama churaclaim T1 

riachtanais na scoláirí i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. 
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3.7 Tacaíochtaí: Oiliúint Múinteoirí 

 

 

Tacaíochtaí: Iarbhunscoileanna( ar lean) 

 Ceangal a chur ar na scoileanna Gaeltachta  ar fad curaclam T1 Gaeilge 

a chur ar fáil do scoláirí agus scoláirí a spreagadh go gníomhach chun 

an rogha seo a ghlacadh. 

 Bearta a thabhairt isteach a thabharfaidh spreagadh do scoláirí i 

scoileanna Gaeltachta agus scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge gabháil do churaclam T1 sa Ghaeilge sa tsraith shóisearach 

agus sa tsraith shinsearach. 

 

 

Tá sé riachtanach go mbeadh leibhéal ard  inniúlachta sa Ghaeilge ag 

múinteoirí i scoileanna Gaeltachta chun ionchur teanga saibhrithe a sholáthar 

do na daltaí uile, lena n-áirítear cainteoirí dúchais na Gaeilge, chomh maith 

leis an gcuraclam a sholáthar go héifeachtach trí Ghaeilge.  

Tá sé tábhachtach go mbeadh an t-eolas agus na scileanna oideolaíocha 

riachtanacha ag múinteoirí:  

- tuiscint ar dhinimic teanga i limistéir Ghaeltachta  

- ar an tumoideachas  

- ar chuir chuige idirdhealaithe teagaisc agus foghlama chun soláthar a 

dhéanamh do riachtanais na scoláirí thar raon iomlán na n-inniúlachtaí 

foghlama agus teanga i suíomhanna ilghrád, ilranga agus ilteangacha, 

lena n-áirítear na riachtanais ar leith atá ag cainteoirí dúchais Gaeilge. 

Chuige seo déanfar: 

Maidir leis an bPainéal Iomlonnaithe: 

 Athbhreithniú ar bhonn leanúnach ar éifeachtacht na socruithe d’ath-

imlonnú múinteoirí ag leibhéal na bunscoile d’fhonn tacú le soláthar 

an oideachais trí mheán na Gaeilge, go háirithe do scoileanna 

Gaeltachta 

     ar lean …..                                                   
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Tacaíochtaí : Oiliúint Múinteoirí  ar lean …..                                                   

 

Maidir le hOiliúint Tosaigh Múinteoirí (OTM) 

 Cuirfear Clár Oiliúna Tosaigh Múinteoirí  trí mheán na Gaeilge ar fáil do 

bhunmhúinteoirí ag soláthar áiteanna do 30 múinteoir in aghaidh na bliana ó 

2018/19. Déanfar Athbhreithniú ar an bhféidearthacht chun cúrsa dá leithéid 

a sholáthar i soláthraithe OTM eile i bhfianaise na taithí ar an gclár OTM seo. 

 Tabharfar deis do 30 céimí bunscoile agus 30 céimí iarbhunscoile ó chláir OTM 

trí mheán na Gaeilge, ar bhaint amach na céime dóibh, leas a bhaint as 

socrúchán ráthaithe bliana i scoil Ghaeltachta ar bhonn ex-quota faoi réir ag 

critéir réamhshocraithe. 

 Láidreofar soláthar na múinteoirí ón soláthraí OTM atá ann cheana trí 

áiteanna a sholáthar do 30 múinteoir iarbhunscoile breise in aghaidh na bliana 

ó 2018/19 ar aghaidh. 

 

Maidir le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) 

 Cuirfear FGL speisialta tiomnaithe bliantúil ar fáil do phríomhoidí agus 

múinteoirí i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna Gaeltachta, faoi stiúir 

COGG i gcomhar le seirbhísí tacaíochta náisiúnta, chun tacú le teagasc na 

Gaeilge mar chéad teanga agus mar dhara teanga. 

