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Fáilte agus Slán!

Is cúis mhór áthais dom Fáilte Uí Cheallaigh a chur romhaibh go léir chuig Tionól Forbartha Gaeloideachas
2017 i bpáirt le COGG in Óstán na Páirce, An Muileann gCearr. Ócáid cheiliúrtha don earnáil ina hiomláine
atá ann le lear mór bainte amach ó bhuaileamar le chéile ag ár gComhdháil Bhliantúil i gcathair álainn
Chill Chainnigh an bhliain seo caite. Is cinnte chomh maith go bhfuil neart dúshlán le sárú fós againn sna
míonna agus blianta amach romhainn. 

Agus Cothrom na Féinne roghnaithe mar théama don Tionól, táimse fíorbhródúil go bhfuil cothrom na
Féinne á léiriú do na scoileanna Gaeltachta le foilsiú agus cur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta . Ábhar misnigh agus dóchais go bhfuil fís láidir ann do na scoileanna Gaeltachta agus go bhfuil
céatadán ard de na scoileanna Gaeltachta tar éis spéis a léiriú páirt a ghlacadh sa phróiseas. Tá
Gaeloideachas ag comhoibriú agus ag tacú le COGG agus leis na páirtithe leasmhara eile i gcónaí chun
an fhís seo do phobail na scoileanna Gaeltachta a chur i bhfeidhm. 

Fógraíodh an múnla nua tacaíochta do leithdháileadh acmhainní Riachtanais Speisialta Oideachais dár
scoileanna i mbliana agus táimid sásta go gcuirtear riachtanais bhreise na hearnála againne san áireamh
faoin múnla nua. Is fúinne ar fad anois é, pobal agus múinteoirí ár scoileanna, na scoileanna a láidriú agus
a fhorbairt chun dul i ngleic leis na dushláin ar fad agus chun sároideachais a chur ar fáil do dhaltaí ár
scoileanna.  

Mar a thuigfidh sibh, níor éirigh liom mo thréimhse mar Uachtarán ar Ghaeloideachas a chríochnú toisc
cúraimí nua a bheith orm leis an Roinn Oideachais agus Scileanna mar chigire bunscoile. Táim fíorbhuíoch
d’Anna Ní Chartúir, Leas-Uachtarán Gaeloideachas a sheas isteach sa bhearna bhaoil mar Uachtarán
Gníomhach i mí Mheán Fómhair. Guím gach rath agus séan uirthi ina ról mar Uachtarán agus is cinnte
go mbeidh sí ina ceannródaí agus ceannaire eiseamláireach ag treorú obair agus fhís na heagraíochta. Ba
mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil leis an Iar-Uachtarán, Cathnia Ó Muircheartaigh a thug
misneach, tacaíocht agus an chiall cheannaithe dom le linn mo thréimhse mar Uachtarán, agus le Bláthnaid
agus an fhoireann dhíograiseach san oifig as a gcomhoibriú agus a ngairmiúlacht i gcónaí. 

Mar fhocal scoir, a phobail na scoileanna, leanaigí leis an obair fhiúntach, thairbhiúil agus fhísiúil do dhaltaí
na tíre seo, na daltaí a bheidh ina dteagascóirí  agus ina gceannairí amach anseo inár scoileanna fud fad
na tíre!

Go dté sibh slán!
Yvonne Ní Mhurchú
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Focal Fáilte

Cuireann sé an-ríméad orainn fáilte chroíúil a chur romhaibh thar ceann COGG agus Gaeloideachas chuig
comhdháil na bliana seo, i gcroílár na tíre anseo sa Mhuileann gCearr. 

Is é Cothrom na Féinne téama na Comhdhála, rud atá tráthúil i gcomhthéacs na n-athruithe leanúnacha atá ag
tarlú sa chóras oideachais faoi láthair — Polasaí don Oideachas Gaeltachta, sonraíocht nua sa Ghaeilge don tSraith
Shóisearach, agus córas nua tacaíochta foghlama. Is athruithe iad seo a chaithfidh scoileanna Gaeltachta agus
Gaelscoileanna, ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal, a chur i bhfeidhm ar mhaithe le Cothrom na
Féinne dár ndaltaí.

