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RÉAMHRÁ 
 
A Chathaoirligh, a Theachtaí Dála, a Sheanadóirí agus foireann an Chomhchoiste, go raibh míle maith agaibh as an 
gcuireadh a bheith i bhur láthair inniu chun labhairt faoin gcóras díolúintí ó staidéar na Gaeilge sa chóras oideachais. 
Díreoidh mé ar na díolúintí agus, mar chuid de sin, labhróidh mé beagáinín faoin mórphictiúr den Ghaeilge sa chóras 
oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal.. 
 

CEIST NA nDÍOLUINTÍ Ó STAIDÉAR AR AN NGAEILGE 
 
As an mbreis is 390,000 dalta a bhí san iarbhunscoil in 2021-22, bhí níos mó ná duine as gach deichniúr ag fáil díolúine 
ó staidéar na Gaeilge – 41,158 dalta ar fad, nó 11% den iomlán. Ba mhaith liom an figiúr den líon daltaí le díolúine ó 
staidéar na Gaeilge a chur in iúl arís – 41,158 dalta. D’fhéadfaí Páirc Uí Chaoimh a líonadh leis an líon daltaí sin. Is léiriú 
é seo ar teip agus cur i gcéill an Stáit seo go bhfuil 41,158 dalta san iar-bhunscoil a bheidh a gcuid deiseanna sa saol 
srianta de bharr an chórais lochtach a bhfuil an Roinn Oideachais i bhfeighil air. 
 
In ionad córais a bhunú a fhreastalóidh ar riachtanais an 41,158 dalta tá córas forbartha ag an Roinn Oideachais leis na 
riachtanais a sheachaint agus is mór mór an náire é gur lig Rialtas i ndiaidh Rialtais eile don Roinn Oideachais é seo a 
dhéanamh, go háirithe ó 1999 ar aghaidh. I 1999, ní raibh ach 2.5% de dhaltaí iar-bhunscoile ann le díolúine ó staidéar 
na Gaeilge. Tagann an figiúr seo, 2.5%, leis an líon daltaí le deacrachtaí foghlama tromchúiseacha a bhíonn saineolaithe 
cosúil le Pádraig Ó Duibhir, ó Sealbhú in OCBÁC, ag rá gur chóir go mbeadh díolúine ar fáil dóibh. Tá teipthe ar an Roinn 
Oideachais smacht a choinneáil ar chóras na ndíolúintí agus ó 2019 leis an gciorclán nua i bhfeidhm, a thugann cead 
d’aon dalta díolúine a fháil ón nGaeilge sa chás go mbíonn scór caighdeánach ag an 10ú peircintíl nó faoina bhun acu ar 
thriail scoite i léamh focal, i léamhthuiscint nó i litriú, tá ardú an-ghasta tagtha ar líon na ndíolúintí a bronnadh - le hardú 
25% ar an líon na ndíolúintí a bronnadh san iar-bhunscoil sa scoilbhliain dheireanach, 2021/22. Deirtear i gciorclán nua 
na Roinne Oideachais nár chóir na díolúintí a bhronnadh ach i gcásanna annamha agus eisceachtúla. Bhí sé sin ann roimh 
an mbliain 2000 ach tá an Roinn Oideachais sáinnithe sa chur i gcéill má cheapann siad gur amhlaidh an scéal anois i 
2022. 
 
Ní chóir go mbeadh aon iontas orainn. Rinneadh neamhaird ar an taighde a chuir cigirí na Roinne Oideachais féin le 
chéile agus ar fhormhór na moltaí ó na haighneachtaí a cuireadh isteach mar chuid den chomhairliúchán a d’úsáid an 
Roinn Oideachais leis na ciorcláin nua maidir leis an díolúine ó staidéar na Gaeilge a chuir siad le chéile in 2019. Mar 
chuid den chomhairliúchán céanna bhain an Roinn Oideachais úsáid as suirbhé lochtach agus claonta a lig dóibh córas 
nua a chur ar bun nach bhfreastalaíonn ar riachtanais an dalta, ach a sheachnaíonn na riachtanais sin trí chóras a bhunú 
atá níos éasca le teacht ar díolúine. I mbliana, cuireadh leis na fáthanna ar féidir díolúine a lorg i ndiaidh an 
athbhreithnithe a rinne an Roinn an samhradh seo, athbhreithniú a gealladh i 2019 a bheadh le déanamh ar an gcóras 
nua.  
 
