
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta 
Ráiteas Tosaigh le cur faoi bhráid an Chomhchoiste um Oideachas agus 

Scileanna  
maidir le soláthar múinteoirí. 

 
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 an Chomhchoiste um Oideachas agus Scileanna. 
 
Soláthar múinteoirí: an staid reatha 
Bunscoileanna Gaeltachta: 

 Tá 134 bunscoil sa Ghaeltacht le 3 oide nó níos lú ina bhformhór. Líon an-bheag daltaí atá i 
gcuid de na scoileanna agus, dá bharr sin, ranganna ilghráid (ranganna na naíonán-rang a 2 
le chéile, mar shampla) a bhíonn á dteagasc ag na múinteoirí. Cuireann sé seo go mór le 
hobair an mhúinteora, go háirithe nuair a thugtar san áireamh cúlraí teanga éagsúla na 
bpáistí. Bíonn idir chainteoirí dúchais Gaeilge, cainteoirí réasúnta Gaeilge, Béarlóirí atá ag 
foghlaim na Gaeilge agus páistí nach í an Ghaeilge ná an Béarla a dteanga dúchais le chéile in 
aon rang.  

 Cuireadh deireadh roinnt blianta ó shin leis na liúntais do theagasc trí Ghaeilge i scoileanna 
Gaeltachta agus ní bhraitear go bhfuil aon aitheantas á thabhairt don obair bhreise a bhíonn 
ag múinteoirí sna scoileanna seo. 

 Nuair a fhógraítear folúntais, is minic nach bhfaightear aon iarratas nó faightear líon beag 
iarratas. 

 Tá cúiseanna éagsúla eile leis an easpa sa soláthar múinteoirí, ina measc easpa 
comhionannais pá do mhúinteoirí nua; scála tuarastail ró-fhada; cúrsa ceithre bliana ró-
fhada agus ró-chostasach. 

 Ní bhíonn teacht ar ionadaithe sna ceantair Ghaeltachta de bharr (a) gan daoine a bheith ar 
fáil agus (b) nach mbíonn fonn ar ionadaithe tabhairt faoi ionadaíocht a dhéanamh do 
ranganna ilghráid ar feadh tréimhsí gairide ama. 

 
Maidir leis an tuarascáil ‘Striking the Balance-Teacher Supply in Ireland: Technical Working Group 
Report’ a foilsíodh i Meitheamh 2017, níl ann maidir le scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge 
ach tagairt amháin agus níl aon mholadh sonrach déanta maidir leis: 
 

‘Inclusive education, and the particular needs of all Irish-medium schools, including those in 
the Gaeltacht, will merit special attention in this context’ 
 

 MOLTAÍ: 
Is gá níos mó daoine ón nGaeltacht a spreagadh le tabhairt faoi ghairm na múinteoireachta 
agus le dul i mbun teagaisc i scoileanna na Gaeltachta. Chuige sin, moltar: 
1. A chinntiú go gcuirtear tús le cúrsa B.Oid. trí Ghaeilge i 2019 
2. Cúrsaí eile a fhorbairt ar fud na tíre le soláthar dóthanach de mhúinteoirí le hardchumas 

Gaeilge  a fhorbairt. 
3. Na liúntais don teagasc sa Ghaeltacht a thabhairt ar ais. 
4. Na liúntais don teagasc ar oileán a thabhairt ar ais. 
5. Scéim na Scoláireachtaí Teoranta agus Neamh-theoranta a thabhairt ar ais. 
6. Painéal ionadaithe áitiúla a bhunú 



 
 
 
 
 
 
 

7. É a dhéanamh níos fusa do mhúinteoirí cáilithe filleadh ar an teagasc trí gan ach ath-
chlárú seachas clárú nua a bheith i gceist don Chomhairle Mhúinteoireachta. 

8. Cúrsaí Gaeilge leanúnacha a bheith mar chuid de gach clár B.Oid. 
9. Cúrsaí athchumasaithe Gaeilge a bheith ar fáil do mhúinteoirí. 

       
 
 Bunscoileanna lán-Ghaeilge  

 Tá 147 bunscoil lán-Ghaeilge ann lasmuigh den Ghaeltacht. Tá dhá shruth i líon ard de na 
scoileanna, agus 3 shruth i líon beag scoileanna. Bíonn an-deacracht ag na scoileanna seo 
ionadaithe le hardchaighdeán Gaeilge a fháil, go háirithe i mBaile Átha Cliath. Tuairiscítear 
go mbíonn múinteoirí tacaíocht foghlama á n-úsáid mar ionadaithe agus go bhfágtar páistí 
gan tacaíocht fhoghlama dá bharr sin. 

 Tá cúiseanna éagsúla leis an easpa sa soláthar múinteoirí, ina measc easpa comhionannais 
pá do mhúinteoirí nua; scála tuarastail ró-fhada; cúrsa ceithre bliana ró-fhada agus ró-
chostasach. 