Tá súil againn go dtabharfaidh ilghnéitheacht na gceardlann lón machnaimh daoibh, agus go mbeidh straiteisí
nua á bhforbairt agaibh de thoradh na Comhdhála.

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghlacadh le Yvonne Ní Mhurchú, a bhí ina hUachtarán ar Ghaeloideachas go
dtí mí Mheán Fómhair agus ina leaschathaoirleach ar COGG ar feadh tréimhse. Tá obair mhór déanta ag Yvonne
ar son an oideachais trí mheán na Gaeilge le blianta fada. Rinne sí an obair sin go paiteanta, le dua agus le misneach,
agus bhí tionchar suntasach aici ar rathúlacht an tsoláthair oideachais trí mheán na Gaeilge. D’oibrigh sí go
tuisceanach ar son na scoileanna Gaeltachta agus bhí ról lárnach aici sna cruinnithe eolais ar an bPolasaí don
Oideachas Gaeltachta a d’eagraigh Gaeloideachas anuraidh fud fad na Gaeltachta. Guímid chuile rath uirthi agus
í ag tabhairt faoi chúraimí nua sa Roinn Oideachais agus Scileanna.

Agus, os ag caint ar Chothrom na Féinne muid, ná déanaimis dearmad ar Thrí Bhua na Féinne, ‘Glaine inár gcroí,
neart inár ngéag agus beart de réir ár mbriathar’, luachanna agus buanna atá le cothú againn inár gcuid daltaí
ionas go mbeidh siad ina saoránaigh mhaithe láidre amach anseo.

Tá súil againn go mbaine sibh sult agus taitneamh as an gComhdháil.

Anna Ní Chartúir, Uachtarán Feidhmeach Gaeloideachas agus Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG
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Clár na Seastán

Tá ríméad orainn go mbeidh seastáin ag na comhlachtaí agus ag na
heagraíochtaí thíos ag an Tionól Forbartha i mbliana. Bí cinnte cuairt a
thabhairt orthu!  

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Cláir chéime agus iarchéime.

Achieve Online Learning Ltd.
Cúrsaí ríomhfhoghlama saincheaptha, mar aon le bainistiú ar ábhar reatha an chliaint ar líne.

Activate Speech
Áiseanna teiripe urlabhra agus teanga. 

Allergy Lifestyle
Tá réimse leathan táirgí acu do dhaoine le hailléirgí agus le hasma.

An Gúm
Foilsitheoir leabhar Gaeilge.

An tÁisaonad
Áiseanna oideachais (áiseanna ilmheán chomh maith le háiseanna clóbhuailte) d’earnáil na Gaelscolaíochta. 

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM)
Is seirbhís de chuid na Roinne Oideachais & Scileanna í, ag tacú le scoileanna trí fhorbairt ghairmiúil leanúnach
ar ardchaighdeán a sholáthar agus trí acmhainní éifeachtacha teagaisc agus foghlama a chur ar fáil do
cheannairí agus do mhúinteoirí scoile.

Bottletop Media
Seirbhís mhargaíochta ar ábhar agus réitigh bogearraí ar fáil.

Ceol Ireland
Clár ceoil don seomra ranga. 

CJ Fallon
Foilsitheoir leabhar Gaeilge agus Béarla. 

Clever Mind Toys
Cluichí oideachas-bhunaithe. 
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Cló Iar-Chonnacht
Comhlacht foilsitheoireachta lonnaithe i gConamara, a fhoilsíonn leabhair i nGaeilge go príomha, agus ceol
traidisiúnta. 

Coláiste Uisce
Coláiste samhraidh a sholáthraíonn cúrsaí spóirt trí Ghaeilge. 

