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Ráiteas tosaigh  

ón Roinn Oideachais agus Scileanna chuig 

 Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán den Oireachtas  

ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo  

ar chur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-202 

 
18 Meitheamh 2019 

 
A Chathaoirligh,  
 
Gabhaim buíochas leis an gCathaoirleach as an gcuireadh a bheith i láthair ag an gcruinniú inniu. 
Fáiltímid roimh an deis chun labhairt leis an gcomhchoiste faoin dul chun cinn atá déanta go dtí seo i 
gcur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus muid beagnach leath tríd saolré an 
Pholasaí cúig bliana seo. 
 
Is mise an Dochtúir Harold Hislop, an Príomhchigire sa Roinn Oideachais agus Scileanna. In éineacht 
liom inniu tá an Dochtúir Treasa Kirk, Príomhchigire Cúnta agus Ceannasaí ar an Aonad um Oideachas 
Gaeltachta agus baill eile an Aonaid, Roisín McCauley, Príomhoifigeach Cúnta agus Adele Gannon, 
Ardoifigeach Feidhmiúcháin. I láthair linn freisin tá an tUasal Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach na 
Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus Muireann Ní Mhóráin, 
Príomhfheidhmeannach COGG. 

Cúlra – An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 
Foilsíodh an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 i mí Dheireadh Fómhair 2016 mar thoradh 
ar chomhairliúchán fairsing le raon príomhpháirtithe leasmhara in earnálacha an oideachais agus na 
Gaeilge. Is é príomhaidhm an Pholasaí ná a chinntiú go mbeidh oideachas ar ardcháilíocht trí mheán 
na Gaeilge ar fáil do pháistí na Gaeltachta agus úsáid na Gaeilge sna scoileanna Gaeltachta a mhéadú 
trí acmhainní breise saindírithe a sholáthar do scoileanna.  
 
Tá feidhmiú an Pholasaí á chomhordú agus á threorú ag an Aonad um Oideachas Gaeltachta, a 

bunaíodh sa Roinn Oideachais agus Scileanna i mí Eanáir 2017. Tugadh ról lárnach d’fheidhmiú an 

Pholasaí don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). De bharr sin, ó 2017 

tá buiséad bliantúil breise agus beirt Oifigigh Oideachais breise curtha ar fáil do COGG chun an ról seo 

a chomhlíonadh.  Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun ár mbuíochas a ghabháil le COGG as an 

tacaíocht agus an gcomhoibriú go léir agus muid ag obair as lámha a chéile i gcur i bhfeidhm an 

Pholasaí. Is mian liom freisin mo bhuíochas a ghabháil le baill an Choiste Chomhairligh um Polasaí don 

Oideachas Gaeltachta as an gcomhairle agus as an aischothú luachmhar atá tugtha acu dúinn i leith na 

hoibre fíor-thábhachtach seo. 

Cur i bhfeidhm an Pholasaí go dtí seo 
Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna lán-tiomanta do chur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas 

Gaeltachta. Cuireadh buiséad de €1m ar fáil do chur i bhfeidhm an Pholasaí i 2017 agus tá an buiséad 

sin ag dul i méid ó shin go dtí thart ar €5m i 2019.  
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Bliain Buiséad 

2017 €1m 

2018 €2.3m 

2019 €4.8m 

 
Ó bunaíodh an tAonad um Oideachas Gaeltachta in 2017, tá dul chun cinn suntasach déanta i 
bhfeidhmiú raon beart chun an t-oideachas trí mheán na Gaeilge a threisiú i scoileanna Gaeltachta 
agus chun cumas inniúlachta Gaeilge na múinteoirí a fheabhsú. 
 
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 
 
Seoladh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta, ceann de phríomhghníomhartha an Pholasaí, i 
mí Aibreáin 2017. Cuireann an Scéim deis ar fáil do scoileanna i limistéir phleanála teanga Gaeltachta 
aitheantas a ghnóthú mar scoileanna Gaeltachta. Beidh an t-aitheantas sin bunaithe ar shainchritéir 
theanga-bhunaithe a chomhlíonadh agus ar an gcoinníoll go mbíonn siad páirteach sna próisis 
theanga-bhunaithe a bhfuil foráil déanta dóibh in Acht na Gaeltachta 2012.  
 
