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1.  RÉAMHRÁ 

 

Tugann an tuarascáil seo athbhreithniú ar an taighde náisiúnta a bhaineann le soláthar an oideachais 

ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile i limistéir Ghaeltachta. Snáithe amháin is ea í san     

athbhreithniú ar oideachas Gaeltachta atá curtha i gcrích ag an Roinn Oideachais agus Scileanna 

(ROS). Áiríonn snáitheanna eile d’athbhreithniú na Roinne anailís ar sholáthar agus éileamh 

oideachais i limistéir Ghaeltachta, anailís ar an litríochta idirnáisiúnta ábhartha, agus cás-staidéir i 

sampla de scoileanna Gaeltachta. Is í aidhm athbhreithniú ROS ar an oideachas Gaeltachta ná 

roghanna polasaí a ainmniú do sholáthar an oideachais i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna 

le próifílí éagsúla teangeolaíochta agus soiléiriú a dhéanamh ar pholasaí ROS maidir le teagasc trí 

Ghaeilge i scoileanna dá leithéid i gcomhthéacs an Achta Oideachais, 1998, Acht na Gaeltachta, 2012 

agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. 

 

Scrúdaíonn an tuarascáil seo poitéinseal na dtograí agus na moltaí atá curtha chun cinn ag an taighde 

náisiúnta ar an gcaoi inar féidir aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá os comhair na scoileanna 

Gaeltachta d’fhonn treoir a thabhairt do pholasaí ROS maidir le soláthar oideachais i limistéir 

Ghaeltachta.  

 

 

2.  AN CUR CHUIGE I LEITH AN LÉARGAIS AR AN LITRÍOCHT NÁISIÚNTA 

 

Scrúdaigh an t-athbhreithniú ar an litríocht náisiúnta páipéir a foilsíodh ó 2002. I measc na straitéisí 

taighde a úsáideadh bhí cuardach focail, athbhreithniú ar leabharliostaí ábhartha, agus úsáid as innill 

chuardaigh amhail Google Scholar agus EBSCO Information Services.  

 

Thug an cuardach le fios, cé go bhfuil raon leathan d’ábhair a foilsíodh ar theanga na Gaeilge agus ar 

theagasc na Gaeilge i gcoitinne, go bhfuil teirce de staidéir náisiúnta maidir le soláthar oideachais 

Ghaeltachta. Bíodh sin mar atá, tá roinnt píosaí suntasacha de thaighde eimpíreach atá ábhartha ach go 

háirithe ó thaobh polasaí agus soláthar oideachais sa bhunoideachas agus san iar-bhunoideachas de. Is 

í an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) a d’ordaigh cuid mhór den 

taighde seo (m.sh., Mac Donnacha, 2004; Mac Donnacha et al. 2005; Ó Duibhir, 2006; Máirtín, 2006; 

Ó Flatharta, 2007; Ní Shéaghdha, 2010; Péterváry et al. 2014). Tá sainchúram ar leith ag COGG  

maidir le taighde a dhéanamh ar sholáthar agus ar chothú an oideachais trí mheán na Gaeilge i 

scoileanna atá lonnaithe i limistéir Ghaeltachta. Tá taighde eile foilsithe nó ordaithe ag eagraíochtaí 

stáit nó gníomhaireachtaí maoinithe ag an stát amhail an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus 

Gaeltachta1 (m.sh., Ó Giollagáin et al., 2007), Institiúid Teangeolaíochta Éireann mar a bhí (m.sh., 

Harris et al., 2006), an Foras Taighde ar Oideachas (m.sh., Gilleece et al., 2012), agus an Chomhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (m.sh., Ó Laoire & Harris, 2006).   

 

I gcoitinne, tugann an taighde in oideachas Gaeltachta tuairisc ar an mbonn go bhfuil úsáid leantach 

na Gaeilge mar theanga an phobail i limistéir Ghaeltachta ríthábhachtach do thodhchaí na Gaeilge. 

Díríonn an taighde ach go háirithe ar úsáid, inniúlacht agus gnásaíocht teanga i limistéir Ghaeltachta 

(Ó Giollagáin et al., 2007), leibhéil inniúlachta chainteoirí óga na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta 

(Mac Donnacha et al., 2005; Harris et al., 2006; Péterváry et al., 2014), cleachtas éifeachtúil maidir le 

sealbhú agus saibhriú teanga ag cainteoirí dúchais óga (Ní Shéaghdha, 2010), gnóthachtáil na ndaltaí i 

                                                           
1 An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG) anois 
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mbunscoileanna Gaeltachta sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic (Gilleece et al., 2012), nithe maidir leis 

an oideachas speisialta (COGG, 2010), agus oiliúint múinteoirí (Ó Duibhir, 2006; Máirtín, 2006). 

Díríonn an taighde freisin ar sholáthar an oideachais luath-óige agus saincheisteanna maidir le 

suíomhanna oideachais luath-óige i gcomhthéacsanna Gaeltachta nó mionteanga. Cé go bhfuil méid 

an taighde teoranta, tugann na páipéir atá ar fáil (m.sh., Hickey, 1999; Hickey, 1997) roinnt léargas 

suimiúil don soláthar sa réimse seo. 

 

Áirítear sna modheolaíochtaí a úsáideadh sa taighde ar oideachas Gaeltachta anailís ar shonraí 

daonáirimh agus sonraí eile teanga, taifeadadh agus anailís ar phatrúin cainte na gcainteoirí óga, go 

scaipeadh ceistneoirí agus agallaimh le páirtithe laistigh agus lasmuigh de scoileanna. Tá easpa 

shuntasach sa taighde maidir leis an oideolaíocht teanga i scoileanna Gaeltachta. Mar an gcéanna, mar 

atá luaite ag Harris agus Ó Duibhir (2011), tá easpa taighde in áiteanna eile a bhaineann le 

hoideolaíocht teanga atá ábhartha go díreach leis an gcomhthéacs Gaeltachta do chainteoirí 

céadteanga na Gaeilge. 

 

 

3.  NA DÚSHLÁIN ATÁ OS COMHAIR SCOILEANNA GAELTACHTA 

 

Tugtar cur síos maith sa taighde náisiúnta ar na dúshláin atá os comhair scoileanna Gaeltachta. I 

measc na ndúshlán, tá laghdú ar inniúlacht agus úsáid na Gaeilge i measc na hóige; méadú ar chion na 

gcainteoirí Béarla; ilchineálacht chúlra teanga na ndaltaí; agus meath sa teagasc trí Ghaeilge.  

 

Laghdú ar inniúlacht agus úsáid na Gaeilge i measc na hóige 

 

Tá fianaise mhaith ann a thugann le tuiscint go leantar den mheath ar an inniúlacht sa Ghaeilge ag 

leanaí atá cláraithe i scoileanna Gaeltachta. Léiriú is ea é seo ar an meath i gcoitinne ar úsáid na 

Gaeilge mar theanga phobail thar limistéir Ghaeltachta. Fuair Mac Donnacha et al. (2005) amach ina 

staidéar bunaithe ar eolas ó cheistneoirí a líon príomhoidí isteach, fiú sna limistéir Ghaeltachta is 

láidre ó thaobh labhairt na Gaeilge de, nach dtosaíonn ach beagán os cionn leath de na daltaí sa 

bhunscoil le Gaeilge líofa nó Gaeilge mhaith. De réir a chéile, freisin, is mionlach iad na cainteoirí 

dúchais den rollú iomlán i líon níos mó de na scoileanna Gaeltachta. Fuair Gilleece et al. (2012) 

amach gur labhair cúigiú de na daltaí i rang a dó agus ceathrú de na daltaí i rang a sé an Ghaeilge mar 

chéad teanga sa bhaile. Fuair Ní Shéaghdha (2010) amach nár labhair ach 60% de na daltaí (níos lú ná 

1000 dalta), atá ag freastal ar bhunscoileanna sna pobail Ghaeltachta is mó ina bhfuil an Ghaeilge mar 

theanga an phobail, an Ghaeilge mar chéad teanga.  

 

Tá fianaise ann freisin nach bhfuil noirm cainteora dúchais ná sealbhú agus saibhriú iomlán sa teanga 

á mbaint amach ag cainteoirí dúchais óga na Gaeilge. Fuair Pétarváry et al. (2014) amach go bhfuil 

leibhéil níos airde cruinnis agus inniúlachta á mbaint amach ag cainteoirí dúchais óga sa Bhéarla ná sa 

Ghaeilge agus go bhfuil a n-inniúlacht sa Ghaeilge níos ísle ná mar a bheifí ag súil leis ó dhuine 

aonteangach. Fuair Ó Giollagáin et al. (2007) amach go bhfuil meath ann in úsáid na Gaeilge ag 

daoine óga lena bpiaraí, de réir mar a théann siad in aois. Mar shampla, fuarthas amach gur thit 

leibhéal úsáide na Gaeilge i measc na hóige sa raon aoise 5-8 go 15-18 sa Ghaeltacht ó 17% go 9%. 

Mar sin, ní labhraítear an Ghaeilge go rialta mar theanga an chomhchaidrithe ach ag níos lú ná 10% 

de dhaoine óga idir 15-18 mbliana d’aois i limistéir Ghaeltachta. Fuair Ó Giollagáin et al. amach 

freisin go bhfuil meath suntasach ann ó 41% go 24% in úsáid na Gaeilge idir na raonta aoise 5-8 agus 

15-18 sna limistéir Ghaeltachta (Catagóir A) is minice ina labhraítear an Ghaeilge. 
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Tá sé le tabhairt le tuiscint go láidir nach bhfuil an soláthar oideachais reatha sa Ghaeltacht ag freastal 

go hiomlán ar riachtanais teangeolaíochta na scoláirí, ach amháin cainteoirí dúchais na teanga.  Fuair 

Harris et al. (2006) amach go raibh titim shuntasach idir 1985 agus 2002 i gcaighdeáin na Gaeilge 

labhartha i measc na ndaltaí i rang a sé i mbunscoileanna Gaeltachta. Fuair Mac Donnacha et al. 

(2005) amach gur chríochnaigh ceathrú de na daltaí i scoileanna Gaeltachta a mbunscolaíocht gan ach 

máistreacht mheasartha acu ar an nGaeilge, agus gur fhág 10% de na daltaí an bhunscoil le beagán 

máistreachta ar an nGaeilge. Fiú sna limistéir Ghaeltachta ina labhraítear an Ghaeilge go rialta, 

fuarthas amach go raibh leibhéil ísle líofachta sa Ghaeilge ag 14% de dhaltaí i rang a sé. Fuair Mac 

Donnacha et al. amach go raibh leibhéil mheasartha líofachta ag beagnach cúigiú (18%) de scoláirí na 

hArdteistiméireachta in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus go raibh 10% eile nach raibh ach beagán 

Gaeilge acu nó nach raibh Gaeilge ar bith acu. Fiú sna limistéir Ghaeltachta ina labhraítear an 

Ghaeilge go rialta, tuairiscíodh go raibh 7% de na scoláirí Ardteistiméireachta a raibh leibhéil ísle 

líofachta sa Ghaeilge acu. Fuair Mac Donnacha et al. amach go mbaineann daltaí úsáid níos mó as an 

mBéarla ná as an nGaeilge mar ghnáth-theanga na cumarsáide i bhformhór na mbunscoileanna 

Gaeltachta, fiú sna limistéir Ghaeltachta ina bhfuil an úsáid is leithne den Ghaeilge. Baineann Ó 

Giollagáin et al. (2007) as seo nach bhfuil ag éirí le córas oideachais na Gaeltachta iad siúd atá ag 

teacht chun na scoile mar chainteoirí Béarla a athrú ina gcainteoirí gníomhacha Gaeilge. Baineann 

Pétarváry et al. (2014) de thátal freisin nach bhfuil ag éirí le córas oideachais na Gaeltachta in 

éineacht le pobail na Gaeltachta cur ar chumas chainteoirí dúchais óga na Gaeilge sealbhú iomlán a 

fháil ar an nGaeilge. 

 

Méadú ar chion na gcainteoirí Béarla  

 

Tugann an fhianaise ón taighde le fios go bhfuil drochthionchar ag an méadú ar chion na gcainteoirí 

Béarla i scoileanna Gaeltachta ar inniúlacht sa Ghaeilge ag scoláirí i scoileanna Gaeltachta.  

Ainmníonn Mac Donnacha et al. (2005) agus Harris et al. (2006) an méadú i líon na ndaltaí a bhfuil 

an Béarla mar chéad teanga acu i scoileanna Gaeltachta mar thoisc shuntasach ag dul i gcion ar 

chaighdeáin na Gaeilge i measc na bhfoghlaimeoirí i scoileanna Gaeltachta, ach go háirithe sa 

chomhthéacs go bhfuil líofacht sa Ghaeilge nasctha go dearfach le húsáid na Gaeilge sa comhthéacs 

baile. Maíonn Ó Giollagáin et al. (2007) go bhfuil rannpháirtíocht na gcainteoirí Béarla sa chóras 

oideachais i scoileanna Gaeltachta ag treisiú úsáid an Bhéarla i measc na gcainteoirí dúchais óga 

Gaeilge agus ag cur cosc ar a sóisialú sa Ghaeilge agus ar a gcumas le noirm an chainteora dúchais a 

bhaint amach. Tugann an fhianaise maidir le dinimic shóisialta agus athruithe déimeagrafacha i 

limistéir Ghaeltachta, mar atá léirithe ag Ó Giollagáin et al., le tuiscint go mbeidh sé seo ina dhúshlán 

leanúnach i scoileanna Gaeltachta.  

 

Ilchineálacht chúlra teanga na ndaltaí 

 

Deir an taighde (m.sh., Mac Donnacha et al., 2005; Harris et al., 2006) go bhfuil éagsúlacht cúlra 

teanga na leanaí atá cláraithe i scoileanna Gaeltachta ina toisc eile a bhfuil drochthionchar aici ar 

leibhéil na gnóthachtála sa Ghaeilge. Tagann roinnt leanaí ó theaghlaigh ina labhraítear an Ghaeilge 

go minic, tagann cuid eile ó theaghlaigh, áit nach í an Ghaeilge príomhtheanga na cumarsáide, agus 

tagann cuid eile chuig an scoil gan ach beagán taithí nó gan taithí ar bith acu ar an nGaeilge labhartha. 

Tá dúshlán suntasach ann freisin, do scoileanna agus do mhúinteoirí, Gaeilge na gcainteoirí dúchais 

óga a shaibhriú agus ag an am céanna, cur ar chumas na bhfoghlaimeoirí eile an Ghaeilge a shealbhú 

mar dhara teanga, Béarla a mhúineadh mar dhara teanga do chainteoirí dúchais na Gaeilge, agus cur 

ar chumas na bhfoghlaimeoirí gabháil don churaclam mar a shamhlaítear. Is í an chontúirt, mar a 
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aibhsíonn Ní Shéaghdha (2010), Ó Giollagáin et al. (2007) agus Pétarváry et al. (2014), ná go 

gcuirfear riachtanais fhoghlaimeoirí na Gaeilge, atá sa tromlach chomh minic sin, chun tosaigh ar 

riachtanais chainteoirí dúchais na Gaeilge atá sa mhionlach. Luann Mac Donnacha et al. (2005) go 

méadaítear ar an dúshlán i mbainistiú na hilchineálachta in inniúlacht teanga na ndaltaí mar thoradh ar 

líon na ranganna ilghrád ag leibhéal na bunscoile.  

 

Meath sa teagasc trí Ghaeilge 

 

Tá meath ann freisin i líon na scoileanna ag teagasc trí Ghaeilge i limistéir Ghaeltachta. Luann Mac 

Donnacha et al. (2005) agus Harris et al. (2006), ar thaobh amháin, gur léiriú é an meath seo ar chúlraí 

teangeolaíochta na ndaltaí i rang agus ar thionchar chomhthéacs sochtheangeolaíochta phobal na 

Gaeltachta ar ghnáthchultúr agus cleachtais teanga na scoileanna, agus ar an taobh eile, go bhfuil sé 

ag cur le gnóthachtáil níos ísle sa Ghaeilge i measc na scoláirí i scoileanna Gaeltachta.  

 

Ról an oideachais agus na scoileanna 

 

In ainneoin na ndúshlán agus na n-easpaí a luaitear thuas, tá admháil i gcoitinne ar an ról 

ríthábhachtach atá ag an gcóras oideachais agus ag scoileanna i dtacú le cothabháil agus le 

hathbheochan na Gaeilge i limistéir Ghaeltachta. Luann Ó Laoire agus Harris (2006; lch7):  

 

Cé gur fíor gur féidir le teangacha maireachtáil gan scoileanna, is clocha coirnéil iad le tamall anuas 

na córais oideachais san iarracht aistriú teanga a aisiompú i gcás teangacha mionaithe nó teangacha 

atá i mbaol …. Tá an scoil ar cheann de na láithreacha is tábhachtaí anois chun aistriú teanga a 

aisiompú agus chun athbheochan teanga a chothú i measc pobal a labhraíonn teanga 

mionlaigh/teanga atá i mbaol. As na fearainn ar fad is tábhachtaí an scoil, b'fhéidir, agus is minic 

gur uirthi a leagtar an t-ualach feidhmiúcháin iomlán maidir le pleanáil teanga. 

 

Deir Mac Donnacha et al. (2005) agus Péterváry et al. (2014) gur laige go mór a bheadh sealbhú na 

Gaeilge ag daltaí sa Ghaeltacht gan cion na scoileanna. 

 

Mar sin féin, cé go bhfuil ról lárnach ag scoileanna i dtacú le cur chun cinn na hinniúlachta agus na 

muiníne teanga, is léir nach leor sin ann féin. I gcomhthéacs cinntí ó thaighdeoirí eile, aibhsíonn 

Ferguson (2006: p.47) cé go bhfuil an scolaíocht mionteanga ina chabhair, ina riachtanas fiú, 

d’athbheochan teanga, nach leor í agus gur dócha nach mbeidh sí éifeachtúil mura mbíonn 

gníomhartha i réimsí eile a threisíonn tionchair an teagaisc.  Aithníonn Mac Donnacha et al. (2005) 

agus Péterváry et al. (2014) nach féidir an Ghaeilge i limistéir Ghaeltachta a shábháil leis an gcóras 

foirmiúil oideachais amháin.  

 

Is léir freisin go bhfuil ról na scoileanna i limistéir Ghaeltachta ag athrú. Mar thoradh ar an athrú 

leantach in úsáid teanga ó Ghaeilge go Béarla i limistéir Ghaeltachta, aibhsíonn Mac Donnacha et al. 

(2005), Ó Laoire & Harris (2006), CNCM (2007) agus Ní Shéaghdha (2010) uile go bhfuil ról na 

scoileanna Gaeltachta athraithe ó thacú le cothabháil na teanga, i gcoitinne, go dtí tacú le 

hathbheochan na Gaeilge mar theanga phobail i limistéir Ghaeltachta.  

 

Soláthar do chainteoirí dúchais 

 

Teachtaireacht shoiléir atá ag teacht ón taighde ar an oideachas Gaeltachta is ea an gá le tosaíocht a 

thabhairt do riachtanais teanga na gcainteoirí dúchais Gaeilge óga laistigh den chóras oideachais, 
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d’fhonn a chinntiú go bhfuil béim níos mó sa fhreagairt ar riachtanais na ndaltaí uile atá ag freastal ar 

scoileanna Gaeltachta. Luann Ó Giollagáin et al. (2007), Ní Shéaghdha (2010) agus Péterváry et al. 

(2014) nach mór don chóras oideachais a bheith cuí ó thaobh na teangeolaíochta de d’fhonn sóisialú 

Gaeilge na gcainteoirí dúchais óga a chothú agus nach mór tacaíocht idirdhealaitheach a sholáthar do 

na cainteoirí sin.   

 

 

4.  MOLTAÍ DO GHNÍOMH SA TAIGHDE AR AN OIDEACHAS GAELTACHTA  
 

Tugann an taighde ar oideachas Gaeltachta raon leathan de mholtaí ar an gcaoi le hoideachas a chur 

chun cinn i limistéir Ghaeltachta agus le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a luaitear thuas. Baineann 

na moltaí seo leis na téamaí seo a leanas, ach go háirithe: 

  

 Catagóiriú ar scoileanna Gaeltachta  

 Rialú don oideachas Gaeltachta  

 Sainmhíniú ar scoileanna Gaeltachta  

 Múnlaí oideachais chun tacú le teagasc trí Ghaeilge  

 Curaclam teanga  

 Measúnú  

 Deimhniú cáilíochta  

 Bainistíocht agus ceannaireacht scoile  

 Polasaí iontrála   

 Pleanáil scoile uile  

 Acmhainní chun tacú le teagasc agus foghlaim  

 Tacaí teanga  

 Soláthar do riachtanais speisialta oideachais (RSO nó SEN)  

 Oiliúint múinteoirí  

 Tacaíocht agus rannpháirtíocht tuismitheoirí  

 Oideachas luath-óige   

 

Pléann na ranna seo a leanas na moltaí a chuirtear chun cinn sa taighde faoi gach ceann de na téamaí 

d’fhonn fiosrú a dhéanamh ar an bpoitéinseal atá iontu treoir a thabhairt do bhearta sa todhchaí 

laistigh den chóras oideachais maidir le hoideachas Gaeltachta. 

 

4.1 Catagóiriú ar scoileanna Gaeltachta 

 

Molann Ó Giollagáin et al. (2007) go gcuirfí meicníocht reachtúil ar bun a dhéanann catagóiriú ar 

limistéir Ghaeltachta faoi réir phatrúin teanga an phobail áitiúil agus a shoiléiríonn na critéir pleanála 

a bheadh i bhfeidhm d’fhonn limistéar a aithint mar limistéar Gaeltachta reachtúil. Agus é seo san 

áireamh, ainmníonn Ó Giollagáin et al. trí chineál ar leith de phobal teanga laistigh de theorainneacha 

reachtúla limistéar na Gaeltachta mar a shainítear faoi láthair:  

 

Catagóir A: Ceantair Ghaeltachta a thagraíonn do thoghranna ina bhfuil breis agus 67% den daonra 

iomlán (níos sine ná 3 bliana d’aois) ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. Is sna toghranna seo atá an 

speictream is leithne d’úsáid na Gaeilge agus a léirítear leibhéil shocra d’úsáid na Gaeilge, ach 

amháin i ngnásaíocht teanga na n-aoisghrúpaí is óige. 
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Catagóir B: Ceantair Ghaeltachta a thagraíonn do thoghranna ina bhfuil idir 44-66% den daonra 

iomlán (níos sine ná 3 bliana d’aois) ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. Cé gurb é an Béarla an teanga is 

mó, tá líonraí Gaeilge réasúnta láidir fós sna limistéir seo. 

 

Catagóir C: Ceantair Ghaeltachta a thagraíonn do thoghranna ina bhfuil níos lú ná 44% den daonra 

iomlán (níos sine ná 3 bliana d’aois) ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. Cé go bhfuil úsáid an-teoranta as 

an nGaeilge mar theanga phobail nó institiúideach i gcuid de na toghranna sa chatagóir seo, is féidir í 

a úsáid fós i roinnt líonraí sóisialta, agus in institiúidí pobail agus oideachais laistigh de roinnt 

limistéar.  

 

Molann Ó Giollagáin et al. (2007) go gcuirfí idirghabhálacha teanga spriocdhírithe ar fáil do phobail 

na Gaeltachta agus do chóras oideachais na Gaeltachta ag teacht le próifílí sochtheangeolaíochta do 

gach ceann de na catagóirí seo.  

 

Ar an gcaoi chéanna, ainmníonn Mac Donnacha et al. (2005) trí chatagóir de scoileanna Gaeltachta, 

d’fhonn tuairisciú ar leibhéil inniúlachta na scoláirí i scoileanna laistigh de na catagóirí seo: 

 

Catagóir A: Tá 31% de scoileanna Gaeltachta (ina bhfuil 28% de na daltaí) lonnaithe i limistéir 

Ghaeltachta láidre i.e. na réigiúin sin ina bhfuil 70% den phobal ina gcainteoirí Gaeilge laethúla. 

 

Catagóir B: Tá 18% de scoileanna Gaeltachta (ina bhfuil 21% de na daltaí) lonnaithe i limistéir ina 

bhfuil Béarla i bhfad níos forleithne mar theanga an teaghlaigh agus an phobail agus ina bhfuil an 

Ghaeilge in úsáid fós ag cion suntasach den phobal lena dteaghlaigh agus i gcomhthéacsanna sóisialta 

eile i.e. na pobail ina bhfuil idir 40% agus 69% den phobal ina gcainteoirí Gaeilge laethúla.  

 

Catagóir C: Tá 51% de scoileanna Gaeltachta (ina bhfuil 51% de na daltaí) lonnaithe i limistéir ina 

bhfuil meath iomlán tagtha ar úsáid na Gaeilge ach amháin do roinnt ócáidí eisceachtúla teaghlaigh 

agus sóisialta i.e. na limistéir sin ina labhraíonn níos lú ná 40% den phobal Gaeilge ar bhonn laethúil.  

 

Luann Mac Donnacha et al. (2005) go bhfuil an-éagsúlacht i gcúlra teanga na ndaltaí sna cineálacha 

éagsúla scoile, rud a mbíonn drochthionchar aige ar a n-inniúlacht sa Ghaeilge.  Mar shampla, i 

gCatagóir A, tagann 54% de na leanaí chuig an scoil le Gaeilge líofa nó Gaeilge mhaith. I gCatagóir 

B, ní bhíonn Gaeilge líofa nó Gaeilge mhaith ach ag 24% de na leanaí a thagann chuig an scoil agus 

bíonn Gaeilge líofa nó Gaeilge mhaith. Ní bhíonn Gaeilge líofa ach ag 12% de na daltaí i gCatagóir C 

agus iad ag teacht chuig an scoil. Molann Mac Donnacha et al. gur chóir múnlaí teanga éagsúla de 

theagasc a chur ar fáil ag teacht le catagóir nó próifíl teanga na scoile. 

 

Tráchtaireacht  

 

Áiríonn an próiseas pleanála teanga atá á chur i bhfeidhm faoi réir Acht na Gaeltachta, 2012 cuid 

mhór de na smaointe agus de na moltaí a luaitear in Ó Giollagáin et al. (2007). I gcomhthéacs na 

Gaeltachta, áireoidh an próiseas ullmhúchán agus cur i bhfeidhm phleananna teanga ag leibhéal an 

phobail do gach ceann de na 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, a bhfuil a gcomhdhéanamh 

geografaíochta aontaithe le hÚdarás na Gaeltachta. Déanfar an plean teanga a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm faoi réir na gcritéar forordaithe a bhaineann le táscairí sochtheangeolaíochta. Áiríonn na 

critéir:  

 An cion den daonra a bhfuil an Ghaeilge mar theanga labhartha acu 
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 soláthar na seirbhísí trí mheán na Gaeilge sa limistéar lena mbaineann  

 forálacha an Achta Oideachais, 1998 in úsáid, mar is cuí, chun tacú leis an nGaeilge sa limistéar 

lena mbaineann 

 oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sna limistéir lena 

mbaineann, ag teacht le polasaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear sruthanna 

trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla agus roinnt 

ábhair a theagasc trí Ghaeilge i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla, mar is cuí. 

 

Tá sé le nótáil nach gcuidíonn na critéir do phleanáil teanga le próisis pleanála idirdhealaithe ag teacht 

le próifíl sochtheangeolaíochta na limistéir Ghaeltachta éagsúla. B’fhéidir gurb í an chastacht a 

bhaineann le próisis pleanála idirdhealaithe a sheachadadh a bhí mar thoisc sa chinneadh a glacadh 

maidir le cruth na bpróiseas pleanála Gaeltachta atá curtha ar bun.  