Athbhreithniú a luaim ansin! Ach, dar liom agus go leor leor grúpaí oideachais agus Gaeilge eile, nach athbhreithniú a 
bhí ann in aon chor. Is cur i gcéill amach is amach a bhí ann. Bhuail oifigigh ón Roinn Oideachais le Conradh na Gaeilge 
agus grúpaí oideachais Gaeilge eile mar chuid den phróiseas a tugadh ‘athbhreithniú’ air, ach níor tugadh aon deis dúinn 
fíor-ionchur a bheith againn sa phróiseas. Níor roinn siad aon staitisticí i leith na ndíolúintí linn. Bhuaileamar leo an lá 
sular chas siad leis an Aire Oideachais agus chuir siad na moltaí a bhí curtha le chéile acu di os ár gcomhair. Ní raibh deis 
againn ina dhiaidh sin aon aighneacht nó aiseolas a chur isteach. Bhí na leasuithe socraithe acu sular bhuail siad linn! 
Bhí na leasuithe bunaithe ar an dlí a sheachaint in ionad an rud is fearr ó thaobh an oideachais de a dhéanamh do dhaltaí 
na tíre. Tic sa bhosca a bhí i gceist leis an gcruinniú a bhí againn leo. Pléadh leo an gá le sprioc a leagan síos leis an líon 
díolúintí a laghdú trí fhreastail ar riachtanais daltaí agus córas nua a chur ar bun ionas nach mbeadh díolúintí ag teastáil. 
Níor tógadh aon chuid de sin san áireamh. Is é an cineál tuairime a bhí ag cuid de na hoifigigh ná nach bhféadfaí fál a 
chur ar an ngort tar éis na foghla. 
 
Ba mhaith liom dul ar ais go dtí an 41,158 dalta scoile atá á ligeant síos ag an Stáit, agus atá á bhfágáil ar mhíbhuntáiste. 
Roimhe seo bheadh ráite gurbh é an rud is mó nach bhféadfadh dalta le díolúine déanamh nuair a fhágann siad an scoil 
ná a bheith mar bhunmhúinteoir ach tá an cluiche athraithe le hachtú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2021 (leasú). 
Tuigeann an Comhchoiste seo, go háirithe mar gheall ar an dian-obair a rinne sibh leis an Acht a láidriú agus gur ghlac 
an Rialtas lenár moltaí go mbeidh 20% de na daoine a earcófar san earnáil phoiblí faoi dheireadh 2030 inniúil ar an 
nGaeilge, tá an oiread sin deiseanna oibre á mbaint ó na daltaí le díolúine ó staidéar na Gaeilge. Ar lámh amháin, tá an 
Rialtas tiomanta leis an nGaeilge a chur chun cinn leis an soláthar san Acht nua agus ar lámh eile tá an Rialtas ag baint 
deiseanna saoil ón 41,158 dalta sin. Agus, dar ndóigh, sin an líon daltaí reatha le díolúine san iarbhunscoil. Leis an ráta 
fáis sa líon díolúintí agus ag breathnú ar aghaidh chuig spriocbhliain earcaíochta an Rialtais de 2030, d’fhéadfadh breis 
is 100,000 duine óg a bheith faoi mhíbhuntáiste toisc nach bhfuil an Roinn Oideachais sásta freastail ar a riachtanais 
foghlama. 



