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A Chathaoirligh,  

 

Gabhaim buíochas leat as an deis a bheith i láthair ag cruinniú an lae inniu. Is mise Eibhlín Ní 

Scannláin agus is Cigire Sinsearach mé sa Roinn Oideachais agus Scileanna.  

 

Mar réamheolas do chruinniú an lae inniu, chuir mo Roinn nóta eolais ar fáil chun cuidiú le 

Baill an Choiste. Tugann an nóta forléargas ar raon forbairtí a bhaineann le caighdeáin na 

Gaeilge, go háirithe mar a bhaineann le hOideachas Tosaigh Múinteoirí.  

 

Déanann an Roinn cáilíocht an teagaisc agus na foghlama a chothú agus a thacú, go háirithe i 

gcás na Gaeilge, trí chláir ardcháilíochta a sholáthar in oideachas tosaigh múinteoirí, forbairt 

ghairmiúil, tacaíocht cheannaireachta agus oiliúint ar ionduchtú do mhúinteoirí agus do 

cheannairí scoile i scoileanna.  

 

Nuair a bhíonn a leithéid á sholáthar, bíonn tacaíocht ag an Roinn ón gComhairle 

Mhúinteoireachta agus ón Údarás um Ardoideachas, a bhfuil róil reachtúla acu araon, lena n-

áirítear comhairle a chur ar fáil don Aire.  

 

Tuigfidh na baill gur í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht um chaighdeáin 

ghairmiúla don mhúinteoireacht, a dhéanann caighdeáin ghairmiúla na gairme a chur chun 

cinn agus a rialáil.  

 

Tá freagracht ar an Údarás um Ard-Oideachas do rialúchas agus rialúchán na nInstitiúidí 

Ardoideachais agus an chórais ardoideachais.  

 

Mar is eol do Bhaill an Choiste, tá straitéis shoiléir don Ghaeilge ag an Rialtas ina ‘Straitéis 

20-Bliain don Ghaeilge 2010-2030’.  Tá clár uaillmhianach leagtha amach sa straitéis sin ina 

bhfuil sé mar aidhm, thar thréimhse ama, úsáid na Gaeilge agus eolas ar Ghaeilge mar 

theanga pobail a mhéadú. Tá mionsonraí breise faoi thiomantas na Roinne i leith aidhmeanna 

na Straitéise seo ar fáil sna gníomhaíochtaí atá luaite sa phlean ábhartha 5-bliana, Plean 

Gníomhaíochta 2018-2022.  

 

I bPlean Gníomhaíochta na Roinne don Oideachas, táimid tiomanta don obair i gcomhpháirt 

leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun eilimintí an oideachais den Straitéis 

20 Bliain a chur chun chinn.  

 

Leagtar béim bhreise freisin sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas ar ghnóthachtálacha sa 

litearthacht a leabú, go háithithe litearthacht don Ghaeilge agus trí Ghaeilge.  

 



Ní mian liom dul siar arís ar an eolas atá tugtha sa nóta eolais a cuireadh ar fáil. Táim sásta, 

áfach, aon cheisteanna a fhreagairt a d’fhéadfadh a bheith ag na Baill agus, má tharlaíonn 

nach féidir liom freagra a thabhairt ar aon cheist ar leith, beidh mé sásta nóta faisnéise breise 

a  sholáthar de réir mar is gá do nithe a bhíonn fós le soiléiriú.  

 

 

 

 


