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Réamhrá: 
Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)  faoi fhorálacha an 
Acht Oideachais (1998) agus i measc na bhfeidhmeanna reachtúla atá ag COGG tá comhairle a chur 
ar an Aire Oideachais agus Scileanna agus ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
maidir le gach a bhaineann le teagasc trí Ghaeilge agus teagasc na Gaeilge. Is sa chomhthéacs sin atá 
an aighneacht seo á chur faoi bhráid Chomhchoiste um Oideachas agus Scileanna. 
 
Acht na dTeangacha Oifigiúla: 
An Coimisinéir Teanga 
Maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, is léir dúinn go bhfuil an-fheabhas tagtha ar aitheantas 
cearta lucht labhartha agus úsáide na Gaeilge ó feidhmíodh an tAcht agus ó bunaíodh Oifig an 
Choimisinéara Teanga. Tá aitheantas anois ann, nach raibh go forleathan cheana, go bhfuil de cheart 
ag an bpobal a bheith ag súil le bheith in ann a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge leis an Stáit. 
 
Aithnímid an sár-obair atá á dhéanamh ag an gCoimisinéir Rónán Ó Domhnaill ó ceapadh é ach cúis 
aiféala agus díomá a bhí ann nuair a chinn an tIar-Choimisinéir Seán Ó Cuireáin nach raibh de rogha 
aige ach éirigh as a phost ceithre bliana ó shin cothrom an ama seo. Cé go raibh sé éigeantach do 
dhaltaí scoile an Ghaeilge a fhoghlaim, dar le Ó Cuirreáin go raibh sé éigeantach do lucht na Gaeilge 
a ngnó a dhéanamh leis an stáit trí mheán an Bhéarla, ceal daoine le Gaeilge a bheith ar fáil sna 
ranna stáit. Luaigh sé nach raibh ach 1.5% d’fhoireann na Roinne Oideachais agus Scileanna in ann a 
ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Tá an Coimisinéir reatha, Rónán Ó Domhnaill, tar éis coimeád air ag 
gearán faoin easpa polasaí earcaíochta atá ag an Roinn ach  níl feabhas tagtha air ó feidhmíodh Acht 
na dTeangacha Oifigiúla. 
 
 
Earcaíocht: 
Maidir le leasuithe ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, i gcomhthéacs feidhmeanna reachtúla COGG, 
molaimid go láidir an reachtaíocht nua atá molta mar a bhaineann le h-earcaíocht don earnáil phoiblí 
(Ceannteideal 9), sé sin go mbeadh 20% d’earcaigh ina gcainteoirí Gaeilge. In imeacht bliana níor 
éirigh le Seirbhís na gCeapachán Poiblí teacht ar aon duine le cumas sásúil sa Ghaeilge le glacadh le 
h-ardú céime le teacht ag obair le COGG cé go raibh na céadta iarratasóirí ann. 
 
Anuas air sin, cé go ndéanann COGG gach iarracht a cuid feidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh trí 
mheán na Gaeilge, is minic nach mbíonn de rogha ach tiontú ar an mBéarla de bharr nach mbíonn 
aon duine le Gaeilge ar fáil le plé le COGG. 
 
Agus An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 á chur i bhfeidhm, tá sé níos práinní ná riamh 
gach seirbhís a bhaineann le scoileanna Gaeltachta a bheith ar fáil as Gaeilge. Mar chuid den 
Pholasaí, is gá do scoileanna feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge ach mura mbíonn an 
fhoireann le Gaeilge ag na seirbhísí stáit ar nós Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte, Túslá, An 
tSeirbhís Shíceolaíochta Oideachasúil  nó an tSeirbhís Forbartha Ghairmiúil do Mhúinteoirí, ní féidir 
an fhoráil a chur i bhfeidhm. Is den riachtanas é go mbeadh gach seirbhís a chuirtear ar fáil tríd na 
scoileanna ar fáil as Gaeilge agus, chuige sin, is gá do na seirbhísí foireann le Gaeilge a earcú. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ní bheidh teacht ar dhaoine le hardchumas Gaeilge mura dtugtar aghaidh ar na dúshláin atá sa 
chóras oideachais i láthair na huaire. Molaimid: 

