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1. Stádas na Gaeilge 

 

Tá áit, ról agus stádas ar leith ag an nGaeilge. Tá sé seo le feiceáil sa Bhunreacht ina n-

aithnítear í mar an chéad teanga oifigiúil (Alt 8, Bunreacht na hÉireann). San Acht Oideachais 

1998 deirtear ó thaobh freagracht na Roinne i leith na Gaeilge “gur gá cuidiú le baint amach 

cuspóirí agus polasaithe náisiúnta i ndáil le leathadh an dátheangachais i sochaí na hÉireann 

agus go háirithe go mbainfí úsáid níos mó as an nGaeilge ar scoil agus sa phobal.” 

 

Tá an stádas le feiceáil mar chuid de pholasaí Rialtas na hÉireann nuair a bhí tacaíocht 

traspháirtí do Ráiteas an Stáit i Leith na Gaeilge in 2006 nuair a dhearbhaigh an Rialtas a 

dtacaíocht d’fhorbairt agus do chaomhnú na Gaeilge. Leag an Rialtas amach sa ráiteas na 

haidhmeanna seo: 

 

1. Is í aidhm pholasaí an Rialtais i leith na Gaeilge ná úsáid agus eolas ar an nGaeilge a 

mhéadú mar theanga phobail ar bhonn céimiúil. 

 

2. Is aidhm ar leith de chuid an Rialtais a chinntiú go bhfuil an oiread saoránach agus is 

féidir dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla. 

 

3. Is í aidhm pholasaí an Rialtais freisin an Ghaeltacht a neartú mar phobal labhartha 

Gaeilge agus chomh maith leis sin, líon na dteaghlach, atá ina gcónaí laistigh den Stát a 

bhfuil an Ghaeilge mar theanga laethúil chumarsáide acu a mhéadú. 

 

(Lt. 9 Ráiteas i Leith na Gaeilge, 2006) 

 

Ceann de na cuspóirí luaite sa Ráiteas ná: 

“Tabharfar spreagadh agus tacaíocht do phobal na Gaeilge sa Ghaeltacht agus lasmuigh de, an 

Ghaeilge a thabhairt don chéad ghlúin eile mar theanga theaghlaigh. Chuige sin, cuirfear réimse 

leathan seirbhíse ar fáil trí mheán na Gaeilge. (Lt 15, Ráiteas i Leith na Gaeilge, 2006) 



 

2 

 

“Cuirfear oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil do dhaltaí scoile arb é mian a 

dtuismitheoirí/gcaomhnóirí é. Leanfar leis an tacaíocht do Ghaelscoileanna ag leibhéal na 

bunscoile agus déanfar forbairt ar sholáthar lán-Ghaeilge ag leibhéal na hiarbhunscoile chun 

freastal ar éileamh de réir is gá. (Lt. 17 Ráiteas i Leith na Gaeilge, 2006) 

 

I Straitéis na Gaeilge 2010 tá sé leagtha amach mar chuspóir sonrach “an líon daoine a 

labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000.” (Lt. 9 

Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030).  

 

“Na deiseanna atá laistigh den chóras oideachais d’úsáid na Gaeilge a leathnú tríd an nGaeilge 

a bheith ina meán teagaisc chomh maith le bheith ina hábhar, agus trí fhoghlaim na teanga ar 

scoil a cheangal le húsaid neamhfhoirmiúil na teanga i ngníomhaíochtaí áineasa agus cultúir 

agus i ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil. (Lt. 11 Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 

2030).  

 

 

2. Éileamh ar Oideachas lán-Ghaeilge 

 

Tá an t-éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge léirithe arís agus arís eile. Léirigh an ESRI in 2015 

sa taighde ‘Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge ar oileán na hÉireann ‘go mba cheart 

scoileanna lán-Ghaeilge a sholáthar mar a bhfuil éileamh ar a leithéid (72%) agus dúirt 23% dá 

mbeadh scoil lán-Ghaeilge in aice baile go seolfaidís nó go smaoineoidís a bpáistí a sheoladh 

chuici. Mar a fheicimid áfach in Aguisín 1, níl an rogha seo ag tuismitheoirí mar nach bhfuil ach 

4.7% de bhunscoileanna ina nGaelscoileanna..  

