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Brollach 

 
 
Cuirtear torthaí na gcigireachtaí a rinne Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna ar 

Choláistí Gaeilge in 2014 ar fáil leis an tuairisc ilchodach seo. Cuirtear deis luachmhar ar fáil, 

leis na coláistí Gaeilge, do na mílte scoláire gach bliain chun dul i ngleic leis an nGaeilge mar 

theanga bheo sa Ghaeltacht. Tá ról tábhachtach ag na coláistí go háirithe maidir le dearcadh 

dearfach i leith na teanga a chothú i measc na scoláirí agus chun cur lena gcumas sa teanga 

agus leis an bhfonn a bhíonn orthu í a labhairt.   

 

Tá sé tábhachtach mar sin go ndéanfaí na caighdeáin is airde a chur chun cinn i dtaca leis na 

seirbhísí a sholáthraíonn na coláistí. Tacaíonn an Chigireacht leis an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta san obair seo trí mheastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an 

tsoláthair oideachais i líon samplach de choláistí Gaeilge gach bliain. Thug cigirí cuairt ar an 

gceathrú cuid de na coláistí in 2014 agus rinne athbhreithniú ar ghnéithe den soláthar sin mar 

a bhain le bainistíocht agus ceannaireacht, an teagasc agus an fhoghlaim, agus éifeachtúlacht 

na n-imeachtaí teanga agus cultúrtha. 

 

Údar dóchais é go bhfuil torthaí dearfacha á gcur in iúl ag na cigireachtaí maidir le mórán 

gnéithe den obair a dhéantar sna coláistí Gaeilge. Tá creidiúint mhór ag dul don lucht 

bainistíochta agus do na múinteoirí sna coláistí Gaeilge d’fhonn a chinntiú go mbíonn obair na 

gcoláistí Gaeilge ar ardchaighdeán. Aithnítear sa tuairisc, mar sin féin, réimsí chun feabhais 

agus dírítear aird ar an ngá atá ag na coláistí le leanacht den soláthar oideachais atá á chur ar 

fáil acu do scoláirí a fheabhsú i gcónaí. 

 

 
Harold Hislop 

Príomhchigire
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1. Réamhrá 

Díríonn an tuairisc ilchodach seo ar cháilíocht an tsoláthair oideachais sna coláistí 

Gaeilge sin ina ndearnadh cigireacht in 2014 thar ceann na Roinne Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG). Is ag an REOG atá an ról príomha maidir le riar 

na gcoláistí Gaeilge agus cur i bhfeidhm na rialachán mar atá sonraithe sa doiciméad 

Na Rialacháin faoina dtugtar Aitheantas do Choláistí Gaeilge1. Is ar phríomhthátail na 

dtuairiscí a sholáthair cigirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) ar cháilíocht 

agus éifeacht an tsoláthair oideachais sna coláistí a bunaíodh an tuairisc seo chun tacú 

le inniúlacht Ghaeilge na scoláirí.  

 

Tugtar dearcadh seachtrach leis na cigireachtaí ar obair na gcoláistí Gaeilge sna 

Gaeltachtaí éagsúla agus ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama iontu. Tá na 

meastóireachtaí seachtracha seo dírithe ar chúrsaí Gaeilge Aicme C amháin, cúrsaí a 

dhéanann freastal ar scoláirí iar-bhunscoile agus ar chéatadán íseal daltaí ó 

ardranganna bunscoile. Is é príomhchuspóir na meastóireachtaí ná feabhsúchán 

leanúnach a spreagadh agus dea-chleachtas oideachais a dhearbhú agus a chur chun 

cinn. Tugtar comhairle shoiléir phraiticiúil sna tuairiscí cigireachta do na coláistí ar 

mhaithe le cáilíocht an tsoláthair oideachais a fheabhsú. 

 

Tá sé mar aidhm ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna sa tuairisc 

ilchodach seo tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil don REOG agus do na coláistí Gaeilge 

a bheidh mar threoir agus spreagadh dóibh le cáilíocht na hoibre sna coláistí a fhorbairt 

agus a fheabhsú tuilleadh chun cur le héifeachtúlacht agus le tionchar na gcoláistí ar 

fhoghlaim na Gaeilge ag na scoláirí ar na cúrsaí dá gcuid.   

 

Sa chéad chuid den tuairisc, tugtar léargas ar an riar scoláirí a dhéanann freastal ar 

na coláistí Gaeilge i gcoitinne agus ar phróiseas meastóireachta na cigireachta. 

Déantar cíoradh ansin ar phríomhthátail fhoriomlána na dtuairiscí meastóireachta faoi 

na fo-theidil seo a leanas: 

 Bainistíocht agus ceannaireacht 

 Teagasc, foghlaim agus gnóthachtáil na scoláirí 

o Ranganna na maidine 

o Imeachtaí iarnóna agus oíche 

 Pleanáil agus féinmheastóireacht 

o Pleanáil agus féinmheastóireacht ag leibhéal an Choláiste uile 

o Pleanáil na múinteoirí 

                                                 
1 Tá na Rialacháin ar fail ar www.ahg.gov.ie  

http://www.ahg.gov.ie/
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2.  Coláistí Gaeilge 2014 

Bhí 32 choláiste ag soláthar cúrsaí Gaeilge do scoláirí iar-bhunscoile sna limistéir 

Ghaeltachta éagsúla sa bhliain 2014 agus trí choláiste Gaeilge cónaithe díobh ag 

feidhmiú i gceantair lasmuigh den Ghaeltacht.  Cuireadh 126 chúrsa samhraidh Aicme 

C ar fad ar fáil. D’fhreastail 18,130 scoláire san iomlán ar na cúrsaí Gaeilge, figiúr a 

bhí 6% níos ísle ná líon na bliana 2013.  Tugtar achoimre i dTábla 1 ar an bhfreastal 

ar bhonn cúige. Gheofar sonraí breise faoi gach coláiste ar leithligh in Aguisín A ag 

deireadh na tuairisce seo.  

 

Móriomlán na gcúrsaí Gaeilge 2014 

 Líon na gcúrsaí Líon scoláirí 

Ulaidh 25  3,715 

Connachta 67 12,064 

An Mhumhain 31  2,017 

Laighin  3    334 

Móriomlán 2014 126 18,130 

Tábla 1:  Staitisticí na gcoláistí Gaeilge 20142 

 

 

3.  Meastóireachtaí seachtracha 2014 

Sa bhliain 2014, rinneadh meastóireacht sheachtrach agus tuairisciú ar cháilíocht an 

tsoláthair oideachais i gcás 25% de na cúrsaí a sholáthraigh coláistí Gaeilge. Thug 

cigirí cuairt ar 32 chúrsa Gaeilge a bhí faoi stiúir 24 choiste stiúrtha, 15 chúrsa díobh i 

gCúige Chonnacht, 8 gcúrsa i gCúige Mumhan, 8 gcúrsa i gCúige Uladh, agus cúrsa 

amháin i gCúige Laighean. Bhí 17 chigire páirteach san obair seo. Gheofar sonraí 

breise faoi na coláistí ina ndearnadh cigireachtaí in Aguisín B ag deireadh na tuairisce 

seo.  