Coimicí Gael
Is comhlacht foilsitheoireachta é, tá sé urraithe ag Foras na Gaeilge, agus cuireann sé coimicí Gaeilge ar fáil. Is é
Rírá an foilseachán is mó aitheantas atá acu.

Conradh na Gaeilge
Fóram daonlathach phobal na Gaeilge, ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge san
earnáil dheonach.

Createschool
Ceardlanna, campaí, tionscadail agus oiliúint ar fáil do scoláirí agus do mhúinteoirí de gach aois agus cumas.

Cúla 4/TG4
Is sraith de chláir do dhaoine óga atá i gceist le Cúla 4 ar chainéal náisiúnta teilifíse na Gaeilge, TG4.

Cumann na bhFiann
Gaeilge a mhúineadh do dhaoine óga i suíomh fáilteach taitneamhach, rud a spreagann meon dearfach iontu i
leith na teanga.

Éabhlóid
Cuireann Éabhlóid ábhar Gaeilge ar fáil trasna na meán scríofa, físe agus fuaime idir leabhair do dhaoine fásta
agus do pháistí, cláir teilifíse agus aipeanna.

Easy Payments Plus
Cuireann Easy Payments Plus saoráid íocaíochta ar líne ar fáil chomh maith le bainistíocht sonraí d’eagraíochtaí
beaga agus meánmhéide ar nós scoileanna, clubanna, grúpaí fóillíochta agus gnóthaí.

Educational Company of Ireland 
Is é EDCO an foilsitheoir oideachasúil is mó sa tír. Tá siad ag foilsiú téacsleabhair bunscoile agus iar-bhunscoile
bunaithe ar churaclaim na hÉireann le breis is 100 bliain.

Feachtas
Ag eagrú imeachtaí agus clubanna óige trí mheán na Gaeilge do dhaoine óga.
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Fios Feasa
Comhlacht teanga lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta a sholáthraíonn earraí ilmheánacha agus seirbhísí
comhairleoireachta teanga.

Futa Fata
Teach foilsitheoireachta a chuireann béim ar ábhar spreagúil a chur ar fáil do léitheoirí óga. Tá suim ar leith acu
sa cheol agus sna hamhráin, agus tá éileamh mór ar na dlúthdhioscaí a thagann uathu.

Gaelchultúr
Cúrsaí agus acmhainní foghlama Gaeilge atá dírithe ar dhaoine fásta a bhfuil suim acu sa teanga ar fud na tíre
agus na cruinne.

Giglets
Is gnó teicneolaíochta i réimse an oideachais é a bhfuil go leor gradam buaite aige agus a bhunaigh an bogearra
gréasánbhunaithe ‘The Learning Cloud’. Tá ‘The Learning Cloud’ ag athrú na slí a múintear an léitheoireacht,
an litearthacht agus teangacha i scoileanna ar fud an domhain.

Glór na nGael
Ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge. Díríonn siad ar fhorbairt na Gaeilge sa
teaghlach, i measc grúpaí pobail, agus i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

Irish Independent
Nuachtán náisiúnta agus tá sé ar fáil ar líne.

Komeer for Schools
Ardán cumarsáide simplí agus slán do sheoladh teachtaireachtaí scioptha agus iontaofa do scoileanna, do
ghnóthaí agus do chlubanna. 

Lámh Chúnta
Is suíomh é seo a chuireann acmhainní Gaeilge don seomra ranga/scoil ar fáil idir théacsleabhair, chluichí, srl.

Leabhar Breac
Foilsitheoir leabhar Gaeilge lonnaithe i gConamara.

Mol an Óige
Tá Mol an Óige ar cheann de phríomhsholáthraithe duaiseanna scoile sa tír.