   
Tá moladh ag Conradh na Gaeilge, moladh a cuireadh chun cinn i 2018 nuair a cuireadh an córas nua díolúintí ar bun, 
agus creideann muid go bhféadfadh an moladh seo an gá le díolúintí a bhaint don chuid is mó. Táimid ag éileamh go 
gcuirfear polasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal i bhfeidhm. Gheall Fianna Fáil 
agus an Comhaontas Glas tacaíocht don pholasaí seo san olltoghchán agus tá tagairt dó sa Chlár Rialtais reatha ach níl 
an tAire Oideachais ag feidhmiú ar an bpolasaí ina iomlán. Chuimseodh an polasaí leis an nGaeilge sa chóras oideachais 
ag gach leibhéal agus i ngach earnáil, leis an trí chroí-pholasaí seo a leanas san áireamh sa pholasaí: 

• An polasaí Oideachais Gaeltachta reatha; 

• Polasaí don Ghaelscolaíocht (a gheall Joe McHugh nuair a bhí sé mar Aire Oideachais i mí na Nollaig 2019 agus 
a bhfuil obair tosaithe air le déanaí); agus 

• Polasaí don oideachas a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla 
Bheadh an páirt-tumoideachas, tumoideachas iomlán, an curaclam, sonraíochtaí, oiliúint múinteoirí, bunú 
gaelscoileanna, díolúintí, measúnú agus gach rud eile san áireamh. 
 
Bheadh an Creat Eorpach d’Fhoghlaim Teangacha mar chroílár an pholasaithe nua agus cheanglódh sé foghlaim na 
Gaeilge ag gach leibhéal ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal. D’fheadfadh daltaí le deacrachtaí foghlama nó aon dalta 
ag teacht isteach déanach ó thar lear an Ghaeilge a fhoghlaim ar scoil ag na leibhéil is oiriúnaí dóibh agus pointí Ardteiste 
a bheith ar fáil dóibh bunaithe air seo. Faoin gcóras seo, mar shampla, bheadh dalta le deacracht scríofa sa Ghaeilge in 
ann an scrúdú béil amháin a dhéanamh don Ardteist agus a bheith i dteideal pointí don CAO in ionad a bheith scartha 
amach ón rang Gaeilge ón mbunscoil ar aghaidh. Laghdódh sé seo an gá le díolúintí a bhronnadh agus chinnteodh sé 
freastail cothrom agus sásúil don bhreis is 100,000 dalta a bheidh thíos leis an gcóras reatha faoi 2030. Is gá gníomhú 
air seo anois gan a thuilleadh moille. 
 
Sula gcríochnaím, ba mhaith liom tagairt a dhéanamh don chinneadh atá déanta ag an Aire Oideachais Páipéar 1 Gaeilge 
don Ardteist a bhogadh go deireadh bhliain a 5. De réir an eolais atá faighte ag an gConradh faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise maidir leis an gcinneadh seo, is léir nach raibh aon bhunús oideachasúil ag baint leis an gcinneadh agus nach 
raibh aon phlé déanta le múinteoirí Gaeilge faoi na himpleachtaí a bhaineann leis an athrú seo. Ní hamháin sin, ach bhí 
sé an-soiléir go raibh Coimisiúin na Scrúduithe Stáit buartha faoin bplean. Dúirt siad go minic sa chomhfhreagras go 
mbeadh gá na sonraíochtaí a athbhreithniú agus a chur in oiriúint dá mbogfaí Páipéar 1 chun tosaigh níos mo ná cúpla 
seachtain agus luaigh siad an míbhuntáiste a d’fhéadfadh a bheith ann do bhuachaillí ó thaobh aibíochta de agus an 
cheapadóireacht á scrúdú ag deireadh bhliain a 5. Cuireann sé iontas orainn go ndeachaigh an Roinn Oideachais ar 
aghaidh leis an moladh ach é sin ráite tá an cinneadh ag teacht leis an gcinneadh maidir leis na díolúintí agus neamhaird 
a dhéanamh ar an toradh oideachasúla is fearr don dalta. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith aige seo ar chóras reatha 
na ndíolúintí chomh maith. D’fhéadfadh sé daltaí a bhrú i dtreo díolúine níos luaithe sa chóras mar gheall go mbeidh an 
chéad pháipéar le déanamh i mbliain a 5. Chomh maith leis sin, tá seans ann go mbainfear mí-úsáid as an díolúine le 
scrúdú ag deireadh bhliain a 5 a sheachaint (bheadh sé seo tarraingteach, mar shampla, do na daltaí a fhaigheann 
díolúine ón nGaeilge ach a dhéanann scrúdú Ardteiste i dteanga eile – is é seo a rinne 67% de na daltaí le díolúine i 2016 
de réir anailíse ag Tuairisc). Iarraim oraibh éileamh ar an Aire Oideachais an cinneadh seo, chun Páipéar 1 Gaeilge a 
bhogadh go deireadh bhliain a 5, a aisiompú agus gníomhú ar an bpolasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais ón 
réamhscoil go dtí an tríú leibhéal ina áit.  
 