Táimid an-sásta le leibhéal rannpháirtíochta na scoileanna Gaeltachta sa Scéim go dtí seo. Tá 105 
(80%) de na bunscoileanna rannpháirteach sa Scéim Aitheantais agus 29 (100%) de na hiar-
bhunscoileanna Gaeltachta páirteach ann.  Tugadh an deis do na scoileanna eile nach bhfuil sa Scéim 
a bheith rannpháirteach ann i 2017, 2018 agus 2019 agus tháinig iar-bhunscoil amháin isteach i 
mbliana.  

Forléargas ar Staitisticí – Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 

Leibhéal-Bunscoil nó 
Iar-bhunscoil 

Líon scoileanna sa 
Ghaeltacht 

Líon scoileanna sa 
Scéim 

Líon scoileanna nach bhfuil 
sa Scéim 

Bunscoileanna 132 105 27 

Iar-bhunscoileanna 29 29 0 

Iomlán 161 134 27 

 
Is é príomhchuspóir na Scéime ná an líon scoileanna sa Ghaeltacht a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na 
Gaeilge a mhéadú agus oideachas ardcháilíochta a sholáthar iontu. Tá pacáiste tacaíochtaí á sholáthar 
do gach scoil atá páirteach sa Scéim, lena n-áirítear an fáil ar dheontais chun acmhainní teagaisc trí 
mheán na Gaeilge a cheannach ar chostas de thart ar €200k i 2019, uaireanta breise do thacaíocht 
teanga ar chostas de thart ar €2.6m i 2019, forbairt ghairmiúil leanúnach breise á sholáthar ag COGG 
agus cuairteanna comhairleacha ón gCigireacht.  
 
Ó seoladh an Scéim in Aibreán 2017, thug Cigireacht na Roinne níos mó ná 500 cuairt chomhairleach 
ar bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna Gaeltachta; 161 sa bhliain 2017, 195 sa bhliain 2018 agus 
162 ó Eanáir go Meitheamh 2019. Tá na cuairteanna comhairleacha seo dírithe ar chomhairle ábhartha 
a sholáthar do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna faoi fheidhmiú an tumoideachais agus faoi 
na critéir theanga-bhunaithe chun an soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge a threisiú. 
 
Forléargas ar Chuairteanna Comhairleacha na Cigireachta 

 

Bliain Líon na gcuairteanna ar bhunscoileanna 
agus iar-bhunscoileanna 

Tréimhse 

2017 161 (133 BL + 28 IBL) Meán Fómhair go Nollaig 2017 

2018 195 (160 BL + 35 IBL) Feabhra go mí na Nollag 2018 

2019 162 (133 BL + 20 IBL) Márta go Meitheamh 2019 

 
Chomh maith le sin, foilsíodh Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas do Bhunscoileanna agus 
d’Iar-bhunscoileanna Gaeltachta i gcomhar le COGG, agus raon de threoirlínte eile chun tacú le 
scoileanna i gcur i bhfeidhm na Scéime lena n-áirítear. 
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An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) 
 
Rinne oifigigh COGG clár leathan forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí (FGL) a dhearadh agus 
a sholáthar do scoileanna sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.  
 
Tá Treoir á ullmhú ag COGG maidir leis an aistriú ón naíonra go dtí an bhunscoil. Tá plean ag COGG 
freisin taighde a dhéanamh le Treoir a fhorbairt chun tacú le daltaí/scoláirí le riachtanais speisialta 
oideachais i suíomhanna tumoideachais Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.  
 
Tá rath na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta go dtí seo le sonrú in: 
 

o úsáid rathúil ag scoileanna ar an bpróiseas féinmheastóireachta chun spriocanna 
feabhsúcháin a rianú agus monatóireacht a dhéanamh orthu 

o feidhmiú an luath-thumoideachais i ranganna na naíonán i ngach bunscoil atá páirteach 
o úsáid na Gaeilge treisithe  mar mheán teagaisc agus cumarsáide sna scoileanna 
o tionscadal ríomh-Mhoil píolótach bunaithe chun Fisic ardleibhéal Ardteistiméireachta a 

sholáthar trí mheán na Gaeilge do scoláirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta i gceantair 
iargúlta  

o ardrátaí rannpháirtíochta ag pearsanra agus ag foghlaimeoirí na scoileanna mar a léiríodh 
                       ó chuairteanna comhairleacha na Cigireachta.  
 