Nexus
Cuireann Nexus soláthairtí scoile agus bréagáin oideachasúla ar fáil.
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Óga Yoga
Freastalaíonn Óga Yoga ar dhaoine de gach aoisghrúpa ar mhaith leo tabhairt faoi chúrsaí ióga, aireachais nó
suanmhacnaimh a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Tá cúrsaí ar fáil do bhunscoileanna, meánscoileanna,
ollscoileanna, eagraíochtaí agus don phobal mór i gcoitinne.

Oifig an Choimisinéara Teanga
Déanann an oifig seo monatóireacht ar an gcaoi a bhfuil forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla á
gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí agus déanann sé gach beart riachtanach chun a chinntiú go
gcomhlánfaidh comhlachtaí poiblí a ndualgais faoin Acht.

Primary Planet (Eipic!)
An chéad iris nuachta do pháistí in Éirinn.

Rockfield Educational Supplies
Soláthairtí agus acmhainní don seomra ranga.

Seo Linn
Banna ceoil a chuireann an Ghaeilge chun cinn i measc lucht labhartha agus fhoghlaimeoirí na teanga agus
daoine eile nach iad. Tá réimse amhrán Gaeilge agus Béarla araon ag an mbanna.

Spraoi
Ag soláthar acmhainní chun Gaeilge a mhúineadh agus a fhoghlaim.

Toomey Audio Visual
Bunaithe i 1968, tá Toomey Audio Visual ag soláthar fearais closamhairc do scoileanna le 50 bliain nach mór.
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Clár

8.30-9.00               Clárúchán agus seastáin                                                                                                                         Forhalla an óstáin

9.00-9.30               Taispeántas Ceoil agus Damhsa                                                                                                           Svuít Lir 
                                 Gaelscoil an Mhuilinn                                                                                                                                Urlár na talún
                                 Tae, caife agus taosráin                                                                                                                            

Seisiún 1              Ollseisiún

9.30-10.15               Fáilte                                                                                                                                                               Svuít Lir
                                 Anna Ní Chartúir, Uachtarán Gaeloideachas                                                                                    Urlár na talún
                                 Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG                   
                                 Mary Mitchell O’Connor T.D., An tAire Stáit um Ardoideachas                                                

Seisiún 2             Ceardlanna

10.15-11.15               Cur siar mhúineadh an Bhéarla: cúiseanna agus cleachtais                                                        Svuít Lir 
                                 An Dr Pádraig Ó Duibhir, Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath &      Urlár na talún
                                 An Dr Conchúr Ó Brolcháin, Coláiste Mhuire gan Smál (Ollscoil Luimnigh)                          

10.15-11.15               Ag Spreagadh na Léitheoireachta – moltaí praiticiúla & acmhainní úsáideacha             Seomra 
                                 Máire Nic an Rí, COGG                                                                                                                            Comhdhála 6
                                                                                                                                                                                                           An chéad urlár  

10.15-11.15               Ag Forbairt Scileanna Eolaíochta agus Mata le Lego WeDo 2.0                                              Seomra 
                                 Frank Ó Tormaigh, Gaelscoil Eiscir Riada, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath                          Comhdhála 7
                                                                                                                                                                                                           An chéad urlár 

10.15-11.15               Riachtanais Speisialta Oideachais san Iar-bhunscoil Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta:       Seomra
                                  acmhainní agus straitéisí                                                                                                                            Comhdhála 8
                                 Máire Ní Mhurchadha, Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe                             An chéad urlár 

10.15-11.15               An drámaíocht a úsáid mar acmhainn ranga chun an Spáinnis, an Ghaeilge & an         Seomra 
                                  Fhraincis a mhúineadh                                                                                                                            Comhdhála 1
                                 Rachel Ní Fhionnáin, Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14        An chéad urlár 
                                        
11.15-11.45               Tae, caife agus seastáin                                                                                                                              Derravaragh, 
                                                                                                                                                                                                           Moyle & Glora
                                                                                                                                                                                                           Urlár na talún