 

Fuair taighde de chuid Kantar Millward Brown in 2018 go gceapann 78% den phobal gur ceart 

go mbeadh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil do gach páiste, más é sin a rogha. 

 

Tá an t-éileamh seo aimsithe ag an bhForas Pátrúnachta agus muid ag glacadh páirte i bpróisis 

phátrúnachta le os cionn seacht mbliana anuas. Léiríonn Aguisín 2 na sonraí agus tá na 

tuairiscí agus staitisticí ar fad ag an Roinn Oideachais & Scileanna ar www.education.ie. 

Feictear sna tuairiscí go bhfuil éileamh léirithe ó thuismitheoirí sna pobail d’oideachas lán-

Ghaeilge agus go bhfuil an t-éileamh seo ag 26% ar an meán. Tagann sé seo le taighde an 

ESRI in 2015.  

 

BÁC 2/4/6: In 2018 rinne An Foras Pátrúnachta iarratas ar scoil lán-Ghaeilge i mBÁC 2/4/6. 

Thacaigh 25% den phobal linn. Níl ach 2 Ghaelscoil sa cheantar i gcomparáid le 23 scoil 

mheán-Bhéarla. Fuair an t-iarratas ar scoil mheán-Bhéarla líon níos mó vótaí ó thuismitheoirí; 

rud atá intuigthe mar go labhraíonn tromlach na ndaoine Béarla. Faoi chóras na Roinne 

cinneadh gur scoil mheán-Bhéarla a bhí le hoscailt. Seo faillí déanta ar an 25% de 

thuismitheoirí BÁC 2/4/6 a lorg oideachas lán-Ghaeilge.  

 

http://www.education.ie/
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Dún Laoghaire: In 2017 rinne An Foras Pátrúnachta iarratas ar scoil lán-Ghaeilge i nDún 

Laoghaire agus fuaireamar tacaíocht ó 28% den phobal. Ní bhfuaireamar pátrúnacht na scoile 

cé nach bhfuil ach Gaelscoil amháin sa cheantar agus 13 scoil mheán-Bhéarla. Tá faillí déanta 

ar thuismitheoirí Dhún Laoghaire.  

 

Baile Pheiléid: In 2017 rinneamar iarratas ar phátrúnacht i mBaile Pheiléid, áit a bhfuaireamar 

tacaíocht ó 25% den phobal. Níor tugadh an phátrúnacht do scoil lán-Ghaeilge cé nach bhfuil 

ach Gaelscoil amháin sa cheantar i gcomparáid le 14 scoil mheán-Bhéarla. 

 

Marino-Droim Conrach: In 2016 rinneamar iarratas ar scoil lán-Ghaeilge i Marino-Droim 

Conrach. Fuaireamar tacaíocht ó 32% den phobal. Tá 3 Ghaelscoil agus 22 scoil mheán-

Bhéarla sa cheantar. Cinneadh gan Gaelscoil a oscailt. Nuair a léiríonn 361 tuismitheoir go 

bhfuil siad a lorg Gaelscoil agus nuair a dhiúltaítear dóibh é, is léir go bhfuil rud éigin cearr leis 

an gcóras. Ag an bpointe seo iarradh ar an gCoimisinéir Teanga an cheist a fhiosrú. 