 

Cuireadh tuairisc ar cháilíocht an tsoláthair oideachais faoi bhráid REOG agus faoi 

bhráid bhainistíocht gach coláiste Gaeilge in a ndearnadh meastóireacht. I gcás 8 

gcoláiste Gaeilge, soláthraíodh meamram i leith saincheisteanna maidir le 

comhlíonadh na rialachán mar atá sonraithe sa doiciméad, Rialacháin faoina dtugtar 

Aitheantas do Choláistí Gaeilge.  

 

 

                                                 
2 Foinse: Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta (Samhain, 2014) 
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3.1 Próiseas na meastóireachta 

Tá sé mar aidhm ag an gCigireacht córas meastóireachta atá cothrom, seasta, agus 

comhsheasmhach a chur i bhfeidhm ar an obair chigireachta agus ar scríobh na 

dtuairiscí.  

 

Ar na cúiseanna a ndéanann an Roinn Oideachais agus Scileanna meastóireacht 

sheachtrach ar na cúrsaí sna coláistí Gaeilge, áirítear: 

 deimhniú cáilíochta agus éifeachtúlachta an tsoláthair oideachais sna coláistí 

Gaeilge, trí shonraí oibiachtúla, iontaofa, neamhspleácha agus ar ardchaighdeán a 

bhailiú 

 buanna an tsoláthair oideachais sna coláistí Gaeilge a aithint agus a dhearbhú 

 feabhsú leanúnach ar cháilíocht an tsoláthair oideachais ag na coláistí Gaeilge a 

chur chun cinn ar mhaithe leis na scoláirí atá ag freastal orthu 

 

Sna tuairiscí cigireachta, pléitear go háirithe leis na téamaí seo a leanas: 

 cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta 

 cáilíocht an teagaisc, na foghlama, agus ghnóthachtála na scoláirí sa Ghaeilge 

 cáilíocht na pleanála agus na féinmheastóireachta 

 

Go hiondúil, ba chigireacht theagmhasach a mhair lá amháin faoi stiúir cigire amháin 

a bhí i gceist leis an gcuairt mheastóireachta ar an soláthar oideachais sna coláistí 

Gaeilge.  Ar bhonn trialach in 2014, rinne beirt chigirí, cigire tuairiscithe agus cigire 

tacaíochta, meastóireacht ar choláiste Gaeilge amháin ina raibh 15 – 25 mhúinteoir 

fostaithe. 

 

I measc na ngníomhaíochtaí cigireachta, bhí:  

 cuairt ar líon de ranganna na maidine chun meastóireacht a dhéanamh ar    

     cháilíocht an teagaisc agus na foghlama 

 idirghníomhaíocht le scoláirí laistigh de na ceachtanna agus lasmuigh díobh, mar  

     ba chuí 

 anailísiú ar cháipéisí an choláiste 

 breathnú ar imeachtaí iarnóna 

 cruinnithe le baill éagsúla an choiste stiúrtha nó le foireann an choláiste, an  

     príomhoide san áireamh 

 

Chomh maith lena bhfuil luaite thuas, don chéad uair in 2014, tionóladh cruinnithe le 

fócasghrúpaí de scoláirí mar chuid de na cuairteanna meastóireachta chun tuairimí na 

scoláirí a chur san áireamh faoi na cúrsaí Gaeilge. Roghnaíodh uaslíon ochtar scoláirí 
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do na fócasghrúpaí ar bhonn deonach. Agus na scoláirí á roghnú, cuireadh 

cothromaíocht ó thaobh aoise, inscne, agus inniúlachta teanga san áireamh. Bhí rogha 

ag bainistíocht na gcoláistí múinteoir a bheith i láthair ag cruinnithe na gcigirí leis na 

scoláirí nó gan mhúinteoir a bheith ann.  

 

Bhain cigirí úsáid as contanam na cáilíochta, mar atá léirithe i dTábla 2, i rith na 

meastóireachtaí ar na Coláistí Gaeilge chun anailís a dhéanamh ar cháilíocht na 

foghlama ag na scoláirí agus ar cháilíocht an chleachtais ag na múinteoirí. Mar a tharla 

sa bhliain 2013, tugadh cuireadh do chathaoirligh agus do phríomhoidí choistí stiúrtha 

na gcoláistí Gaeilge cruinneas na bhfíricí sna tuairiscí cigireachta a dheimhniú sular 

éisíodh iad.  

 

Na catagóirí atá 
in úsáid sna 
tuairiscí 

Leibhéal 
feidhmiúcháin 

Samplaí de na téarmaí a úsáidtear chun cur 
síos ar cháilíocht an tsoláthair 

Sásúil  Láidreachtaí 
suntasacha 

Sármhaith; ar ardcháilíocht; an-éifeachtach; le 
moladh go hard; an-mhaith; fíor-rathúil; roinnt 
gnéithe le feabhsú 

Níos mó 
láidreachtaí ná laigí 

Go maith; cáilíocht mhaith; luachmhar; cleachtas 
éifeachtach; inniúil; áisiúil; le moladh; soláthar 
iomlán oiriúnach, bíodh is go bhféadfaí é a 
fheabhsú 

Níos lú ná sásúil Níos mó laigí ná 
láidreachtaí 

Measartha (cuibheasach) i réimsí áirithe ach laigí 
follasacha ann a mbíonn tionchar suntasach acu 
ar fhoghlaim na scoláirí; gan a bheith sásúil i 
réimsí áirithe; scóip chun forbartha; roinnt 
deacrachtaí le haithint 

Laigí suntasacha Lag; míshásúil; easnamhach; mí-éifeachtach; 
athrú, forbairt nó feabhsú suntasach ag teastáil; 
deacrachtaí suntasacha le sonrú 

Tábla 2: Contanam na cáilíochta 

 

 

4.   Príomhthátail tuairiscí meastóireachta 2014 
 

4.1 Príomhthátail fhoriomlána 

Ar an iomlán, bhí socruithe an-mhaith i bhfeidhm trasna na gcoláistí Gaeilge ar mhaithe 

le foghlaim na scoláirí  agus úsáid na Gaeilge a chur chun cinn agus lena chur ar 

chumas na scoláirí an tairbhe is mó a bhaint as na cúrsaí Gaeilge. Bhí cur chun cinn 

labhairt na Gaeilge mar dhlúthchuid d’obair na gcoláistí éagsúla.  Tugtar achoimre i 

dTábla 3 ar na torthaí a bhain le cáilíocht na hoibre sna mór-réimsí den soláthar sna 

coláistí Gaeilge ina ndearnadh cigireacht in 2014. 
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1. Bainistíocht agus 
ceannaireacht 

 Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú, nó ba threise iad na 
láidreachtaí ná na laigí i mbeagnach gach coláiste Gaeilge. Bhí 
láidreachtaí suntasacha le sonrú i leath díobh. 