 Cuireadh deireadh roinnt blianta ó shin leis na liúntais do theagasc trí Ghaeilge i scoileanna 
lán-Ghaeilge agus ní bhraitear go bhfuil aon aitheantas á thabhairt don obair bhreise a 
bhíonn ag múinteoirí sna scoileanna seo. 

 Nuair a fhógraítear folúntais, is minic nach bhfaightear ach  iarratas líon beag iarratas. 
 
Maidir leis an tuarascáil ‘Striking the Balance-Teacher Supply in Ireland: Technical Working 
Group Report’ a foilsíodh i Meitheamh 2017, níl ann maidir le scoileanna Gaeltachta agus 
lán-Ghaeilge ach tagairt amháin agus níl aon mholadh sonrach déanta maidir leis: 

 
‘Inclusive education, and the particular needs of all Irish-medium schools, including those in 
the Gaeltacht, will merit special attention in this context’ 
 

 MOLTAÍ: 
              Is gá níos mó daoine ó scoileanna lán-Ghaeilge a spreagadh le tabhairt faoi ghairm na   
              múinteoireachta agus le dul i mbun teagaisc i scoileanna na Gaeltachta. Chuige sin, moltar: 

1. A chinntiú go gcuirtear tús le cúrsa B.Oid. trí Ghaeilge i 2019 
2. Sparánachtaí cothabhála a chur ar fáil dóibh siúd a cháilíonn don chúrsa seo. 
3. An cuóta d’áiteanna ar phointí laghdaithe d’iarratasóirí Gaeltachta a leathnú go hiarratasóirí 

ó iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. 
4. Na liúntais don teagasc trí Ghaeilge a thabhairt ar ais. 
5. Painéal ionadaithe do scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú  
6. Scéim na Scoláireachtaí Teoranta agus Neamh-theoranta a thabhairt ar ais 
7. É a dhéanamh níos fusa do mhúinteoirí cáilithe filleadh ar an teagasc trí gan ach ath-chlárú 

seachas clárú nua a bheith i gceist don Chomhairle Mhúinteoireachta. 
8. Cúrsaí Gaeilge leanúnacha a bheith mar chuid de gach clár B.Oid. 
9. Cúrsaí ath-chumasaithe Gaeilge a bheith ar fáil do mhúinteoirí. 
10. Forbairt na Gaelscolaíochta a phleanáil ar bhonn céimnithe ar fud na tíre le soláthar 

dóthanach de mhúinteoirí le hardchumas Gaeilge  a fhorbairt. 
 



 
 
Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge 

 Tá 70 iar-bhunscoil (nó Aonad) lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta sa tír. Scoileanna an-bheaga 
roinnt díobh (sa Ghaeltacht, ach go háirithe) agus tá roinnt díobh an-mhór le suas le 700 
dalta iontu. Tá deacracht leanúnach ag na scoileanna múinteoirí a earcú, gan trácht ar 
ionadaithe. Tá fadhbanna faoi leith ann leis na heolaíochtaí, eacnamaíocht bhaile, tíreolas 
agus teangacha eachtrannacha. Tá cúrsa Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO) 
amháin ann ina mbíonn an teagasc á dhéanamh trí Ghaeilge agus is i nGaillimh atá an cúrsa 
sin. Tá titim mhór tagtha ar líon na n-iarratasóirí do gach cúrsa MGO sa tír agus is amhlaidh 
an scéal don MGO trí Ghaeilge.  
 

 MOLTAÍ: 
1. Sparánachtaí cothabhála a chur ar fáil dóibh siúd a cháilíonn don MGO lán-Ghaeilge 
2. Cúrsa MGO as Gaeilge a bheith ar fáil in oirthear na tíre (Baile Átha Cliath nó Má Nuad)). 
3. Scéim na Scoláireachtaí Teoranta agus Neamh-theoranta a thabhairt ar ais. 
4. Painéal ionadaithe áitiúil d’iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge  a bhunú  
5. É a dhéanamh níos fusa do mhúinteoirí cáilithe filleadh ar an teagasc trí gan ach ath-

chlárú seachas clárú nua a bheith i gceist don Chomhairle Mhúinteoireachta. 
6. Cúrsaí Gaeilge leanúnacha a bheith mar chuid de gach clár MGO. 
7. Cúrsaí athchumasaithe Gaeilge a bheith ar fáil do mhúinteoirí. 
8. Forbairt Ghairmiúil a bheith ar fáil san Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga. 
9. Siollabas Gaeilge na hArdteistiméireachta a leasú ar bhonn práinne le caighdeán Gaeilge 

na ndaltaí a ardú agus iad ag dul faoi oiliúint mar mhúinteoirí. 
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