MOLTAÍ 
Tá súil ag an gConradh go n-aontóidh an Comhchoiste linn gur chóir deireadh a chur leis an gcóras díolúine ó staidéar 
na Gaeilge reatha agus ina áit na rudaí seo a leanas a dhéanamh: 

1. Ba chóir don Aire Oideachais polasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal 
a fhorbairt agus a fheidhmiú, polasaí a bhunófar ar an gCreat Eorpach d’Fhoghlaim Teangacha 

o Ligfeadh an córas nua seo do dhaltaí le deacrachtaí foghlama nó do dhaltaí atá ag teacht isteach 
déanach sa chóras ó thar lear an Ghaeilge a fhoghlaim ar scoil ag na leibhéil is oiriúnaí dóibh, i. 
bheadh an gá le díolúintí a bhronnadh laghdaithe go suntasach le córas ionchuimsitheach nua 

o Bheadh an córas nua seo ag teacht le polasaí an Rialtais agus an sprioc in Acht na dTeangacha 
Oifigiula 2021 (leasú) go mbeidh 20% de na daoine a earcófar san earnáil phoiblí faoi dheireadh 
2030 inniúil ar an nGaeilge 

2. Ba chóir don Aire Oideachais grúpa saineolach ar an oideachas Gaeilge a chur ar bun láithreach bonn leis an 
bpolasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais a fhorbairt  

3. Ba chóir don Aire Oideachais an cinneadh, chun Páipéar 1 Gaeilge a bhogadh go deireadh bhliain a 5, a 
aisiompú agus gníomhú ar an bpolasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal 
ina áit 

 
Bheimis an-bhuíoch díobh dá mbeadh sibh sásta an 3 mholadh seo a chur san áireamh sa tuarascáil atá á cur le chéile 
ag an gComhchoiste ar an ábhar seo. 
 
  



Aguisín A:  
– POLASAÍ DON GHAEILGE SA CHÓRAS OIDEACHAIS ÓN REAMHSCOIL GO DTÍ AN 3Ú LEIBHÉAL 

 
Tinte a mhúchadh go rómhinic a bhíonn ar siúl againn in ionad pleanáil go cuimsitheach, go comhtháite agus go 
fadtéarmach don Ghaeilge sa chóras oideachais. Is é sin an fáth roimh an olltoghchán i 2020 gur chuir an feachtas 
#Gaeilge4All moladh chun cinn leis na páirtithe polaitiúla gur chóir go mbeadh polasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais 
ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal. Chuimseodh an polasaí an Ghaeilge sa chóras oideachais ag gach leibhéal agus i 
ngach earnáil, leis an trí chroí-pholasaí seo a leanas san áireamh sa pholasaí: 

• An polasaí Oideachais Gaeltachta reatha; 
• Polasaí don Ghaelscolaíocht (a gheall Joe McHugh nuair a bhí sé mar Aire Oideachais i mí na Nollaig 2019); agus 

• Polasaí don oideachas a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla 
Bheadh an páirt-tumoideachas, tumoideachas iomlán, an curaclam, sonraíochtaí, oiliúint múinteoirí, bunú 
gaelscoileanna, díolúintí, measúnú agus gach rud eile san áireamh.  
 
Bheadh go leor leor buntáistí lena leithéid de pholasaí: 

• Bheadh ciall agus ceangal comhtháite le foghlaim na Gaeilge don dalta sa chóras ón gcéad lá sa réamhscoil go 
dtí scrúdú na hArdteiste agus ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. 