 Bhí níos mó laigí ná láidreachtaí le sonrú i líon an-bheag de na 
coláistí Gaeilge. Ní raibh laigí suntasacha in aon choláiste. 

2. Teagasc, foghlaim, 
agus gnóthachtáil na 
scoláirí – ranganna na 
maidine 

 Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú, nó ba threise iad na 
láidreachtaí ná na laigí i bhformhór mór na gcoláistí Gaeilge. 
Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú in thart ar aon chúigiú de 
choláistí. 

 Bhí níos mó laigí ná láidreachtaí le sonrú i líon an-bheag de 
na coláistí Gaeilge. Ní raibh laigí suntasacha le sonrú in aon 
choláiste. 

3. Teagasc, foghlaim, 
agus gnóthachtáil na 
scoláirí - imeachtaí 
iarnóna agus oíche 

 Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú, nó ba threise iad na 
láidreachtaí ná na laigí i ngach coláiste Gaeilge. Bhí 
láidreachtaí suntasacha le sonrú i dtromlach díobh. 
 

4. Pleanáil agus 
féinmheastóireacht ag 
leibhéal an choláiste 
uile 

 Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú, nó ba threise iad na 
láidreachtaí ná na laigí i mbeagnach gach coláiste Gaeilge. 
Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú in aon trian de na 
Coláistí. 

 Bhí laigí suntasacha  le sonrú in aon choláiste amháin. 

5. Pleanáil na múinteoirí  Ba threise iad na láidreachtaí ná na laigí i leath de na coláistí 
Gaeilge. Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú i líon an-bheag 
díobh. 

 Bhí níos mó laigí ná láidreachtaí ag aon trian de na coláistí 
Gaeilge. Bhí laigí suntasacha le sonrú i gcás amháin. 

Tábla 3:  Léargas ginearálta ar cháilíocht na hoibre sna coláistí Gaeilge 2014 

 

Léiríonn Figiúr 1 an sciar den 32 choláiste Gaeilge a bhí ag feidhmiú ar leibhéil éagsúla 

cháilíochta sna réimsí éagsúla de réir príomhthátail na meastóireachtaí cigireachta in 

2014. 

 

 

Figiúr 1: Forléargas ar cháilíocht na hoibre sna coláistí Gaeilge 2014 
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Maidir le bainistíocht agus ceannaireacht, thuairisc cigirí go raibh idir láidreachtaí 

suntasacha nó gur threise na láidreachtaí ná na laigí (50% agus 41% faoi seach) i 

bhfórmhór mór na gcoláistí ina ndearnadh meastóireacht. Ní raibh ach líon an-bheag 

de choláistí (9%) in a raibh na laigí níos treise ná na láidreachtaí. Níor tuairiscíodh go 

raibh aon choláiste ann in a raibh laigí suntasacha le sonrú san iomlan maidir leis an 

réimse seo.  

 

Maidir le teagasc, foghlaim, agus gnóthachtáil na scoláirí i ranganna na maidine, 

léiríonn Figiúr 1 go raibh cleachtas maith in uachtar i dtromlach (72%) na gcoláistí 

Gaeilge ina ndearnadh meastóireacht, le thart ar aon chúigiú de choláistí (22%) ar 

ardchaighdeán agus níos mó laigí ná láidreachtaí i gcéatadán coibhneasta íseal go 

leor (6%).  

 

Ba é an soláthar do na himeachtaí iarnóna agus óiche an réimse ba láidre sna coláistí 

Gaeilge. Áiríodh maidir leis an réimse seo go raibh an cleachtas sár-mhaith i dtromlach 

(62.5%) na gcoláistí Gaeilge agus go maith i níos mó nó aon trian (37.5%) eile. Ní 

raibh cleachtas míshásúil nó deacrachtaí suntasacha le sonrú in aon choláiste ina 

ndearnadh meastóireacht. 

 

I gcás na pleanála agus na féinmheastóireachta ag leibhéal an choláiste uile, áiríodh 

gur threise na láidreachtaí ná na laigí i dtromlach na gcoláistí (63%) agus go raibh 

láidreachtaí suntasacha le sonrú in aon trian eile díobh (34%). Ní raibh ach cás amháin 

ann in a raibh na laigí níos treise ná na láidreachtaí sa réimse seo.  

 

An réimse ba laige, ar an iomlán, i gcleachtas na gcoláistí Gaeilge ina ndearnadh 

meastóireacht ná cáilíocht na pleanála ag múinteoirí. Bhí níos mó laigí ná láidreachtaí 

ag aon trian de choláistí (34%) sa réimse seo agus bhí laigí suntasacha le sonrú sa 

réimse seo i gcás aon choláiste amháin. Ba threise na láidreachtaí ná na laigí  i dtaca 

le cáilíocht na pleanála ag múinteoirí i leath de na coláistí Gaeilge; ní raibh ach líon 

an-bheag (13%) de choláistí le láidreachtaí suntasacha sa réimse seo.   

 

Cuireann an chéad chuid eile den tuairisc seo roimhe iniúchadh mionsonraithe a 

dhéanamh ar na réimsí éagsúla a d’eascair as na meastóireachtaí cigireachta chun 

léargas a thabhairt ar na láidreachtaí agus na gnéithe le forbairt sna réimsí éagsúla ar 

fiú do na coláistí Gaeilge tabhairt fúthu. 
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4.2 Bainistíocht agus ceannaireacht 

I mbeagnach gach coláiste Gaeilge, bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú nó ba threise 

iad na láidreachtaí ná na laigí i dtaca le cáilíocht na bainistíochta agus na 

ceannaireachta mar atá léirithe i bhFigiúr 2. Bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú ar a 

leath agus bhí níos mó laigí ná láidreachtaí i líon an-bheag de na coláistí. 

 

 

Figiúr 2: Cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta 

 

Seo a leanas na príomhláidreachtaí agus na príomhghnéithe atá le forbairt mar a 

bhaineann le cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta: 

 

Príomhláidreachtaí  

 Bhí na coistí stiúrtha i bhformhór mór na gcoláistí Gaeilge tiomanta do chur chun 

cinn na Gaeilge agus ina theannta sin, feabhas a chur ar obair an choláiste Gaeilge.   