   

3. Imscrúdú an Choimisinéara Teanga 

 

Rinne an Coimisinéir Teanga imscrúdú ar an bpróiseas pátrúnachta a d’úsáid an Roinn 

Oideachais agus Scileanna i Marino-Droim Conrach. Chinn an Coimisinéir Teanga nach raibh 

forálacha teanga an Achta comhlíonta go cuí sa phróiseas a feidhmíodh chun pátrún a 

cheapadh. Mheas sé freisin nach raibh cur chuige na Roinne ag teacht le réadú bheartais an 

Stáit i leith leathadh an dátheangachais sa tsochaí. Fuair sé go raibh locht ar an bpróiseas a bhí 

ag an Roinn mar nár éirigh leis freastal ar an éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge a bhí sa 

cheantar agus mhol sé go bhfiosródh an Roinn in athuair ar an éileamh a léiríodh. Lorg sé 

tuairisc taobh istigh de 6 mhí ar conas go raibh an Roinn chun an t-éileamh a shásamh. D’iarr 

an Coimisinéir ar an Roinn go gcloífí feasta leis na dualgais reachtúla teanga sa phróiseas 

pátrúnachta. 

 

De réir ár dtuiscint bhí an Roinn i gcumarsáid leis an gCoimisinéir le moltaí chun freastal ar an 

éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge. Faraor tá próiseas pátrúnachta fógartha do 12 bunscoil atá 

le hoscailt i Meán Fómhair 2019 agus fós níl aon chur chuige i bhfeidhm chun freastal ar an 

éileamh do scoil lán-Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo go bhfuilimid ag leanúint leis an seanchóras go 

fóill. 

 

4. Ár dtaithí leis an bpróiseas pátrúnachta 

 

Braitheann An Foras Pátrúnachta go bhfuil an cur chuige atá ag an Roinn Oideachas chun 

scoileanna nua a bhunú claonta go córasach i gcoinne scoileanna lán-Ghaeilge.Tá sé seo 

curtha in iúl againn ó thosaigh an Roinn ag úsáid an chórais seo ach mar a fheicimid níl aon 

athrú tagtha ar an gcur chuige.  

 

An príomhchritéar a úsáideann an Roinn chun iarratais ar phátrúnacht a mheas ná líon na 

dtuismitheoirí a thacaíonn leo. Ní nach ionadh go bhfuil an méid is mó tacaíochta ag iarratas ar 

scoil Bhéarla mar labhraíonn tromlach na ndaoine Béarla agus dá bhrí sin tá sé intuigthe nuair a 
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chuirtear ceist orthu an bhfuil siad ag iarraidh scoil mheán-Bhéarla nó scoil lán-Ghaeilge go 

roghnaíonn siad scoil mheán-Bhéarla. De bharr seo bronntar pátrúnacht na scoile ar phátrún 

atá chun scoil Bhéarla a bhunú den chuid is mó.  

 

Mar a léiríodh thuas tá 25% den phobal ag lorg oideachas lán-Ghaeilge ach níl an cur chuige ag 

freastal ar na tuismitheoirí seo. Níl sé ag tabhairt aitheantais don stádas atá ag an nGaeilge sa 

Bhunreacht, níl sé ag cloí le polasaí an stáit i leith na Gaeilge mar atá léirithe i Ráiteas i leith na 

Gaeilge 2006 agus i Straitéis na Gaeilge 2010. 

 

 

 

5. Modhanna chun freastal ar an éileamh ó 25% de thuismitheoirí d’oideachas lán-

Ghaeilge? 

 

Táimid ag iarraidh go dtabharfadh an Roinn aitheantas don stádas ar leith atá ag an nGaeilge. 

Táimid ag iarraidh go gcuirfeadh an Roinn polasaí an stáit i leith na Gaeilge i bhfeidhm. Táimid 

ag iarraidh go dtabharfadh an Roinn aird ar mheon an phobail agus ar mhianta tuismitheoirí atá 

ag lorg oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí.  

 

Cé mhéad uair gur gá an t-éileamh a léiriú? Cén fáth nach bhfuil polasaí dearfach i leith bunú 

scoileanna lán-Ghaeilge ag an Roinn? 

 

1. An próiseas pátrúnachta do scoileanna nua a leasú. Mura bhfuil scoil lán-Ghaeilge sa 

cheantar ba cheart cinneadh a bheith tógtha roimh ré gur scoil lán-Ghaeilge a bheidh 

ann. 