 

Tá an catagóiriú a dhéanann Mac Donnacha (2005) ar scoileanna, ag teacht le próifíl 

sochtheangeolaíochta ar limistéir Ghaeltachta, úsáideach chun leibhéil inniúlachta éagsúla na scoláirí i 

scoileanna Gaeltachta a léiriú. Mar sin féin, ní dócha go mbeadh soláthar na múnlaí teanga éagsúla 

teagaisc indéanta ag baint úsáide as catagóirí dá leithéid i bhfianaise na castachta atá i gceist i 

seachadadh múnlaí dá leithéid, ach go háirithe i gcomhthéacs ina bhfuil líon na scoláirí i limistéir 

Ghaeltachta chomh beag sin agus ina bhfuil cainteoirí óga dúchais Gaeilge scaipthe go forleathan den 

chuid is mó. I gcomhthéacs an phróisis phleanála atá ar bun, mar a forordaíodh in Acht na Gaeltachta, 

2012, b’fhearr díriú ar sholáthar múnlaí teagaisc trí mheán na Gaeilge chun tacú leis na pobail 

Ghaeltachta sin a roghnaíonn glacadh le haitheantas oifigiúil mar limistéir pleanála teanga 

Ghaeltachta nó bailte seirbhíse Gaeltachta. 

 

4.2  Rialú don oideachas Gaeltachta 

 

Téama athfhillteach i roinnt den taighde náisiúnta ar oideachas na Gaeltachta is ea go bhfuil an socrú 

reatha de fhreagracht lárnach as oideachas na Gaeltachta laistigh den Roinn Oideachais agus 

Scileanna (ROS) easnamhach sa chumas tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht, agus 

go bhfuil gá le struchtúr agus/nó seirbhísí ar leith a bhunú chun soláthar a dhéanamh d’oideachas na 

Gaeltachta. Go minic, déanann an taighde tagairt, nó samhlaíonn sé ról lárnach don Chomhairle um 

Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) sa riarachán ar struchtúr dá leithéid agus sa 

chomhordú ar sheirbhísí tacaíochta saincheaptha do scoileanna Gaeltachta.  

 

Molann Mac Donnacha et al. (2005) gur chóir seirbhísí tacaíochta oideachais don Ghaeltacht a bheith 

comhtháite, agus go gcaithfí leis an nGaeltacht mar earnáil oideachais ar leith ina bhfuil 

bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna Gaeltachta a mhúineann trí Ghaeilge mar aon leis na seirbhísí 

tacaíochta agus comhairle trí mheán na Gaeilge.  Maíonn siad go gcinnteodh moladh dá leithéid go 

ndéanfaí giaráil agus tógáil ar an saineolas atá ann faoi láthair laistigh de na hearnálacha. Le feidhm a 

thabhairt don mholadh seo, molann Mac Donnacha et al.: 

 

 Cigireacht ar leith don oideachas Gaeltachta a bhunú le feidhmiú faoi choimirce COGG ach ag 

obair leis an gCigireacht agus ag tuairisciú di 

 aonaid ainmnithe a bhunú de na príomhsheirbhísí tacaíochta oideachais eile atá ag soláthar 

tacaíochta faoi láthair do scoileanna Gaeltachta le feidhmiú faoi choimirce COGG, ach le hobair 

leis an mbunseirbhís lena mbaineann siad, agus tuairisciú di 
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 lárionad réigiúnda le bunú ag COGG i ngach ceann de phríomhréigiúin na Gaeltachta (le hionaid 

fhor-rochtana i limistéir Ghaeltachta níos lú mar is cuí) óna mbeadh na seirbhísí tacaíochta seo 

agus Cigireacht na Gaeltachta ag oibriú. 

 

Molann Ó Flatharta (2007) go mbunófaí Bord Oideachais Gaeltachta ar leith le freagracht iomlán as 

oideachas na Gaeltachta agus na cumhachtaí reachtúla agus acmhainní cuí le cur ar a chumas na 

freagrachtaí sin a chur i gcrích. Molann Ó Flatharta freisin, cé gurb é bord reachtúil nua bunaithe faoi 

ROS an rogha is fearr, go bhféadfaí an fhreagracht as bord Gaeltachta a shannadh le foras reachtúil 

atá ann cheana, amhail na Coistí Gairmoideachais2, COGG nó Údarás na Gaeltachta. Molann sé 

freisin go ndéanfaí an fhreagracht as oideachas Gaeltachta agus oideachas trí mheán na Gaeilge a 

shannadh le hAire Stáit sa Roinn Oideachais. 

 

Molann Ó Giollagáin et al. (2007) go mbunófaí COGG mar fhoras reachtúil agus go ndéanfadh an 

Roinn Oideachais gach ceist polasaí maidir le gach gné de chóras oideachais na Gaeltachta a 

tharmligean leis an bhforas reachtúil nua, lena n-áirítear neart gnéithe de pholasaí agus soláthar nach 

bhfuil faoina sainchúram faoi láthair, amhail oideachas réamhsheirbhíse agus inseirbhíse múinteoirí, 

curaclam i scoileanna Gaeltachta, earcaíocht na múinteoirí i scoileanna Gaeltachta, cigireacht ar 

scoileanna Gaeltachta agus bunú na scoileanna. Ina theannta sin, molann Ó Giollagáin et al. go 

mbunófaí Údarás nó Bord Oideachais Gaeltachta faoi choimirce COGG a bheadh freagrach as 

seachadadh an chórais oideachais sa Ghaeltacht.  

 

Aibhsíonn Ní Shéaghdha (2010) an gá Bord Oideachais Gaeltachta a bhunú, freagrach as an riarachán 

ar chóras oideachais Gaeltachta nua a sholáthródh na tacaí cuí oideachais agus teangeolaíochta do 

dhaltaí na Gaeltachta, ach go háirithe iad seo a bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga acu.  

 

Molann Péterváry et al. (2014) go mbronnfaí na freagrachtaí riaracháin do chóras oideachais 

breiseánaigh mionteanga ar fhoras pátrúnachta neamhspleách a bheadh freagrach as riarachán an 

chórais agus a oibreodh le ranna rialtais agus gníomhaireachtaí mar ba ghá. Bheadh córas pátrúnachta 

dá leithéid á thacú ag struchtúr bainistíochta, struchtúir um fhorbairt polasaí le haghaidh athbhreithniú 

ar fhorfheidhmiú, córas airgeadais agus caipitíochta, curaclam leasaithe nua le hardchumas 

feidhmíochta, agus córais do chigireacht, measúnú agus oiliúint ghairmiúil. De rogha air sin, molann 

Péterváry et al. go bhféadfadh ROS nó COGG na moltaí a chur i bhfeidhm go díreach. 

 

Tráchtaireacht  

 

Rinneadh machnamh cuí ar an moladh le bord oideachais a bhunú d’oideachas na Gaeltachta nuair a 

bhí an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 á forbairt. Rinneadh cinneadh gan an moladh sin a 

chur san áireamh mar ghníomh sa Straitéis 20 Bliain i bhfianaise an scéil gur thángthas ar shuíomh 

soiléir polasaí roimh an Acht  Oideachais, 1998 gan dul ar aghaidh le moltaí le struchtúir oideachais 

dhílárnaithe a fhorbairt. Ina theannta sin, bheadh impleachtaí suntasacha acmhainne ann ag  an 

leibhéal náisiúnta agus an leibhéal áitiúil araon, dá mbunófaí struchtúr ar leith d’oideachas na  

Gaeltachta, agus maidir leis seo ní rogha indéanta é, ach go háirithe sa staid airgeadais reatha. Mar sin 

féin, tugann na buarthaí a ardaíodh sa taighde le fios go bhfuil gá lena chinntiú go bhfuil giaráil agus 

comhordú cuí ar na hacmhainní agus na tacaí atá ar fáil faoi láthair do sholáthar oideachas na  

Gaeltachta.    

 

                                                           
2 Na Boird Oideachais agus Oiliúna anois 
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Samhlaíonn an taighde ar oideachas na Gaeltachta go mbeidh ról feabhsaithe ag COGG ina mbeidh 

freagrachtaí as an gcomhordú ar réimsí nach bhfuil faoina sainchúram faoi láthair, lena n-áirítear 

oiliúint múinteoirí, cigireacht, bunú scoileanna Gaeltachta agus forbairt curaclaim. Samhlaíonn sé 

freisin go mbunófaí COGG mar fhoras reachtúil.  

 

Is í an staid atá ann faoi láthair ná gur gníomhaireacht neamhreachtúil í COGG faoi choimirce ROS, a 

bhfuil bonn curtha lena cuid feidhmeanna ag Alt 31, An tAcht Oideachais, 1998. Áiríonn na 

feidhmeanna seo pleanáil agus comhordú ar sholáthar téacsleabhar agus acmhainní do scoileanna lán-

Ghaeilge, comhairle a chur ar an Aire ar pholasaithe maidir le hoideachas trí mheán na Gaeilge, 

seirbhísí tacaíochta a soláthar trí Ghaeilge, agus taighde a dhéanamh. Beidh na seirbhísí seo de dhíth 

freisin chun tacú le gnéithe de chur i bhfeidhm Acht na Gaeltachta, 2012. Ó mhí Iúil 2013, tá COGG  

comhshuite leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), an foras atá 

freagrach as comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna ar churaclam agus measúnú do 

bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, agus oideachas luath-óige.  

 

Chuidigh comhshuíomh COGG le CNCM le comhdhlúthú ar obair lárnach COGG maidir le soláthar 

acmhainní agus lena chinntiú go bhfuil amú agus ábhar na n-acmhainní sin ag teacht le forbairtí 

curaclaim don Ghaeilge, mar atá leagtha amach sa straitéis náisiúnta 2011 le feabhas a chur ar an 

litearthacht agus an uimhearthacht, Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol 

2011-2020. Thug sé deis do COGG freisin feabhas a chur lena hionchur i gcomhairle ar fhorbairt 

curaclaim don Ghaeilge.  

 

Ní mheastar gur praiticiúil an moladh é ról COGG a leathnú chuig comhordú ar thacaí agus seirbhísí 

reatha, amhail cigireacht, oiliúint tosaigh múinteoirí, earcaíocht múinteoirí agus bunú na scoileanna, i 

bhfianaise an ghá le COGG díriú ar a feidhmeanna lárnacha reatha a bhaineann le soláthar acmhainní 

teagaisc agus tacaí, agus i bhfianaise an ghá le dúbláil ar chórais riaracháin, tacaíochta agus deimhniú 

cáilíochta a sheachaint.  

 

Mar sin féin, b’fhiú fiosrú a dhéanamh ar an bpoitéinseal do COGG ról comhordaithe agus b’fhéidir 

ról breise caidrimh agus maoinithe a ghlacadh maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) do 

mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta, d’fhonn a chinntiú go bhfuil sinéirgí agus idirghníomhaíochtaí 

idir na soláthraithe ionchasacha FGL. Cuireann COGG maoiniú ar fáil cheana do sholáthar seimineár 

agus cúrsaí FGL maidir le teagasc trí Ghaeilge agus cuireann sí sparánachtaí ar fáil do scoláirí a 

ghabhann le staidéar iarchéime a bhaineann le hoideachas trí mheán na Gaeilge. Chaithfí an 

poitéinseal do ról comhordaithe dá leithéid a mheas i bhfianaise róil agus freagrachtaí na Seirbhíse um 

Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) agus seirbhísí náisiúnta eile amhail an tSeirbhís 

Tacaíochta don Oideachas Speisialta (STOS).  

 

4.3  Sainmhíniú ar scoileanna Gaeltachta 

 

Téama láidir sa taighde is ea nach leor an sainmhíniú reatha ar scoil Ghaeltachta (m.sh., Mac 

Donnacha et al., 2005; Ní Thuairisg, 2014).  Ag teacht le forálacha an Achta Oideachais, 1998, 

sainítear scoil Ghaeltachta mar scoil atá lonnaithe laistigh de na limistéir Ghaeltachta oifigiúil, mar atá 

leagtha síos san Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956. Aibhsíonn Mac Donnacha et al. (2005) an 

scéal nach mór don sainmhíniú ar scoileanna Gaeltachta a aithint go mbeidh roinnt múnlaí oideachais 

a bhaineann le teanga an teagaisc, gach ceann díobh lena riachtanais ar leith féin, ag feidhmiú laistigh 

den Ghaeltacht, mar atá sí cumtha faoi láthair. Áiríonn na múnlaí seo: 
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 oideachas trí mheán na chéad teanga agus an Ghaeilge mar mheán 

 córas tumoideachais agus an Ghaeilge mar mheán 

 oideachas trí mheán na chéad teanga agus an Béarla mar mheán. 

 

Molann Mac Donnacha et al. nuair a bheidh an sainmhíniú nua, agus na múnlaí oideachais atá 

inghlactha laistigh den sainmhíniú a bheidh i gceist aontaithe, gurb é an sainmhíniú sin a bheidh mar 

bhunús d’fhorbairt gach straitéise agus seirbhíse tacaíochta a bheidh á bhforbairt d’oideachas 

Gaeltachta sa todhchaí. Molann siad freisin go leagfar amach treoir, critéir agus slata tomhais soiléire 

a léireoidh na dea-chleachtais oideachais, teanga agus riaracháin laistigh de gach ceann de na múnlaí 

oideachais thuas. Molann Mac Donnacha et al. go mbainfí úsáid as critéir agus slata tomhais dá 

leithéid mar bhunús le: 

 

 meastóireacht ar scoileanna Gaeltachta 

 réamhoiliúint agus oiliúint inseirbhíse múinteoirí a bheidh ag obair i scoileanna Gaeltachta 

 dearadh agus cur i bhfeidhm churaclam na bunscoile agus na hiar-bhunscoile sa Ghaeltacht 

 an bealach ina ndéantar seachadadh ar sheirbhísí tacaíochta oideachais i scoileanna Gaeltachta. 

 

Tráchtaireacht 

 

Tá fiúntas sa mholadh go dtiocfaí ar shainmhíniú nua ar scoileanna Gaeltachta a thacóidh leis na  

próisis teanga a mbeidh na pobail áitiúla páirteach iontu mar chuid d’Acht na Gaeltachta, 2012. 

Samhlaíonn Mac Donnacha et al. (2005) go mbeadh sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta ábalta freastal ar 

mhúnlaí teangeolaíochta éagsúla de sholáthar an oideachais. Mar sin, b’fhéidir go mbeadh sainmhíniú 

dá leithéid i bhfoirm ráitis uileghabhálaigh, atá in ann freastal ar dhéileáil le múnlaí teangeolaíochta 

éagsúla i scoileanna Gaeltachta. B’fhéidir go gciallódh sé seo aitheantas foirmiúil de chineálacha 

éagsúla scoileanna laistigh den Ghaeltacht. Mar shampla, d’fhéadfaí a áiteamh go n-áireodh na 

cineálacha éagsúla scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, scoileanna a fheidhmíonn trí 

mheán an Bhéarla nó scoileanna ina múintear codanna suntasacha den churaclam trí mheán na 

Gaeilge. Bheadh indéantacht chur chuige dá leithéid srianta ag na hacmhainní atá ar fáil agus ag líon 

beag na ndaltaí ar an iomlán agus, ach go háirithe, líon beag agus scaipthe na ndaltaí a labhraíonn 

Gaeilge sna limistéir Ghaeltachta.  

De rogha air sin, d’fhéadfaí sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta a fhrámú ar bhealach a aibhsíonn múnla 

teangeolaíochta ar leith a bhaineann le teagasc trí Ghaeilge, áit a sainítear na tréithe ábhartha d’aonán 

dá leithéid, agus áit a dtugtar aird agus tosaíocht ar leith do riachtanais teanga agus oideachais 

chainteoirí óga dúchais na Gaeilge.  

4.4  Múnlaí oideachais chun tacú le teagasc trí Ghaeilge 

 

Is nós leis an taighde idirdhealú a dhéanamh idir oideachas trí mheán na Gaeilge i limistéir 

Ghaeltachta áit a bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga na bhfoghlaimeoirí agus áit a bhfuil an 

Ghaeilge mar dhara teanga na bhfoghlaimeoirí. Mar shampla, deir Ní Shéaghdha (2010) nach bhfuil 

sé cuí cur síos a thabhairt ar an oideachas a chuirtear ar fáil i scoileanna Gaeltachta do leanaí, arb í an 

Ghaeilge a gcéad teanga, mar thumoideachas, mar atá i gcás na ngaelscoileanna, ach mar oideachas 

ina dteanga dúchais, nó mar a thugtar air sa taighde, mar oideachas oidhreachta nó cothabhála. 

Léirítear an t-idirdhealú seo idir an t-oideachas oidhreachta nó cothabhála agus an tumoideachas a 
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bheag nó a mhór sna múnlaí oideachais agus teangeolaíochta a mholann taighdeoirí in oideachas na 

Gaeltachta. 

 

Molann Mac Donnacha et al. (2005) go bhféadfaí freastal ar roinnt múnlaí éagsúla faoi shainmhíniú 

uileghabhálach ar scoileanna Gaeltachta lena n-áirítear: 

 

 oideachas trí mheán na chéad teanga agus an Ghaeilge mar mheán teagaisc 

 tumoideachas agus an Ghaeilge mar mheán teagaisc 

 oideachas trí mheán na chéad teanga agus an Béarla mar mheán teagaisc. 

 

Roghnódh scoileanna an múnla oideachais a bheadh in úsáid acu ag teacht le:  

 

 an ceantar ina bhfuil na scoileanna suite 

 stádas na Gaeilge sa cheantar  

 mianta na dtuismitheoirí maidir leis an teanga trínar mian leo oideachas a bheith ar fáil dá bpáistí  

 dearcadh agus taithí na múinteoirí ar na múnlaí oideachais atá ar fáil 

 an rogha de sholáthar oideachais atá ar fáil sa cheantar ar leith. 

 

Léireodh scoileanna a dtiomantas don mhúnla oideachais atá roghnaithe acu trí phlean scoile agus 

polasaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm atá ag teacht leis an múnla. Chuirfí critéir shoiléire 

oideachais agus teanga ar fáil le haghaidh gach ceann de na múnlaí teanga a thacódh leis an measúnú 

ar riachtanais oideachais agus teanga, agus ar an dul chun cinn a bheadh á dhéanamh ag daltaí atá ina 

gcainteoirí dúchais Gaeilge agus daltaí a thagann chuig an scoil le beagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar 

bith.  

 

Molann Mac Donnacha et al. gur chóir go bhfaigheadh na scoileanna Gaeltachta sin a roghnaíonn 

leanúint den teagasc trí Ghaeilge tacaíocht agus comhairle maidir leis an mbealach is éifeachtúla leis 

an múnla oideachais atá roghnaithe acu a chur i bhfeidhm. I measc na dtacaí sin bheadh:  

 

 comhairle do bhoird bhainistíochta agus do phríomhoidí 

 comhairle agus eolas do thuismitheoirí 

 oiliúint do mhúinteoirí 

 forbairt na seirbhísí tacaíochta oideachais trí mheán na Gaeilge 

 fóram leanúnach do mhúinteoirí agus do phríomhoidí atá ag teagasc trí Ghaeilge i scoileanna 

Gaeltachta. 

  

Díríonn taighdeoirí eile ar mhúnla oideachais agus teangeolaíochta a dhéanann soláthar ar leith do 

riachtanais na gcéadchainteoirí Gaeilge (i.e. múnla cothabhála).  

 

Agus critéir ionchasacha á lua acu do mheasúnú ar phleanáil do phobail na Gaeltachta le próifílí 

sochtheangeolaíochta éagsúla, molann Ó Giollagáin et al. (2007) go mbeadh an teagasc uile (ach 

amháin do ranganna Béarla) ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge ón 

gcéad lá scoile. I gcás scoileanna sna ceantair is láidre do labhairt na Gaeilge, molann siad múnla 

tumoideachais Gaeltachta a bheadh curtha i bhfeidhm ag polasaithe teanga a thacaíonn le húsáid na 

Gaeilge mar theanga shóisialta lasmuigh de sheomraí ranga, agus polasaithe iontrála a shrianann 

iontráil dóibh siúd le leibhéil arda inniúlachta sa teanga, agus ar an gcaoi sin ag cinntiú go bhfuil cion 

ard ann de chainteoirí dúchais na Gaeilge sna scoileanna. 
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Ar an gcaoi chéanna, aibhsíonn Péterváry et al. (2014) an bealach ina bhfuil cur chuige atá oiriúnach 

do chainteoirí dúchais Gaeilge éagsúil lena bhfuil de dhíth ar fhoghlaimeoirí Gaeilge. Bunaithe ar a 

dtátail gurb airde an inniúlacht sa Ghaeilge ag na daltaí atá ag freastal ar scoileanna leis an dlús is 

airde de chainteoirí Gaeilge, áitíonn Péterváry et al. go dtabharfaí isteach múnla breiseánach 

mionteanga a dhéanann soláthar ar leith do riachtanais na gcainteoirí dúchais.  Bheadh múnla dá 

leithéid á sheachadadh i gcomhthéacs ina bhfuil cion ard de chainteoirí Gaeilge agus go gcuirtear 

moill ar theagasc an Bhéarla ar feadh tréimhse shubstaintiúil, d’fhonn cur ar chumas an fhoghlaimeora 

mar chainteoir dúchais a bheith sóisialaithe go hiomlán trí Ghaeilge agus an inniúlacht agus an 

fheidhmiúlacht sa Ghaeilge a bhaint amach. Áitíonn na taighdeoirí go bhfuil sé de chumas ag an 

múnla seo cur leis an dátheangachas táirgiúil i measc na ndaltaí agus plé leis an treocht iompaithe 

teanga i dtreo an Bhéarla i bpobail na Gaeltachta. Luann siad freisin go mbeadh gá le tacaíocht ó 

chuid mhór de phobal na Gaeltachta le go mbeadh rath ar a leithéid de mhúnla. 

   

Molann Ní Shéaghdha (2010) múnla tumoideachais d’fhoghlaimeoirí Gaeilge (T2), le seachadadh i 

mbunscoileanna sna ceantair is láidre ina labhraítear Gaeilge, a áiríonn mórchleachtais oideolaíocha, 

leis na tréithe a bheadh ag múnla oideachais sa teanga dúchais (oideachas T1). Maíonn sí go dtacódh 

cleachtais teanga dúchais dá leithéid le saibhriú, sealbhú agus sóisialú teanga ag daltaí a bhfuil an 

Ghaeilge mar chéad teanga acu, agus go n-áireoidís: 

 comhoibriú agus cumarsáid éifeachtúil le tuismitheoirí agus pobal na scoile faoi pholasaí Gaeilge 

na scoile agus faoina ról i gcaomhnú na Gaeltachta 

 obair ghrúpa a dhéanamh go rialta le leanaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga, ina n-úsáidtear 

cúntóirí teanga agus gabháil d’obair a bhaineann leis an scoil le cainteoirí dúchais ar scoil agus sa 

bhaile 

 aird de shíor ar chruinneas/shaibhreas Ghaeilge na ndaltaí 

 imeachtaí a dhíríonn ar an gcaint, mar shampla an drámaíocht, scéalaíocht agus puipéadóireacht, 

agus imeachtaí in a mbíonn sárchainteoirí ón bpobal páirteach 

 polasaí a fhorbairt a spreagann forbairt na scileanna sa dá theanga ar chomhchaighdeán.  

 

Dar le Ní Shéaghdha, shásódh múnla dá leithéid riachtanais na gcainteoirí dúchais Gaeilge agus na 

bhfoghlaimeoirí Gaeilge araon. Molann Ní Shéaghdha freisin go bhfuil dhá bhliain de thumoideachas 

iomlán riachtanach do dhaltaí i scoileanna Gaeltachta chun tacú le forbairt a scileanna litearthachta sa 

Ghaeilge go dtí leibhéal imleor sula dtosófar ar theagasc as Béarla.  

 

Tugann Ní Shéaghdha samplaí freisin den chaoi inar féidir deiseanna sóisialaithe do chainteoirí 

Gaeilge i mbunscoileanna a leathnú trí líonraí Gaeilge agus tacaí lasmuigh den scoil ar nós: 

 féilte/ócáidí ceoil agus spóirt idir scoileanna le polasaí láidir Gaeilge (m.sh. téacsleabhair Ghaeilge 

amháin a úsáid) 

 coistí gníomhacha tuismitheoirí chun imeachtaí cultúrtha Gaeilge agus gníomhartha tiomsaithe 

airgid a eagrú 

 naisc a chruthú le hiar-bhunscoileanna chun ócáidí Gaeilge a eagrú 

 clubanna óige agus clubanna Gaeilge eagraithe i gcomhar le cumainn Ghaeilge sa phobal 

 naisc idir scoláirí i ngaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta eile trí r-phost agus na meáin 

shóisialta. 
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Tráchtaireacht 

 

Áiríonn na critéir pleanála teanga do limistéir pleanála teanga Ghaeltachta a luaitear in Acht na 

Gaeltachta, 2012 soláthar don oideachas trí mheán na Gaeilge ag leibhéal bunscoile agus iar-

bhunscoile araon mar seo a leanas: 

 

Oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa limistéar/bhaile 

iomchuí, de réir bheartas na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear sruthanna a bheith ar 

fáil trí mheán na Gaeilge i scoileanna Béarla agus roinnt ábhar a bheith á múineadh trí Ghaeilge i 

scoileanna Béarla, de réir mar is cuí. 

 

Níl cur i bhfeidhm an chritéir seo ábhartha ach do scoileanna sna limistéir Ghaeltachta sin a 

chinneann páirt a ghlacadh sna próisis pleanála teanga d’aitheantas mar limistéar Gaeltachta.  

 

Aibhsíonn an taighde an gá le teagasc láidir trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil i limistéir Ghaeltachta, 

ach níl aon chomhaontú ar an gcaoi ina ndéanfar é seo a sheachadadh. Moltar soláthar de mhúnlaí 

teanga éagsúla oideachais gur féidir le scoileanna rogha a dhéanamh uathu, ag teacht le comhthéacs 

sochtheangeolaíochta na scoile. Áiríonn múnlaí dá leithéid: 

 múnla trí mheán na Gaeilge do chainteoirí dúchais (oideachas cothabhála) 

 múnla trí mheán na Gaeilge d’fhoghlaimeoirí Gaeilge (múnla tumoideachais)  

 múnla trí mheán an Bhéarla.  

 

Ní ghlacfadh taighdeoirí eile le soláthar an oideachais trí mheán an Bhéarla i limistéir Ghaeltachta 

aitheanta agus áitíonn siad go gcuirfí teagasc trí mheán na Gaeilge ar fáil sna limistéir Ghaeltachta 

uile, cé go mbeadh próifílí éagsúla sochtheangeolaíochta ann.  

 

Tá dearcthaí éagsúla ann freisin maidir leis an gcaoi is fearr le freastal ar riachtanais chainteoirí 

dúchais na Gaeilge. Áitíonn cuid den taighde le haghaidh múnla ar leith a sheachadadh do chainteoirí 

dúchais óga atá in ann déileáil le dlús ard de chainteoirí dá leithéid agus a áiríonn freisin moilliú ar 

thabhairt isteach an Bhéarla do thréimhse shuntasach sna blianta luatha ar an mbunscoil. Molann 

taighde eile go gcuirfí múnla tumoideachais i bhfeidhm a áiríonn feidhmiú ar chleachtais ar leith chun 

tacú le cainteoirí dúchais na teanga. Bheadh soláthar i múnla dá leithéid do riachtanais chainteoirí 

céad teanga (T1) agus dara teanga (T2) na Gaeilge.  