 Go hiondúil, bhí an chóiríocht a bhí in úsáid do na cúrsaí sásúil agus cuireadh 

áiseanna oiriúnacha ar fáil chun an teagasc agus an fhoghlaim a dhéanamh níos 

taitneamhaí agus níos éifeachtaí. 

 Léiríodh go raibh rialacháin na REOG á gcomhlíonadh go cuí i gcoitinne, líonadh 

na rollaí san áireamh. 

 Cé is móite de chás fíor-eisceachtúil, bhíothas sásta leis an maoirseacht a bhí á 

déanamh ar imeachtaí éagsúla na gcoláistí Gaeilge. 

 Ar an iomlán, fostaíodh príomhoidí dícheallacha a raibh scileanna ceannaireachta, 

riaracháin agus cumarsáide éifeachtach acu. D’éirigh leo atmaisféar dearfach, 

taitneamhach a chur ar fáil mar thaca le foghlaim na Gaeilge. 

50%
41%

9%

Láidreachtaí suntasacha Is treise iad na láidreachtaí ná na laigí

Laigí a sharaíonn láidreachtaí Laigí suntasacha
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 I bhformhór mór na gcoláistí, díríodh aird ar leith ar mhúinteoirí a fhostú a raibh 

cáilíochtaí cuí acu agus taithí chuí ar mhúineadh na Gaeilge maraon le hardchumas 

inniúlachta sa Ghaeilge. 

 Sna coláistí Gaeilge ina raibh dea-chleachtas bainistíochta le sonrú, reáchtáladh 

réamhagallaimh le scoláirí, scaipeadh faisnéis chuimsitheach ar thuismitheoirí agus 

ar chaomhnóirí faoi obair, imeachtaí, agus cuir chuige an choláiste, agus faoi 

ghnóthachtáil na scoláirí.  

 Sna coláistí seo freisin, d’fhreastail idir phríomhoidí, mhúinteoirí agus chinnirí ar 

chúrsa oiliúna lae nó leath-lae mar réamhullmhúchán do na cúrsaí Gaeilge féin, 

agus leagadh amach go soiléir i bplean an choláiste an teanga a bhí le múineadh 

ar na cúrsaí. 

   

  Gnéithe le forbairt 

 Mar a léiríodh in 2013, bhí scóip chun forbartha le sonrú i níos lú ná leath na 

gcoláistí Gaeilge maidir le cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta in 

2014.  

 In a lán cásanna, bhí gá le haird bhainistíocht na gcoláistí Gaeilge a dhíriú ar 

fhaisnéis iomlán faoi athruithe foirne nó leasuithe ar an gclár ama a sholáthar go 

tráthúil don REOG, mar atá sonraithe sna Rialacháin faoina dtugtar aitheantas do 

choláistí Gaeilge. 

 I líon beag de na coláistí Gaeilge, bhí gá le haird bhreise a dhíriú ar rialacháin REOG 

maidir le fostú múinteoirí, caomhnú páistí agus cúrsaí sábháilteachta, marcáil na 

rollaí agus líon na scoláirí i ranganna. 

 Moladh i líon an-bheag de na coláistí Gaeilge réamhchúrsa oiliúna a eagrú don 

fhoireann teagaisc agus do na príomhoidí chun eiseamláirí den dea-chleachtas 

pleanála, den teagasc agus den fhéinmheastóireacht a roinnt agus a chomhaontú.  

 Moladh go gcuirfí córas meantóireachta i bhfeidhm chun cabhair, treoir, agus 

tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí nuacheaptha maidir le modhanna múinte 

éifeachtacha agus acmhainní teagaisc. 

 Moladh i gcásanna ar leith go ndéanfaí múineadh na ranganna a roinnt idir na 

múinteoirí, seachas múinteoir amháin a chur le rang amháin i rith an ama, le go 

bhféadfadh na scoláirí an leas a bhainfeadh le stíleanna teagaisc éagsúla na 

múinteoirí a bhlaiseadh.  
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4.3 Teagasc, foghlaim, agus gnóthachtáil na scoláirí 

4.3.1 Ranganna na maidine 

I bhformhór mór na gcoláistí Gaeilge agus mar atá léirithe i bhFigiúr 3, bhí láidreachtaí 

nó ba threise iad na láidreachtaí ná na laigí i dtaca le cáilíocht an teagaisc, na 

foghlama, agus na gnóthachtála i leith ranganna na maidine. Bhí láidreachtaí 

suntasacha in thart ar aon chúigiú de choláistí, agus bhí níos mó laigí ná láidreachtaí 

i líon an-bheag díobh.  

 

 

Figiúr 3: Cáilíocht an teagaisc, na foghlama agus na gnóthachtála i leith 

 

Seo a leanas na príomhláidreachtaí agus na príomhghnéithe atá le forbairt mar a 

bhaineann le cáilíocht an teagaisc, na foghlama, agus na gnóthachtála sna ranganna 

maidine: 

 

Príomhláidreachtaí  

 Tuairiscíodh go raibh dea-chaidreamh agus atmaisféar comhoibritheach 

díograiseach i réim idir na foirne teagaisc agus na scoláirí.  

 I dtromlach na gcoláistí, baineadh feidhm as modhanna múinte bríomhara, straitéisí 

agus cuir chuige cumarsáide éifeachtacha sna ceachtanna ar mhaithe le cruinneas 

teanga a chinntiú agus réimsí nua den teanga a shealbhú.  

 Thug cigirí le fios gur baineadh úsáid go rialta as obair bheirte, grúpobair, cluichí 

teanga agus díospóireachtaí chun cumas cumarsáide na scoláirí a spreagadh ar 

thopaicí agus ar thascanna ábhartha. 

 Cé nach amhlaidh a bhí an scéal i ngach coláiste Gaeilge, ar an iomlán, bhí feabhas 

fiúntach tagtha ar mheasúnú agus ar leibhéal na monatóireachta ar fhoghlaim na 

scoláirí ón mbliain 2013.   

22%

72%

6%

Láidreachtaí suntasacha Is treise iad na láidreachtaí ná na laigí

Laigí a sharaíonn láidreachtaí Laigí suntasacha
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 Thionóil tromlach na bpríomhoidí cruinnithe foirne ar bhonn rialta chun cumas na 

bhfoghlaimeoirí agus dul chun cinn na hoibre a phlé.  Coinníodh tuairiscí ar dhul 

chun cinn na scoláirí agus go mion minic, soláthraíodh aischothú do thuismitheoirí 

freisin. 

 

    Gnéithe le forbairt 

 Mar a tharla in 2013, mhol cigirí go raibh gá, ar bhonn tosaíochta, i dtromlach na 

gcoláistí Gaeilge in 2014 le straitéisí breise, torthaí foghlama cumarsáide, agus 

rannpháirtíocht na scoláirí a chur chun cinn chun labhairt na Gaeilge i measc na 

scoláirí a threisiú. 