 

2. Má tá scoil lán-Ghaeilge sa cheantar cheana féin ach mura bhfuil sí ábalta freastal ar an 

éileamh ó 25% de thuismitheoirí atá ag lorg oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, ba 

cheart don scoil nua a bhunaítear a bheith ina scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach. 

 

3. Úsáid a bhaint as an bpróiseas athchumraithe chun scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú.Tá 

próiseas ar siúl ag an Roinn faoi láthair chun athchumrú a dhéanamh ar sholáthar 

scoileanna chun rogha ilchreidmheach a chur ar fáil. D’fhógair an tAire Bruton agus é 

mar Aire Oideachais go raibh sé i gceist 400 scoil ilchreidmheach a bheith sa tír faoi 

2030. Tá an próiseas seo ceaptha chun rogha ilchreidmheach a chruthú do phobail nach 

bhfuil an rogha sin acu in aice baile. Ba cheart don Roinn fógra a dhéanamh ar cé 

mhéad scoil lán-Ghaeilge a bheidh sa tír i 2030 chun freastal ar an éileamh de 25%. 

  

Ba cheart go mbeadh an Roinn ag feidhmiú go dearfach agus ag cloí leis an bpolasaí 

atá ag an Stát chun oideachas lán-Ghaeilge a sholáthar mar atá á dhéanamh acu le 

scoileanna ilchreidmheacha.  

 

Dá bhrí sin nuair atá athchumrú á dhéanamh ar scoil chaitliceach ba cheart féachaint chuige ar 

dtús an bhfuil dóthain soláthair de scoileanna lán-Ghaeilge sa cheantar chun freastal ar an 
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éileamh de 25%? Mura bhfuil, ba cheart an scoil a athchumrú ina scoil lán-Ghaeilge. Ní mór a 

rá ach gur scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach a bheadh i gceist, rud a chiallódh go mbeadh dhá 

mhian mhóra an stáit á sásamh: cur chun cinn na Gaeilge agus rogha a thabhairt do 

thuismitheoirí ar scoil ilchreidmheach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Aguisín 1 
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Aguisín 2 

 

Iarratais ar Ghaelscoileanna Ilchreidmheacha nua 2013-18 
  

Léirigh iarratais An Foras Pátrúnachta ar scoileanna ilchreidmheacha lán-Ghaeilge le roinnt 

blianta anuas an t-éileamh atá i measc tuismitheoirí ar an múnla seo.  

 

 

Ceantar Bliain Vótaí do 
Ghaelscoil 

Ar oscail Gaelscoil? Líon Gaelscoileanna Inniu 

BÁC 2-4-6 2018 25% Níor oscail 2 as 25;   7.5% 

Baile an Chollaigh 2017 52% D’oscail 2 as 9;     22% 

Dún Laoghaire 2017 28% Níor oscail 1 as 14;    7% 

Baile Pheiléid 2017 25% Níor oscail 1 as 14;    7% 

Droim Conrach 2016 32% Osclóidh in 2019 
(Coimisinéir Teanga) 

3 as 25;   12% 

Baile na nGabhar 2016 46% D’oscail 1 as 10;   10% 

An Rinn, BÁC 4 2014 1% Níor oscail 0 as 11;     9% 

Teach na Giúise 2013 16% D’oscail 3 as 15;    20% 

Baile an tSaoir 2013 24% Níor oscail 1 as 10;    10% 

Baile an 
Chairpintéaraigh 

2013 48% Níor oscail 0 as 3;       0% 

Dúglas 2013 14% Níor oscail 0 as 6;       0% 

Cnoc na Cathrach 2013 8% Níor oscail 5 as 15;     33%  

An Chéim 2013 10% D’oscail 2 as 5;       40% 

Baile Chill Dara 2013 31% D’oscail 1 as 5;       20% 

 

 

 

  

  

 