 

Tá aontú sa taighde go bhfuil gá le tréimhse mharthanach de thumoideachas sa Ghaeilge sna ranganna 

naíonáin i mbunscoileanna, chun tacú le forbairt leanúnach T1 na gcainteoirí dúchais Gaeilge agus 

chun cur ar chumas na gcainteoirí T2 a scileanna sa Ghaeilge a fhorbairt níos éifeachtúla. Is é an 

suíomh a mhol iar-Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta ina dteimpléad do pholasaí Gaeilge do 

bhunscoileanna Gaeltachta, nár gur chóir tumadh iomlán sa Ghaeilge a chleachtadh le linn na sraithe 

naíonán chun forbairt Gaeilge na leanaí a cheadú go dtí caighdeán ina mbeidh ar a gcumas leas iomlán 

a bhaint as an soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge sa scoil. Tá tacaíocht don dearcadh seo i roinnt 

den taighde freisin (e.g., Ní Shéaghdha, 2010), cé go bhfuil moladh ann ó roinnt taighdeoirí eile 

(m.sh. Péterváry et al., 2014) go bhféadfaí tabhairt isteach an Bhéarla a mhoilliú ar feadh tréimhse 

níos faide fós.  

 

I bhfianaise an daonra bhig i limistéir Ghaeltachta, líon beag na scoláirí a bhfuil an Ghaeilge mar 

chéad teanga acu, agus lonnú scaipthe na gcainteoirí dúchais, is cosúil nach bhfuil sé indéanta 
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glacadh, ar scála forleathan, le múnlaí oideachais Gaeilge a dhéanann soláthar trí mheán na Gaeilge 

atá scartha amach go hiomlán d’fhoghlaimeoirí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga agus foghlaimeoirí 

arb é an Béarla a gcéad teanga. Chaithfí aitheantas a thabhairt do na himpleachtaí acmhainne a 

bhaineann le soláthar idirdhealaithe den chineál seo, ach go háirithe sa staid airgeadais atá ann faoi 

láthair,  agus ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag soláthar leithscartha dá leithéid ar pholasaithe 

cuimsitheachta scoileanna, ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta níos leithne na gcainteoirí óga 

dúchais Gaeilge, agus a rannpháirtíocht lena bpiaraí sa phobal nach cainteoirí dúchais iad.   

 

Mar sin féin, i bhfianaise na n-argóintí áititheacha sa taighde nach bhfuil freastal á dhéanamh ar 

riachtanais teanga na gcainteoirí dúchais sa chóras oideachais, sa struchtúr atá ann faoi láthair, is gá 

teanga agus soláthar oideachais a idirdhealú do chainteoirí dúchais na Gaeilge. Maidir leis sin, is fiú 

tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar mhúnla tumoideachas a ghlacadh do na scoláirí uile, a áiríonn 

tacaí agus cleachtais a bhaineann go sainiúil le riachtanais chainteoirí dúchais na Gaeilge.  I measc na 

dtacaí saincheaptha dá leithéid do chainteoirí dúchais d’fhéadfadh soláthar a bheith ann d’acmhainní 

breise do theagasc na Gaeilge do scoileanna i gcomhréir le líon na gcainteoirí dúchais atá cláraithe sa 

scoil.  

  

D’fhéadfaí úsáid a bhaint go rathúil as múnla tumoideachais le tacaí teanga saincheaptha do 

chainteoirí dúchais na Gaeilge ar scála níos leithne, chun cur ar chumas na bhfoghlaimeoirí uile sa 

phobal oideachas a fháil le chéile, chun cur ar chumas na scoileanna iad féin a bhunú go soiléir mar 

scoileanna Gaeltachta, agus ar an gcaoi sin, cuidiú le próisis pleanála teanga áitiúla faoi Acht na 

Gaeltachta, 2012.  

 

Ní mór machnamh a dhéanamh freisin ar riachtanais na leanaí atá á dtógáil trí Bhéarla agus, níos 

criticiúla fós, ar riachtanais na leanaí sin nach mian lena dtuismitheoirí go bhfaigheadh a leanaí 

oideachas trí mheán na Gaeilge, ach nach bhfuil rogha acu toisc nach bhfuil rogha trí mheán an 

Bhéarla ar fáil go háitiúil. Má bhíonn leanaí dá leithéid ar an rolla, fiú mar mhionlach taobh le 

cainteoirí dúchais, is féidir éilimh iomaíocha a bheith ar an scoil Ghaeltachta agus drochthionchar a 

bheith ann ar chumas na scoile le haitheantas teanga soiléir a bhunú chun Gaeilge a úsáid mar theanga 

na cumarsáide agus an tsóisialaithe i measc na ndaltaí.  

 

Réiteach amháin a d’fhéadfadh a bheith ann is ea soláthar comhthreomhar ar oideachas trí mheán na 

Gaeilge agus oideachas trí mheán an Bhéarla i limistéar pleanála teanga Gaeltachta. Cé go bhfuil 

saincheisteanna ann faoi mhais chriticiúil maidir le hindéantacht do sholáthar comhthreomhar dá 

leithéid don oideachas trí mheán na Gaeilge agus trí mheán an Bhéarla, gan amhras tá limistéir sa 

Ghaeltacht ina mbeadh daonra na scoile dlúth a dhóthain le bunús a chur le comhdhlúthú nó 

athchumrú ar sholáthar scoile a cheadódh soláthar comhthreomhar d’oideachas trí mheán na Gaeilge 

agus oideachas trí mheán an Bhéarla. I gcásanna nach bhfuil sé indéanta oideachas trí mheán an 

Bhéarla a sholáthar mar rogha, ba chóir machnamh a dhéanamh ar an gcaoi is fearr chun tacú le 

cainteoirí óga Béarla an curaclam a rochtain i dteanga a scoile áitiúla agus tacaíocht a dtuismitheoirí a 

fháil chun é sin a dhéanamh.  

 

Tá ceist ann freisin faoi cén múnla atá cuí sna scoileanna sin atá aistrithe chuig teagasc trí mheán an 

Bhéarla, agus atá lonnaithe i limistéir ina bhfuil suim athnuaite, mar chuid den phróiseas pleanála 

teanga Gaeltachta, i gcothú na Gaeilge sa phobal agus i rochtain ar oideachas trí mheán na Gaeilge 

sna scoileanna áitiúla. Cé nach molann taighde ar bith ar oideachas na Gaeltachta go mbainfí úsáid as 

páirt-tumadh nó cur chuige dátheangach, d’fhéadfaí smaoineamh ar chur i bhfeidhm na gcur chuige 
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sin a cheadú mar bheart eatramhach chun cuidiú le gluaiseacht scoile aonair ó theagasc trí mheán an 

Bhéarla go dtí teagasc trí mheán na Gaeilge. 

 

4.5 Curaclam teanga 

 

Luann roinnt tráchtairí ar oideachas na Gaeltachta an gá le curaclam Gaeilge scartha nó saincheaptha 

a sholáthar a shásóidh riachtanais na scoláirí Gaeltachta, ach go háirithe iad siúd arb í an Ghaeilge a 

gcéad teanga.  

 

Molann Mac Donnacha (2005) go gcuirfí treoirlínte soiléire ar fáil maidir le haidhmeanna agus 

cuspóirí shiollabas na Gaeilge do chainteoirí dúchais na Gaeilge.  Aibhsíonn Ó Giollagáin agus Mac 

Donnacha (2008) an gá le polasaithe oideachais a fhorbairt, atá litearthach ó thaobh na 

teangeolaíochta de, atá ábalta aghaidh a thabhairt ar, agus idirdhealú a dhéanamh idir, riachtanais 

oideachais agus teangeolaíochta na gcainteoirí dúchais, murab ionann agus pobal na bhfoghlaimeoirí 

Gaeilge sa Ghaeltacht. Aibhsíonn Ó Laoire (2012), agus é ag tagairt do churaclam, scrúduithe agus 

struchtúir, go bhfuil gá le hidirdhealú a dhéanamh idir theagasc teanga sa Ghaeltacht agus teagasc na 

Gaeilge mar dhara teanga lasmuigh den Ghaeltacht.  Molann sé, ó tharla go bhfuil an teanga neadaithe 

i stair agus i gcultúr áitiúil na Gaeltachta, gur chóir don churaclam cuidiú le scoláirí na Gaeltachta 

léiriú a thabhairt ar thábhacht chomhaimseartha na hoidhreachta sin ina smaointe agus ina 

gcruthaitheacht mar phobal d’úsáideoirí teanga.  

 

Molann Gilleece et al. (2012) go gcuirfeadh CNCM riachtanais na scoileanna a fheidhmíonn trí 

mheán na Gaeilge, lena n-áirítear scoileanna Gaeltachta, san áireamh agus an curaclam teanga 

comhtháite nua do bhunscoileanna á ullmhú acu. 

 

Teachtaireacht a thagann suas arís agus arís eile i dtaighde Mhic dhonnacha (2005) maidir leis an 

gcuraclam teanga don Ghaeilge ag leibhéal na bunscoile is ea an gá atá ann le treoir shoiléir ag an 

leibhéal náisiúnta chun cleachtas a threorú maidir leis an uair inar chóir léitheoireacht Bhéarla agus 

Ghaeilge a thabhairt isteach go foirmiúil i mbunscoileanna Gaeltachta (Mac Donnacha, 2005). Is í an 

chomhairle a thugtar faoi láthair i gCuraclam na Bunscoile, 1999 ná nár chóir do scoileanna tosú ag 

léamh as Béarla agus as Gaeilge ag an am céanna. Tuairiscíonn Mac Donnacha et al. mar thoradh ar 

an easpa treorach seo, go bhfuil cleachtais éagsúla sna scoileanna Gaeltachta, fiú i scoileanna atá 

lonnaithe i limistéir Ghaeltachta le próifílí sochtheangeolaíochta cosúla. Tuairiscíonn Ó Duibhir agus 

Ní Bhaoill (2004) éagsúlacht den chineál céanna sa chleachtas i ngaelscoileanna.  

 

Luann Ó Laoire agus Harris (2006) nach bhfuil aon fhianaise taighde dhochloíte ann, go náisiúnta nó 

go hidirnáisiúnta, a thugann le fios cé acu is fearr tosú le litearthacht sa Bhéarla nó sa Ghaeilge i 

scoileanna Gaeltachta agus i ngaelscoileanna. Luann siad nach leor an taighde idirnáisiúnta atá ann 

faoi láthair le cinneadh a dhéanamh go soiléir ar shaincheist an tseichimh sa léitheoireacht i 

gcomhthéacs thumadh na Gaeilge, ar bhealach ginearálta nó i scoileanna ar leith, agus go bhfuil gá le 

taighde breise ar shealbhú teanga agus litearthachta i mbunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge.  Samhlaíonn tuarascáil ó CNCM (2006) go ndéanfadh taighde dá leithéid: 

 

 anailís a sholáthar ar thorthaí, tionchair agus iarmhairtí a bhíonn ag na cuir chuige éagsúla i leith 

teanga agus litearthacht a thabhairt isteach ar fhoghlaim agus forbairt teanga na leanaí i 

mbunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. 
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 díriú ar an délitearthacht le tagairt ar leith d’aistriú éifeachtúil na scileanna litearthachta a 

fhaightear i dteanga amháin go teanga eile.  

 

Fuair Parson agus Lyddy (2009) amach ina staidéar ar thorthaí na gcleachtas léitheoireachta in dhá 

scoil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, ceann díobh a thug isteach léitheoireacht an Bhéarla ar dtús 

agus an ceann eile a thug isteach léitheoireacht na Gaeilge ar dtús, nach bhféadfaí scóir na ngrúpaí le 

léitheoireacht an Bhéarla ar dtús agus na ngrúpaí le léitheoireacht na Gaeilge ar dtús a idirdhealú óna 

chéile i dtascanna Béarla nó Gaeilge. Áitíonn Parson agus Lyddy go dtacaíonn na tátail sin leis an 

tuairim nach bhfuil tábhacht chriticiúil leis an teanga ina dtugtar an léitheoireacht isteach go foirmiúil 

chomh fada agus a bhaineann le scil díchódaithe focal na chéad teanga níos déanaí nó le léitheoireacht 

focal na dara teanga. Mar sin féin, baineann siad de thátal as go mbeadh gá le comparáid ar scála níos 

mó idir scoileanna le Léitheoireacht an Bhéarla ar dTús (ERF) agus scoileanna le Léitheoireacht na 

Gaeilge ar dTús (IRF) sula dtiocfar ar thátail dheifnídeacha. 

 

Molann Gileece et al. (2012) freisin gur chóir tuilleadh taighde a dhéanamh ar thionchar na gcur 

chuige éagsúla maidir le tosú ar theagasc na léitheoireachta i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge, lena n-áirítear an tionchar atá ag tabhairt isteach na léitheoireachta Béarla agus Gaeilge ag an 

am céanna, agus an méid a ullmhaíonn obair luath teanga na leanaí chun an curaclam iomlán a 

rochtain trí Ghaeilge. 

 

Luann Ní Shéaghdha (2010) an easpa taighde nó treoir um polasaí maidir le tosú na léitheoireachta i 

scoileanna Gaeltachta. I bhfianaise an róil a bhíonn ag scoileanna i gcothú na Gaeilge mar theanga an 

phobail, agus na dtagarthaí do chaighdeáin ísle i litearthacht na Gaeilge i measc scoláirí na Gaeltachta, 

agus an inniúlacht íseal sa Ghaeilge i gcomparáid leis an mBéarla, molann Ní Shéaghdha go nglacfaí 

le polasaí litearthachta, ina mbeidh dhá bhliain de thumoideachas iomlán i scileanna litearthachta na 

Gaeilge, i scoileanna sna limistéir is láidre ina labhraítear an Ghaeilge.  

 

Ba chóir a nótáil go bhfuil seasamh soiléir glactha cheana féin ag tacadóirí na hearnála bunscoile 

Gaeltachta maidir le tosú na léitheoireachta. Molann an dréacht-teimpléad do pholasaí Gaeilge a 

d’ullmhaigh iar-Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta gur chóir do scoileanna tosú le litearthacht sa   

sa Ghaeilge i ranganna na naíonán. Molann sé nár chóir tosú ar scileanna litearthachta béil a 

bhaineann le rainn do pháistí, foghraíocht agus scéalaíocht sa Bhéarla roimh an téarma deiridh sna 

naíonáin shinsearacha agus nár chóir tosú le léitheoireacht fhoirmiúil sa Bhéarla go dtí rang a haon.  

 

Tráchtaireacht 

 

D’aibhsigh roinnt tráchtairí ar oideachas na Gaeltachta go raibh gá lena chinntiú go ndéanann an 

curaclam don Ghaeilge soláthar do riachtanais shainiúla na bhfoghlaimeoirí i scoileanna Gaeltachta.  

 

Thug ROS aitheantas foirmiúil don ghá le tús áite a thabhairt do riachtanais shainiúla na n-úsáideoirí 

céadteanga Gaeilge ina straitéis náisiúnta 2011 le feabhas a chur ar litearthacht agus uimhearthacht, 

Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol 2011-2020. Aibhsíonn an straitéis 

easnaimh ag leibhéal na bunscoile agus sa tsraith shóisearach i soláthar churaclam na Gaeilge 

d’fhoghlaimeoirí i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear foghlaimeoirí i 

scoileanna Gaeltachta. I measc na n-easnamh seo tá easpa airde ar fhorbairt scileanna cognaíocha agus 

smaointeoireachta ardoird na bhfoghlaimeoirí sa Ghaeilge. Tá aghaidh á thabhairt ar na nithe seo le 

roinnt gníomhartha, lena n-áirítear an leasú ar churaclaim na Gaeilge le torthaí foghlama agus ábhar ar 
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leith a shásaíonn riachtanais na gcainteoirí Gaeilge mar chéad teanga agus mar dhara teanga i 

scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear iad siúd i scoileanna Gaeltachta.  

 

Tá neart dul chun cinn déanta i gcur i bhfeidhm na ngníomhartha a luaitear sa straitéis náisiúnta 

litearthachta agus uimhearthachta maidir le leasú curaclaim don Ghaeilge ag leibhéil na bunscoile 

agus na hiar-bhunscoile. Tá obair ag dul ar aghaidh go maith ar churaclam teanga bunscoile 

comhtháite nua a fhorbairt don Bhéarla agus don Ghaeilge sna comhthéacsanna teanga éagsúla. 

Áireoidh an curaclam teanga nua soláthar do leanaí i scoileanna Gaeltachta agus cainteoirí Gaeilge 

mar chéad teanga. Foilseofar ábhar an churaclaim teanga nua do leanaí idir naíonáin agus rang a dó i 

2015 le cur i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2016. Tá sé beartaithe go bhfoilseofar an curaclam teanga 

nua do ranganna a trí go dtí a sé i 2017 le cur i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2018.  

 

Samhlaítear go dtabharfaidh curaclam teanga nua na bunscoile soiléiriú maidir le tosú ar theagasc na 

léitheoireachta agus na scríbhneoireachta foirmiúla sa Ghaeilge agus sa Bhéarla sna scoileanna uile, 

lena n-áirítear scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht.  

 

Sa tsraith shóisearach, tá tús curtha leis an obair ar shonrúchán nua don Ghaeilge a fhorbairt. Beidh an 

chomhpháirt béil ina cuid éigeantach den mheasúnú sa sonrúchán nua seo. Táthar ag súil go 

bhforbrófar gearrchúrsa speisialta roghnach freisin, a cheadóidh do scoláirí i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear iad siúd i scoileanna Gaeltachta, staidéar a 

dhéanamh agus creidiúint a fháil as rannpháirtíocht shaibhrithe leis an nGaeilge, le gnéithe breise den 

teanga sa bhreis ar a bhfuil san áireamh sa sonrúchán ábhair don Ghaeilge.  

 

Tá ceist an tsoláthair idirdhealaithe sa Ghaeilge do scoláirí i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge agus scoileanna Gaeltachta níos casta sa tsraith shinsearach, i bhfianaise an tionchair a 

d’fhéadfadh a bheith ag athrú ar bith ar phróisis iontrála don tríú leibhéal. Ní mór machnamh a 

dhéanamh ar sholáthar idirdhealaithe den chineál sin sa tsraith shinsearach i bhfianaise na taithí ar 

sholáthar idirdhealaithe sa tsraith shóisearach.  

 

Táthar ag súil go sásóidh na forbairtí curaclaim seo riachtanais na scoláirí atá ag foghlaim trí 

Ghaeilge, lena n-áirítear riachtanais chainteoirí dúchais na Gaeilge. Mar sin féin, beidh gá le 

monatóireacht rialta ar an méid ina ndéanann na forbairtí curaclaim atá molta é sin, i gcomhar le 

páirtithe leasmhara lena mbaineann, ar fhorbairt, cur i bhfeidhm agus ábhar na gcuraclam sin, lena 

chinntiú go bhfuil siad in oiriúint don fheidhm.  

 

4.6 Measúnú 

 

Téama coitianta sa taighde, ach go háirithe taighde a rinne suirbhé ar mhúinteoirí, is ea easpa na n-

uirlisí measúnaithe cuí trí Ghaeilge do leanaí sa Ghaeltacht agus i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán 

na Gaeilge. Mar shampla, d’aibhsigh comhairliúchán CNCM le múinteoirí maidir le teanga agus 

litearthacht i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (CNCM, 2007) easpa na n-uirlisí agus na 

n-acmhainní measúnaithe, lena n-áirítear trialacha caighdeánaithe le húsáid i mbunscoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. Ar an gcaoi chéanna, d’aibhsigh suirbhé COGG (2010) ar 

mhúinteoirí maidir le riachtanais speisialta oideachais i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge, lena n-áirítear scoileanna Gaeltachta, gur réimse riachtanais tosaíochta é soláthar na n-uirlisí 

measúnaithe ábhartha don earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.  Luaigh Harris et al. (2006) ina 

staidéar fadaimseartha ar ghnóthachtáil foghlaimeoirí sa Ghaeilge go bhfuil gá le suirbhéanna amach 
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anseo chun trialacha inniúlachta cuí a fhorbairt atá iomchuí do dhaltaí le leibhéil arda líofachta sa 

Ghaeilge. Chuideodh sé seo le pictiúr cruinn a fháil ar ghnóthachtáil dhaltaí le leibhéil inniúlachta an-

éagsúla sa Ghaeilge atá ag freastal ar scoileanna Gaeltachta. Molann Mac Donnacha et al. (2005) go 

dtabharfaí treoir shoiléir maidir le riaradh na dtrialacha inniúlachta do chainteoirí dúchais na Gaeilge i 

scoileanna Gaeltachta i bhfianaise an scéil go bhfuil na trialacha atá in úsáid as Béarla agus bunaithe 

ar na noirm do chainteoirí Béarla.  

 

Tugann an taighde le tuiscint freisin go bhfuil raon na gcur chuige measúnaithe a úsáidtear i seomraí 

ranga i scoileanna Gaeltachta teoranta. Mar shampla, aibhsíonn Gilleece et al. (2012) an chaoi inar 

chóir do mhúinteoirí i mbunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear scoileanna 

Gaeltachta, tacar níos leithne d’uirlisí measúnaithe a chur i bhfeidhm ar bhonn níos minice sa Bhéarla 

agus sa Mhatamaitic araon, lena n-áirítear seicliostaí déanta ag an múinteoir, breathnuithe a bhreactar 

síos, agus punanna foghlama.  

 

Tugann tuarascáil taighde COGG (2010) ar riachtanais speisialta oideachais i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge go bhfuil roinnt mhaith dul chun cinn déanta maidir le forbairt ar 

uirlisí measúnaithe atá oiriúnach do leanaí atá dátheangach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla agus a 

fhreastalaíonn ar riachtanais áirithe na bhfoghlaimeoirí, a bhfuil an Ghaeilge mar mháthairtheanga 

acu. Áiríonn trialacha dá leithéid trialacha caighdeánaithe sa Ghaeilge. Mar sin féin, luann tuarascáil 

COGG go bhfuil raon an ábhair agus na n-uirlisí measúnaithe atá ar fáil don Bhéarla i bhfad níos mó 

ná na cinn atá ar fáil don Ghaeilge, agus go bhfuil gá le monatóireacht, féachaint an sásóidh na huirlisí 

measúnaithe riachtanais earnála na scoileanna Gaeltachta amach anseo. Aibhsíonn an tuarascáil 

taighde seo freisin an tábhacht atá lena chinntiú go bhfuil na páirtithe leasmhara, lena n-áirítear 

múinteoirí, ar an eolas faoi na hábhair atá ar fáil don Ghaeilge agus a chinntiú go gcuireann na Ranna 

Oideachais, ó thuaidh agus ó dheas, cur chuige comhtháite i gcrích chun cuidiú le giaráil na saintaithí 

agus na n-acmhainní atá ann cheana maidir le riachtanais speisialta oideachais.  

 

Tráchtaireacht 

 

Is léir go bhfuil dul chun cinn suntasach sa soláthar ar ábhair mheasúnaithe a bhaineann le riachtanais 

Ghaeilge na bhfoghlaimeoirí i scoileanna Gaeltachta. Céim shuntasach chun tosaigh is ea forbairt na 

dtrialacha caighdeánaithe atá normaithe do dhaonra na mbunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge, lena n-áirítear scoileanna Gaeltachta. Mar chuid den athchóiriú ar an tsraith shóisearach, tá 

obair ar bun chun trialacha caighdeánaithe a fhorbairt sa Ghaeilge do lucht an dara bliain.  Is léir, 

áfach, go bhfuil gá lena chinntiú ar bhonn leanúnach go bhfuil nádúr na dtrialacha atá ar fáil, na cinn 

is criticiúla ar a laghad, oiriúnach le tástáil a dhéanamh ar inniúlachtaí chainteoirí dúchais na Gaeilge.  

 

Mar sin féin, ní mór na deacrachtaí praiticiúla a bhaineann le normú trialacha do chainteoirí dúchais  

Gaeilge a chur san áireamh, ar nós líon beag na ndaoine atá i gceist do chúiseanna samplála, agus 

dúshláin a bhaineann le héagsúlachtaí canúna. Maidir le tacú le soláthar ar réim trialacha chomh 

leathan agus is féidir, b’fhiú fiosrú a dhéanamh faoin gcumas le comhordú níos fearr thuaidh / theas ar 

an saineolas agus ar na hábhair atá ar fáil cheana, leis na páirtithe ábhartha páirteach, ar nós na 

seirbhísí síceolaíochta, gníomhaireachtaí curaclaim, agus COGG. 
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4.7  Deimhniú cáilíochta 

 

Molann roinnt de na tuarascálacha taighde go mbunófaí Cigireacht ar leith nó rannóg ar leith den 

Chigireacht do scoileanna Gaeltachta. Molann Mac Donnacha et al. (2005) go mbunófaí brainse 

tiomnaithe scoite den Chigireacht le meastóireacht a dhéanamh agus le comhairle a thabhairt ar an 

soláthar oideachais i scoileanna Gaeltachta agus ar scaipeadh an dea-chleachtais i dteagasc na 

Gaeilge. Molann na taighdeoirí go ndéanfadh an brainse nua seo den Chigireacht a ghnó ar fad trí 

Ghaeilge faoi choimirce COGG, cé go leanfadh sé den obair le Cigireacht ROS agus ag tuairisciú di. 

Molann Ó Giollagáin et al. (2007) freisin go ndéanfaí Seirbhís Cigireachta na Scoileanna do 

scoileanna Gaeltachta a tharmligean le COGG mar fhoras reachtúil nuabhunaithe.  

 

Tráchtaireacht 

 

Níl glactha ag rialtais agus ag Airí Oideachais éagsúla i ndiaidh a chéile le hargóintí chun Cigireacht 

ar leith a bhunú do scoileanna Gaeltachta. I gcainteanna ar dhearadh na straitéise 20 bliain don 

Ghaeilge, mar shampla, luaigh ROS an chontúirt go mbeadh bloghadh sa chreat meastóireachta agus 

measúnaithe atá i scoileanna cheana dá bharr agus go ndéanfadh sé dochar, seachas maitheas, don 

chomhtháthú thar an córas oideachais ina iomlán. Aibhsíonn tuarascáil ón Eagraíocht um Chomhar 

agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) i 2013 an tábhacht atá le comhtháthú ar na heilimintí uile den 

mheastóireacht agus den mheasúnú lena n-áirítear meastóireacht ar chórais, meastóireacht sheachtrach 

scoile, meastóireacht inmheánach scoile, breithmheas múinteoirí agus measúnú ar scoláirí, d’fhonn 

feabhsúchán a chothú ag leibhéil uile an chórais oideachais. Ina theannta sin, luann Tuairisc Chúlra 

Tíre OECD d’Éirinn (ROS, 2012) go bhfuil córas cuimsitheach de mheastóireacht sheachtrach ar bun 

le meastóireacht a dhéanamh ar scoileanna in Éirinn.   

 

Mar chuid dá clár cigireachta, cuireann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna cigireachtaí i 

gcrích trí Ghaeilge sna bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna uile i limistéir Ghaeltachta, ag teacht 

leis an rogha teanga áitiúil sa mhéid agus a bhíonn an cumas acu é sin a dhéanamh. Áiríonn 

cigireachtaí ar scoileanna Gaeltachta ag leibhéal na bunscoile meastóireachtaí scoile uile, cigireachtaí 

teagmhasacha agus cigireachtaí leantacha. I rith na bliana 2013, mar shampla, chuir an Chigireacht 

cuairteanna tacaíochta um fhéinmheastóireacht scoile ar fáil trí Ghaeilge go dtí thart ar cheithre 

chúigiú de scoileanna Gaeltachta nó lán-Ghaeilge ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. I 

rith na bliana 2013, rinne an Chigireacht cigireachtaí ar thart ar aon chúigiú de na bunscoileanna 

Gaeltachta nó lán-Ghaeilge, agus i thart ar dhá thrian de na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta nó lán-

Ghaeilge. 