 Moladh go háirithe gur chóir aird a dhíriú ar na trí chéim den chur chuige 

cumarsáideach  (réamhchumarsáid, cumarsáid agus iar-chumarsáid) agus feidhm 

a bhaint as foghlaim chomhoibritheach, agus as gníomhaíochtaí éisteachta agus 

labhartha. Moladh i gcás coláistí ar leith go laghdófaí líon na dtascanna scríofa le 

linn an teagaisc. Bhí gá freisin a bheith airdeallach faoi líon na scoláirí i ngach grúpa 

ar mhaithe le deis labhartha breise a éascú do chách.  

 I roinnt bheag coláistí Gaeilge, moladh spriocanna foghlama an cheachta a roinnt 

leis na scoláirí i dtús an cheachta agus athbhreithniú a dhéanamh ar bhaint amach 

na gcuspóirí foghlama faoi dheireadh an cheachta.  

 I gcásanna áirithe, bhí gá le haird níos mó a dhíriú ar chruinneas agus ar shaibhreas 

teanga na scoláirí a chur chun cinn agus modh an aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla 

a sheachaint. 

 Moladh i roinnt bheag coláistí Gaeilge gur chóir díriú ar chuspóirí sainiúla teanga 

agus straitéisí breise a chur i bhfeidhm chun na scoláirí a spreagadh leis an 

sprioctheanga a úsáid a thuilleadh le linn na ngníomhaíochtaí iarnóna. 

 I gcásanna eile, bhí gá le difreáil bhreise a dhéanamh ar na spriocanna foghlama 

agus sa teagasc chun freastal ar raon na gcumas sna ranganna, na scoláirí ab 

inniúla sa teanga go háirithe. 

 I gcás níos lú ná leath de na tuairiscí, bhí gá le próiseas measúnaithe níos sistéamaí 

a fhorbairt chun monatóireacht a dhéanamh ar ghnóthachtáil na scoláirí d’fhonn 

aiseolas measúnaithe a sholáthar d’fhoghlaimeoirí agus do thuismitheoirí araon. 

 

Tacaíocht ar mhaithe le Gaeilge na scoláirí a fheabhsú 
 
Léiríodh sna tuairiscí cigireachta i gcoitinne go raibh dul chun cinn suntasach déanta 

ag tromlach na gcoláistí Gaeilge chun freagairt do riachtanais teanga na scoláirí sa 

Ghaeilge.  

 



 

 11 

Seo a leanas na príomhláidreachtaí agus na príomhghnéithe atá le forbairt mar a 

bhaineann le cáilíocht na tacaíochta ar mhaithe le Gaeilge na scoláirí a fheabhsú: 

 

Príomhláidreachtaí  

 Mar a tuairiscíodh in 2013, bhí formhór na múinteoirí sna coláistí go maith nó go 

han-mhaith i mbun labhairt na Gaeilge, agus cuid mhaith acu ina gcainteoirí dúchais 

nó iad ag múineadh Gaeilge in iar-bhunscoileanna nó i mbunscoileanna lán-

Ghaeilge. 

 Tugadh an-mholadh d’iarrachtaí na scoláirí leis an nGaeilge a labhairt agus lena 

gcumas labhartha sa teanga a fhorbairt.  

 Bhí tagairtí dearfacha i gcuid mhaith de na tuairiscí cigireachta ar an mbéim a 

cuireadh ar chultúr, ar oidhreacht, agus ar stair na háite le linn na gcúrsaí Gaeilge. 

 Bhí leibhéal ard sástachta ann maidir le hiarrachtaí agus comhoibriú na 

bainistíochta agus na foirne le timpeallacht Ghaelach a chothú sna coláistí. Bhí 

córais ag mórán coláistí chun na scoláirí a spreagadh leis an nGaeilge a labhairt. 

Ina measc seo, bhí monatóireacht leanúnach ar siúl ag múinteoirí agus ardchinnirí 

agus tugadh aitheantas d’iarrachtaí na scoláírí maidir leis an nGaeilge a úsáid trí 

imeachtaí ar nós na gcomórtas a eagrú. 

 

     Gnéithe le forbairt 

 I líon beag de na tuairiscí cigireachta, luadh gur chóir a dheimhniú go mbíonn 

cuspóirí sainiúla teanga ag baint leis na himeachtaí iarnóna chun na scoláirí a 

spreagadh leis an sprioctheanga a úsáid a thuilleadh le linn na ngníomhaíochtaí 

sin.  

 Luadh i gcásanna áirithe go raibh gá le feidhmiú riail na Gaeilge lasmuigh de na 

ranganna foirmiúla a shoiléiriú sa cháipéisíocht a bhí ag na coláistí. 

 Moladh i roinnt bheag de choláistí Gaeilge gur chóir córas níos éifeachtaí a chur i 

bhfeidhm chun freastal ar riachtanais na scoláirí a bhí ar bheagán Gaeilge. Moladh 

go háirithe gur chóir níos mó béime a leagan ar eiseamláirí agus múnlaí cuí teanga 

a sholáthar agus a úsáid chun cabhrú le scoláirí le dul i ngleic leis na 

gníomhaíochtaí ranga agus iad ag cleachtadh na Gaeilge i measc lucht a 

gcomhaoise. 

 

Soláthar agus úsáid acmhainní 
 
Seo a leanas na príomhláidreachtaí agus na príomhghnéithe atá le forbairt mar a 

bhaineann le soláthar agus úsáid acmhainní: 
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Príomhláidreachtaí  

 Ar an mór mhór, baineadh úsáid thairbheach as acmhainní teagaisc sna ranganna 

chun foghlaim na scoláirí a threisiú. 

 I líon beag de na coláistí, baineadh leas an-mhaith as teicneolaíocht faisnéise agus 

cumarsáide (TFC) chun spéis na scoláirí a spreagadh agus a rannpháirtíocht a 

chinntiú. 

 

     Gnéithe le forbairt 

 Cé go raibh dul chun cinn déanta ar sholáthar acmhainní ón mbliain 2013, ba é an 

moladh ba mhinice, mar a rinneadh i gcás níos lú ná leath de na coláistí, ná go 

soláthrófaí raon níos leithne d’áiseanna teagaisc nua-aimseartha, an teicneolaíocht 

faisnéise agus cumarsáide (TFC) go háirithe, chun foghlaim na scoláirí a éascú 

agus a thacú sa Ghaeilge. 

 I gcásanna áirithe, bhí gá le timpeallacht Ghaeilge níos saibhre a chruthú le 

spreagthaí súl, prionta sa timpeallacht agus obair na scoláirí a chur ar taispeáint. 