• Thógfadh polasaí mar seo na geallsealbhóirí ar fad le chéile le díriú ar sprioc faoi leith 

• Bheadh an polasaí ag freastail ar bhuairteanna dlisteanacha daoine óga maidir le foghlaim na Gaeilge agus iad 
a chur ar a suaimhneas trí chóras a dhéanann ciall ó leibhéal go leibhéal a chur ar fáil dóibh agus a léiríonn na 
deiseanna agus na buntáistí a bhaineann le foghlaim na Gaeilge, srl.. 

• Ag an leibhéal is bunúsaí phléifeadh an polasaí le cuid mhaith de na bréaga agus den mhíchruinneas a 
bhaineann leis an teanga atá ag mionlach sa phobal, m.sh. ‘Tá an Ghaeilge marbh’, ’13 bliain ag foghlaim na 
Gaeilge agus ní féidir le haon duine abairt a chur le chéile’, ‘Tá sé ródheacair í a fhoghlaim’ 

• Chuirfeadh polasaí mar seo spreagadh arís faoi theagasc na Gaeilge ón mbonn agus chuirfeadh sé le húsáid na 
Gaeilge mar ghnáth-theanga sa tír 

• Laghdódh polasaí mar seo an gá le díolúintí ó staidéar na Gaeilge a bhronnadh ar daltaí ag teacht isteach 
déanach sa chóras nó ar daltaí le fadhbanna foghlama mar go mbeadh sé i bhfad níos freagraí do riachtanais 
agus cumais éagsúla na ndaltaí 

 
Tá eiseamláir dá leithéid de pholasaí comhtháite cuimsitheach le feiceáil sa Pholasaí Oideachas Gaeltachta a cuireadh 
le chéile le tacaíocht, seilbh agus ionchur ag an bpobal agus ag lucht an oideachais. Tá ról acu i gcur i bhfeidhm an 
pholasaí chomh maith. D’fheadfaí an polasaí a bhunú, mar shampla, ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach 
(Comhairle na hEorpa, 2001) agus bheadh deis torthaí foghlama a leagadh síos sa réamhscoil a thiocfadh le torthaí sa 
bhunscoil agus ar aghaidh chuig an iar-bhunscoil agus an tríú leibhéal. Ní raibh polasaí Gaeilge don chóras oideachas ón 
réamhscoil go dtí an tríú leibhéal riamh ann ónar bunaíodh an Stát ó dheas. Tá deis faoi leith ann mar sin a bheith 
réabhlóideach agus an Ghaeilge sa chóras oideachais a athrú ón mbonn.  
 
As na páirtithe Rialtais, gheall Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas go gcuirfeadh siad an polasaí seo le chéile (agus 
thacaigh Fine Gael leis an bpolasaí don Ghaeloideachas). Tá gealltanas sa chlár Rialtais ó shin go soláthrófar polasaí 
cuimsitheach don Ghaeilge ó oideachas réamhscoile go hoideachas múinteoirí. Ach, faraor, níl aon rian le feiceáil den 
pholasaí nó na socruithe leis an bpolasaí seo a chur le chéile ó a thosaigh an Rialtas reatha. Ní raibh tagairt ar bith den 
pholasaí seo sa Ráiteas Straitéise den Roinn Oideachais agus Scileanna a cuireadh os comhair an Rialtais le déanaí. 
 
Ba chóir don Aire Oideachais próiseas comhairliúcháin a chur ar bun láithreach bonn chun an polasaí a fhorbairt agus, 

ar nós a rinneadh le forbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta, ba chóir go mbeadh aighneachtaí ón bpobal, 

cruinnithe poiblí, cruinnithe le geallsealbhóirí agus eile san áireamh sa chomhairliúchán. 

 

Tá tacaíocht an-láidir ann (63%) do pholasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal a 
chur le chéile, i. go mbeadh ciall agus ceangal comhtháite le foghlaim na Gaeilge don dalta sa chóras ón gcéad lá sa 
réamhscoil go dtí scrúdú na hArdteiste agus ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. Arís, níl mórán i gcoinne an mholadh seo 
(16%). Níor chóir aon mhórathrú a dhéanamh don Ghaeilge sa chóras oideachais gan an comhthéacs iomlán a bheith 
tógtha san áireamh. 

 



 