 

Leanann an Chigireacht freisin de chur lena cumas seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge trína próisis 

earcaíochta agus tríd an gclár um fhorbairt ghairmiúil leanúnach a chuireann sí ar fáil do chigirí. 

Déanta na fírinne, bronntar marcanna breise as ard-inniúlacht sa Ghaeilge sa phróiseas earcaíochta do 

chigirí bunscoile agus iar-bhunscoile. Caitear suas le €10,000 in aghaidh na bliana ar dheiseanna 

forbartha gairmiúla sa Ghaeilge a sholáthar do chigirí.  

 

Mar sin féin, is dúshlán don Chigireacht ag leibhéal na hiar-bhunscoile é raon speisialtóirí ábhair a 

bheith acu le hinniúlacht sa Ghaeilge chun meastóireachtaí a dhéanamh ar an soláthar trí Ghaeilge. Is 

dócha go méadófaí ar an dúshlán seo dá mbunófaí Cigireacht ar leith don Ghaeltacht. Ar na roghanna 

atá ann le cur le cumas na Cigireachta meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar thar ábhair uile trí 
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Ghaeilge tá earcaíocht ionchasach ar mheastóirí comhlacha ar bhonn riachtanais ó earnáil an 

oideachais trí mheán na Gaeilge.  

 

4.8  Bainistíocht agus ceannaireacht scoile 

 

Aibhsíonn an taighde an ról lárnach atá ag bainistíocht agus ceannaireacht na scoile ar sheachadadh an 

tsoláthair oideachais trí Ghaeilge i limistéir Ghaeltachta.  

 

Molann Ní Shéaghdha (2010), de cheal polasaí agus treorach soiléire ón stát, go gcaithfidh príomhoidí 

na mbunscoileanna Gaeltachta a bheith onnghníomhach maidir le soláthar trí mheán na Gaeilge. 

Molann sí gur chóir do phríomhoidí scoileanna sna limistéir Ghaeltachta is minice ina labhraítear 

Gaeilge:  

 

 dul i gcomhar le foireann na scoile agus leis an mbord bainistíochta chun polasaí agus aidhmeanna 

soiléire a dhréachtú maidir le dea-chleachtais saibhrithe, sealbhaithe agus sóisialaithe teanga do 

leanaí a bhfuil an Ghaeilge acu mar chéad teanga, mar aon le daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge mar 

dhara teanga 

 teacht le chéile chun aontú ar an dea-chleachtas maidir le saibhriú, sealbhú agus sóisialú teanga 

d’fhonn comhairle a chur ar thuismitheoirí agus ar na pobail áitiúla 

 cruinnithe eolais a thionól do thuismitheoirí chun míniú a thabhairt ar éiteas teanga na scoile agus 

ar fhreagracht na scoile freastal ar riachtanais na gcainteoirí dúchais Gaeilge agus na 

bhfoghlaimeoirí Gaeilge araon 

 tacaíocht agus comhairle a lorg ó na heagraíochtaí teanga áitiúla, ó na hinstitiúidí náisiúnta 

oideachais, ó bhoird bhainistíochta agus ó choistí tuismitheoirí ina gcuid scoileanna maidir leis an 

dea-chleachtas a chur i bhfeidhm. 

 

Díríonn taighde eile ar an gcaoi inar féidir cumas na bainistíochta agus na ceannaireachta scoile a 

fheabhsú ag tacú le seachadadh sholáthar an oideachais i limistéir Ghaeltachta. Den chuid is mó, 

baineann na moltaí le hathruithe struchtúrtha agus le breisoiliúint ar phríomhoidí.  

 

Aibhsíonn Mac Donnacha et al. (2005) na dúshláin maidir le bainistíocht agus éascú na foghlama a 

tharlaíonn mar thoradh ar mhéid bheag agus cumraíocht ilranga atá ar fhormhór na scoileanna 

Gaeltachta ag an mbunleibhéal. Molann siad freisin nach bhfuil an bealach ina bhfuil soláthar na 

bunscolaíochta struchtúrtha in oiriúint don fheidhm a thuilleadh, toisc nach gcuireann sé san áireamh 

na hathruithe a tharla i limistéir Ghaeltachta, ar nós dlús daonra níos ísle, feabhas ar infreastruchtúr na 

mbóithre agus rochtain ar iompar. D’fhonn riarachán níos éifeachtúla a bheith ar na scoileanna, agus a 

chinntiú go gcuirfear an t-oideachas is fearr ar fáil trí Ghaeilge do dhaltaí na Gaeltachta, molann Mac 

Donnacha et al. go ngabhfadh COGG, i gcomhar le príomhoidí agus boird bhainistíochta na 

scoileanna, le próiseas athbhreithnithe ar thodhchaí na scoileanna i bhfianaise roinnt roghanna mar 

seo a leanas: 

 cónascadh scoileanna 

 úsáid a bhaint as molscoileanna (hub schools) a chuirfeadh seirbhísí agus ranganna ar leith ar fáil 

do scoileanna sa chomharsanacht 

 grúpaí scoileanna (clustering) – trína mbeadh scoileanna i gceantair faoi leith ag feidhmiú i 

gcomhar le chéile chun acmhainní, bainisteoir riaracháin agus seirbhísí rúnaíochta a roinnt 

 cónaidhm scoileanna ina mbeadh roinnt scoileanna beaga i gceantar á riar ag aon 

bhainisteoir/phríomhoide amháin. 
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Deir Mac Donnacha et al. (2005) gur fiú machnamh ar leith a dhéanamh ar ghrúpaí bunscoileanna i 

gcás scoileanna ina bhfuil ceathrar múinteoirí nó níos mó. Molann siad freisin gur chóir scoileanna 

ina bhfuil 1-3 mhúinteoir cónascadh más féidir ina n-aonaid scoile le ceathrar múinteoirí nó níos mó, 

cé nach mbeidh sé seo indéanta i gcás roinnt scoileanna ar chúiseanna geografacha. Molann Mac 

Donnacha et al. freisin go ndéanfaí machnamh ar phríomhoide riaracháin a cheapadh do scoileanna 

cónasctha nuair a cheaptar an ceathrú múinteoir ranga.  

 

Ar an gcaoi chéanna, molann Mac Donnacha (2005), go ndéanfaí athchóiriú ar na socruithe riaracháin 

agus bainistíochta do scoileanna dara leibhéal sa Ghaeltacht, ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga 

teagaisc, i bhfianaise na ndúshlán maidir le rochtain ar áiseanna teagaisc Gaeilge cuí agus múinteoirí 

atá ábalta teagasc trí Ghaeilge. Ach go háirithe, moltar go gcuirfear na scoileanna dara leibhéal 

Gaeltachta atá tiomanta don teagasc trí mheán na Gaeilge faoi choimirce aon struchtúir riaracháin 

agus bainistíochta amháin. 

 

Aibhsíonn Mac Donnacha an gá le breisoiliúint a chur ar phríomhoidí, ach go háirithe maidir le 

polasaí agus pleanáil teanga i scoileanna Gaeltachta agus a dtuiscint ar an tumoideachas. Molann sé 

go n-ordódh COGG cúrsa ionduchtaithe do phríomhoidí i scoileanna Gaeltachta a chlúdódh:  

 ról agus feidhmeanna an phríomhoide 

 scileanna ceannaireachta scoile 

 prionsabail agus dea-chleachtas an tumoideachais 

 pleanáil scoile agus pleanáil teanga i scoileanna Gaeltachta. 

 

Molann Mac Donnacha freisin go bhforbrófaí líonra náisiúnta do phríomhoidí bunscoile agus iar-

bhunscoile Gaeltachta. Molann Máirtín (2006) go ndéanfadh COGG caidreamh le Líonra Phríomhoidí 

Bunscoile na hÉireann (LPBÉ) agus na seirbhísí tacaíochta do phríomhoidí maidir le plé ar na 

riachtanais ar leith pleanála, forbartha agus tacaíochta atá ag príomhoidí nuacheaptha i 

ngaelscoileanna agus a chinntiú go bhfuil rochtain acu trí Ghaeilge ar an bhforbairt ghairmiúil atá de 

dhíth chun a ról a chomhlíonadh go héifeachtúil. D’fhéadfaí a leithéid a leathnú freisin chuig 

príomhoidí i scoileanna Gaeltachta.  

 

Aibhsíonn an taighde freisin an gá atá le breisoiliúint ar bhoird bhainistíochta i bhfianaise na 

riachtanas oideachais ar leith a bhaineann le scoileanna Gaeltachta.  Molann Mac Donnacha (2005) go 

bhfaigheadh boird bhainistíochta oiliúint ar leith ar a ról i bpolasaithe agus pleanáil teanga i 

scoileanna Gaeltachta, agus ar phrionsabail an tumoideachais, trí chúrsaí eagraithe ag COGG. 

 

Tráchtaireacht 

 

Tá fianaise shuntasach sa taighde oideachais i gcoitinne go mbíonn tionchar suntasach ag cáilíocht na 

ceannaireachta scoile ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama i scoileanna (m.sh., Leithwood et al., 

2004; Hargreaves agus Fink, 2006; Robinson et al., 2008). Thabharfadh an taighde ar oideachas na  

Gaeltachta freisin, i bhfianaise an iliomad dúshlán atá os comhair scoileanna Gaeltachta, go bhfuil 

ceannaireacht éifeachtúil scoile riachtanach chun fís shoiléir a bhunú de na spriocanna teanga agus 

oideachais i ngach scoil, chun feidhmiú na spriocanna sin a thiomáint, agus chun an tacaíocht a fháil 

atá de dhíth ó na baill uile i bpobal na scoile.  

Léiríonn an taighde náisiúnta go mbíonn ról riachtanach ag rannpháirtíocht onnghníomhach na 

bpríomhoidí i soláthar rathúil an oideachais ard-cháilíochta trí mheán na Gaeilge. Léiríonn sé seo an 
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gá do phríomhoidí i scoileanna Gaeltachta an t-eolas agus an scil riachtanach a bheith acu le freastal 

ar na riachtanais ar leith a bhaineann le ceannaireacht agus bainistíocht ar scoil Ghaeltachta. Ach go 

háirithe, tá sé tábhachtach go gcuirtear ar chumas na bpríomhoidí páirt a ghlacadh san fhorbairt ar 

pholasaithe agus pleananna teanga dá scoileanna, agus go bhfuil siad ar an eolas go hiomlán faoin 

taighde ar chleachtas oideolaíoch a bhaineann le hoideachas trí mhionteanga agus tumoideachas. Ar 

an gcaoi chéanna, tá sé tábhachtach go dtugtar tacaíocht do bhoird bhainistíochta ina ról 

ceannaireachta i gcomhthéacs na scoile Gaeltachta.  

 

Aibhsíonn an taighde ar oideachas na Gaeltachta an gá le hionduchtú agus le soláthar FGL 

saincheaptha do phríomhoidí i scoileanna Gaeltachta. Leagann sé béim freisin ar líonraí gairmiúla ar 

leith a bhunú do phríomhoidí ar scoileanna Gaeltachta. Tá rochtain cheana féin ag príomhoidí i 

scoileanna Gaeltachta ar an tacaíocht ionduchtaithe agus FGL a chuireann na gníomhaireachtaí 

tacaíochta náisiúnta ar fáil faoi choimirce na Roinne, na heagraíochtaí gairmiúla atá mar ionadaithe ag 

na príomhoidí, agus grúpaí tathanta, ar nós Gaelscoileanna Teoranta agus Eagraíocht na Scoileanna 

Gaeltachta. Chomh maith leis sin, beidh rochtain acu ar sheirbhísí meantóireachta agus cóitseála a 

sholáthrófar tríd an Ionad Náisiúnta don Cheannaireacht Scoile. Cé go sásóidh an soláthar seo 

riachtanais cheannaireachta agus bhainistíochta na bpríomhoidí ar bhealach ginearálta, is gá a 

chinntiú, mar atá aibhsithe ag an taighde ar an oideachas sa Ghaeltacht, go dtugtar aghaidh ar na 

riachtanais ar leith a bhaineann le bainistíocht agus ceannaireacht i gcomhthéacs scoile Gaeltachta, ar 

bhealach soiléir comhordaithe. Luann an taighde ar an oideachas Gaeltachta an luach atá le 

gníomhaireacht ar leith a bheith ann, amhail COGG, d’fhonn comhairle a chur maidir le riachtanais 

FGL do phríomhoidí, comhordú a dhéanamh ar thacaí do phríomhoidí scoileanna Gaeltachta, agus 

caidreamh a dhéanamh le soláthraithe FGL atá ann faoi láthair. Is fiú moladh mar sin a fhiosrú, ach le 

haird mar is cuí ar róil agus freagrachtaí na bpáirtithe atá páirteach cheana féin go díreach nó go 

hindíreach i soláthar dá leithéid.  

 

Molann an taighde ar an oideachas Gaeltachta freisin go ndéanfaí athchóiriú ar struchtúir riaracháin 

agus bainistíochta i scoileanna Gaeltachta. Baineann moladh amháin, ar fiú go mór machnamh a 

dhéanamh air, le grúpáil nó le cónaidhm de bhunscoileanna beaga chun cuidiú le comhroinnt 

acmhainní, bainisteoir riaracháin, agus seirbhísí rúnaíochta.  B’fhéidir go gcuideodh socrú grúpála 

freisin le comhroinnt acmhainní breise teagaisc agus saineolais chun tacú le mionlach na gcainteoirí 

dúchais Gaeilge scaipthe thar scoileanna. Baineann moladh eile le cónascadh ar bhunscoileanna ina 

bhfuil idir mhúinteoir amháin agus triúr, nuair atá a leithéid cuí ó thaobh na geografaíochta de, 

d’fhonn a chinntiú go bhfuil ceathrar múinteoirí príomhshrutha ar a laghad ag na haonaid scoile 

aonair. Tá buntáistí ag baint le hathchumraíocht ar scoileanna ar an mbealach seo, i dtéarmaí rochtain 

níos fearr a chinntiú do mhúinteoirí agus daltaí ar acmhainní cuí agus rochtain a cheadú ar sholáthar 

comhthreomhar trí mheán na Gaeilge agus trí mheán an Bhéarla laistigh de limistéar Gaeltachta 

amháin. Níor mhór don mhachnamh maidir le poitéinseal an rogha seo, áfach, na fógraí a rinneadh i 

mí Feabhra 2015 maidir leis an todhchaí do scoileanna beaga a chur san áireamh. 

 

Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, d’fhéadfadh an moladh go gcuirfí scoileanna dara leibhéal Gaeltachta  

a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge faoi aon struchtúr amháin riaracháin agus bainistíochta, i 

bprionsabal, cuidiú le soiléire, comhsheasmhacht agus comhghleacaíocht in earnáil na hiar-

bhunscoile. I bhfianaise scaipeadh geografaíochta na scoileanna, áfach, is dócha go mbeadh sé 

costasach agus deacair le hoibriú, agus b’fhéidir nach mbainfeadh sé amach an toradh atá de dhíth.  
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4.9  Polasaí iontrála 

 

Glacann cuid den taighde ar oideachas na Gaeltachta suíomh radacach maidir le polasaithe iontrála 

d’fhonn tacú le sóisialú agus úsáid na Gaeilge i measc chainteoirí dúchais na Gaeilge, agus cuidiú leo 

inniúlacht sa teanga, a bheadh inchurtha le cainteoirí dúchais, a bhaint amach.   

 

D’fhonn soláthar níos éifeachtúla a bheith ann i soláthar an oideachais trí mheán na Gaeilge, molann 

Mac Donnacha (2005) go ndéanfaí athbhreithniú ar pholasaithe iontrála na scoileanna Gaeltachta dara 

leibhéal atá ag teagasc trí Ghaeilge agus a ghlacann le scoláirí ó bhunscoileanna lasmuigh den 

Ghaeltacht. Dar le Mac Donnacha, ba chóir go mbeadh clárú in iar-bhunscoileanna dá leithéid ar an 

gcoinníoll go bhfuair an dalta atá ag déanamh iarratais oideachas trí mheán na Gaeilge ag an 

mbunleibhéal, go bhfuil leibhéal ard inniúlachta sa Ghaeilge aige, agus go dtaispeánann sé tiomantas 

d’úsáid na Gaeilge mar theanga cumarsáide sa timpeallacht scoile.  

 

Molann Ó Giollagáin et al. (2007) go gcumfaí polasaí iontrála do scoileanna sna limistéir Ghaeltachta 

leis an gcion is airde de chainteoirí dúchais na Gaeilge, a chinntíonn go bhfuil leanaí a chláraíonn do 

scoil, ina gcainteoirí inniúla Gaeilge. Molann siad freisin, ag leibhéal na hiar-bhunscoile, go mbeadh 

an polasaí iontrála teoranta do leanaí a labhraíonn Gaeilge sa bhaile agus do leanaí a bhfuil 

bunoideachas trí mheán na Gaeilge faighte acu. Samhlaíonn Ó Giollagáin et al. freisin go mbeadh 

polasaí iontrála do scoileanna Gaeltachta ar cheann de na machnaimh polasaí a bheadh tarmligthe le 

COGG.  

 

Tráchtaireacht 

 

Molann roinnt den taighde ar oideachas na Gaeltachta go bhforbrófaí polasaithe iontrála do scoileanna 

atá lonnaithe sna limistéir Ghaeltachta leis an gcion is mó de chainteoirí Gaeilge nach gceadódh 

rochtain ach dóibh siúd leis an inniúlacht riachtanach sa Ghaeilge nó tiomantas don Ghaeilge.  

Níl a leithéid de mholadh ag teacht leis an gcreat rialála d’iontrálacha scoile, mar atá léirithe sa 

Dréachtscéim Ghinearálta do Bhille Oideachais (Ligean Isteach ar Scoileanna) agus na dréacht-

rialacháin a foilsíodh i Meán Fómhair na bliana 2013, a chuirfear ar bun lena chinntiú go bhfuil 

comhsheasmhacht, cothroime agus trédhearcacht i bpolasaithe iontrála na scoileanna uile agus sa 

tseirbhís a chuireann siad ar fáil do thuismitheoirí.   

Tá soláthar sa chreat go gcaithfidh scoileanna glacadh leis na hiarrthóirí uile ach amháin má tá ró-

éileamh ann - sa chás sin, is féidir leo ord tosaíochta a dhéanamh bunaithe ar chritéir ró-éilimh, ar an 

gcoinníoll nach bhfuil critéir dá leithéid neamhdhleathach. Ní chuireann na dréacht-rialacháin, a 

foilsíodh leis an dréachtscéim ghinearálta, cosc ar úsáid na scoileanna friothálacha mar chritéar ró-

éilimh. Mar sin, beidh iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge ábalta tús áite a 

thabhairt d’iarrthóirí ó bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, más mian leo. Cuireann 

na moltaí reachtúla cosc, áfach, ar úsáid agallamh roimh rollaithe, lena n-áirítear agallaimh chun a 

bhunú go sásaíonn iarrthóir nó a thuismitheoirí critéar teanga. Tá cosc freisin ar thosaíocht bunaithe ar 

inniúlacht acadúil iarrthóra. 

Cuireadh an dréachtscéim ghinearálta agus na dréacht-rialacháin faoi bhráid Chomhchoiste an 

Oireachtais um Oideachas agus Coimirce Shóisialach chun plé poiblí iomlán a cheadú. I dtuarascáil 
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an Chomhchoiste bhí an dá thátal seo a leanas maidir le scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge: 

 D’fhéadfaí machnamh a dhéanamh ar riachtanais teangeolaíochta ar leith agus stádas na 

scoileanna laistigh de Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta (LPTGanna), mar a shainítear in 

Acht na Gaeltachta, 2012 iad, agus an próiseas pleanála teanga atá á chur i bhfeidhm faoi 

choimirce na Roinne Ealaín, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

 Ní mór don reachtaíocht atá beartaithe an gá le sláine na scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge a chur san áireamh, agus a chinntiú nach dtarlaíonn leithcheal ar bith maidir le hiontráil. 

D’fhéadfadh an reachtaíocht atá beartaithe an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur san 

áireamh, trí thosaíocht ard a ligean ina bpolasaithe rollaithe don chéatadán beag de pháistí scoile 

atá ina gcainteoirí dúchais Gaeilge (lasmuigh den Ghaeltacht). 

 

Maidir leis na tátail thuas, beidh aird ag na moltaí reachtúla ar fhorálacha Acht na Gaeltachta, 2012 

agus na próisis pleanála teanga atá ar bun.  

 

4.10  Pleanáil scoile uile 

 

Sa taighde a rinne Mac Donnacha (2005) agus Ní Shéaghdha (2010), aibhsítear an tábhacht atá le 

pleananna teanga scoile uile chun cur chuige an tumoideachais a chur i bhfeidhm, scileanna 

litearthachta Gaeilge a fhorbairt, agus sóisialú Gaeilge na bhfoghlaimeoirí a bhaint amach. Molann na 

taighdeoirí seo gur léiriú é soláthar polasaithe teanga dá leithéid, le comhaontú na mbord 

bainistíochta, ar thiomantas na scoileanna d’úsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáide agus teagaisc 

sa timpeallacht scoile, agus gur chóir iad a roinnt le tuismitheoirí.  

 

Molann Mac Donnacha gur chóir tacú le forbairt na bpolasaithe teanga i scoileanna Gaeltachta trí 

fhorbairt ar theimpléad de pholasaí samplach agus treoir a sholáthar ar an gcaoi le polasaí dá leithéid a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.  

 

Tráchtaireacht  

 

Thabharfadh an fhianaise le tuiscint gur féidir ról riachtanach a bheith ag pleananna scoile uile i 

gcothú na teanga agus soláthar an oideachais trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta.   

 

Chun tacú le scoileanna i bhforbairt a bpleananna teanga scoile uile, d’fhorbair iar-Eagraíocht na 

Scoileanna Gaeltachta, le tacaíocht ó COGG, teimpléad polasaí scoile uile do bhunscoileanna 

Gaeltachta, Teimpléad do Pholasaí Gaeilge do Bhunscoil Ghaeltachta. Spreagann an doiciméad seo 

scoileanna lena dtiomantas don oideachas trí Ghaeilge a shoiléiriú trí phlé le roinnt gnéithe lena n-

áirítear: 

 

 cur chuige tumoideachais iomlán a chur i bhfeidhm don tsraith naíonán 

 scileanna litearthachta sa Ghaeilge a thabhairt isteach ar dtús i ranganna na naíonán, agus tabhairt 

isteach na léitheoireachta foirmiúla sa Bhéarla a chur siar go dtí rang a haon 

 forbairt ar inniúlacht leanaí sa Bhéarla a chinntiú 

 timpeallacht Ghaeilge a chothú 

 an Ghaeilge a chothú mar theanga chumarsáide i measc foghlaimeoirí 
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 tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi thábhacht na Gaeilge, tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi 

pholasaí na scoile agus tacú le tuismitheoirí in úsáid na Gaeilge 

 ionchais a shoiléiriú maidir le baill foirne a earcú 

 ionchais a shoiléiriú do bhaill foirne maidir le héiteas Gaeilge na scoile 

 acmhainní Gaeilge a úsáid, lena n-áirítear Séideán Sí 

 ábhair mheasúnaithe Gaeilge a úsáid, nuair is ann dóibh 

 tacaíocht foghlama don Ghaeilge a sholáthar, nuair is gá 

 ionchuir á sholáthar trí Ghaeilge ag cuairteoirí scoile 

 gníomhaíochtaí curaclaim agus seach-churaclaim á sheachadadh trí Ghaeilge 

 úsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáide i ngach cruinniú agus comhfhreagras. 

 

Ba chóir machnamh a dhéanamh anois ar theimpléad polasaí agus pleanála cosúil leis sin a fhorbairt 

atá saincheaptha do riachtanais na hiar-bhunscoile. Ba chóir machnamh a dhéanamh freisin ar an ról a 

d’fhéadfadh a bheith ag COGG sa chomhordú ar fhorbairt teimpléad pleanála den chineál sin i 

gcomhar le gníomhaireachtaí ábhartha, amhail an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

(SFGM).  

 

4.11 Acmhainní chun tacú le teagasc agus foghlaim 

 

Sa taighde ar oideachas na Gaeltachta is minic a luaitear an gá le haghaidh réimse leathan 

d’acmhainní ardcháilíochta chun tacú le teagasc agus foghlaim trí Ghaeilge. Aibhsíonn taighde le Mac 

Donnacha (2005) agus Mac Donnacha et al. (2005) an chaoi inar féidir leis an easpa ar acmhainní 

teagaisc na Gaeilge, agus úsáid ábhar Béarla mar thoradh, dochar a dhéanamh do sholáthar eispéiris 

iomlán an tumoideachais sa Ghaeilge d’fhoghlaimeoirí agus d’fhorbairt inniúlacht na scoláirí sa 

Ghaeilge. Luann Mac Donnacha et al. go mbaineann an dúshlán, ní hamháin lena chinntiú go bhfuil 

acmhainní cuí ar fáil, ach lena chinntiú, nuair atá siad ar fáil, go mbaineann scoileanna agus 

múinteoirí úsáid astu. Toisc chriticiúil ina leith seo is ea a chinntiú go bhfuil inneachar teanga na n-

ábhar Gaeilge a chuirtear ar fáil inrochtana do na foghlaimeoirí (CNCM, 2006a; Mac Donnacha, 

2005). Aibhsíonn na taighdeoirí seo an tábhacht a bhaineann le toisc chriticiúil eile a chinntiú go 

bhfuil múinteoirí ar an eolas faoi na hacmhainní atá ar fáil. 

 

Molann Mac Donnacha et al. (2005) go mbeadh mór-ról ag múinteoirí i gcomhairle a thabhairt ar 

thosaíochtaí maidir le soláthar acmhainní do theagasc trí Ghaeilge, agus go mbunófar struchtúr a 

thugann ról gairmiúil do mhúinteoirí in ábhair teagaisc a fhorbairt. Mar shampla, molann na 

taighdeoirí seo go bhféadfaí éascú agus oiliúint i bhfoilsiú ábhar tacaíochta a sholáthar do ghrúpaí 

múinteoirí a thagann le chéile chun ábhair teagaisc dá leithéid a fhorbairt dá ranganna. Molann siad 

freisin go mbunófaí seirbhís eolais, margaíochta agus dáileacháin maidir le hábhair oideachais atá ar 

fáil as Gaeilge agus go mbeadh ar scoileanna Gaeltachta a dtiomantas d’úsáid ábhair Gaeilge a 

dhearbhú ina bplean scoile agus ina bpolasaí Gaeilge.   