 

Measúnú na foghlama agus dul chun cinn 
 
Seo a leanas na príomhláidreachtaí agus na príomhghnéithe atá le forbairt mar a 

bhaineann le cáilíocht an mheasúnaithe don fhoghlaim agus dul chun cinn: 

 

Príomhláidreachtaí  

 Bhí leabhrán eolais le réamheolas cuimsitheach ar fáil ag beagnach gach coláiste 

Gaeilge mar eolas do thuismitheoirí.  

 Chonacthas dea-chleachtas i líon áirithe coláistí inar cuireadh scrúdú béil ar na 

scoláirí ag tús agus ag druidim le deireadh an chúrsa chun a bhfoghlaim agus a 

ngnóthachtáil sa teanga a mheas.  

 I gcás líon teoranta coláistí, bhí béim mhaith ar an bhféinmheastóireacht agus bhí 

measúnú múnlaitheach á dhéanamh ar fhoghlaim na scoláirí.  

 Sna coláistí ina raibh straitéisí measúnaithe éifeachtacha i bhfeidhm, cuireadh 

cuntas scríofa ar dhul chun cinn gach scoláire chun na tuismitheoirí ag deireadh an 

chúrsa Gaeilge.  

 

     Gnéithe le forbairt 

 I gcás níos lú ná leath de na tuairiscí cigireachta, moladh go raibh gá le próiseas 

measúnaithe níos sistéamaí a fhorbairt ar ghnóthachtáil na scoláirí chun tuiscint 

níos fearr a thabhairt do na scoláirí ar a scileanna inniúlachta féin mar 

fhoghlaimeoirí, agus chun aiseolas measúnaithe i scríbhinn a sholáthar 
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d’fhoghlaimeoirí agus do thuismitheoirí araon. Dírbhreathnú an mhúinteora agus 

measúnú neamhfhoirmeálta ba mhó a úsáideadh sna cásanna seo chun 

monatóireacht a dhéanamh ar fhoghlaim na scoláirí le linn an teagaisc.  

 Luadh i roinnt áirithe de na tuairiscí go raibh gá le dul chun cinn na scoláirí a thaifead 

agus a roinnt le tuismitheoirí.  

 I gcásanna eile, moladh gur chóir taifead níos soiléire a choinneáil ar dhul chun cinn 

scoláirí aonair chun an teagasc a threorú ar riachtanais fhoghlama shainiúla na 

scoláirí. 

4.3.2 Imeachtaí iarnóna agus oíche 

Bhain cáilíocht an-mhaith le himeachtaí iarnóna na gcoláistí Gaeilge i gcoitinne mar 

atá léirithe i bhFigiúr 4. I ngach coláiste Gaeilge, bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú 

nó ba threise iad na láidreachtaí ná na laigí sa ghné seo den chleachtas. Bhí 

láidreachtaí suntasacha le sonrú i dtromlach de na Coláistí sa réimse.  

 

 

Figiúr 4: Cáilíocht na n-imeachtaí iarnóna agus oíche 

 

Thuairiscigh na cigirí go raibh clár agus raon an-leathan imeachtaí iarnóna agus oíche 

ar fáil i ngach coláiste Gaeilge agus gur bhain dea-eagar agus cáilíocht an-mhaith leo. 

I gcoitinne, cuireadh réimse acmhainní oiriúnacha spóirt ar fáil sna coláistí Gaeilge 

agus sonraíodh dea-thionchar ag na múinteoirí agus ag na hardchinnirí ar iarrachtaí 

na scoláirí chun a scileanna líofachta sa Ghaeilge a fheabhsú. Nocht an plé le linn na 

gcruinnithe le fócasghrúpaí de scoláirí go raibh siad an-dearfach faoi fhiúntas na 

gcúrsaí Gaeilge agus gur bhain siad sult agus tairbhe as na cúrsaí, as na 

gníomhaíochtaí iarnóna agus oíche go háirithe. 

 

62.5%

37.5%

Láidreachtaí suntasacha Is treise iad na láidreachtaí ná na laigí

Laigí a sharaíonn láidreachtaí Laigí suntasacha
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4.4 Pleanáil agus féinmheastóireacht 

4.4.1 Pleanáil agus féinmheastóireacht ag leibhéal an choláiste uile 

I mbeagnach gach coláiste Gaeilge, bhí láidreachtaí suntasacha  le sonrú nó ba threise 

iad na láidreachtaí ná na laigí i dtaca le cáilíocht na pleanála ag leibhéal an choláiste 

uile. Bhí láidreachtaí suntasacha in aon trian de na coláistí sa réimse seo. Léirítear é 

seo i bhFigiúr 5.  

 

 

Figiúr 5: Cáilíocht na pleanála agus na féinmheastóireachta ag leibhéal an 

 
Seo a leanas na príomhláidreachtaí agus na príomhghnéithe atá le forbairt mar a 

bhaineann le cáilíocht na pleanála agus na féinmheastóireachta ag leibhéal an 

choláiste uile: 

      

     Príomhláidreachtaí  

 Is beag coláiste nach raibh freagrachtaí na gcoistí stiúrtha ó thaobh riaracháin de á 

gcomhlíonadh mar ba chóir de réir rialacháin REOG. I gcásanna áirithe, ní raibh na 

moltaí a bhí cláraithe sna tuairiscí cigireachta in 2013 á gcur i bhfeidhm. 

 Thug na cigirí tuairiscí dearfacha i dtromlach na gcoláistí ar rian na dea-phleanála 

agus na féinmheastóireachta ar obair uile na gcoláistí.  

 Don mhórchuid, tuairiscíodh go raibh údaráis na gcoláistí Gaeilge tiomanta 

d’fheabhsú leanúnach a dhéanamh ar na seirbhísí Gaeilge a chuirfear ar fáil sna 

coláistí. 

 I gcoitinne, bhí réimse cuí polasaithe ag leibhéal an choláiste uile chun obair na 

gcoláistí a stiúradh. 

 Bhí moladh ar leith ag dul do na coláistí a d’eagraigh réamhagallaimh chun cumas 

líofachta na scoláirí a mheas agus na scoláirí a dháileadh ar ranganna. 

34%

63%

3%

Láidreachtaí suntasacha Is treise iad na láidreachtaí ná na laigí

Laigí a sharaíonn láidreachtaí Laigí suntasacha
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 Sna cásanna in a raibh dea-chleachtais le sonrú, eagraíodh réamhchruinnithe agus 

seisiúin réamhoiliúna chun polasaithe, cleachtais mhúinteoireachta, agus cur 

chuige aontaithe a fhorbairt agus a chur i gcrích. 

 

     Gnéithe le forbairt 

 I níos mó ná leath na gcoláistí, bhí gá le huasdátú rialta a dhéanamh ar na 

polasaithe riaracháin, an polasaí sláinte agus sábháilteachta san áireamh. 