 Déanfar forbairt ar chlár iarchéime bliana ar oideachas trí mheán na Gaeilge 

agus oideachas Gaeltachta (agus modúl roghnach bainistíochta san áireamh 

ann) do chohórt bliantúil de 30 múinteoir bunscoile agus iarbhunscoile, lena n-

áirítear príomhoidí i scoileanna Gaeltachta. 

 Cuirfear sparánachtaí taighde tríú leibhéal  ar fáil in aghaidh na bliana do 

chúigear bunmhúinteoirí agus cúigear múinteoirí iarbhunscoile chun gabháil 

do thaighde ar an oideachas trí mheán na Gaeilge agus oideachas Gaeltachta 
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3.8 Tacaíochtaí : Oiliúint do Phríomhoidí & Boird Bainistíochta 

Ta sé rí-thábhachtach cumas ceannairí scoile agus bainistíochta scoile ins na 

réimsí seo a fhorbairt: 

 Tuiscint ar thumoideachas  

 Conas tabhairt faoi phleanáil teanga scoile uile  

 Conas freastal ar na riachtanais ar leith a bhaineann le ceannaireacht agus 

bainistíocht ar scoil Ghaeltachta  

 Na scileanna atá riachtanach chun tacú leis an nGaeilge mar theanga an 

teaghlaighagus an phobail  

  

  

 Tá ról an-tábhachtach ag boird bhainistíochta scoileanna Gaeltachta chomh 

maith agus aithnítear sa Pholasaí gur gá traenáil a thabhairt dóibh chun a ról 

ceannaireachta a chur i gcrích go héifeachtach i gcomhthéacs scoil 

Ghaeltachta. 

  

 Beidh ról lárnach ag COGG san obair seo agus iad ag comhoibriú leis an 

Lárionad Ceannaireachta Scoile (Centre for School Leadership) agus an 

tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí SFGM (PDST) chun an 

oiliúint seo a chur ar fáil. 
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3.9 Cur i bhfeidhm an Pholasaí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10  Ról COGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Am  & Airgead 

 

                                       

 Aonad Gaeltachta sa ROS 

 Coiste Comhairleach ar a mbeidh ionadaithe ó COGG, Muintir na Gaeltachta, Na 

Comhpháirtithe Eile Oideachais. 

 COGG agus na seirbhísí tacaíochta scoile agus  ceannaireachta 

 Déanfaidh an Chigireacht agus an  Foras Taighde ar Oideachas monatóireacht  ar 

thionchar an Pholasaí 

 Beidh cur i bhfeidhm an Pholasaí a thuairisciú faoin Straitéis  20 Bliain don 

Ghaeilge 

 

 

Tabharfar acmhainní breise do COGG chun cuidiú le tacaíocht agus acmhainní a sholáthar 

do scoileanna chun an Polasaí a chur i bhfeidhm go rathúil. 

Glacfaidh COGG ról comhordaithe maidir le tacaíochtaí agus tionscnaimh ar leith i 

gcomhar leis na seirbhísí tacaíochta náisiúnta agus gníomhaireachtaí eile. Go sonrach is í 

COGG a bheidh freagrach as: 

 cláir um fhorbairt ghairmiúil leanúnach do scoileanna Gaeltachta 

 tairseach acmhainní Gaeilge ar líne a fhorbairt agus a bhainistiú 

 raon agus cáilíocht acmhainní Gaeilge a leathnú 

 treoirlínte dea-chleachtais do scoileanna Gaeltachta a fhorbairt 

 

Meán Fómhair  2017 : Tosófar ar an bpolasaí a chur i bhfeidhm de réir a chéile ó mhí 

Mheán Fómhair 2017.  

€1milliún :Beidh (€1m) ó Mhí Mheán Fómhair 2017 ar fáil chun tús a chur leis an obair. 

Cuireadh an t-airgead sin ar leataobh i mBuiséad 2017.   

€3mhilliún :  Ag teastáil an  bhliain ina dhiaidh sin, agus suimeanna níos airde nuair a 

bheidh an Polasaí faoi lán tseoil. 
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