 

Fuair Ní Thuairisg (2014) amach gurb é ceann de na dúshláin shuntasacha do mhúinteoirí in iar-

bhunscoileanna Gaeltachta ná neamhoiriúnacht na n-acmhainní teagaisc agus foghlama. Mar sin féin, 

baineann Ní Thuairisg de thátal as gur dúshlán é atá bunaithe den chuid is mó ar easpa oiliúna do 

mhúinteoirí in úsáid agus dearadh acmhainní, murab ionann agus easpa na n-acmhainní oiriúnacha 

don chóras oideachais sa Ghaeltacht. 
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Aibhsíonn an taighde ar oideachas Gaeltachta freisin an gá le feabhas a chur ar sholáthar ábhar 

léitheoireachta sa Ghaeilge, is é sin a chinntiú go bhfuil raon imleor d’ábhar léitheoireachta atá 

oiriúnach don aois sa teanga ar fáil (CNCM, 2006a), agus freisin go gcuirtear ábhar léitheoireachta 

bunaithe ar litríocht áitiúil na limistéar Gaeltachta ar fáil (Mac Donnacha, 2005). Molann Mac 

Donnacha go gcuirfí catalóg ar fáil den ábhar léitheoireachta atá ar fáil do na haoisghrúpaí éagsúla i 

scoileanna Gaeltachta.  

 

Tagraíonn taighde a d’fhoilsigh Ní Shéaghdha (2010) don chaoi ina bhfuil teagasc na Gaeilge i neart 

scoileanna Gaeltachta á thacú ag úsáid Séideán Sí, an clár comhtháite teanga do bhunscoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, a forbraíodh agus a foilsíodh i dtogra comhoibríoch ina raibh an 

Roinn Oideachais agus Scileanna, Foras na Gaeilge, COGG agus Ionad Oideachais Dhún na nGall 

páirteach. Thug na scoileanna a ghlac páirt sa staidéar a rinne Ní Shéaghdha aitheantas mór do ról 

Séideán Sí i dtacú le saibhriú teanga agus sealbhú teanga ag cainteoirí dúchais na Gaeilge agus i 

soiléiriú ar chaighdeán na Gaeilge le teagasc i scoileanna Gaeltachta. Baineadh úsáid iomlán as 

Séideán Si i mbreis agus leath de na scoileanna a ghlac páirt ina staidéar agus baineadh úsáid as cuid 

de sa chuid eile. I measc na saincheisteanna a d’ardaigh na scoileanna bhí leibhéal an dúshláin sa 

chlár d’fhoghlaimeoirí ar bheagán Gaeilge, an dúshlán a ghabhann le seachadadh an chláir i 

gcomhthéacsanna ilghrád, neamhleorgacht an chláir i dtacú le forbairt na feasacht fóneolaíochta, agus 

easpa treorach ar theagasc na Gaeilge mar chéad teanga agus mar dhara teanga i seomraí ranga 

Gaeltachta.   

 

Tráchtaireacht 

 

Ó foilsíodh an taighde níos luaithe a luaitear thuas, tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le 

soláthar ábhar Gaeilge do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. Tá sainordú reachtúil ag 

COGG faoi réir Ailt 31, Acht Oideachais, 1998, pleanáil agus comhordú a dhéanamh ar sholáthar 

téacsleabhar agus acmhainní do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, agus tá ról lárnach 

aige i gcomhardú ar an soláthar feabhsaithe seo. Tá neart de na moltaí a luaitear sa taighde náisiúnta, 

maidir le feabhas a chur ar sholáthar agus rochtain ar acmhainní trí mheán na Gaeilge, curtha san 

áireamh sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2011-2020 agus maidir le neart acu, tá aghaidh tugtha 

orthu agus leantar d’aghaidh a thabhairt orthu. Go deimhin, chuir COGG eolaí acmhainne ar fáil ar 

líne a thugann cur síos ar raon leathan na n-ábhar atá ar fáil chun tacú le teagasc na Gaeilge agus 

teagasc ábhar eile trí Ghaeilge i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.        

 

Chinntigh An Gúm go bhfuil taisce atá de shíor ag leathnú d’ábhair léitheoireachta Gaeilge ar fáil do 

chainteoirí óga agus foghlaimeoirí na Gaeilge. Chuidigh an Gúm freisin le soláthar na dtéacsleabhar i 

réimsí ar nós na Matamaitice, na hEolaíochta agus na Staire. Áiríonn Clár na Leabhar Gaeilge de 

chuid an Ghúim tograí atá dírithe ar thacú le foilsitheoirí Gaeilge agus cothú na léitheoireachta agus 

na scríbhneoireachta sa Ghaeilge.   

 

Tá an Chomhairle Churaclaim, Scrúduithe agus Mheasúnaithe3 i dTuaisceart Éireann agus An 

tÁisaonad, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste ina bhfoinsí eile d’ábhair trí mheán na 

Gaeilge do scoileanna Gaeltachta agus múinteoirí. I measc na samplaí tá Cleite, an clár luath-

léitheoireachta a d’fhorbair CCEA, COGG agus an tÁisaonad i gcomhar lena chéile. 

 

                                                           
3 Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) 
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Thacaigh foilsiú Séideán Sí go mór le scoileanna Gaeltachta freisin. Tá pleananna faoi lán seoil le 

digitiú a dhéanamh ar na hábhair léitheoireachta atá ar fáil faoi láthair i gcóip chrua don chlár 

comhtháite teanga seo d’fhonn iad a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin ar leith4. Cuideoidh sé seo lena 

chinntiú go bhfuil rochtain níos éasca ag scoileanna agus múinteoirí ar na hábhair seo. In ainneoin an 

aiseolais dhearfaigh ó scoileanna Gaeltachta maidir le Séideán Sí, is léir go bhfuil tuilleadh treorach 

de dhíth ar scoileanna ar an gcaoi leis an acmhainn seo a úsáid sa chomhthéacs ilranga, agus ar an 

gcaoi le difreáil a dhéanamh ar sheachadadh an chláir chun freastal ar na riachtanais ar leith atá ag 

cainteoirí dúchais na Gaeilge agus foghlaimeoirí na Gaeilge, lena n-áirítear iad siúd ar bheagán 

Gaeilge nó nach bhfuil Gaeilge ar bith acu, laistigh de sheomraí ranga aonair.  Go deimhin, b’fhéidir 

go bhfuil deacrachtaí dá leithéid ag cur cosc ar úsáid Séideán Sí i scoileanna Gaeltachta, ar nós na 

scoileanna sin sa staidéar a rinne Ní Shéaghdha (2010) nach raibh ach ag baint úsáide as cuid den 

chlár. Aibhsíonn Tuarascáil an Phríomhchigire 2010-2012 (ROS, 2013) freisin gur ghá do neart 

bunscoileanna úsáid níos mó a bhaint as an gclár chun tacú le forbairt scileanna teangeolaíochta na 

ndaltaí sa Ghaeilge. Dá bhrí sin, b’fhiú fiosrú a dhéanamh faoi sholáthar na treorach breise nó, go 

deimhin, FGL chun tacú le múinteoirí in úsáid Séideán Sí le haghaidh a thabhairt ar na 

saincheisteanna a ardaíodh. 

 

Is léir, in ainneoin an dul chun cinn atá déanta, go bhfuil gá le hinfheistíocht leanúnach i bhforbairt  

agus nuashonrú na n-acmhainní atá ar fáil don earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, d’fhonn a 

chinntiú go bhfuil cáilíocht na n-ábhar atá ar fáil ar aon dul leo siúd atá ar fáil as Béarla. Ba chóir go 

gceadóidh na próisis le hábhair a nuashonrú d’ionchur ó chleachtóirí i bhforbairt acmhainní teagaisc 

agus foghlama saincheaptha do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. B’fhiú freisin fiosrú 

cén chaoi a bhféadfadh na hábhair a dhearann múinteoirí le húsáid ina seomraí ranga a chomhroinnt 

níos coitinne san earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, mar shampla trí shuíomh gréasáin don 

oideachas trí mheán na Gaeilge nó líonraí múinteoirí. D’fhéadfadh ról riachtanach a bheith ag COGG, 

mar aon leis na seirbhísí tacaíochta náisiúnta, ar nós SFGM, i gcomhordú agus tacú do thionscnaimh 

dá leithéid. 

 

4.12  Tacaí teanga  

 

Déantar tagairt i roinnt den taighde ar oideachas Gaeltachta do sholáthar de thacaí teanga ar leith, is  

iad sin ionaid sealbhaithe teanga agus Scéim na gCúntóirí Teanga.  

 

Ionaid sealbhaithe teanga 

 

Mhol Ó Giollagáin et al. (2007) go mbunófaí ionaid sealbhaithe teanga sna limistéir Ghaeltachta leis 

an gcion is mó de chainteoirí dúchais na Gaeilge. Is í an aidhm a bheadh ag ionaid dá leithéid ná cur 

ar chumas na bhfoghlaimeoirí nach labhraíonn Gaeilge, ó leibhéal an naíonra suas go leibhéal na hiar-

bhunscoile, leibhéal a bhaint amach sa Ghaeilge, a chuireann ar a gcumas páirt a ghlacadh i dteagasc 

trí mheán na Gaeilge. Maíonn O Giollagáin et al. go gcinnteodh idirghabháil dá leithéid go mbeidh 

líofacht a dhóthain sa teanga ag gach foghlaimeoir i limistéir Ghaeltachta roimh rollú sa chóras 

oideachais Gaeltachta ó leibhéal an naíonra go dtí leibhéal na hiar-bhunscoile.   

 

                                                           
4 Comhpháirtíocht is ea an tionscnamh seo ina bhfuil Foras na Gaeilge agus An Chomhairle Churaclaim, Scrúduithe agus 

Mheasúnaithe (CCSM / CCEA) i dTuaisceart Éireann mar phríomh-chomhpháirtithe, agus cúnamh acu ó ROS, COGG agus 

daoine eile. Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna €250,000 ar fáil d’fhorbairt na n-ábhar seo.  
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Scrúdaigh Ní Thuairisg (2012) soláthar aonad sealbhaithe den chineál seo sa Bhreatain Bheag d’fhonn 

iad a mheas do chomhthéacs na Gaeltachta. Is é cuspóir na n-aonad sa Bhreatain Bheag ná dian-

ionchur a sholáthar sa Bhreatnais do dhaltaí idir seacht mbliana agus ceithre bliana déag d’aois le 

beagán inniúlachta sa Bhreatnais nó gan inniúlacht ar bith, a bhog isteach go ceantair Breatnaise agus 

ar mian leo freastal ar scoileanna ina bhfuil an Bhreatnais mar mheán teagaisc. De ghnáth 

freastalaíonn daltaí bunscoile ar aonaid dá leithéid ar feadh téarma scoile iomlán, agus ar feadh 

seachtaine sa scoil áitiúil, ag tús agus ag deireadh an téarma. Caitheann na scoláirí iar-bhunscoile 

incháilithe tréimhse ama níos giorra san aonad, de ghnáth ocht seachtaine. I gcoitinne, glacann gach 

aonad teanga, atá lonnaithe ar shuíomh ar scoil áitiúil a fheidhmíonn trí mheán na Breatnaise, le sé 

dhalta dhéag gach téarma, agus sannaítear beirt teagascóirí le gach aonad. Ní mór do theagascóirí 

cáilíochtaí teagaisc aitheanta a bheith acu ach ní gá dóibh cáilíocht i dteagasc na Breatnaise nó aon 

teanga eile a bheith acu. Ag an am a rinne Ní Thuairisg a taighde, bhí sé aonad teanga bunscoile nó 

sóisearach agus aonad teanga iar-bhunscoile amháin ann i limistéir Bhreatnaise sa Bhreatain Bheag.  

 

Is léir ó thaighde Ní Thuairisg, cé go ndéanann socrúchán sna haonaid tairbhe do dhaltaí i dtéarmaí a 

sealbhaithe teanga Breatnaise, tá roinnt easnaimh ann, cuid díobh mar thoradh ar an am gairid a 

chaitheann na daltaí sna haonaid agus neamh-chomhtháthu sholáthar oideachais aonaid leis an 

struchtúr atá riachtanach le freastal ar dhúshláin eile sa chóras. Aibhsíodh nach mbaineann daltaí sna 

haonaid amach ach bunleibhéal inniúlachta sa sprioctheanga agus, nuair a fhágann siad na haonaid 

bíonn dúshlán rompu sa chumarsáid líofa le cainteoirí Breatnaise, nó i rochtain ar ábhair an 

churaclaim trí Bhreatnais. Is cosúil freisin go mbíonn drochthionchar freisin ar chlúdach an 

churaclaim i gcoitinne ag daltaí, i rith an ama a chaitheann siad san aonad agus ar feadh tréimhse ina 

dhiaidh. Agus measúnú á dhéanamh ar oiriúnacht na n-aonad i gcomhthéacs na Gaeltachta, baineann 

Ní Thuairisg de thátal as nach mbeidh rath ar na haonaid sealbhaithe teanga ach amháin i 

gcomhthéacs ina gcuirfear struchtúir ar bun chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin eile sa chóras, ar 

nós easnamh i soláthar curaclaim, oiliúint múinteoirí, agus measúnú ar inniúlacht na ndaltaí sa 

Ghaeilge.  

 

Scéim na gCúntóirí Teanga  

 

Tá páirtithe leasmhara na Gaeltachta dearfach i gcoitinne faoi Scéim na gCúntóirí Teanga, taca ar 

leith atá ar fáil do scoileanna Gaeltachta ó 1999, ina bhfostaítear cainteoirí dúchais Gaeilge áitiúla le 

húsáid na Gaeilge a láidriú mar theanga labhartha i measc na ndaltaí agus na scoláirí Gaeltachta i 

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, agus cur lena húsáid ar bhonn laethúil. Bhí an scéim 

dírithe ar dtús ar scoláirí ar bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith chun cuidiú leo an curaclam a 

rochtain trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta.  

 

Tugann an Roinn Ealaín, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú don scéim atá á riar ag Muintearas i 

limistéir Ghaeltachta na Gaillimhe, Mhaigh Eo, na Mí agus Dhún na nGall agus ag Comharchumann 

Chorca Dhuibhne sna limistéir Ghaeltachta i gCiarraí, Corcaigh agus Port Láirge. Sa bhliain 2014, 

fostaíodh 85 Cúntóir Teanga ar an iomlán ar bhonn páirtaimseartha ar fud na Gaeltachta faoin scéim, 

a oibríonn ar feadh cuid den scoilbhliain. Cuireann REOG maoiniú de bhreis agus €500,000 in 

aghaidh na bliana don tionscnamh. 

 

In athbhreithniú ar scéim na gcúntóirí teanga a rinne de Faoite (2003) ar son na Roinne Gnóthaí 

Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta5 mar a bhí, a rinne teagmháil le cúntóirí teanga agus le príomhoidí 

                                                           
5 An Roinn Ealaín, Oidhreachta agus Gaeltachta anois 



 

29 
 

scoileanna ag glacadh páirt sa scéim, aithníodh roinnt láidreachtaí agus laigí. I dtéarmaí na 

láidreachtaí, bhí leibhéil arda de shástacht i measc na bpríomhoidí leis an scéim. Measadh gur bhain 

daltaí ar bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith tairbhe as an scéim agus chuidigh an tacaíocht teanga 

bhreise le stór focal na ndaltaí a leathnú, dearcthaí dearfacha a chothú agus an chanúint áitiúil a 

nochtadh do dhaltaí.  I measc na ndúshlán do sheachadadh na scéime a aithníodh in athbhreithniú de 

Faoite bhí an gá le: 

 

 breisoiliúint a chur ar na cúntóirí lena chinntiú gur féidir leo daltaí ó chúlraí teanga éagsúla a 

bhainistiú 

 plé le saincheisteanna amchláraithe, ar nós cur san áireamh na gcúntóirí i gclár na scoile ag tús na 

scoilbhliana agus a chinntiú go ritheann an scéim ar feadh na scoilbhliana iomláine 

 próiseas a chur ar bun le monatóireacht a dhéanamh ar na héilimh ar an scéim agus ar an méid 

ina mbaineann daltaí tairbhe as an scéim. 

 

Samhlaíonn tuarascáil de Faoite go mbeadh an scéim á maoirsiú ag coiste idir-rannach ar a mbeadh 

oifigigh ón Roinn Oideachais agus ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, ach go mbeadh 

an príomhról ag an Roinn Oideachais in oibriú agus maoiniú na scéime. Samhlaíonn sí freisin go 

mbeadh ról lárnach ag COGG i soláthar na comhairle don choiste idir-rannach maidir le gnéithe uile 

na scéime, lena n-áirítear soláthar cúrsaí inseirbhíse. Aibhsíonn an tuarascáil freisin an gá le 

hathchóiriú ar sholáthar cúrsaí oiliúna creidiúnaithe do na cúntóirí seomra ranga. 

Luaigh príomhoidí agus múinteoirí a ghlac páirt i staidéar Mhic Dhonnacha (2005) go raibh siad sásta 

le scéim na gcúntóirí teanga agus mhol siad go láidir go bhforbrófaí an scéim a thuilleadh chun a 

chinntiú go mbeadh na cúntóirí ar fáil ar feadh na scoilbhliana agus ar bhonn buan. Molann staidéir 

eile uile (Ó Giollagáin, 2007; Ní Chionnaith, 2008; Ní Shéaghdha, 2010) go bhforbrófaí an scéim a 

thuilleadh lena chinntiú go dtacaíonn sí, ní hamháin le leanaí ar chumas íseal sa Ghaeilge ach le 

saibhriú teanga cainteoirí dúchais óga. 

Tráchtaireacht 

 

Ceann de na bearta a luaitear sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge is ea ionad sealbhaithe teanga a 

fhorbairt i ngach ceann de na trí phríomhréigiún Gaeltachta. Go dtí seo, níl aon ghníomh déanta 

maidir le bunú na n-aonad sin. Bunaíodh aonaid dá leithéid sa Bhreatain Bheag chun tacú le sealbhú 

na Breatnaise ag daltaí ar bheagán Breatnaise nó gan Breatnais ar bith ar mian leo clárú i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Breatnaise atá lonnaithe i limistéir ina labhraítear an Bhreatnais. Is í an 

fhianaise ón taighde ná go bhfuil méid áirithe ratha ar aonaid dá leithéid sa mhéid is go dtugann siad 

roinnt líofachta sa teanga do na daltaí, ach nach leor an leibhéal inniúlachta a fhaigheann na daltaí 

chun cur ar a gcumas dul i dteagmháil go hiomlán trí Bhreatnais le cainteoirí dúchais Breatnaise, nó 

an curaclam a rochtain trí Bhreatnais.  I measc na gcúiseanna leis seo tá easpa dóthain ama san aonad 

sealbhaithe teanga agus easpa comhtháthaithe ar na haonaid le tacaí féideartha eile. I bhfianaise nádúr 

scaipthe na limistéar agus na bpobal Gaeltachta, ní léir go mbeadh soláthar na n-ionad nó na n-aonad 

den chineál sin i limistéir Ghaeltachta indéanta nó úsáideach.  B’fhéidir go mbeadh ar leanaí achar 

fada a thaisteal chun na haonaid a rochtain agus, chomh maith leis an scéal nach soláthródh ach 

tréimhse fhada in ionad dá leithéid an sealbhú Gaeilge ag daltaí a bheadh de dhíth, chiallódh sé seo go 

mb’fhéidir nach meallfadh soláthar de seo éileamh ó thuismitheoirí. Mar sin féin, b’fhéidir gur fiú 

machnamh a dhéanamh faoi ionad dá leithéid a sholáthar ar bhonn píolótach i bhfianaise na foghlama 

ó thaithí na Breatnaise.  
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Tá an taighde ar oideachas Gaeltachta dearfach i gcoitinne faoi Scéim na gCúntóirí Teanga, ach 

aithníonn sé roinnt saincheisteanna leis an scéim, is é sin nach bhfreastalaíonn sí a dhóthain ar 

riachtanais teanga chainteoirí dúchais na Gaeilge agus nach bhfuil sí ar fáil ar feadh na scoilbhliana 

iomláine.  Tá aghaidh tugtha ar an gcéad saincheist  seo i gcomhthéacs an athbhreithnithe bhliantúil 

ar an scéim ag an Roinn Ealaín, Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG) agus tá an scéim forbartha le 

soláthar a áireamh do shaibhriú teanga chainteoirí dúchais na Gaeilge. Mar thoradh ar an 

athbhreithniú bliantúil a rinne REOG, cuireadh cúrsaí oiliúna ar leith agus tacaí breise ar fáil do 

chúntóirí teanga.  

 

Sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2011-2020 tá soláthar do láidriú scéim na gcúntóirí teanga ag 

REOG i gcomhairle le ROS. Cé go bhfuil taighdeoirí agus páirtithe leasmhara ábhartha dearfach 

faoin scéim agus go bhfuil roinnt beart curtha ar bun chun feabhas a chur ar sheachadadh na scéime, 

ba chóir machnamh a dhéanamh ar mheastóireacht oibiachtúil sheachtrach a sholáthar ar thionchar 

na scéime ar fhorbairt teanga na spriocdhaltaí agus ar a gcumas leis an gcuraclam a rochtain trí 

Ghaeilge. Chuideodh meastóireacht dá leithéid le cinneadh cén chaoi ina bhféadfaí an scéim a 

leathnú níos mó ó thaobh na Gaeilge agus ó thaobh an oideachais de, agus an cumas leis an scéim a 

leathnú chuig tacaíocht do chainteoirí dúchais na Gaeilge agus foghlaimeoirí na Gaeilge i limistéir 

Ghaeltachta. D’fhéadfadh meastóireacht dá leithéid machnamh a dhéanamh ar nithe, amhail oiliúint 

agus cáilíochtaí na gcúntóirí teanga agus an luach a ghabhann le leathnú na scéime i gcomparáid le 

soláthar na múinteoirí tacaíochta teanga speisialaithe i scoileanna Gaeltachta.   

 

4.13  Soláthar do Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO nó SEN) 

 

Baineann mórcheist sa taighde ar oideachas Gaeltachta leis an easpa treorach agus soiléire sa chóras 

oideachais ar an teanga trína gcuirtear tacaíocht ar fáil d’fhoghlaimeoirí le riachtanais speisialta 

oideachais (RSO). Mar a luann Ní Shéaghdha (2010), soláthraítear tacaíocht foghlama trí Bhéarla i 

bhformhór na scoileanna sna limistéir Ghaeltachta is mó ina labhraítear Gaeilge. Molann Mac 

Donnacha (2005) go gcuirfeadh COGG treoir ar fáil, le húdarás ROS, ar chur i bhfeidhm polasaí 

maidir le hacmhainní agus teagasc tacaíochta foghlama sa Ghaeilge agus trí Ghaeilge 

d’fhoghlaimeoirí RSO i scoileanna Gaeltachta. 

 

Léiríonn an taighde imní freisin faoi chomhairle a mhaítear a thugann gairmeoirí, ar nós síceolaithe, a 

mholann soláthar na tacaíochta breise trí Bhéarla amháin. Molann Mac Donnacha (2005) go 

dtabharfaí treoir shoiléir do scoileanna faoi chur i bhfeidhm polasaí maidir le freastal ar riachtanais 

leanaí le RSO i gcásanna inar tugadh comhairle do scoileanna ag síceolaithe nár chóir ach teagasc trí 

Bhéarla amháin a sholáthar. Molann Mac Donnacha freisin go bhfostódh COGG saineolaí sinsearach 

sa réimse oideachais síceolaíochta agus teiripe urlabhra a bheadh ábalta: 

 comhairle a chur ar an tseirbhís síceolaíochta, na seirbhísí sláinte, agus príomhoidí maidir leis na 

riachtanais faoi leith atá ag leanaí le riachtanais speisialta oideachais atá á dtógáil le Gaeilge 

agus/nó ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge 

 an ‘dara tuairim’ a chur ar fáil do phríomhoidí i gcásanna go raibh amhras orthu faoin gcomhairle 

a fuarthas maidir le scoláirí ar leith ó shaineolaithe atá ag obair le scoláirí atá ina gcainteoirí 

dúchais agus/nó ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge, nó i gcásanna ina bhfuil amhras 

orthu faoi oiriúnacht an chur chuige atá in úsáid sa mheasúnú ar scoláirí den chineál seo 

 feidhmiú mar áisitheoir freisin chun na múinteoirí tacaíochta agus acmhainne atá ag obair i 

scoileanna Gaeltachta a thabhairt le chéile, chun cúrsaí inseirbhíse a chur ar fáil dóibh agus iad a 

choinneáil ar an eolas faoin taighde is deireanaí sa réimse sin. 
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Leagann an taighde ar oideachas Gaeltachta béim ar an ngá le hinfhaighteacht tacaí agus seirbhísí trí 

Ghaeilge a leathnú go foghlaimeoirí le RSO. Mar shampla, aibhsíonn Mac Donnacha et al. (2005) 

easpa na rochtana atá ag foghlaimeoirí Gaeltachta ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile ar 

sheirbhísí síceolaíochta agus teiripe urlabhra trí Ghaeilge. Léiríodh an imní seo freisin ag daoine a 

ghlac páirt i gcomhairliúchán CNCM (CNCM, 2007) ar theanga agus litearthacht i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. 

 

Mórthéama eile sa taighde maidir le riachtanais speisialta oideachais san earnáil a fheidhmíonn trí 

mheán na Gaeilge is ea go bhfuil gá le comhordú níos mó ar sheirbhísí a bhaineann le RSO. 

Aibhsíonn tuarascáil COGG (2010) ar riachtanais speisialta oideachais an gá atá ann le comhoibriú 

idir na Ranna Oideachais, thuaidh agus theas, i dtéarmaí taighde agus sa chomhordú ar ghiaráil an 

tsaineolais agus na n-acmhainní reatha atá ar fáil sa dá dhlínse maidir le RSO agus san oideachas trí 

mheán na Gaeilge.  

 

Sa taighde ar oideachas Gaeltachta freisin, aibhsítear an gá le heolas agus scileanna na múinteoirí a 

fhorbairt maidir leis an oideachas speisialta i gcomhthéacs na scoile Gaeltachta. Molann Mac 

Donnacha (2005) go gcuirfí cúrsa iarchéime i dteagasc tacaíochta foghlama, a bheadh ina cháilíocht 

speisialta do na múinteoirí sin a bhfuil spéis acu sa teagasc mar mhúinteoirí acmhainne agus mar 

mhúinteoirí tacaíochta foghlama i scoileanna Gaeltachta nó scoileanna lán-Ghaeilge. Samhlaítear go 

gcuirfeadh COGG cúrsa dá leithéid ar bun i gcomhar le hinstitiúid tríú leibhéal. Molann Mac 

Donnacha freisin go bhféadfaí an saineolas atá ann cheana maidir le RSO i scoileanna Gaeltachta a 

ghiaráil trí líonra náisiúnta a bhunú de mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus múinteoirí acmhainne 

Gaeltachta. 

 

Tráchtaireacht 

Ainmníonn an taighde roinnt saincheisteanna maidir leis an oideachas speisialta i gcomhthéacsanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus sa Ghaeltacht gur chóir a mheas agus a shoiléiriú laistigh den 

chóras oideachais lena n-áirítear: 

 

 an méid ba chóir tús áite a thabhairt do sholáthar tacaíochta foghlama chun tacú le scileanna 

litearthachta Gaeilge i scoileanna Gaeltachta 

 an méid ba chóir an Ghaeilge a bheith ina teanga teagaisc i gcomhthéacsanna RSO i scoileanna 

Gaeltachta, mar shampla sa Mhatamaitic 

 an méid ina gcuireann na seirbhísí tacaíochta tacaíocht ar fáil trí Ghaeilge do scoileanna. 