Bunscoileanna

Iarbhunscoileanna

Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna

Sos agus siamsaíocht 
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Seisiún 3             Ceardlanna

11.45-12.45             An Cur Chuige Cothromaithe i leith Fhorbairt na Litearthachta sna Luathbhlianta       Svuít Lir 
                                 ( A Balanced Approach to Literacy Development in the Early Years)  – céard atá           Urlár na talún 
                                 i gceist? 
                                 Ruaidhrí Ó Béarra, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais                                        

11.45-12.45             Cursaí Tumoideachais agus Curaclam Teanga na Bunscoile sa suíomh ilranga                 Seomra 
                                Eithne Ní Dhubhghaill & Bríd Ní Dhonnchadha, An tSeirbhís um Fhorbairt                        Comhdhála 6 

                                 Ghairmiúil do Mhúinteoirí                                                                                                                      An chéad urlár 

11.45-12.45             Modhanna múinte a chuireann le sealbhú an dara teanga i scoileanna lán-Ghaeilge     Seomra  
                                 Sylvaine Ní Aogáin, Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath                       Comhdhála 7
                                                                                                                                                                                                           An chéad urlár 

11.45-12.45             Seisiún Eolais ar an tSraith Shóisearach dírithe ar na nuatheangacha le                               Seomra
                                  comhairleoirí ón tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí                                                                   Comhdhála 8
                                                                                                                                                                                                           An chéad urlár 

11.45-12.45             An Eolaíocht: Torthaí Foghlama á gCur i nGníomh                                                                       Seomra 
                                 Dónal Ó Laoire, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí                                                               Comhdhála 1
                                                                                                                                                                                                           An chéad urlár 
                                        
12.45-13.45            Lón agus seastáin                                                                                                                                      Lón: Svuít Aoife, 
                                                                                                                                                                                                           Bialann & 
                                                                                                                                                                                                           Courtyard 
                                                                                                                                                                                                           Seastáin: 
                                                                                                                                                                                                           Derravaragh, 
                                                                                                                                                                                                           Moyle & Glora
                                                                                                                                                                                                           Urlár na talún

Seisiún 4             Ollseisiún

13.45-14.15             Eochairaitheasc an Tionóil: Cothrom na Féinne                                                                           Svuít Lir
                                 An tOllamh Alan Titley                                                                                                                            Urlár na talún

Seisiún 5             Ceardlanna

14.15-15.15               Pleananna Gníomhaíochta don Oideachas Gaeltachta                                                              Seomra
                                 Mait Ó Brádaigh & Mícheál S. Mac Donnacha, COGG                                                               Comhdhála 7
                                                                                                                                                                                                           An chéad urlár 

14.15-15.15               Ré nua – ag ullmhú do thodhchaí an oideachais speisialta                                                        Seomra 
                                 Muireann Ní Arrachtáin, Scoil na nÓg, Gleann Maghair, Co. Chorcaí                                       Comhdhála 6
                                                                                                                                                                                                                       An chéad urlár 

14.15-15.15               Ó Rang na Naíonán go Rang na hArdteiste: Borradh, Beachtú agus Buanú                       Svuít Lir
                                  na Teanga                                                                                                                                                     Urlár na talún
                                 An Dr TJ Ó Ceallaigh, Coláiste Mhuire gan Smál & Maebh Uí Ainiféin, Coláiste an 
                                 Phiarsaigh, Gleann Maghair, Co. Chorcaí                                                                                            
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14.15-15.15               Sonraíochtaí na Gaeilge: deiseanna agus dúshláin                                                                       Seomra 
                                 Bernardine Nic Giolla Phádraig &                                                                                                       Comhdhála 1
                                 Frank Milling, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí                                                                    An chéad urlár 

14.15-15.15               Múineadh na Matamaitice ag leibhéal iar-bhunscoile - féidearthachtaí na                         Seomra 
                                  teicneolaíochta                                                                                                                                              Comhdhála 2
                                 Deborah Ní Cheallaigh, Aonad Loch Gile, Coláiste na Trócaire                                                  An chéad urlár 