 Mar a tharla in 2013, tuairiscíodh nár mhiste an próiseas féinmheastóireachta a 

threisiú a thuilleadh i gcuid mhaith de na coláistí Gaeilge trí thuairimí na 

dtuismitheoirí agus na scoláirí a lorg agus a chur san áireamh. 

 Moladh i líon beag de na tuairiscí cigireachta go gcuirfí córas athbhreithnithe foirne 

i bhfeidhm ar éifeachtúlacht an chúrsa i gcoitinne agus go gcoimeádfaí taifead ar 

na pléití athbhreithnithe mar chabhair don chéad chúrsa eile.  

 Moladh freisin go gcuirfí tuairiscí cigireachta faoi bhráid na bpríomhoidí agus na 

múinteoirí ar mhaithe le haird a choinneáil ar fheabhsú leanúnach na hoibre sna 

coláistí Gaeilge. 

4.4.2 Pleanáil na múinteoirí 

Maidir le pleanáil na múinteoirí agus mar a léiríonn Figiúr 6, ba threise na láidreachtaí 

ná na laigí i leath na gcoláistí agus bhí láidreachtaí suntasacha le sonrú i líon an-bheag 

díobh. I dtrian de na coláistí, bhí níos mó laigí ná láidreachtaí le sonrú i bpleanáil na 

múinteoirí, agus áiríodh laigí suntasacha i gcás amháin díobh siúd.  

 

 

Figiúr 6: Cáilíocht na pleanála ag múinteoirí 

 

 

13%

50%

34%

3%

Láidreachtaí suntasacha Is treise iad na láidreachtaí ná na laigí

Laigí a sharaíonn láidreachtaí Laigí suntasacha
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Seo a leanas an phríomhláidreacht agus na príomhghnéithe atá le forbairt mar a 

bhaineann le cáilíocht na pleanála ag múinteoirí: 

 

Príomhláidreacht  

 Áiríodh i bhformhór mór na gcoláistí go raibh éifeachtúlacht chleachtas pleanála na 

múinteoirí, ag leibhéal an choláiste uile, feabhsaithe ón mbliain 2013 chun an 

teagasc agus an fhoghlaim a threorú sna ranganna maidine. 

 

     Gnéithe le forbairt 

 I líon beag de na coláistí, áiríodh go raibh gá le pleanáil níos cuimsithí ó na 

múinteoirí ar mhaithe le leanúnachas agus dul chun cinn i bhfoghlaim na scoláirí a 

chinntiú. Sna cásanna seo, moladh go dtabharfadh bainistíocht na gcoláistí Gaeilge 

tuilleadh treorach do na múinteoirí i leith na ranganna maidine agus cur chuige 

pleanála comhsheasamhach a chur i bhfeidhm mar threoir don teagasc. Moladh 

freisin béim níos mó a leagadh ar chuspóirí a dhíreodh ar shaibhreas teanga na 

scoláirí sa Ghaeilge a thabhairt chun cinn. Bhí gá le spriocanna cumarsáide soiléire 

do gach ceacht agus tuilleadh ama a chaitheamh le scileanna teanga na scoláirí a 

fhorbairt le linn na gceachtanna. 

 Moladh do líon beag de choláistí tuilleadh buíonphleanála a dhéanamh. Moladh 

chomh maith go mbeadh ról níos láidre ag príomhoidí chun monatóireacht a 

dhéanamh ar phleanáil na múinteoirí agus ar a n-athbhreithnú ar dhul chun cinn na 

foghlama i measc na scoláirí. 

 

5. Focal scoir 
 
Léirigh príomhthátail na meastóireachtaí seachtracha in 2014 go raibh dul chun cinn 

suntasach déanta ar chur i bhfeidhm na moltaí éagsúla a rinneadh in 2013 i bhformhór 

mór na gcoláistí Gaeilge agus go raibh dea-thoradh ar an saothar ar an iomlán. 

D’oibrigh lucht bainistíochta agus foirne teagaisc i bhformhór mór na gcoláistí Gaeilge 

go gairmiúil agus go dícheallach chun scileanna inniúlachta agus líofachta teanga na 

scoláirí sa Ghaeilge a fheabhsú. Is léir go n-éiríonn go han-mhaith leis na coláistí 

Gaeilge meon dearfach a chothú i leith na teanga agus meas ar chultúr agus 

oidhreacht na Gaeltachta a spreagadh. Nocht na scoláirí ardleibhéal sástachta le 

hobair na gcoláistí agus léirigh siad dearcthaí dearfacha i leith an dul chun cinn a bhí 

déanta acu ina gcumas labhartha Gaeilge féin.  

  

Ina ainneoin sin, aithníodh laigí ar leith ar an soláthar oideachais i gcoláistí áirithe i 

gcás nithe a bhain, mar shampla, le sábháílteacht na scoláirí; cúrsaí teagaisc, 



 

 17 

foghlama, agus measúnachta; pleanáil na múinteoirí; soláthar agus úsáid acmhainní; 

agus an fhéinmheastóireacht. I bhformhór mór na gcoláistí Gaeilge, bhí an 

bhainistíocht sásta comhairle a ghlacadh maidir le réimsí áirithe a d’fhéadfaí a 

fheabhsú. Ar mhaithe le feabhas leanúnach a chur ar obair na gcoláistí, tá sé 

tábhachtach go ndéanfadh údaráis na gcoláistí gníomh chun na moltaí meastóireachta 

a dhéantar a chur i gcrích. 

 

I gcomhthéacs a bhfuil luaite sa tuairisc ilchodach seo maidir le láidreachtaí an 

tsoláthair agus na gnéithe ina bhfuil feabhas breise ag teastáil sna coláistí Gaeilge in 

2014, táthar ag súil go dtacóidh an tuairisc agus an treoir iniata le lucht bainistíochta 

na gcoláistí Gaeilge an dea-chleachtas atá aitheanta a leathnú agus a threisiú chun 

an caighdeán oideachais is fearr a bhaint amach sna coláistí Gaeilge.  
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Aguisín A: Staitisticí na gcoláistí Gaeilge 20143 
 

ULAIDH 

Contae Coláiste Cúrsaí Líon scoláirí 

Dún na nGall Coláiste Gael Linn Mhachaire Rabhartaigh 3 701 

Dún na nGall Coláiste Bhríde, Rann na Feirste 5 719 

Dún na nGall Coláiste an Phiarsaigh, Dún Lúiche 2 161 

Dún na nGall Gael Linn - Coláiste Bhun an Inbhir 2 202 

Dún na nGall Coláiste Mhuire, Loch an Iúir 3 809 

Dún na nGall Coláiste Aoidh Mhic Bhricne, Teileann 1 117 

Dún na nGall Coláiste Árainn Mhór 2 596 

Dún na nGall Coláiste na Rosann, Anagaire 1   61 

Dún na nGall Coláiste Chill Chartha 2   83 

Dún na nGall Coláiste Chú Chulainn 3 192 

Dún na nGall Coláiste na bhFiann, Dobhar 1  74 

Fo-iomlán 25             3,715 

CONNACHTA 

Contae Coláiste Cúrsaí Líon scoláirí 

Gaillimh Coláiste Chamuis  

(Ros a’ Mhíl; Camus; An Tulach) 