 

Faoi láthair, is í an treoir atá ar fáil do scoileanna ná go gcuirtear tacaí breise ar fáil ar bhonn 

riachtanais na bhfoghlaimeoirí. Díríonn na Treoirlínte um Thacaíocht Foghlama (2000) do 

bhunscoileanna ar sholáthar na tacaíochta foghlama sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic, ach tugtar 

aitheantas ar fhéidearthacht sholáthar na tacaíochta foghlama do scileanna litearthachta Gaeilge trí 

chomhairle a thabhairt gur féidir leis na téarmaí ‘Béarla’ agus ‘litearthacht’ seasamh don Ghaeilge i 

gcásanna ina bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga. Mar sin féin, ní léir cé acu Gaeilge, mar chéad 

teanga an fhoghlaimeora, nó mar chéad teanga na scoile atá i gceist. Ná ní thugtar treoir cé acu ar 

chóir tacaíocht foghlama don Mhatamaitic, i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus 

scoileanna Gaeltachta, a sholáthar as Gaeilge nó as Béarla. 

  

Ní dhéanann na treoirlínte ag leibhéal na hiar-bhunscoile Treoirlínte Iar-bhunscoile: Cuimsiú Daltaí a 

bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu (2007) tagairt ar bith do thacaíocht do scileanna 
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litearthachta Gaeilge nó ní thugtar treoir ar an teanga trína gcuirfear tacaíocht ar fáil do scoláirí le 

riachtanais speisialta i gcomhthéacsanna trí mheán na Gaeilge nó sa Ghaeltacht.  

 

Is léir gur chóir na treoirlínte atá ann faoi láthair, maidir le tacaíocht foghlama, a leasú nó gur chóir 

treoirlínte a sholáthar a bhaineann go sainiúil leis an earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. Ní 

hamháin go dtabharfadh treoirlínte leasaithe nó nua dá leithéid treoir ar na ceisteanna sainiúla a 

aibhsítear thuas maidir le tacaíocht do scileanna litearthachta agus soiléiriú maidir le teanga na dtacaí, 

ach thabharfaidís aitheantas freisin do na tosca comhthéacs ar leith a bhaineann le hoideachas i 

mionteanga.  

 

Is léir go bhfuil roinnt dul chun cinn déanta maidir le soláthar seirbhísí tacaíochta trí Ghaeilge do 

scoileanna. Mar shampla, d’ainmnigh an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) 

comhaltaí foirne atá inniúil sa Ghaeilge le sannadh ar scoileanna Gaeltachta. Ba chóir a nótáil, áfach, 

go bhfuil deacrachtaí praiticiúla ann a bhaineann den chuid is mó le mais chriticiúil a chuireann srian 

ar chumas na hearnála oideachais na seirbhísí a sheachadadh as Gaeilge sa chomhthéacs RSO. Mar 

shampla, tá dúshlán ann in uirlisí tástála a chruthú atá oiriúnach do chainteoirí céadteanga na Gaeilge, 

nuair atá an daonra laistigh de limistéir Ghaeltachta aonair agus thar limistéir chomh beag sin. Mar 

thoradh ar líon beag na scoláirí RSO, mar aon lena ndaonra scaipthe ar fud na Gaeltachta, bíonn 

dúshláin i gcinntiú na rochtana ar speisialtóirí a bhfuil an cumas acu sa Ghaeilge do RSO ar 

mhinicíocht íseal. 

Bíodh sin mar atá, is gá a chinntiú go bhfuil feasacht i measc na foirne gairmiúla agus paraghairmiúla 

ar an litríocht a thacaíonn le sochair intleachtúla, urlabhra agus gairme an dátheangachais agus 

riachtanais dhátheangacha ar leith atá ag daltaí le riachtanais speisialta oideachais i gcomhthéacsanna 

Gaeltachta. D’fhéadfadh COGG, SNSO, agus an tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas Speisialta 

(STOS) ról a imirt i soláthar na treorach maidir le tacaíocht do riachtanais dhátheangacha leanaí le 

riachtanais speisialta oideachais i limistéir Ghaeltachta.  

4.14  Oiliúint múinteoirí 

Saincheist mhór a aibhsítear sa taighde ar oideachas Gaeltachta is ea soláthar múinteoirí. Aibhsíonn 

an taighde freisin an chaoi nach bhfuil na riachtanais ar leith atá ag múinteoirí i gcomhthéacsanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, idir scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna, á shásamh faoi 

láthair in oideachas réamhsheirbhíse, ionduchtú agus forbairt ghairmiúil na múinteoirí.  

 

Bhain Mac Donnacha et al. (2005) de thátal, ar bhunús an aiseolais ó pháirtithe leasmhara scoile, go 

bhfuil trí phríomhdheacracht maidir le soláthar agus oideachas múinteoirí, a bhfuil gá le tuilleadh 

taighde maidir leis an tionchar atá acu: 

 Níl dóthain múinteoirí ar fáil a bhfuil spéis acu dul ag obair sa Ghaeltacht 

 Níl dóthain múinteoirí ar fáil a bhfuil máistreacht a ndóthain acu ar an teanga le dul ag múineadh 

trí Ghaeilge sa Ghaeltacht 

 Ní ullmhaíonn na cúrsaí réamhoiliúna múinteoireachta na múinteoirí le múineadh trí mheán na 

Gaeilge agus/nó an dara teanga, ná chun múineadh faoi na cúinsí ar leith a bhaineann le scoileanna 

Gaeltachta i.e. scoileanna beaga le ranganna ilghrád. 

 

Aibhsíonn Ó Duibhir (2006) freisin an gá lena chinntiú go bhfaigheann múinteoirí an tacaíocht atá 

riachtanach le cur ar a gcumas déileáil leis na dúshláin ar leith a bhaineann le bainistiú seomra ranga 

agus le hoideolaíocht i dteagasc i scoileanna Gaeltachta, mar shampla, bainistiú ar an éagsúlacht i 
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gcumas Gaeilge na ndaltaí i ranganna ilghrád, saibhriú ar Ghaeilge na gcainteoirí cumasacha, a fhad is 

a bhíonn daoine eile ag sealbhú na Gaeilge mar dhara teanga, agus teagasc an Bhéarla mar dhara 

teanga do chainteoirí dúchais na Gaeilge.  

Tugann Máirtín (2006) cur síos ar na deacrachtaí a bhaineann le soláthar múinteoirí do scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta, maidir 

le hinfhaighteacht múinteoirí le dóthain Gaeilge le teagasc trí Ghaeilge, agus easpa airde sa soláthar 

réamhsheirbhíse ar an teagasc trí Ghaeilge. 

Leíríonn Ó Grádaigh (2015) go leanann na deacrachtaí céanna i gcónaí i dtaobh soláthar múinteoirí 

don earnáil Gaeloideachais ag an iarbhunleibhéal agus a léirigh na taighdeoirí thuasluaite. Go 

príomha, bíonn fíordheacrachtaí ag Gaelcholáistí agus ag iarbhunscoileanna sa Ghaeltacht teacht ar 

mhúinteoirí ábhair atá sách cumasach nó sásta múineadh trí mheán na Gaeilge go háirithe sna 

teangacha Eorpacha, san Eolaíocht agus sa Mhatamaitic. Luann Ó Grádaigh na saindúshláin earcaithe 

agus soláthair mar seo a leanas: 

 Is minic go mbíonn ar scoileanna poist a athfhógairt toisc nach gcuireann aon iarratasóirí 

incháilithe isteach ar na poist fógraithe. 

 Níos minicí ná a mhalairt, ní bhíonn deis ag príomhoidí rogha a dhéanamh idir 

iarratasóirí le post a líonadh.  

 Is minic go nglacann scoileanna le haon iarratasóirí incháilithe a léiríonn spéis sa phost. 

 Bíonn ar fhormhór na bpríomhoidí san earnáil seo ceapachán a dhéanamh nuair nach raibh 

siad sásta le caighdeán Gaeilge an iarratasóra. 

 Tá ábhair faoi leith á dteagasc trí Bhéarla i scoileanna áirithe toisc nach raibh teacht ar 

mhúinteoirí ábhar le Gaeilge. 

 

Cuireann Ó Grádaigh in iúl gurb é an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO), Ollscoil Éireann (OÉ), 

an Ghaillimh an t-aon chúrsa oideachas tosaigh do mhúinteoirí atá ag freastal ar an ngaeloideachas ag 

an iarbhunleibhéal. 

 

Baineann teachtaireacht a fheictear arís agus arís eile sa taighde leis an ngá lena chinntiú go bhfuil 

eolas agus tuiscint ag múinteoirí i scoileanna Gaeltachta ar an oideachas trí mheán na Gaeilge, go 

háirithe faoi mar a bhaineann sé le comhthéacs na  Gaeltachta. Aibhsíonn Ní Shéaghdha (2010) an 

easpa úsáide agus tuisceana ar thaighde idirnáisiúnta agus dea-chleachtas maidir le cuir chuige 

tumoideachais teanga atá le sonrú i roinnt scoileanna Gaeltachta. Luann sí go bhfuil easpa feasachta 

ann i measc múinteoirí iar-bhunscoile i scoileanna Gaeltachta maidir leis an réasúnaíocht atá mar 

bhonn leis an teagasc trí mheán na Gaeilge, seachas leanúint leis an gcleachtas traidisiúnta de 

theagasc trí Ghaeilge agus tacú le cothabháil na Gaeilge mar theanga an phobail. Tugann Ní Thuairisg 

faoi deara freisin go bhfuil easpa eolais agus tuisceana i measc mhúinteoirí na Gaeltachta maidir leis 

an nGaeltacht, mar aonán sochtheangeolaíochta ar leith, maidir leis na cuir chuige oideolaíocha atá 

riachtanach don teagasc i gcomhthéacs teanga measctha agus maidir lena bhfreagrachtaí i leith 

riachtanais oideachais agus teanga na scoláirí. Mar thoradh ar na tosca seo, in éineacht le heaspa ar 

shainmhíniú bailí ar scoil Ghaeltachta, agus neamhoiriúnacht na gcur chuige FGL (m.sh., dírithe ar 

eolas, easpa airde ar chomhthéacs oideachais na Gaeltachta), is cosúil nach bhfuil aitheantas gairmiúil 

ar leith mar mhúinteoirí Gaeltachta bunaithe ag múinteoirí iar-bhunscoile i scoileanna Gaeltachta, mar 

ghrúpa ná ag leibhéal an duine aonair. 

Aibhsíonn an taighde an gá le pleanáil straitéiseach maidir le soláthar múinteoirí i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear scoileanna Gaeltachta. Molann Máirtín (2006) go 

mbunófaí bunachar sonraí staitisticiúil ar an éileamh bliantúil do mhúinteoirí i ngaelscoileanna agus 
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scoileanna Gaeltachta, agus go gclárófaí líon nach lú ná an líon íosta scoláirí le cúlra gaelscolaíochta 

nó Gaeltachta in aghaidh na bliana ar na cúrsaí réamhseirbhíse sna Coláistí Oiliúna6.  

 

I bhfianaise na heaspa a bhraitear ar an oiliúint tosaigh múinteoirí atá ann faoi láthair agus ar an 

soláthar FGL do mhúinteoirí i limistéir Ghaeltachta (agus scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge), moladh a luaitear arís agus arís eile is ea go mbunófaí ionad nó go n-ainmneofaí 

gníomhaireacht amháin le comhordú a dhéanamh ar sholáthar oiliúna múinteoirí do scoileanna 

Gaeltachta.  

Aibhsíonn Ó Duibhir (2006) nach dtugtar aird a dhóthain ar riachtanais na hearnála a fheidhmíonn trí 

mheán na Gaeilge ag na seirbhísí oiliúna múinteoirí ar dhá chúis: níl ann ach cuid bheag dá n-obair; 

agus níl an saineolas, atá de dhíth maidir le tumoideachas, ag na daoine atá ag obair sna seirbhísí. 

Molann Ó Duibhir go mbunófaí struchtúr tacaíochta náisiúnta ar leith chun freastal agus tosaíocht a 

thabhairt do riachtanais forbartha gairmiúla ar leith na múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus 

gaelscoileanna. Dhéanfadh ionad dá leithéid: 

 ceannródaíocht a léiriú i bhforbairt theagasc na Gaeilge agus trí Ghaeilge  

 riachtanais na múinteoirí Gaeltachta agus gaelscoileanna a mheas agus plean straitéiseach a chur 

le chéile le freastal ar na riachtanais sin 

 cúrsaí a eagrú nuair is gá le freastal ar na riachtanais aitheanta 

 córas creidiúnaithe a bhunú i gcomhpháirt le hinstitiúidí tríú leibhéal a thabharfadh aitheantas 

d’fhorbairt ghairmiúil múinteoirí 

 obair na seirbhísí tacaíochta a chomhordú maidir leis an obair a dhéanann siad le scoileanna 

Gaeltachta agus gaelscoileanna 

 bunú pobail fhoghlama a spreagadh agus leathnú taithí idirscoile a éascú 

 taighde sa réimse seo a chothú  agus torthaí an taighde seo a scaipeadh. 

 

Ar an taobh eile den scéal, samhlaíonn Ó Duibhir go mbeadh ról lárnach comhordaithe ag COGG sna 

gnéithe uile a bhaineann le hoideachas  trí mheán na Gaeilge in oiliúint múinteoirí lena n-áirítear: 

 dul i gcomhairle le soláthraithe oiliúna tosaigh múinteoirí ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-

bhunscoile, an Chomhairle Mhúinteoireachta, agus an tÚdarás um Ard-Oideachas chun measúnú 

a dhéanamh ar an soláthar reatha do thumoideachas agus do theagasc trí Ghaeilge, d’fhonn 

scrúdú a dhéanamh ar na roghanna chun an soláthar a fheabhsú 

 teagmháil le comhordaitheoirí na gclár ionduchtaithe do mhúinteoirí le riachtanais na múinteoirí 

nuacháilithe i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge a phlé 

 caidreamh leis na seirbhísí tacaíochta maidir lena chinntiú go ndéantar freastal ar riachtanais 

shainiúla na múinteoirí sa Ghaeltacht agus i scoileanna lán-Ghaeilge  

 clár leathan FGL a chur ar bun do mhúinteoirí, príomhoidí, cigirí, agus saineolaithe eile a 

oibríonn le scoileanna Gaeltachta nó a chuireann seirbhísí tacaíochta ar fáil dóibh, agus bheadh 

clár oiliúna iarchéime agus clár malartaithe scoile san áireamh i gclár dá leithéid. 

 

Oiliúint tosaigh múinteoirí 

Aibhsíonn an taighde  (m.sh., Mac Donnacha et al., 2005) an gá le cúrsaí oiliúna tosaigh múinteoirí a 

sholáthar atá go hiomlán trí Ghaeilge, na múinteoirí faoi oiliúint a thumadh i dtimpeallacht Ghaeilge 

agus freastal ar na réimsí saineolais ar leith atá de dhíth chun teagasc go héifeachtúil i scoil 

Ghaeltachta. Mar sin féin, tá éagsúlacht i dtuairimí an taighde ar an gcaoi ina bhféadfaí é seo a 

                                                           
6 Tugtar Institiúidí Ardoideachais ar na Coláistí Oiliúna anois 
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dhéanamh agus cuirtear raon roghanna i láthair: ó sholáthar speisialta a chur ar fáil don oideachas trí 

mheán na Gaeilge laistigh de na struchtúir oiliúna múinteoirí agus den soláthar atá ann cheana go dtí 

struchtúir iomlán scartha a bhunú.  

Ainmníonn Ó Duibhir (2006) roghanna laistigh den soláthar reatha ar nós:  

 modúil bhreise agus cúrsaí nua sa teagasc trí Ghaeilge sna coláistí oiliúna  

 méadú ar líon na gcúrsaí A.T.O., ar nós an chúrsa Ardteastas san Oideachas7 in OÉ Gaillimh.  

 modúl ar theagasc trí Ghaeilge agus trí dhara teanga a chur le cúrsaí A.T.O.  

 an deis a thabhairt do mhúinteoirí faoi oiliúint bliain dá gcúrsa a chaitheamh sa Ghaeltacht i scéim 

cosúil le scéim Erasmus.  

 

Molann Ó Giollagáin et al. (2007) go mbunófaí coláiste oiliúna sa Ghaeltacht chun cúrsaí oiliúna a 

sholáthar trí mheán na Gaeilge do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, chun na riachtanais 

ghairmiúla ar leith atá ag múinteoirí ag obair i gcóras tumoideachais na scoileanna Gaeltachta a 

chlúdach. Molann Ó Duibhir (2006) go mbunófaí coláiste oiliúna neamhspleách chun oiliúint a chur 

ar mhúinteoirí le teagasc i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna. 

De rogha air sin, molann Máirtín (2006) go ndéanfaí machnamh a dhéanamh ar dhioplóma iarchéime 

a bhunú sa bhunoideachas agus san oideachas trí mheán na Gaeilge, a dhéanann soláthar do 

riachtanais shainiúla an oideachais trí mheán na Gaeilge chomh maith le freastal ar na cineálacha eile 

scoile. Molann Máirtín freisin go ndéanfaí fiosrú ar an rogha de chúrsa réamhseirbhíse trí mheán na 

Gaeilge a thabharfadh múinteoirí faoi oiliúint ón nGaeltacht agus ó ghaelscoileanna le chéile chun 

freastal ar riachtanais shainiúla an oideachais trí mheán na Gaeilge agus a d’ardódh caighdeán na 

Gaeilge sna scoileanna uile, ach go háirithe sna gaelscoileanna.  

 

Molann Ní Thuairisg (2014) go gcuirfí cúrsa oiliúna tosaigh múinteoirí saincheaptha agus scartha ar 

fáil do mhúinteoirí a bhfuil sé ar intinn acu teagasc san earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge ag 

leibhéal na hiar-bhunscoile. Ní hamháin go ndéanfaí cúrsa dá leithéid a sheachadadh trí Ghaeilge, ach 

bheadh sé dírithe ar na riachtanais ar leith a bhaineann le teagasc sa chomhthéacs a fheidhmíonn trí  

mheán na Gaeilge, lena n-áirítear eolas agus tuiscint ar an nGaeltacht mar aonán sochtheangeolaíochta 

ar leith.   

 

Cuireann Ó Grádaigh (2015) roinnt mhaith moltaí i láthair maidir le conas an soláthar in oiliúint 

tosaigh múinteoirí a mhéadú lena chinntiú go bhfuil soláthar imleor ann de mhúinteoirí ann chun 

múineadh trí Ghaeilge ag an iarbhunleibhéal lena n- áirítear: 

 líon na n-áiteanna a ardú ar an MGO in Ollscoil na Gaillimhe (OÉ) 

 cuóta de réir ábhair teagaisc a chur ar áiteanna ar an MGO ag teacht leis an éileamh ó na 

hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta 

 sparánachtaí a thairiscint do chéimithe faoi leith, tabhairt faoin MGO in OÉ Gaillimh má tá 

caighdeán Gaeilge maith acu agus céim ábhartha a bhfuil éileamh air in earnáil an ghaeloideachais 

 modúl roghnach faoin nGaeloideachas agus faoin Teagasc trí Ghaeilge a chur ar fáil ar gach cúrsa 

oideachas tosaigh múinteoirí don dara leibhéal sa tír 

 athbhreithniú a dhéanamh ar chóras iontrála PAC (Postgraduate Application Centre/ Ionad Iarratas 

Iarchéime) agus féidearthachtaí a phlé le líon áirithe áiteanna a choimeád dóibh siúd ar spéis leo 

teagasc trí mheán na Gaeilge 

                                                           
7 Tugtar an Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile (TGMI) ar an Ardteastas san Oideachas anois 
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 iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí a bhaineanna le bunchéim ceithre bliana a bhunú sa 

teagasc ag an dara leibhéal trí Ghaeilge. 

 

Chomh maith leis sin, molann Ó Grádaigh, go mbeadh pleanáil straitéiseach ar siúl go bliantúil le 

hionchur ó na scoileanna agus go mbunófaí bunachar sonraí dá réir a chinnteodh go dtiocfadh soláthar 

múinteoirí ábhair ón éileamh atá sna scoileanna. 

Forbairt ghairmiúil leanúnach 

Aibhsíonn an taighde ar oideachas Gaeltachta go bhfuil gá FGL a sholáthar do mhúinteoirí atá curtha 

in oiriúint do riachtanais na múinteoirí sa Ghaeltacht agus i  scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge.  

Rogha amháin ach go háirithe a fheictear go minic sa taighde (Mac Donnacha, 2005; Máirtín, 2006; Ó 

Duibhir, 2006) is ea cúrsa iarchéime a sholáthar, dioplóma iarchéime nó chuig leibhéal na 

Máistreachta, san oideachas trí mheán na Gaeilge.  Samhlaíonn Ó Duibhir (2006) agus Mac Donnacha 

(2005) go mbeadh ról ag COGG i gcomhairliúchán leis an institiúid tríú leibhéal ábhartha faoi na 

féidearthachtaí le cúrsaí iarchéime dá leithéid a sholáthar, nó go deimhin i gcúrsaí dá leithéid a 

thionscnamh. Samhlaíonn Mac Donnacha go leathnófaí cúrsa iarchéime dá leithéid chuig príomhoidí, 

cigirí, agus saineolaithe eile atá ag soláthar seirbhísí tacaíochta do scoileanna Gaeltachta agus go 

ndíreodh sé ar réimsí ar nós:  

 bunphrionsabail agus dea-chleachtais an tumoideachais 

 polasaithe teanga agus pleanáil teanga do scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge 

 curaclam na bunscoile agus na hiar-bhunscoile i scoileanna Gaeltachta 

 riachtanais na scoláirí le RSO i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge  

 stair an chórais oideachais sa Ghaeltacht. 

 

Éilíonn an taighde náisiúnta go mbeadh soláthar leanúnach ann de chúrsaí forbartha gairmiúla a 

bhaineann go sainiúil le riachtanais na múinteoirí sa Ghaeltacht. Molann Ó Duibhir (2006) go n-

eagrófaí cúrsaí inseirbhíse do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge nach bhfuair 

oideachas réamhseirbhíse sa réimse seo agus go n-eagrófaí cúrsaí inseirbhíse do mhúinteoirí cáilithe a 

mbeadh suim acu in aistriú chuig scoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge. Molann sé freisin go gcuirfí 

deiseanna agus dreasachtaí ar fáil do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge le feabhas 

a chur ar chaighdeán a gcuid Gaeilge. Molann Máirtín (2006) go ndéanfaí gearrchúrsaí saincheaptha a 

dhearadh i gcruinneas béil agus scríofa sa teanga a dhearadh, do mhúinteoirí i scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus go mbeadh na cúrsaí seo ar fáil ar bhealach a éascaíonn 

rochtain ag múinteoirí. Molann Ní Thuairisg (2014) go gcuirfí soláthar FGL ar leith ar fáil do 

mhúinteoirí iar-bhunscoile Gaeltachta thar réimse iomlán na n-ábhar a bheadh ina fhóram do 

mhúinteoirí lena dtaithí ar oideachas iar-bhunscoile sa Ghaeltacht a chomhroinnt, le tuiscint nua a 

fhorbairt ar an gcomhthéacs, agus lena saineolas a fhorbairt. Molann sí go mbeadh COGG freagrach 

as riarachán na FGL i bhfianaise a stádais mar eagras náisiúnta agus dlisteanacht a cuid 

rannpháirtíochta in oideachas na Gaeltachta. 

I measc na roghanna eile tá:  

 struchtúr tacaíochta ar leith a bhunú do riachtanais forbartha gairmiúla na múinteoirí i scoileanna 

na Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge (Ó Duibhir, 2006) 

 clár malartuithe scoile a thosú a chuirfidh ar chumas príomhoidí agus múinteoirí i scoileanna 

Gaeltachta agus i scoileanna lán-Ghaeilge malartú a dhéanamh le príomhoidí agus múinteoirí i 

scoileanna eile ar feadh tréimhse míosa (Mac Donnacha, 2005) 
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 cumann gairmiúil a bhunú do mhúinteoirí atá ag teagasc trí mheán na Gaeilge á stiúradh ag 

COGG i gcomhar le grúpaí múinteoirí atá ann faoi láthair, ar nós Eagraíocht na Scoileanna 

Gaeltachta, Gaelscoileanna, Comhar na Múinteoirí Gaeilge, agus ceardchumainn na múinteoirí. 

Chuideodh cumann dá shórt le múinteoirí freagracht a ghlacadh as a bhfoghlaim agus as a 

bhforbairt ghairmiúil féin. Spreagfadh sé freisin taighde sa réimse seo agus roinnt an dea-

chleachtais (Ó Duibhir, 2006). 

 

Molann Mac Donnacha (2005) freisin go gceapfaí comhordaitheoirí ábhair le dul i ngleic le 

fadhbanna i dteagasc na n-ábhar éagsúla trí Ghaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscoile. Dhéanfadh 

comhordaitheoirí dá leithéid:  

 a bheith páirteach i seimineáir a bhaineann leis an ábhar agus le modhanna teagaisc an ábhair trí 

mheán na Gaeilge 

 plé a dhéanamh ar fhorbairtí nua san ábhar agus ar áiseanna teagaisc nua atá ar fáil san ábhar 

 áiseanna teagaisc a fhorbairt sna hábhair éagsúla 

 cláir inseirbhíse a chur ar fáil do na múinteoirí ábhair 

 riaradh a dhéanamh ar phainéal de mhúinteoirí ionadaíocha atá ar fáil chun ionadaíocht a 

dhéanamh i scoileanna atá ag teagasc trí Ghaeilge. 

 

Chomh maith le bord Gaeltachta a sholáthar a bheadh freagrach as oideachas na Gaeltachta, molann 

Ní Shéaghdha (2010) raon tacaí a chuirfidh ar chumas na scoileanna Gaeltachta a dtuiscint ar an 

tumoideachas a fhorbairt agus múnla oideachais a sholáthar a shásóidh riachtanais na leanaí arb í an 

Ghaeilge a gcéad teanga. Áiríonn siad seo: 

 sraith leanúnach de sheimineáir chuí a sholáthar do scoileanna i gCatagóir A i ngach 

príomhlimistéar Gaeltachta chun oiliúint a chur ar phríomhoidí, múinteoirí, agus baill na mbord 

bainistíochta maidir le tumoideachas na Gaeltachta 

 seirbhís chomhairleach a sholáthar do scoileanna Gaeltachta a chuirfeadh comhairle orthu ar an 

gcaoi le húsáid a bhaint as na cleachtais éifeachtúla atá ainmnithe ag Ní Sheághdha ina cuid 

taighde 

 scéim ordaithe ag COGG a bheadh mar thaca sa tumoideachas agus in oideachas na Gaeltachta 

do mhúinteoirí naíonáin maidir le scileanna réamh-léitheoireachta a theagasc. 

 

Tráchtaireacht 

 

Tugann an taighde raon leathan de mholtaí ar an gcaoi inar féidir soláthar na múinteoirí atá ar fáil le 

teagasc i scoileanna Gaeltachta a fheabhsú trí láidriú ar an soláthar don oideachas trí mheán na 

Gaeilge i gcéimeanna uile chontanam oiliúna na múinteoirí - oiliúint tosaigh múinteoirí, ionduchtú 

agus forbairt ghairmiúil leanúnach.  