An Tionscadal Píolótach Ríomh-Mhoil 
 
Faoi théarmaí na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta, tugadh cuireadh d’iar-bhunscoileanna 
Gaeltachta páirt a ghlacadh sa tionscadal píolótach ríomh-mhol. Is é cuspóir an tionscadail phíolótaigh 
trí bliana r-mhoil ná úsáid a bhaint as soláthar ar líne chun cur leis an raon ábhar atá ar fáil trí mheán 
na Gaeilge do scoláirí in iar-bhunscoileanna sa Ghaeltacht, ag tosú le Fisic Ardleibhéal na 
hArdteistiméireachta.  
 
Cuireadh tús leis an tionscadal ríomh-mhoil i ndá iar-bhunscoil Ghaeltachta i mí Mheán Fómhair 2018 
– Coláiste na Coiribe i nGaillimh agus Pobalscoil Chorca Dhuibhne i gCiarraí. I rith na scoilbhliana seo 
caite rinneadh clár píolótach le modúl 5 cheacht Idirbhliana ar líne don Fhisic; bhí 46 scoláire ó 6 iar-
bhunscoil glacadóra i gContaetha na Gaillimhe (x3), Dhún na nGall (x1), Chorcaigh (x1) agus Phort 
Láirge (x1) páirteach sa chlár píolótach seo.  

Fuarthas iarratais ó 6 iar-bhunscoil don chúrsa Fisice Ardteistiméireachta ardleibhéal. Beidh 14 
scoláire, ar an iomlán, páirteach sa chúrsa Fisice Ardteistiméireachta seo ó Mheán Fómhair 2019 go 
2021. Tá ábhar idirghníomhach oiriúnach trí mheán na Gaeilge don chlár Fisice Ardteistiméireachta 
aitheanta i gcomhpháirt leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí don Teicneolaíocht 
agus le COGG. 

An Tionscadal Forás 
 
Faoi théarmaí na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta tugadh cuireadh d’iar-bhunscoileanna 
Gaeltachta páirt a ghlacadh sa tionscadal píolótach Forás chomh maith. Clár forbartha teanga is ea 
Forás a bunaíodh chun cuidiú le scoláirí na sraithe sóisearaí, ar léir gur gá dóibh a scileanna teanga 
Gaeilge a fheabhsú san idirthréimhse, le cur ar a gcumas a bheith gafa go tairbheach le curaclam na 
scoile trí mheán na Gaeilge.   
 
Mar thoradh ar phróiseas iarratais, roghnaíodh dhá iar-bhunscoil Ghaeltachta (Pobalscoil Ghaoth 
Dobhair, Dún na nGall agus Meánscoil San Nioclás, Port Láirge), bunaithe ar chritéir shonraithe chun 
páirt a ghlacadh sa chlár Forás. Mar chuid den chlár píolótach seo tugadh múinteoir breise ar choibhéis 
lánaimseartha don dá iar-bhunscoil roghnaithe  
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Staidéar Taighde agus Meastóireachta Fadama faoin Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 
 
Tá plean forbartha ag an Aonad um Oideachas Gaeltachta do Staidéar Taighde agus Meastóireachta 
fadama i gcomhar leis an bhForas Taighde ar Oideachas (FTO) agus an Chigireacht chun meastóireacht 
a dhéanamh ar a mhéid agus a shásaíonn scoileanna cuspóirí na Scéime maidir le feidhmiú an 
tumoideachais agus an tslí ina sásaíonn siad na critéir theanga-bhunaithe chun aitheantas a ghnóthú 
mar scoil Ghaeltachta. Tá sé i gceist go bhfoilseofar tuarascálacha ar an staidéar taighde agus 
meastóireachta go tréimhsiúil idir 2020 agus 2022.  
 
Iar-bhunscoileanna ar na hOileáin - Pacáiste tacaíochtaí breise  
 
Maidir leis na scoileanna ar na hoileáin, tuigeann an Roinn na dúshláin suntasacha agus uathúla a 
bhíonn ag scoileanna na n-oileán agus an tábhacht a bhaineann leis na scoileanna seo do bheogacht 
agus do chaomhnú phobal na n-oileán. Mar chomhartha aitheantais ar na dúshláin uathúla seo agus 
ar thábhacht scoileanna na n-oileán, tá pacáiste tacaíochtaí breise curtha ar fáil ag an Roinn do gach 
iar-bhunscoil oileáin, sa bhreis ar na tacaíochtaí atá ar fáil faoin Scéim Aitheantais Scoileanna 
Gaeltachta. 
 
Méadú ar an líon múinteoirí ar féidir leo oideachas ardcháilíochta trí mheán na Gaeilge a sholáthar 
 
Ceann de phríomhfheidhmeanna an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 is ea an líon 
múinteoirí ar féidir leo oideachas ardcháilíochta trí mheán na Gaeilge a sholáthar i mbunscoileanna 
agus in iar-bhunscoileanna a mhéadú.  
 