14.15-15.15               Conas na meáin dhigiteacha a úsáid sa seomra ranga iar-bhunleibhéil                                Seomra 
                                 Daithí Ó Géanaí, Gaelcholáiste Luimnigh                                                                                          Comhdhála 8
                                                                                                                                                                                                                       An chéad urlár 

Seisiún 6             Cruinnithe Gaeloideachas

15.15-15.45              Bunscoileanna Gaeltachta                                                                                                                     Seomra 
                                                                                                                                                                                                           Comhdhála 7
                                                                                                                                                                                                                       An chéad urlár 

15.15-15.45              Bunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht                                                                                         Svuít Lir
                                                                                                                                                                                                           Urlár na talún

15.15-15.45              Iar-bhunscoileanna laistigh & lasmuigh den Ghaeltacht                                                           Seomra 
                                                                                                                                                                                                           Comhdhála 1
                                                                                                                                                                                                                       An chéad urlár 

15.45-16.30            Cruinniú Ginearálta Gaeloideachas                                                                                                   Svuít Lir
                                                                                                                                                                                                           Urlár na talún
                                        

16.30-17.00            Tae, caife agus seastáin                                                                                                                            Derravaragh, 

                                                                                                                                                                                                           Moyle & Glora
                                                                                                                                                                                                                       Urlár na talún

Seisiún 7             Ceardlanna

17.00-18.00            Taighde ar Thionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i Scoileanna Lán-Ghaeilge                Seomra
                                  faoi Mhíbhuntáiste                                                                                                                                      Comhdhála 7
                                 An Dr Karen Ní Chlochasaigh, Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha              An chéad urlár 
                                 Cliath & An Dr Gerry Shiel, Foras Taighde ar Oideachas                                                             

17.00-18.00            Ag Saibhriú Teanga le hAcmhainní Digiteacha                                                                                Seomra 
                                 An Dr Niall Mac Uidhilin, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh;                                                               Comhdhála 6
                                 Bairbre Ní Thuairisg, Príomhoide Scoil na Maighdine Muire, Camus &                                An chéad urlár 
                                 Sinéad Ní Mhullaoidh, Príomhoide Scoil na hAirde Móire                                                           

17.00-18.00            Áiseanna CCEA & Séideán Sí                                                                                                                 Seomra 
                                 Seán Mac Nia, CCEA                                                                                                                                 Comhdhála 2
                                                                                                                                                                                                                       An chéad urlár 

Bunscoileanna

Iarbhunscoileanna

Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna

Sos agus siamsaíocht 
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17.00-18.00            ABD-FFT:  Beathaíonn na Briathra is Neamhrialta na Bráithre                                                 Svuít Lir
                                  Cúrsaí gramadaí/cruinnis agus straitéisí teagaisc na gramadaí                                                 Urlár na talún
                                 Muireann Ní Bheaglaoich, Teagascóir Gaeilge trasleibhéil, aistritheoir Gaeilge

17.00-18.00            Teacht le chéile do na hAonaid agus Sruthanna lán-Ghaeilge                                                 Seomra 
                                                                                                                                                                                                           Comhdhála 8
                                                                                                                                                                                                           An chéad urlár 
                                        
19.15-20.00            Fáiltiú agus Seoladh                                                                                                                                              Svuít Lir
                                     Mise Mar Fhoghlaimeoir                                                                                                                           Urlár na talún
                                 An Dr Suzanne Ní Pheaircín
                                 I dTreo Barr Feabhais
                                  Dea-chleachtais san Oideachas lán-Ghaeilge
                                  Uirlis mheasúnaithe féinmheastóireachta do bhunscoileanna agus
                                  iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann
                                 Aoife Ní Shéaghdha & An Dr TJ Ó Ceallaigh                                                                                  