 Plean comhordaithe d’fhorbairt an tsoláthair scoileanna lán-Ghaeilge ar fud na tíre. Má 
táthar ag súil le 20% d’earcaigh a bheith líofa sa Ghaeilge, is ceart go mbeadh ar a laghad 
20% de na scoileanna ag cur oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil, go háirithe agus 25% de 
thuismitheoirí na tíre á rá gur mian leo seo dá bpáistí. 

 Cur leis na hacmhainní agus na tacaíochtaí a bheidh ar fáil do scoileanna Gaeltachta atá 
páirteach sa Scéim Aitheantais 

 Siollabas agus córas measúnaithe na Gaeilge san Ardteistiméireachta a léasú go práinneach. 
 Na scoláireachtaí 3ú leibhéal a bhíodh ar fáil do dhaltaí scoileanna Gaeltachta agus lán-

Ghaeilge a thabhairt ar ais. 
 Na deontais don tréimhse Gaeltachta a thabhairt ar ais do mhicléinn na gColáistí Oideachais 

agus na nOllscoileanna. 
 Caighdeán fágála seachas iontrála a bheith i gceist le cáiliú mar mhúinteoir bunscoile nó mar 

mhúinteoir Gaeilge iar-bhunscoile  
 

Tá sé riachtanach, áfach, am líne a chur leis an bpróiseas earcaíochta. Molaimid spriocanna ama do 
mhéadú na bhfostaithe le Gaeilge sa stáitseirbhís. Ní bhainfear amach an 20% i dtréimhse gairid 
ama.  
 
Mar thús, go dtí go mbeidh soláthar foirne dóthanach moltar Aonad Seirbhísí Gaeilge a chur ar bun 
sa Roinn Oideachais agus Scileanna  le freastal orthu siúd ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí 
Ghaeilge. Bheadh sé riachtanach an tAonad seo a bheith ina lárionad seirbhísí do gach rannóg sa 
Roinn Oideachais agus Scileanna (foirgnimh, cóiríocht, soláthar múinteoirí, íocaíochtaí...). mar atá 
ann faoi láthair, eagraítear seirbhísí de réir uimhreacha rolla agus bheadh sé an-fhurast na 
scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge a eagrú ar an mbonn seo agus daoine le heolas agus tuiscint 
ar an gcóras oideachais lán-Ghaeilge a bheith ag obair ann. 
 
Bunaíodh Aonad Gaeltachta anuraidh le ceathrar ball foirne agus tá ag éirí go hiontach leis mar 
phointe teagmhála do na scoileanna Gaeltachta. 
 
Foilseacháin: 
Maidir le foilseacháin stáit, feictear dúinn go bhfuil moill go minic arís ar leaganacha Gaeilge a chur 
ar fáil. Mar shampla, nuair a seoladh Plean Gnímh don Oideachas cúpla seachtain ó shin, ní raibh an 
leagan Gaeilge ar fáil go ceann coicíse ina dhiaidh sin. 
 
Bhí moill ar an leagan Gaeilge de na Treoirlínte um Chosaint Leanaí cé go bhfuil ar scoileanna cáipéisí 
a réiteach roimh 11 Márta. Níl an t-ábhar tacaíochta do na scoileanna ón tSeirbhís Forbartha 
Ghairmiúil do Mhúinteoirí ar fáil as Gaeilge ach oiread. Dá bharr seo, níl rogha ag  scoileanna atá ag 
iarraidh An Polasaí don Oideachas Gaeltachta a fheidhmiú ach plé as Béarla leis. 
 
 

 