Cláir Nua Oideachas Múinteoirí trí Mheán na Gaeilge 
 
Mar thoradh ar phróiseas tairisceana a bhainistigh an tAonad Oideachas Gaeltachta le tacaíocht ón 
Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR), bronnadh conarthaí do dhá chlár nua oideachas múinteoirí trí mheán 
na Gaeilge a chuirfidh suas le 60 áit nua ar fáil go bliantúil. I mí Mheán Fómhair 2018 chuir Coláiste 
Mhuire gan Smál tús le clár Máistreachta (M.Oid.) foghlaim-chumaisc páirtaimseartha san Oideachas 
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, príomhoidí san áireamh.  
Ní bhaineann aon táille leis an gclár M.Oid seo agus tá maoiniú de 30 áiteanna nua in aghaidh na bliana 
ar fáil ón Roinn. Faoi láthair, tá 21 mac léinn ag freastal ar  an gclár M.Oid. Cuirfidh Institiúid Oideachais 
Mharino tús i mí Mheán Fómhair 2019 le clár oideachas tosaigh múinteoirí, Baitsiléir Oideachais 
(B.Oid.) 4-bliana trí mheán na Gaeilge. Beidh maoiniú de 30 áiteanna nua ar an gclár in aghaidh na 
bliana curtha ar fáil ag an Roinn. 
 
Chun áit a ghnóthú ar na cláir nua oideachas tosaigh trí mheán na Gaeilge do mhúinteoirí, beidh ar na 
hiarratasóirí caighdeán inniúlachta Gaeilge leibhéal “úsáideoir neamhspleách” Leibhéal B1 (Comhchreat 
Tagartha na hEorpa um Theangacha CEFRL) a ghnóthú i ngach ceann d’inniúlachtaí teanga na Gaeilge, agus 
is trialacha inniúlachta Gaeilge seachtracha a bheidh in úsáid. Agus iad ag deireadh gach ceann de na cláir 
Ghaeilge, caithfidh mic léinn a léiriú go ngnóthaíonn siad Leibhéal C1 “úsáideoir oilte” (CEFRL) i ngach 
ceann d’inniúlachtaí teanga na Gaeilge.  
 
Tá na riachtanais iontrála agus fágála breise ann lena dheimhniú go mbíonn dóthain cumais ag 
iarratasóirí sa Ghaeilge ionas gur féidir leo páirt iomlán a ghlacadh sna cláir agus a dheimhniú go 
sásaíonn na cláir a gcuspóirí maidir le céimithe a sholáthar a bhfuil an inniúlacht chuí acu sa Ghaeilge.  
Tá dhá phost teagaisc breise, ar bhonn iasachta, curtha ar fáil don Mháistir Gairmiúil san Oideachas 
(MGO), clár oideachas múinteoirí in Ollscoil na hÉireann Gaillimh (OÉG) chomh maith. Is é an cuspóir 
a bhaineann leis an dá phost breise seo ná cur leis an soláthar múinteoirí iar-bhunoideachais ar féidir 
leo ábhair eile a theagasc trí mheán na Gaeilge.  
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Na chéad céimeanna eile 
 
Tá súil againn go bhfuil tiomantas agus díograis na Roinne i dtaca le cur i bhfeidhm an Pholasaí don 
Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta rí-shoiléir, ón méid atá leagtha amach againn sa ráiteas 
seo. D’oibrigh baill foirne an Aonaid agus baill foirne COGG go dian dícheallach chun an obair seo a 
chur chun cinn. Cé go bhfuil go leor déanta go dtí seo, tá go leor fós le déanamh.   
 
Mar atá ráite cheana, tá sé mar thosaíocht ag an Aonad um Oideachas Gaeltachta i gcomhar leis an 
bhforas Taighde ar Oideachas agus leis an gCigireacht leanúint ar aghaidh leis na Staidéar Taighde agus 
Meastóireachta agus gníomhartha éagsúla an Pholasaí a chur i bhfeidhm.  
 
Críoch 
Go raibh maith agaibh arís as an deis an comhrá seo a bheith againn inniu. Cuirfimid fáilte roimh 
cheisteanna an choiste agus déanfaimid ár ndícheall iad a fhreagairt, nó aon eolas nach bhfuil againn 
inniu a sholáthar tar éis an tseisiúin seo.  