20.00                      Dinnéar Ceiliúrtha an Tionóil agus siamsaíocht le Seo Linn                                                     Svuít Lir
                                                                                                                                                                                                           Urlár na talún

Bunscoileanna

Iarbhunscoileanna

Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna

Sos agus siamsaíocht 
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Cainteoirí an Tionóil

An tOllamh Alan Titley 
Chaith sé breis agus cúig bliana fichead mar Cheann Roinn na Gaeilge i gColáiste Phádraig (Ollscoil na hÉireann, Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath). Bhronn Ollscoil na hÉireann an chéim Ph.D. air de bharr a chuid staidéir ar an úrscéal Gaeilge
sa bhliain 1990. Is iad nualitríocht na Gaeilge, fara scéal na Gaeilge mar theanga phobail, stair an leabhair, an dioscúrsa cultúir,
agus nualitríocht na Gàidhlig in Albain a phríomhchúraimí léinn.

Bernardine Nic Giolla Phádraig
Is í Bernardine ceannaire Fhoireann Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí. Tá taithí chuimsitheach aici i dteagasc na
Gaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscoile agus ag an tríú leibhéal mar léachtóir páirtaimseartha (Sochtheangeolaíocht). Anuas
air sin, is comhúdar téacsleabhair don tsraith shinsearach í agus dearthóir acmhainní do TEG agus don IFI (Gearrscannáin:
Treoirleabhar Staidéir). 

Bríd Ní Dhonnchadha
Múinteoir bunscoile is ea Bríd Ní Dhonnchadha a bhain céim B.Oid amach ó Choláiste Phádraig i 1991. Bhain sí amach
Ard-Dioplóma i Staidéar Gnó ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i 1996 chomh maith. Tá sí ag obair mar Chomhairleoir
Litearthachta leis an tSFGM. Tá sí ar iasacht óna post i Scoil Raifteirí, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

An Dr Conchúr Ó Brolcháin
Is léachtóir é an Dr Conchúr Ó Brolcháin leis an Roinn um Oideachas Teanga & Litearthachta i gColáiste Mhuire gan Smál
(Ollscoil Luimnigh). Tá an-spéis aige i réimsí éagsúla oideachais dhátheangaigh lena n-áirítear: an Ghaelscolaíocht, an
tumoideachas, múnlaí oideachais dhátheangaigh i gcomhthéacs na mionteanga, oideolaíocht an trasteangaithe, an
t-ilteangachas i gcórais oideachais go hidirnáisiúnta chomh maith le múineadh na Gaeilge agus múineadh teangacha go
ginearálta. Tá cás-staidéir ar siúl aige faoi láthair ar chur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta i scoileanna
éagsúla sa Ghaeltacht. Chaith Conchúr roinnt míonna ag obair le Gaeloideachas timpeall na tíre, chun feasacht a ardú ar
an bPolasaí céanna.

Daithí Ó Géanaí
Múinteoir iar-bhunscoile Eacnamaíochta, Cuntasaíochta agus Gnó, in éineacht le TFC is ea Daithí. Thosaigh sé ag múineadh
in 2008 i nGaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala. Bhog sé ar aghaidh go Gaelcholáiste Luimnigh, áit ina raibh sé ceaptha
mar comhordaitheoir TFC i gceann de na chéad scoileanna chun clár taibléad 1:1 a thabhairt isteach. Ina dhiaidh sin bhí
deis aige múineadh i nGaelcholáistí eile - scoileanna ar ardchaighdeáin múinteoireachta cosúil le Gaelcholáiste Reachrann,
Domhnach Míde agus Laurel Hill Coláiste FCJ, Cathair Luimnigh - sular bhog sé ar ais chuig Gaelcholáiste Luimnigh i mbliana.
Oide ab ea Daithí leis an Apple RTC i Luimneach agus taithí aige le réimse córais OS in éineacht le bogearraí a chabhraíonn
go mór sa seomra ranga. Inniu pléifidh sé roinnt de na háiseanna teicneolaíochta sin agus an tairbhe a bhaineann leo. 