7 

1377 

Gaillimh Coláiste Sheosaimh, Carna 3   722 

Gaillimh Coláiste Chiaráin, An Cheathrú Rua 3   809 

Gaillimh Coláiste Cholumba, An Cheathrú Rua 3   750 

Gaillimh Coláiste na nOileán, Tír an Fhia 3   586 

Gaillimh Coláiste Chonnacht, An Spidéal 3   490 

Gaillimh Coláiste Ó Díreáin, Fearann an Choirce, Cill 

Rónáin, Árainn 

3 

  194 

Gaillimh Coláiste Laichtín Naofa, Inis Oírr, Árainn 3   272 

Gaillimh Coláiste Lurgan 4 2266 

Gaillimh Coláiste na bhFiann - Ros Muc  3   362 

Gaillimh Coláiste Spleodar - Corr na Móna 2   251 

Gaillimh Coláiste Spleodar - Leitir Mealláin 3   581 

Gaillimh Coláiste Spleodar – Ros Muc 3   383 

Gaillimh Coláiste Spleodar - Camus 1   173 

Gaillimh Coláiste Spleodar - Leitir Móir 3   394 

Gaillimh Coláiste Uí Chadhain, Na Minna 3   396 

Maigh Eo Coláiste Acla 6 1133 

Maigh Eo Coláiste Mhaigh Eo, Ceathrú Thaidhg 4   151 

Maigh Eo Gael Linn - Coláiste Riocaird Bairéad 1     57 

Maigh Eo Coláiste Uisce   6   717 

Fo-iomlán 67             12,064 

 

 

                                                 
3 Foinse: An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta 
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AN MHUMHAIN 

 Coláiste Cúrsaí               Líon scoláirí 

Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Baile an 

Fheirtéaraigh 

        

          2 223 

Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne – Coláiste na 

Muirí, An Mhuiríoch 

 

2 204 

Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Ceann Trá         2 191 

Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Feothanach 2 171 

Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne – An Mhináird 1   45 

Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne – Coláiste Íde 1 138 

Ciarraí Coláiste Bhréanainn, Baile an Bhuinneánaigh 3 177 

Corcaigh Gael Linn – Coláiste Bhaile Bhuirne 1   52 

Corcaigh Coláiste na Mumhan 2   24 

Corcaigh Coláiste Phobal Chléire 3 136 

Corcaigh Coláiste Chiaráin, Oileán Chléire 3 223 

Corcaigh Coláiste Ghleann Maghair 3 125 

An Clár Coláiste Eoghain Uí Chomhraidhe 3 174 

Port Láirge Coláiste na Rinne 3 134 

Fo-iomlán 31              2,017 

 LAIGHIN 

Contae Coláiste Cúrsaí Líon scoláirí 

An Mhí Coláiste na bhFiann - Ráth Chairn 3 334 

Fo-iomlán 3 334 

  

 

MÓRIOMLÁN 2014 

 

126 

           18,130 

(Laghdú 6% ó 2013) 
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Aguisín B: Staitisticí coláistí Gaeilge ina ndearnadh 
cigireachtaí in 20144 

AN MHUMHAIN 

 Contae Coláiste Líon scoláirí 

1 Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Coláiste na Muirí, An Mhuiríoch  86 

2 Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Coláiste Bhaile an Fheirtéaraigh  83 

3 Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Coláiste Íde, Baile an Ghóilín          138 

4 Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Coláiste Cheann Trá  61 

5 Ciarraí Coláiste Chorca Dhuibhne - Coláiste na Feothanaí  68 

6 Corcaigh Coláiste Chiaráin, Oileán Chléire  93 

7 Corcaigh Gael Linn - Coláiste Bhaile Bhuirne  52 

8 Corcaigh Coláiste Ghleann Maghair  49 

Fo-iomlán          630 

ULAIDH 

 Contae Coláiste Líon scoláirí 

9 Dún na nGall Coláiste Bhríde, Rann na Feirste, Anagaire 289 

10 Dún na nGall Coláiste Árainn Mhór, Oileán Árainn Mhór  298 

11 Dún na nGall Coláiste an Phiarsaigh, Dún Lúiche   78 

12 Dún na nGall Gael Linn - Coláiste Bhun an Inbhir, Na Doirí Beaga 130 

13 Dún na nGall Coláiste na Rosann, Anagaire   61 

14 Dún na nGall Coláiste Chú Chulainn, Bun an Leaca, Gaoth Dobhair    64 

15 Dún na nGall Coláiste Mhuire, Loch an Iúir, Anagaire 304 

16 Dún na nGall Coláiste na bhFiann, Ionad Naomh Pádraig, Dobhar   74 

Fo-iomlán       1,298 

CONNACHTA 

 Contae Coláiste Líon scoláirí 

17 Gaillimh Coláiste Lurgan, Indreabhán 650 

18 Gaillimh Coláiste na bhFiann, Ros Muc 144 

19 Gaillimh Coláiste Cholumba, An Cheathrú Rua 273 

20 Gaillimh Coláiste na nOileán, Doire Fhearta Beag, An Cheathrú Rua 126 

21 Gaillimh Coláiste Laichtín Naofa, Inis Oírr, Árainn   44 

22 Gaillimh Coláiste Uí Chadhain, Na Minna   92 

23 Gaillimh Coláiste Spleodar, Ros Muc  128 

24 Gaillimh Coláiste Spleodar, Leitir Móir 138 

25 Gaillimh Coláiste Sheosaimh, Carna 137 

26 Gaillimh Coláiste Ó Díreáin, Fearann an Choirce, Cill Rónáin, Árainn   33 

27 Gaillimh Coláiste Chiaráin, An Cheathrú Rua 153 

28 Gaillimh Coláiste Chonnacht, An Spidéal 152 

29 Gaillimh Coláiste Chamuis, na hAille, Indreabhán 526 

30 Maigh Eo Coláiste Mhaigh Eo, Ceathrú Thaidhg, Béal an Átha   37 

31 Maigh Eo Coláiste Uisce, Cuan Éilí 231 

Fo-iomlán       2,864 

LAIGHIN 

 Contae Coláiste Líon scoláirí 

32 An Mhí Coláiste na bhFiann, Ráth Chairn, Co. na Mí 127 

Fo-iomlán 127 

 MÓRIOMLÁN NA SCOLÁIRÍ (Meastóireachtaí 2014)       4,919 
(Laghdú 16% ó 

2013) 

 

                                                 
4 Foinse:  An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta 