 

Ó foilsíodh na tuarascálacha thuas, tá líon mór de bhearta um oiliúint múinteoirí maidir le Gaeilge 

agus le hoideachas trí mheán na Gaeilge curtha ar bun nó beartaithe mar chuid den fhorfheidhmiú ar 

an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus go deimhin léiriú is ea iad ar chuid mhór de na moltaí a 

luaitear thuas.  
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Áiríonn na bearta seo:  

 taighde ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar mholtaí leis na riachtanais iontrála sa Ghaeilge in 

oiliúint tosaigh múinteoirí (OTM nó ITE) a ardú. Meastar go gcuirfidh an Chomhairle 

Mhúinteoireachta comhairle ar an Aire i 2015. 

 roghanna oideolaíocha ar oideachas trí mheán na Gaeilge agus tumoideachas a sholáthar mar 

chuid dá gcláir ag roinnt soláthraithe OTM ag leibhéal na bunscoile. 

 soláthar leanúnach múinteoirí d’iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge tríd an 

Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) iarchéime do theagasc trí Ghaeilge in Ollscoil na 

hÉireann, Gaillimh (OÉG) 

 tacaíocht leanúnach do mhúinteoirí ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

(SFGM) i soláthar na gcuraclam Gaeilge ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon, 

agus béim ar leith ar thacaíocht inscoile agus soláthar ábhar ar líne. Tairgtear raon d’ócáidí FGL 

(seimineáir agus ceardlanna) bunaithe ar thosaíochtaí oideachais náisiúnta. Cuirtear na hócáidí 

seo ar fáil as Gaeilge do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. Ina theannta sin, bíonn 

an ócáid Tionól Teagaisc ann uair sa bhliain do mhúinteoirí iar-bhunscoile.  

 idirdhealú ar FGL do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla, mar is cuí, i gcomhthéacs an tsonrúcháin don Ghaeilge sa 

tsraith shóisearach nua 

 tacaíocht á sholáthar ag COGG do sholáthraithe cúrsaí a bhaineann go sainiúil le riachtanais na 

múinteoirí i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.  

 deiseanna a sholáthar do mhúinteoirí i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna cur lena gcumas 

le feidhmiú i gcomhthéacsanna oideachais trí mheán na Gaeilge trí rannpháirtíocht i gcláir 

iarchéime ábhartha ag leibhéal na Máistreachta.  

 comhoibriú ag an ROS leis an Roinn Oideachais, Tuaisceart Éireann i dtionscnamh thuaidh/theas 

a dhéanann soláthar do chothú na ngníomhaíochtaí foghlama cumaisc do mhúinteoirí i scoileanna 

a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge lena n-áirítear scoileanna Gaeltachta, agus comhroinnt 

samplaí den dea-chleachtas agus acmhainní maidir le litearthacht agus uimhearthacht.   

 

Chomh maith leis na nithe thuas, cuireann neart de na soláthraithe OTM ag leibhéal na bunscoile 

roghanna oideolaíocha ar fáil dá scoláirí maidir leis an oideachas trí mheán na Gaeilge. Déanann cuid 

de na soláthraithe OTM gnéithe dá gcláir a sheachadadh as Gaeilge freisin.  

 

Léirigh Coláiste Oiliúna amháin ar a laghad spéis maidir le cúrsaí OTM a sholáthar go hiomlán as 

Gaeilge ag leibhéal na bunscoile. Ag leibhéal na hiar-bhunscoile, is mian le OÉG líon na ndaoine ar 

an gclár OTM a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge  (40 faoi láthair) a leathnú. Tacaíonn an Roinn, i 

bprionsabal, le moltaí dá leithéid. Mar sin féin, agus indéantacht a leithéid á fiosrú, ní mór aon 

impleachtaí iarmhartacha a chur san áireamh, amhail ar acmhainní agus soláthar múinteoirí.  

 

I bhfianaise sin, d’iarr an Roinn ar an gComhairle Mhúinteoireachta taighde a dhéanamh ar sholáthar 

múinteoirí d’fhonn múnla tuartha a fhorbairt do sholáthar múinteoirí. Déanfar soláthar múinteoirí don 

earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge a mheas mar chuid den taighde sin. Meastar go gcuirfidh 

an Chomhairle Mhúinteoireachta tuarascáil ar a cuid taighde faoi shamhradh na bliana 2015. 

 

Aibhsíonn an taighde náisiúnta ar oideachas Gaeltachta an gá lena chinntiú go ndéantar comhordú ar 

an soláthar do riachtanais ghairmiúla múinteoirí d’fhonn a chinntiú nach gcaillfear é laistigh den 

soláthar ginearálta. Tugtar roghanna éagsúla don chomhordú sin, lena n-áirítear struchtúr tacaíochta 

tiomnaithe a bhunú do riachtanais forbartha gairmiúla na múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-
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Ghaeilge. Ceann de na bearta sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge is ea go mbunófaí Ionad Náisiúnta 

d’Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí trí Mheán na Gaeilge in institiúid oideachais atá ann cheana féin. 

Ní dócha go mbeidh seachadadh a leithéid indéanta sa ghearrthéarma go meántéarma, ar a laghad de 

bharr na gcostas a d’fhéadfadh a bheith i gceist.  

 

Rogha comhordaithe eile a mholtar sa taighde ná go leathnófaí róil agus freagrachtaí COGG chun tacú 

le scoileanna Gaeltachta i réimse an oideachais múinteoirí a áireamh. Cé go bhfuil neart de na moltaí 

seo lasmuigh de shainordú COGG, mar a fhoráiltear di faoi Alt 31 den Acht Oideachais, 1998, is gá a 

chinntiú go ndéantar gnéithe an tsoláthair FGL a chomhordú chun giaráil a dhéanamh ar acmhainní 

atá ann cheana agus chun dúbláil sa soláthar a sheachaint. I bhfianaise an scéil go dtugann COGG 

maoiniú cheana féin do sholáthraithe cúrsaí san earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus go 

bhfuil siad ag tacú le rannpháirtíocht múinteoirí i staidéar iarchéime ar an oideachas trí mheán na 

Gaeilge, d’fhéadfaí scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go mbeadh ról ag COGG i gcomhordú 

agus caidreamh maidir le forbairt ghairmiúil do mhúinteoirí. Níor mhór, áfach, d’aon mhachnamh air 

seo na róil agus na freagrachtaí atá ag COGG mar a fhorordaítear faoi láthair chomh maith le róil agus 

freagracht na seirbhísí tacaíochta náisiúnta ar nós SFGM agus an tSeirbhís Tacaíochta don Oideachas 

Speisialta (STOS), agus páirtithe eile maidir le forbairt ghairmiúil ar mhúinteoirí, a chur san áireamh.  

 

Molann an taighde ar oideachas Gaeltachta go mbunófaí coláiste oiliúna ar leith sa Ghaeltacht chun 

éascú a dhéanamh ar oiliúint múinteoirí don oideachas trí mheán na Gaeilge agus do scoileanna 

Gaeltachta ach go háirithe. Ní dócha go mbeadh moladh dá leithéid indéanta i bhfianaise an scéil go 

mbeadh an coláiste beag, ar leithlis, easnamhach i gcumais taighde agus acmhainne, agus dá bhrí sin 

nach mbeadh sé ag teacht leis an rud a mheastar a oibríonn i dtéarmaí na hoiliúna tosaigh múinteoirí.  

Rogha níos indéanta, mar a luaitear thuas, is ea cúrsa OTM ar leith a sholáthar trí mheán na Gaeilge i 

gceann amháin nó níos mó de na soláthraithe OTM atá ann cheana. Ní dócha go mbeidh moltaí eile a 

luaitear sa taighde ar oideachas Gaeltachta, ar nós painéal ar leith a bhunú de mhúinteoirí 

ionadaíochta don Ghaeltacht, indéanta i bhfianaise nádúr scaipthe na scoileanna Gaeltachta agus na 

costais a d’fhéadfadh a bheith i gceist.  

 

4.15  Tacaíocht agus rannpháirtíocht tuismitheoirí 

 

Aibhsíonn formhór an taighde ar oideachas Gaeltachta buarthaí thuismitheoirí na Gaeltachta atá ag 

tógáil a leanaí trí Ghaeilge maidir leis an easpa tacaíochta ón gcóras oideachais. Luann Mac 

Donnacha et al. (2005) tuairimí na dtuismitheoirí Gaeltachta ar an gcaoi inar féidir leis an gcóras 

oideachais dochar a dhéanamh dá n-iarrachtaí Gaeilge agus cultúr na Gaeltachta a sheachadadh chuig 

a leanaí agus tiomantas pearsanta don teanga a dhaingniú. Luann siad freisin na deacrachtaí a 

bhaineann le háiteamh ar thuismitheoirí cinneadh a dhéanamh lena dteaghlach a thógáil le Gaeilge 

gan deimhniú go dtacóidh an córas oideachais agus struchtúir tacaíochta eile leo i gcur i bhfeidhm an 

chinnidh sin.  Luann Mac Donnacha (2005) agus Ó Giollagáin et al. (2007) go bhfuil imní ar neart 

tuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí le Gaeilge nach bhfuil an inniúlacht shaibhrithe teanga á fháil ag a 

leanaí a mbeifí ag súil léi ó chainteoirí dúchais na teanga.  

 

Aibhsíonn an taighde freisin an ról tábhachtach is féidir a bheith ag scoileanna i limistéir Ghaeltachta 

i dtacú le tuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí le Gaeilge agus i spreagadh na tacaíochta ó thuismitheoirí 

d’obair na scoile.   
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Deir Ó Giollagáin et al. (2007) gur tosaíocht í do phleanáil teanga sa Ghaeltacht a chinntiú go léiríonn 

institiúidí oideachais i limistéir Ghaeltachta go bhfuil siad ag tacú le rogha na Gaeilge a dhéanann 

tuismitheoirí agus go bhfuil daoine óga á sóisialú trí Ghaeilge de réir mar a ghlacann siad páirt sa 

chóras oideachais. Aibhsíonn Ní Shéaghdha (2010) an tábhacht atá le scoileanna a bheith i 

gcumarsáid le tuismitheoirí agus a gcomhoibriú a fháil as obair na scoile maidir le cothú na Gaeilge 

agus teagasc trí Ghaeilge. Molann sí go n-eagródh scoileanna Gaeltachta cruinnithe eolais le 

tuismitheoirí chun éiteas agus polasaí teanga a scoile a mhíniú agus chun dualgais na scoile a chur in 

iúl maidir le freastal ar riachtanais chainteoirí dúchais na Gaeilge chomh maith le riachtanais 

fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Aibhsíonn comhairliúchán CNCM leis na páirtithe leasmhara maidir le 

teanga agus litearthacht i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (CNCM, 2006b) freisin an 

tábhacht atá le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí maidir le:  

 polasaí teanga agus litearthachta na scoile a chur i bhfeidhm  

 a chinntiú go gcuirtear tuiscint ar an tumoideachas in iúl do phobal na scoile uile, lena n-áirítear 

baill foirne, boird bhainistíochta, tuismitheoirí agus leanaí, agus go dtuigtear é.  

 

Mar sin féin, is léir ón taighde nach féidir a bheith ag súil gurb í an scoil amháin a thacóidh le 

tuismitheoirí. Molann Ó Giollagáin et al. (2007) go dtabharfaí seirbhísí tacaíochta agus comhairle atá 

teanga-lárnach (agus seachtrach don chóras oideachais) ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí 

trí Ghaeilge chun spreagadh a thabhairt dóibh na patrúin agus iompraíocht teanga a bhunú, a 

thabharfaidh na torthaí rathúla teangeolaíochta a shamhlaíonn siad nuair a roghnaíonn siad a leanaí a 

thógáil trí Ghaeilge. Samhlaíonn Ó Giollagáin et al. freisin go ndéanfadh seirbhísí tacaíochta dá 

leithéid socruithe speisialta do leanaí atá ina gcainteoirí dúchais Gaeilge agus do leanaí nach 

labhraíonn Gaeilge sa bhaile.  

Déanann Mac Donnacha (2005) moltaí maidir le tabhairt isteach scéimeanna a chuideoidh le ról na 

dtuismitheoirí Gaeltachta in oideachas a leanaí a láidriú. Samhlaíonn sé go gcuirfí scéimeanna ar leith 

ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí le Gaeilge agus do thuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí le 

Béarla. D’áireodh scéimeanna dá leithéid: 

 na tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi pholasaí Gaeilge na scoile agus faoi thábhacht a ról mar 

thuismitheoirí in oideachas a bpáistí agus i bhfeabhsú inniúlacht a bpáistí sa Ghaeilge, 

 seirbhís chomhairleach faoi úsáid na Gaeilge mar theanga baile agus conas cúrsaí teanga a 

láimhseáil nuair atá a gcuid leanaí ag meascadh le leanaí eile nach bhfuil Gaeilge á labhairt acu, 

 eolas faoi na físeáin agus an t-ábhar léitheoireachta atá ar fáil i nGaeilge do na haoisghrúpaí 

éagsúla,  agus 

 soláthar ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar bheagán Gaeilge. 

Tráchtaireacht 

Aibhsíonn an taighde ar oideachas Gaeltachta an gá do scoileanna tacú le hiarrachtaí na dtuismitheoirí 

atá ag tógáil a leanaí le Gaeilge. Féadfaidh tacaíocht dá leithéid teacht trí sholáthar idirdhealaithe agus 

tacaí eile a fhreastalaíonn ar riachtanais na gcainteoirí dúchais. Aibhsíonn an taighde freisin an 

tábhacht le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí ar dhá chúis: a dtacaíocht a fháil d’obair agus polasaí 

teanga na scoile agus cur ar a gcumas tacú le foghlaim agus forbairt teanga a leanaí agus páirt a 

ghlacadh ann.  Is léir go bhfuil ról ann don chóras oideachais agus do scoileanna i dtacú le 

tuismitheoirí ina rogha teanga agus cur ar a gcumas tacú le forbairt oideachais agus teanga a leanaí, 

ach ní mór tacaíocht a fháil freisin ó ghníomhaireachtaí atá taobh amuigh den chóras oideachais. 
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Tá sé tábhachtach go mbeadh an mhuinín ag scoileanna plé le tuismitheoirí agus tacú leo ar an 

mbealach a luaitear thuas. Dá gcuirfí treoir ar fáil do scoileanna bunaithe ar an gcleachtas éifeachtúil 

reatha agus ábhair eolais do thuismitheoirí, b’fhéidir trí chomhthionscnamh idir COGG agus CNCM, 

thacódh sí le scoileanna ina leith seo. 

4.16  Oideachas luath-óige 

Is beag taighde a bhaineann go díreach le soláthar trí mheán na Gaeilge i gcomhthéacs chúram agus 

oideachas na luath-óige (ECCE) i limistéir Ghaeltachta. Aibhsíonn an taighde atá ar fáil (m.sh., 

Hickey, 1999; Hickey, 1997) an cion tábhachtach is féidir le freastal ar shuíomhanna oideachais luath-

óige a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (naíonraí) a dhéanamh d’fhorbairt inniúlacht leanaí 

réamhscoile sa Ghaeilge. Luann sé freisin an chaoi inar féidir freastal ag leanaí ar an naíonra áitiúil 

tionchar dearfach a bheith aige ar úsáid na teanga sa bhaile de réir mar a dhéanann na tuismitheoirí 

iarracht cuidiú lena leanaí an Ghaeilge a shealbhú. Aibhsíonn Hickey & de Mejía (2014) an tábhacht 

atá le rannpháirtíocht na dtuismitheoirí le soláthar réamhscoile agus molann siad go n-áireodh an clár 

tumoideachais réamhscoile bealaí chun cuidiú le tuismitheoirí cleachtais agus gníomhaíochtaí baile a 

fhorbairt a thacaíonn le forbairt scileanna béil agus réamh-litearthachta a leanaí.  

 

Ainmníonn Hickey agus de Mejía (2014) freisin saincheisteanna a bhaineann le soláthar oideachais 

luath-óige i gcomhthéacsanna mionteanga atá ag teacht le neart de na dúshláin atá os comhair 

scoileanna Gaeltachta agus ar fiú a mheas i gcomhthéacs na naíonraí sa Ghaeltacht. Tá cuid de na 

saincheisteanna ag teacht freisin leis na dúshláin atá os comhair oideachas na luath-óige níos 

ginearálta in Éirinn. Maíonn Hickey agus de Mejía (2014: lch 141):  

 

…..the most significant challenge for the future of this sector centres on training and retaining effective and 

experienced educators with qualifications in early years’ education as well as access to effective ongoing 

training in immersion methodology, accompanied by fluency in the target language and the empathy and 

personal qualities required for working successfully with very young children. 

 

Luann Hickey agus de Mejía ach go háirithe go bhfuil gá ag oideoirí luath-óige i gcomhthéacsanna 

mionteanga le hoiliúint ar an gcaoi le cur chuige idirdhealaithe a ghlacadh maidir le riachtanais 

éagsúla na bhfoghlaimeoirí a dhéanann soláthar do chainteoirí T1, do chainteoirí T2, agus do leanaí a 

bhfuil lagú teanga orthu. Aibhsítear freisin an gá le cleachtais oideolaíocha réamhscoile a chur in 

oiriúint do chomhthéacs an tumoideachais. Mar sin, ní mór do na hoideoirí  leibhéal ard cumais a 

bheith acu sa suíomh tumoideachais luath-óige agus beidh gá, ní hamháin le cáilíochtaí 

réamhseirbhíse, ach le hoiliúint speisialta leanúnach, le struchtúir forbartha gairme a bhunú agus le pá 

cuí.  

 

Aibhsítear an deacracht sa rochtain ar acmhainní cuí do theagasc agus measúnú teanga i suíomhanna 

mionteanga freisin cé, i gcomhthéacs na Gaeilge, go gcinntíonn grúpaí ar nós Comhar na Naíonraí 

Gaeltachta go bhfuil soláthar maith d’acmhainní ar fáil le húsáid i naíonraí i limistéir Ghaeltachta.  

 

Tráchtaireacht 

 

Aibhsíonn an taighde a bhaineann le suíomhanna oideachais luath-óige, lena n-áirítear na naíonraí i 

limistéir Ghaeltachta, an tábhacht atá le soláthar ag an leibhéal seo d’fhorbairt inniúlacht na leanaí sa 

mhionteanga. Aibhsíonn sé freisin tábhacht sholáthar na mionteanga ag an leibhéal seo i dtacaíocht na 

dtuismitheoirí a mhealladh d’úsáid na teanga agus an ról atá ag suíomh oideachais na luath-óige i 

mealladh na tacaíochta seo. 
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Mar thoradh ar an ról tábhachtach is féidir a bheith ag soláthar oideachais na luath-óige i bpatrúin 

úsáide teanga a bhunú agus inniúlacht sa teanga a fhorbairt, is cosúil gur chóir go mbeadh láidriú 

sholáthar na naíonraí sa Ghaeltacht ina thosaíocht. Is í an phríomhtheachtaireacht a fhaightear ón 

taighde ná go bhfuil oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach de dhíth ar oideoirí luath-óige, ach go 

háirithe maidir leis an tumoideachas agus idirdhealú do riachtanais éagsúla teanga agus foghlama.  

 

 

5.  CONCLÚIDÍ 

 

Tugann an taighde ar oideachas na Gaeltachta raon leathan de mholtaí ar an gcaoi inar féidir 

oideachas trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta a láidriú i bhfianaise na ndúshlán atá os comhair na 

scoileanna. Ach go háirithe, déanann an taighde roinnt moltaí maidir le soláthar idirdhealaithe do 

chainteoirí dúchais Gaeilge laistigh den chóras oideachais. Cé go bhfuil cuid den taighde breis agus 

deich mbliana d’aois, tá neart de na moltaí ábhartha fós i bhfianaise na ndúshlán atá os comhair 

scoileanna Gaeltachta agus soláthar an oideachais i limistéir Ghaeltachta, agus nuair a thógtar le 

chéile iad, tugann siad treoir mhaith chun an t-oideachas a láidriú i limistéir Ghaeltachta.  

 

I roinnt cásanna tá na moltaí, ar nós na gceann a bhaineann le curaclam agus measúnú, á gcur i 

bhfeidhm, nó á gcur i bhfeidhm i bpáirt, mar chuid den fhorfheidhmiú ar an Straitéis 20 Bliain don 

Ghaeilge agus ar an straitéis náisiúnta litearthachta agus uimhearthachta. I gcásanna eile níl na moltaí, 

ach go háirithe iad siúd a bhaineann le rialú, iontráil agus deimhniú cáilíochta, indéanta mar thoradh 

ar thosca amhail struchtúr an chórais oideachais, srianta reachtúla, agus srianta acmhainne, ach go 

háirithe i bhfianaise na heaspa ar mhais chriticiúil i bhformhór na limistéar agus pobal scaipthe na 

gcainteoirí dúchais sa Ghaeltacht.  

 

I gcomhthéacs na moltaí sin a mheastar go bhfuil poitéinseal acu, féachann an roinn deiridh seo leis 

na príomhtheachtaireachtaí chun polasaí a fhorbairt d’oideachas na Gaeltachta, na múnlaí oideachais a 

d’fhéadfaí a sheachadadh sna limistéir Ghaeltachta, agus na gníomhartha ar fiú a mheas a thuilleadh 

maidir le príomhthiománaithe an tsoláthair, a aibhsiú.  

 

5.1 Teachtaireachtaí ar an iomlán 

 

Tugann an taighde roinnt príomhtheachtaireachtaí faoin gcaoi inar chóir don chóras oideachais dul ar 

aghaidh maidir le tacú scoileanna i limistéir Ghaeltachta. Mar shampla, is léir gur chóir go mbeadh 

dhá ladhar sa chur chuige, ina gcuidíonn polasaí agus tacaí lárnacha le tionscnaimh áitiúla. Is léir 

freisin nach mór don chur chuige a ghlacfar tacú le húsáid na Gaeilge sa phobal, tacaíocht agus 

muinín an phobail áitiúil, agus tuismitheoirí san áireamh, a mhealladh, agus cur le gníomh i réimsí 

eile seachas oideachas. Ina theannta sin, ní mór do pholasaithe teanga i scoileanna léiriú a thabhairt ar 

na próisis pleanála teanga atá ag tarlú ina bpobail faoi Acht na Gaeltachta, 2012. Teachtaireacht a 

fheictear arís agus arís eile sa taighde is ea nach mór don chóras oideachais i limistéir Ghaeltachta tús 

áite a thabhairt do riachtanais na gcainteoirí dúchais Gaeilge i mbunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna araon. 

 

 

 

 



 

43 
 

5.2 Múnlaí oideachais 

 

Tá an taighde náisiúnta i bhfabhar oideachas láidir trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil i limistéir 

Ghaeltachta trí mhúnla atá sainithe go soiléir agus a bhfuil tacaíocht ann dó. Tá tuairimí éagsúla ann, 

áfach, maidir leis an gcaoi ina bhféadfaí oideachas trí mheán na Gaeilge a sheachadadh, le roinnt 

taighdeoirí ag moladh go mbeadh múnlaí ar leith trí mheán na Gaeilge ann do chainteoirí dúchais 

Gaeilge agus d’fhoghlaimeoirí na teanga. Áitíonn na taighdeoirí go láidir do sholáthar na scolaíochta 

díreach do chainteoirí dúchais na Gaeilge amháin agus d’fheidhmiú polasaithe iontrála chun tacú lena 

leithéid, d’fhonn a chinntiú go leanann agus go leathnaíonn na cainteoirí seo ar a sóisialú sa Ghaeilge 

agus go mbaineann siad noirm an chainteora dúchais amach. Is cosúil, áfach, nach bhfuil soláthar na 

múnlaí scartha trí mheán na Gaeilge indéanta i bhfianaise nádúr scaipthe na gcainteoirí dúchais, na 

hacmhainní a bheadh ar fáil dá leithéid, agus an drochthionchar a d’fhéadfadh a bheith go pearsanta 

agus go sóisialta ann mar thoradh ar leanaí a scaradh óna bpiaraí in aon áit ar leith, de bharr na 

dteangacha a labhraíonn siad. 

 

Is é an múnla is indéanta, de réir cosúlachta, agus fós ceann a d’fhéadfadh a bheith chun tairbhe 

riachtanais na gcainteoirí dúchais agus na bhfoghlaimeoirí Gaeilge araon, ná múnla tumoideachais a 

sholáthar ina gcuirtear tacaí idirdhealaithe ar fáil chun inniúlacht Ghaeilge na gcainteoirí dúchais a 

shaibhriú faoi réir chion na gcainteoirí sin sa scoil. Is léir, áfach, nach mór do thacaí breise dá leithéid 

a bheith cuimsitheach agus comhtháite. I measc na roghanna tá forfheidhmiú na gcur chuige 

bainistíochta agus oideolaíocha ar leith ag leibhéal na scoile, agus soláthar lárnach de thacaí teanga 

tiomnaithe. B’fhéidir go n-áireodh tacaí teanga dá leithéid Scéim na Cúntóirí Teanga láidrithe, 

múinteoirí tacaíochta teanga a thabhairt isteach, chomh maith le hionaid nó aonaid sealbhaithe teanga 

a bhunú d’fhoghlaimeoirí ar bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith.  

 

Mar a mholtar sa taighde náisiúnta, d’áireodh cuir chuige oideolaíocha ag leibhéal na bunscoile an 

soláthar de thréimhse bhreisithe den luath-thumoideachas iomlán i ranganna naíonán. Tugann an 

taighde le tuiscint go gcuideodh tréimhse bhreisithe dá leithéid den tumoideachas iomlán go mór le 

hidirghníomhaíocht Ghaeilge agus sóisialú na gcainteoirí dúchais Gaeilge ach go háirithe.  

 

Mar sin féin, beidh scoileanna lonnaithe i limistéir Ghaeltachta, ach go háirithe iad siúd atá tar éis 

bogadh de réir a chéile go dtí an teagasc trí Bhéarla nó cur chuige tumoideachais i bpáirt nó cur 

chuige dátheangach, agus ina bhfuil an mhian le haitheantas a fháil mar scoil Ghaeltachta ag teacht 

leis na próisis pleanála teanga áitiúla,  nach mbeadh glacadh le múnla tumoideachais, mar a léirítear 

thuas, indéanta sa ghearrthéarma ar a laghad. Maidir leis sin, beidh gá le tacaí a sholáthar i gcéim 

idirthréimhseach le cur ar chumas scoileanna dá leithéid bogadh go dtí teagasc iomlán trí Ghaeilge. 

Mar sin, chaithfí múnla céimnithe a fhorbairt chun tacú le scoileanna sa chomhthéacs seo.  

 

Ardaítear an cheist freisin ar chóir soláthar trí mheán an Bhéarla a chur ar fáil má tá éileamh a 

dhóthain ar a leithéid. I gcoitinne, níl aon rud le rá ag an taighde náisiúnta ar oideachas Gaeltachta ar 

an ábhar. Mar sin féin, tugann píosa taighde amháin ar an oideachas Gaeltachta le tuiscint nár chóir 

soláthar trí mheán an Bhéarla a bheith ar fáil ach amháin nuair a léiríonn an t-éileamh ar a leithéid 

próifíl sochtheangeolaíochta an phobail. Cé nach molann an taighde go gcuirfí scoileanna a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla mar roghanna 

laistigh de phobail aonair na Gaeltachta, is fiú machnamh i ndáiríre ar sholáthar comhthreomhar a 

chur ar fáil i limistéir Ghaeltachta ina bhfuil dlús ard daonra agus éileamh a dhóthain chun tacú leis an 

dá chineál scoile. I limistéir le daonra níos lú, is féidir soláthar comhthreomhar a bheith indéanta má 
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tá éileamh don teagasc trí mheán na Gaeilge agus don teagasc trí mheán an Bhéarla araon agus má tá 

poitéinseal leis an soláthar scoile atá ann faoi láthair sa limistéar sin a athchumrú. 

 

5.3 Tiománaithe agus tacaí don oideachas Gaeltachta 

 

Ainmníonn an taighde ar oideachas Gaeltachta raon leathan de thiománaithe agus de thacaí a 

ghabhann  leo a bhfuil an cumas iontu feabhas a chur ar sholáthar an oideachais trí mheán na Gaeilge i 

limistéir Ghaeltachta, i suíomhanna príomhshrutha agus RSO araon, ar fiú machnamh a dhéanamh 

orthu i bhfianaise sheachadadh an mhúnla oideachais atá de dhíth mar a léirítear thuas.  

 

Sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta 

 

Samhlaíonn an taighde gur príomhthiománaí den soláthar trí mheán na Gaeilge i limistéir Ghaeltachta 

amach anseo is ea go mbunófaí sainmhíniú soiléir ar scoil Ghaeltachta laistigh de chreat polasaí 

lárnach. Meastar go gcuirfeadh sainmhíniú dá leithéid ionchais in iúl maidir leis an múnla is oiriúnaí 

agus is éifeachtúla ar an tumoideachas agus ar an oideachas trí mheán na Gaeilge chomh maith le 

gnéithe de chleachtas oideachais agus teanga lena n-áirítear: 

 Bainistíocht agus ceannaireacht 

 Rollú 

 Rannpháirtíocht na dtuismitheoirí 

 Teanga an teagaisc 

 Teanga na cumarsáide 

 Pleanáil teanga 

 Soláthar curaclaim agus polasaithe scoile 

 Féinmheastóireacht 

 Úsáid acmhainní (ábhair Ghaeilge) 

 Soláthar do chainteoirí dúchais agus d’fhoghlaimeoirí na teanga 

 Measúnú 

 Soláthar RSO 

 Earcaíocht príomhoidí agus múinteoirí agus na foirne eile. 

 

Ag eascairt as an bplé thuas maidir leis an múnla is oiriúnaí trí mheán na Gaeilge do scoileanna 

Gaeltachta, is cosúil gurb í an rogha is fearr ná go mbeadh an sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta 

bunaithe ar mhúnla tumoideachais, ina gcuirtear tacaí idirdhealaithe ar fáil chun tacú le saibhriú 

teanga na gcainteoirí dúchais ag teacht le cion na gcainteoirí sin sa scoil. Samhlaítear go mbeadh 

scoileanna atá in idirthréimhse i dtéarmaí an oideachais trí mheán na Gaeilge ag obair i dtreo an 

mhúnla seo a bhaint amach laistigh de fhráma ama áirithe. Samhlaítear freisin go gcuirfí an                 

t-infreastruchtúr agus na tacaí atá riachtanach ar fáil chun tacú le baint amach an tsainmhínithe agus 

an mhúnla i gcleachtas. Tugtar sonraí ar thacaí dá leithéid thíos. 

 

D’fhéadfadh cur chuige mar sin cur ar chumas scoileanna, i gcomhair leis na próisis pleanála teanga 

ina limistéir áitiúla agus i gcomhairle le páirtithe leasmhara scoileanna, a stádas a shoiléiriú mar scoil 

Ghaeltachta go docht daingean agus ROS a chur ar an eolas dá réir. Bheadh soláthar na dtacaí agus na 

n-acmhainní breise ag brath ar an dearbhú stádais seo agus ar fhorfheidhmiú an chleachtais 

dhearbhaithe sa scoil.  
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Ceannaireacht agus forbairt múinteoirí  

  

Tiománaí criticiúil eile is ea go bhfuil an fhís, an t-eolas agus na scileanna riachtanacha, lena n-

áirítear tuiscint ar an tumoideachas agus an cumas le gabháil do phleanáil teanga scoile uile, ag 

príomhoidí scoileanna Gaeltachta chun freastail ar na riachtanais ar leith a bhaineann le ceannaireacht 

agus bainistíocht i scoil Ghaeltachta. Ní mór do bhoird bhainistíochta freisin eolas agus tuiscint a 

bheith acu ar an ról tábhachtach is féidir a bheith acu i dtacú agus pleanáil do sholáthar an oideachais 

trí mheán na Gaeilge. 

 

Ar an gcaoi chéanna, tá sé riachtanach do mhúinteoirí an cumas teanga, agus eolas agus scil 

oideolaíoch a bheith acu le teagasc a sholáthar trí mheán na Gaeilge sa chomhthéacs casta a bhíonn 

mar thréith ag scoileanna Gaeltachta, ar nós soláthar a dhéanamh d’fhoghlaimeoirí le cúlraí teanga 

éagsúla lena n-áirítear cainteoirí dúchais, soláthar a dhéanamh do leanaí le riachtanais speisialta 

oideachais a bhfuil an Ghaeilge nó an Béarla mar chéad teanga acu, agus ranganna ilghrád a 

bhainistiú. 

 

I bhfianaise a leithéid, is féidir argóint láidir a dhéanamh le cinntiú go gcuirtear oiliúint tosaigh 

múinteoirí, ionduchtú agus deiseanna FGL saincheaptha ar fáil do phríomhoidí agus múinteoirí i 

scoileanna Gaeltachta.  Tá sé an-tábhachtach go mbíonn soláthar dá leithéid do mhúinteoirí agus 

príomhoidí i scoileanna Gaeltachta, ach go háirithe maidir le FGL, comhordaithe agus nach gcaillfear 

é sa soláthar ginearálta d’oiliúint múinteoirí. D’fhéadfaí scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go 

bhféadfadh eagraíocht ainmnithe, ar nós COGG, ról comhordaithe, comhairle nó caidrimh a bheith 

acu maidir le forbairt ghairmiúil múinteoirí i bhfianaise na ról agus na bhfreagrachtaí atá acu faoi 

láthair agus iad siúd atá ag seirbhísí náisiúnta tacaíochta oiliúna do mhúinteoirí, ar nós SFGM agus 

STOS.  

 

Acmhainní pleanála, teagaisc, foghlama agus measúnaithe 

 

Príomhthiománaí eile don oideachas trí mheán na Gaeilge is ea a chinntiú go gcuirtear na hacmhainní 

agus tacaí riachtanacha ar fáil chun cuidiú leis na gníomhaíochtaí lárnacha oideachais i scoileanna 

Gaeltachta, amhail pleanáil scoile uile, teagasc, foghlaim agus measúnú i gcomhthéacsanna 

príomhshrutha agus RSO araon. Tá dul chun cinn suntasach déanta faoi choimirce  COGG ar ábhair 

oideachais Ghaeilge a chur ar fáil, mar thaca le teagasc agus foghlaim trí Ghaeilge den chuid is mó 

agus freisin mar thaca don phleanáil. Tá an dul chun cinn seo le feiceáil ach go háirithe san eolaí 

cuimsitheach d’ábhair ar fáil ar líne ar shuíomh gréasáin COGG agus sa teimpléad pleanála do 

bhunscoileanna a chruthaigh Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta le tacaíocht ó COGG.  

 

Gan amhras, áfach, éileoidh soláthar acmhainní agus tacaí dá leithéid i gcomhthéacs na mionteanga 

bearta idirdhealaithe dearfacha agus infheistíocht leanúnach. Is é an dúshlán a bheidh ann ná a 

chinntiú go bhfuil cáilíocht na n-ábhar atá ar fáil do scoileanna Gaeltachta agus don oideachas trí 

mheán na Gaeilge cosúil le cáilíocht na n-ábhar atá ar fáil do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an 

Bhéarla agus go bhfuil ábhair ar fáil do raon iomlán na gníomhaíochta oideachais, príomhshrutha agus 

RSO araon i dtéarmaí pleanála, curaclaim agus measúnaithe sa mhéid agus indéanta sin. 

 

Is léir freisin ón taighde go bhfuil gá le sinéirgí nua a chruthú d’fhonn an t-eolas agus na hacmhainní 

atá ar fáil cheana a ghiaráil agus a chinntiú go bhfuil pobal an oideachais i limistéir Ghaeltachta, lena 

n-áirítear múinteoirí, go hiomlán ar an eolas faoina bhfuil ar fáil, agus go bhfuil rochtain acu air. Tá sé 
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tábhachtach freisin go spreagtar múinteoirí agus eile le cur le banc na n-acmhainní atá ar fáil do 

scoileanna.Is féidir leis seo tarlú ar roinnt bealaí lena n-áirítear:  

 

 acmhainní a roinnt ar bhonn uile-oileáin, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le RSO agus measúnú 

 giaráil ar shaineolas agus ar rannpháirtíocht na múinteoirí agus comhordú ar ábhair a dhearann na 

múinteoirí 

 treoir bhreise a sholáthar maidir le húsáid na n-acmhainní atá ann agus forbairt bhreise ar na 

hacmhainní sin más gá m.sh. an clár Gaeilge Séideán Sí do bhunscoileanna 

 cleachtas pleanála, bainistíochta, oideolaíoch agus measúnaithe a chomhroinnt, mar a léirítear é sa 

taighde agus cleachtas i scoileanna Gaeltachta. 

 

I rogha amháin chun sinéirgí nua agus giaráil na n-acmhainní maidir le soláthar acmhainní Gaeilge a 

bhaint amach, áirítear bunú suímh tacaíochta ar leith don oideachas Gaeltachta nó don soláthar trí 

mheán na Gaeilge níos ginearálta, ar nós a bhfuil ar fáil don tSraith Shóisearach nua agus a bhfuil 

beartaithe don treoir cleachtais luath-óige atá a fhorbairt ag CNCM. Bheadh sé tábhachtach freagracht 

a bheith ag aon ghníomhaireacht amháin as bainistíocht an tsuímh ar bhonn leanúnach. I bhfianaise an 

tsainordaithe atá acu le comhordú ar sholáthar acmhainní don earnáil a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge, ba chóir scrúdú a dhéanamh ar an gcumas a bheadh ag COGG an ról seo a ghlacadh ar an 

tuiscint go mbeadh na hacmhainní riachtanacha ar fáil do COGG chun é seo a dhéanamh. De rogha air 

sin, d’fhéadfaí scrúdú a dhéanamh ar an gcumas a bheadh ag SFGM suíomh mar sin a óstáil. 

 

Áiríonn rogha eile le heolas agus acmhainní maidir le hoideachas Gaeltachta a ghiaráil, soláthar 

treoirlínte ar chleachtas pleanála, bainistíochta, oideolaíoch agus measúnaithe i scoileanna Gaeltachta 

a thógann ar na hábhair a táirgeadh go dtí seo ó ghrúpaí éagsúla agus áiríonn sé na tuiscintí agus an 

dea-chleachtas a luaitear sa taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a bhreathnaítear i seomraí ranga 

na Gaeltachta.  

 

Ainmníonn an t-athbhreithniú seo ar oideachas Gaeltachta raon de chleachtais ba chóir a scaipeadh go 

forleathan chomh maith le saincheisteanna oideolaíocha nach mór a shoiléiriú i bhfoirm treoirlínte. 

Mar shampla, samhlaítear go dtabharfadh treoirlínte dá leithéid comhairle ar chleachtas éifeachtúil 

oideolaíoch sa seomra ranga príomhshrutha agus comhthéacs RSO maidir le ceisteanna tábhachtacha 

ar nós phointe tosaithe na léitheoireachta, agus stádas na Gaeilge mar thosaíocht agus teanga teagaisc 

sa chomhthéacs RSO. D’fhéadfadh na treoirlínte a chur in iúl freisin conas is féidir le scoil cothú agus 

tacaíocht a thabhairt do rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in obair na scoile, i bhfoghlaim a leanaí, 

agus in úsáid na Gaeilge. Samhlaítear go bhforbrófaí na treoirlínte sin in iarracht chomhoibríoch ina 

mbeadh na páirtithe leasmhara uile páirteach, lena n-áirítear ROS, COGG, CNCM, SNSO, agus an 

Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) agus ionadaithe ó mhúinteoirí i limistéir 

Ghaeltachta. Ba chóir an rogha leis na treoirlínte seo a chur ar fáil i gcomhéadan ar líne chuig an 

gcóras a scrúdú, ach go háirithe toisc go gcuideodh sé seo le forbairt agus leasú leanúnach na 

dTreoirlínte.  

 

Tacaí teanga 

 

Aibhsíonn an taighde náisiúnta an gá le soláthar ar thacaíocht teanga idirdhealaithe do chainteoirí 

dúchais na Gaeilge agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge ar bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith a 

bhfuil sé ar intinn acu clárú i scoileanna Gaeltachta. Luaitear roinnt roghanna sa taighde ar fiú a 

mheas.  



 

47 
 

 

Rogha amháin chun tacú le cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí na Gaeilge araon is ea feabhsú ar 

Scéim na gCúntóirí Teanga a oibríonn agus a mhaoiníonn an Roinn Ealaín, Oidhreachta agus 

Gaeltachta. Cé gur léir go bhfuil láidreachtaí sa scéim, ba chóir go mbeadh aon leasú ar an scéim á 

threorú ag meastóireacht sheachtrach oibiachtúil ar thionchar na scéime ar fhorbairt teanga na 

spriocdhaltaí agus ar a gcumas an curaclam a rochtain trí Ghaeilge. Chuideodh meastóireacht dá 

leithéid le cinneadh conas a d’fhéadfaí an scéim a fheabhsú a thuilleadh ó thaobh na teanga agus ó 

thaobh an oideachais de, agus an poitéinseal chun í a leathnú ag tacú le cainteoirí dúchais na Gaeilge 

agus foghlaimeoirí na Gaeilge i limistéir Ghaeltachta. D’fhéadfadh meastóireacht mar sin a mheas 

freisin an luach a bheadh le leathnú na scéime i gcomparáid le soláthar múinteoirí tacaíochta teanga 

tiomnaithe i scoileanna Gaeltachta cosúil leis an soláthar a rinneadh cheana féin d’fhoghlaimeoirí an 

Bhéarla mar theanga bhreise (EAL), agus an costas/na sochair a bhaineann le gach rogha faoi seach 

nó, go deimhin, le meascán den dá rud. Is fiú oiliúint agus cáilíochtaí na gcúntóirí teanga a phlé in 

aon mheastóireacht dá leithéid freisin.  

 

Rogha eile le meas is ea ionaid sealbhaithe teanga a sholáthar d’fhoghlaimeoirí Gaeilge. Is é an taithí 

a fuarthas ó na hionaid sin sa Bhreatain Bheag ná nach raibh ach méid áirithe ratha orthu, go mór 

mór mar gheall ar an tréimhse ghairid a chaitheann daltaí sna hionaid agus easpa chomhtháthú na 

tacaíochta le gnéithe riachtanacha eile den chóras, ar nós soláthar curaclaim. Tá ceist freisin ann cé 

acu an oibreodh aonaid sealbhaithe teanga mar sin i gcomhthéacs na Gaeilge, i bhfianaise nádúr 

scaipthe na limistéar Gaeltachta ó thaobh na geografaíochta de, agus cé acu a mbeadh éileamh a 

dhóthain ó thuismitheoirí. Mar sin féin, b’fhiú an rogha a fhiosrú ar bhonn píolótach i gceann amháin 

nó níos mó de na príomhlimistéir Ghaeltachta.  

 

Mar a luadh sa taighde, tá sé de chumas ag soláthar tumoideachais luath-óige trí na naíonraí forbairt 

teanga a chothú i measc leanaí agus patrúin úsáide teanga a ghníomhú i measc na dtuismitheoirí. 

B’fhiú féachaint ar dheiseanna le soláthar dá leithéid a láidriú ar nós feabhas a chur ar na naisc idir é 

agus na bunscoileanna agus comhroinnt acmhainní a éascú.  

 

Curaclam teanga 

 

Dé réir an taighde ar oideachas Gaeltachta, tá ról lárnach ag inneachar na gcuraclam teanga i dtacú le 

forbairt na hinniúlachta Gaeilge i measc na bhfoghlaimeoirí agus na gcainteoirí dúchais i scoileanna 

Gaeltachta araon. Ach go háirithe, tá an taighde an-chriticiúil faoin soláthar curaclaim teanga faoi 

láthair do chainteoirí dúchais na Gaeilge. Cé go bhfuil gníomh ar bun cheana féin le linn na forbartha 

ar churaclaim nua sa bhunscoil agus sa tsraith shóisearach le freastal ar na riachtanais teanga ar leith 

atá ag daltaí Gaeltachta, lena n-áirítear cainteoirí dúchais na Gaeilge, ba chóir go mbeadh 

athbhreithniú leanúnach ar fhorbairt, ar chur i bhfeidhm agus ar inneachar na gcuraclam sin sa chaoi is 

go mbeifear cinnte go bhfuil siad in oiriúint don chúis agus go gcuirfear soláthar níos láidre curaclaim 

Gaeilge ar fáil, de réir mar is gá. 

 

Struchtúr agus bainistíocht na scoileanna  

 

Admhaíonn cuid den taighde ar oideachas Gaeltachta go gcruthaíonn cumraíocht na scoileanna i 

limistéir Ghaeltachta agus easpa maise criticiúla dúshláin shuntasacha i dtéarmaí freastal ar na 

riachtanais éagsúla teanga agus oideachais atá ag na foghlaimeoirí i scoileanna Gaeltachta. D’fhonn 

riarachán níos éifeachtúla a bheith ar scoileanna, acmhainní a ghiaráil, agus an soláthar trí mheán na 

Gaeilge a láidriú, cuirtear roinnt roghanna i láthair chun soláthar scoile a athstruchtúrú lena n-áirítear:  
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 bunscoileanna beaga a chónascadh 

 bunscoileanna beaga i limistéir áirithe a ghrúpáil le chéile ag comhoibriú chun acmhainní, 

bainisteoir riaracháin agus seirbhísí rúnaíochta a chomhroinnt 

 cónaidhm scoileanna ina mbeadh roinnt scoileanna beaga i gceantar á riar ag aon bhainisteoir 

sinsearach/phríomhoide amháin. 

 

Is fiú go mór roghanna mar sin a mheas i bhfianaise na mbeart eile chun tacú le scoileanna Gaeltachta, 

lena n-áirítear tacaí teanga idirdhealaithe a sholáthar agus soláthar comhthreomhar trí mheán na 

Gaeilge agus trí mheán an Bhéarla.  

 

Rannpháirtíocht na dtuismitheoirí 

 

Aibhsíonn an taighde náisiúnta ar oideachas Gaeltachta an ról is féidir a bheith ag na tuismitheoirí i 

dtacú le polasaí teanga na scoileanna i limistéir Ghaeltachta agus i dtacú le foghlaim a leanaí. 

Aibhsíonn an taighde náisiúnta freisin an ról is féidir a bheith ag scoileanna agus gníomhaireachtaí 

seachtracha eile i dtacú le tuismitheoirí a n-inniúlachta teanga a fhorbairt, a dtacaíocht a mhealladh do 

pholasaí teanga na scoile agus tacú le foghlaim a leanaí. Thabharfadh soláthar na treorach do 

scoileanna bunaithe ar chleachtas reatha éifeachtúil agus ábhair eolais do thuismitheoirí, b’fhéidir trí 

chomhthionscnamh idir COGG agus CNCM, tacaíocht do scoileanna ina leith seo. 

 

Comhordú ar thacaí 

 

Aibhsíonn an taighde ar oideachas Gaeltachta an gá atá ann do ghníomhaireacht ar leith, is í sin 

COGG, le comhordú a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla an tsoláthair agus na dtacaí don oideachas 

Gaeltachta d’fhonn a chinntiú go bhfuil comhtháthú ar sheirbhísí ann agus nach gcailltear soláthar 

laistigh den soláthar oideachais ginearálta. Mar a aibhsíodh i gcorp na tuarascála seo, tá neart de na 

moltaí a cuireadh ar aghaidh sa taighde maidir leis seo nach bhfuil indéanta nó inmhianaithe. 

 

Mar sin féin, d’fhéadfadh fiúntas a bheith i ngníomhaireacht ar leith, ar nós COGG, le tacaí FGL do 

phríomhoidí agus múinteoirí i scoileanna Gaeltachta a chomhordú agus le caidreamh a dhéanamh leis 

na soláthraithe reatha. Ach go háirithe, chuideodh comhordú dá leithéid le giaráil na n-acmhainní 

reatha agus le cibé dúbláil a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint. I bhfianaise an scéil go bhfuil 

COGG ag tacú cheana féin le soláthar FGL don earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge trína 

maoiniú ar sholáthraithe agus soláthar sparánachtaí do scoláirí iarchéime, is fiú machnamh a 

dhéanamh ar an gcumas atá i COGG ról comhordaithe mar sin a ghlacadh chuici féin. Agus é sin á 

dhéanamh, níor mhór tosca a chur san áireamh, ar nós cumas COGG le ról mar sin a ghlacadh chomh 

maith lena hobair eile, agus róil agus freagrachtaí na bpáirtithe atá páirteach cheana féin, go díreach 

nó go hindíreach, i soláthar FGL do mhúinteoirí agus do phríomhoidí. 

 

Bheadh gá freisin le gníomhaireacht ainmnithe a bheith ar bun chun bainistiú a dhéanamh ar ábhar 

agus cothabháil an tsuímh ghréasáin tiomnaithe agus/nó treoirlínte do scoileanna Gaeltachta atá molta. 

Arís, is fiú machnamh a dhéanamh ar chumas COGG nó de rogha orthu sin, SFGM an tseirbhís 

náisiúnta tacaíochta do mhúinteoirí, ról mar sin a ghlacadh.  
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5.4 Gníomhartha le meas 

 

Sainmhiniú ar scoil Ghaeltachta 

 

 Sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta a fhorbairt ina bhfuil critéir shoiléire atá bunaithe ar mhúnla 

soláthair tumoideachais, ina gcuirtear tacaí idirdhealaithe ar fáil chun tacú le saibhriú teanga na 

gcainteoirí dúchais ag teacht le cion na gcainteoirí sin sa scoil. 

 Machnamh ar thréimhse bhreisithe den luath-thumoideachas iomlán (suas le dhá bhliain) a 

sholáthar sa tsraith naíonán i mbunscoileanna chun tacú leis an múnla tumoideachais atá ráite  

 Machnamh ar roghanna chun tacú le scoileanna nó aonaid atá in idirthréimhse ón oideachas trí 

mheán an Bhéarla nó tumoideachas i bpáirt nó cur chuige dátheangach i dtreo freastal ar 

riachtanais an tsainmhínithe ar scoil Ghaeltachta laistigh de fhráma ama ar leith. 

 Forbairt ar an infreastruchtúr agus ar na tacaí atá riachtanach chun cuidiú le feidhmiú an 

tsainmhínithe agus an mhúnla i gcleachtas agus na nithe seo le bheith san áireamh: 

 

Oiliúint múinteoirí 

 Machnamh ar roghanna chun tacú le seachadadh na hoiliúna tosaigh múinteoirí, ionduchtaithe 

agus sholáthar FGL saincheaptha do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta lena n-áirítear:  

o cúrsa saincheaptha trí mheán na Gaeilge do bhunmhúinteoirí á sholáthar ag ceann 

amháin nó níos mó de na soláthraithe oiliúna tosaigh múinteoirí (OTM) 

o leathnú ar an soláthar ar an gcúrsa OTM a ullmhaíonn múinteoirí iar-bhunscoile faoi 

láthair do theagasc trí mheán na Gaeilge  

o soláthar tiomnaithe do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta ag na seirbhísí náisiúnta 

tacaíochta 

o líonraí múinteoirí a bhunú ina mbeidh SFGM páirteach i gcomhairle le COGG. 

 

Tacaíocht do phríomhoidí 

 Machnamh ar roghanna chun tacú le seachadadh ionduchtaithe saincheaptha agus soláthar FGL do 

phríomhoidí i scoileanna Gaeltachta agus na nithe seo san áireamh: 

o líonraí a bhunú de phríomhoidí ina mbeidh Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann 

(LPBÉ), Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí (CNPL) agus an 

tIonad Náisiúnta don Cheannaireacht Scoile  i gcomhar le COGG 

o soláthar tiomnaithe do phríomhoidí scoileanna Gaeltachta ag na seirbhísí náisiúnta 

tacaíochta. 

 

Acmhainní 

 Machnamh ar roghanna chun feabhas a chur ar sholáthar acmhainní agus tacaí mar thaca le 

pleanáil scoile uile, teagasc, foghlaim agus measúnú i gcomhthéacsanna príomhshrutha agus RSO 

araon, lena n-áirítear: 

o infheistíocht leanúnach sa soláthar agus sa nuashonrú ar ábhair trí mheán na Gaeilge do 

ghnéithe uile an churaclaim agus sa chomhthéacs RSO lena n-áirítear, más féidir, uirlisí 

measúnaithe breise a fhorbairt a bhaineann go sainiúil le riachtanais na gcainteoirí 

dúchais agus an comhthéacs trí mheán na Gaeilge  

o forbairt ar threoirlínte ar líne a léiríonn an dea-chleachtas bainistíochta agus 

oideolaíochta maidir le soláthar an oideachais éifeachtúil trí mheán na Gaeilge chun 

freastal ar riachtanais na scoláirí uile 
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o suíomh tacaíochta tiomnaithe a bhunú don oideachas Gaeltachta nó don soláthar níos 

ginearálta trí mheán na Gaeilge i gcomhthéacsanna príomhshrutha agus RSO chun cuidiú 

le rochtain ar acmhainní, comhroinnt acmhainní, rochtain ar threoirlínte faoin dea-

chleachtas bainistíochta agus oideolaíochta, agus comhroinnt an chleachtais  

o fiosrú ar an gcumas le hacmhainní a chomhroinnt ar bhonn uile-Éireann. 

 

Tacaí teanga 

 Machnamh ar roghanna chun tacú le forbairt teanga na gcainteoirí dúchais agus na bhfoghlaimeoirí 

Gaeilge lena n-áirítear: 

o ionad sealbhaithe teanga a bhunú ar bhonn píolótach d’fhoghlaimeoirí ar bheagán 

Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith 

o athbhreithniú ar éifeachtúlacht Scéim na gCúntóirí Teanga agus ar an gcumas lena 

leathnú 

o soláthar féideartha múinteoirí tacaíochta teanga nó saibhrithe teanga  

o naisc a thógáil idir bunscoileanna agus na naíonraí áitiúla m.sh. trí chomhroinnt 

acmhainní, na naíonraí a shuíomh ar láthair na scoile  

 

Curaclam 

 Athbhreithniú leanúnach ar fhorbairt, ar chur i bhfeidhm, agus ar ábhar na gcuraclam Gaeilge lena 

chinntiú go sásaíonn siad riachtanais na ndaltaí i scoileanna Gaeltachta, ach go háirithe cainteoirí 

dúchais na Gaeilge. 

 

Struchtúr agus bainistíocht na scoileanna  

 Machnamh ar roghanna chun soláthar scoile a athstruchtúrú lena n-áirítear:  

o bunscoileanna beaga a chónascadh 

o bunscoileanna beaga i limistéir áirithe a ghrúpáil le chéile ag comhoibriú chun acmhainní, 

        bainisteoir riaracháin agus seirbhísí rúnaíochta a chomhroinnt 

o cónaidhm scoileanna ina mbeadh roinnt scoileanna beaga i gceantar á riar ag aon bhainisteoir  

        sinsearach/phríomhoide amháin. 

 

Rannpháirtíocht na dtuismitheoirí 

 Treoir a sholáthar do scoileanna ar chothú rannpháirtíochta na dtuismitheoirí agus tacaíocht 

bunaithe ar chleachtas éifeachtúil reatha agus ábhair eolais, b’fhéidir trí chomhthionscnamh idir 

COGG agus CNCM. 

 

Comhordú ar FGL agus ábhair tacaíochta ar líne 

 Machnamh ar an gcumas ag COGG nó gníomhaireacht eile comhordú a dhéanamh ar sholáthar 

FGL agus ábhair tacaíochta ar líne do scoileanna Gaeltachta agus na hacmhainní agus an fhoireann 

a sholáthar atá de dhíth chun an ról sin a chur i bhfeidhm. 

 

Costais 

 Anailís chostais a chur i gcrích ar sheachadadh na tacaíochta a luaitear thuas. 
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