Deborah Ní Cheallaigh
Is múinteoir iar-bhunscoile í Deborah in Aonad Loch Gile, Coláiste na Trócaire, Sligeach. Tá sé bliana caite aici ag múineadh
trí mheán na Gaeilge. Tá an-suim aici sna bealaí ar féidir cúrsaí teicneolaíochta a nascadh go héifeachtach le hobair an
tseomra ranga agus tá go leor oibre déanta aici sa réimse seo. Tá roinnt mhaith cainteanna agus ceardlann tugtha aici ar
an ábhar seo in Éirinn agus thar lear. Tugadh aitheantas don obair seo le taifeadadh SFGM ar a seomra ranga in 2014, mar
aon leis an ngradam ‘Apple Distinguished Educator’ a bhaint amach in 2015. 
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Dónal Ó Laoire
Tá Dónal ag obair leis an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí mar Chomhairleoir Eolaíochta le ceithre bliana anuas. Roimhe
sin, mhúin sé Eolaíocht agus Bitheolaíocht trí mheán na Gaolainne i nGaelcholáiste/Coláiste Choilm i mBaile an Chollaigh
ar feadh breis agus fiche bliain. Is scrúdaitheoir comhairleach é  le Coimisiún na Scrúduithe Stáit chomh maith. Tá suim
mhór aige i gcúrsaí oideachais go háirithe trí mheán na Gaolainne.

Eithne Ní Dhubhghaill
Tá Eithne tar éis a saol a chaitheamh ag freastal ar Ghaelscoileanna agus ag obair iontu mar bhunmhúinteoir. Is í seo an
dara bliain di a bheith ag obair leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí mar Chomhairleoir do Churaclam
Teanga na Bunscoile. Tá máistreacht ag Eithne sna Meáin Chumarsáide agus Staidéir Chultúrtha ó Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath, agus chuir sí máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge i gcrích i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimneach in 2015.

Frank Milling
Is comhairleoir Gaeilge é Frank leis an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna.
Tá suim ag Frank sa cheannasaíocht, sa teicneolaíocht, sa mheasúnú foirmitheach agus sa phleanáil. Tá taithí chuimsitheach
aige ar theagasc na Gaeilge ag leibhéal na hiar-bhunscoile agus ag an tríú leibhéal. Is Léachtóir Comhlach le hOllscoil Uladh
(Bainistíocht Oideachais) é.

Frank Ó Tormaigh
Is múinteoir bunscoile é Frank i nGaelscoil Eiscir Riada, Baile Átha Cliath. Tá sé ag obair i scoileanna lán-Ghaeilge idir ranganna
agus tacaíocht foghlama ó 2006 ar aghaidh. Tar éis dó a bhunchéim sa Stair agus sa Ghaeilge a bhaint amach i gColáiste
na hOllscoile, Corcaigh, thosaigh sé ar an gcúrsa bunmhúinteoireachta le Coláiste Hibernia, ag baint iarchéime amach in
2008. Leis an méid athruithe agus béime a bhí á gcur ar an teicneolaíocht bheartaigh sé Máistreacht san Fhoghlaim
Dhigiteach a dhéanamh i gColáiste Phádraig in 2015. Díríonn a thráchtas ar fhoghlaim scileanna eolaíochta trí úsáid a bhaint
as ábhair róbait Lego We Do 2.0.  Faoi láthair tá sé ag leabú na teicneolaíochta i nGaelscoil Eiscir Riada trí úsáid a bhaint as
Lego, Bee Bots agus iPad, i gcónaí ag coimeád súil amach d’áiseanna agus slite atá oiriúnach don Ghaeilge.

An Dr Gerry Shiel
Is comhalta taighde é Gerry ag an FTO (ERC). Tá freagracht fhoriomlán aige ar fhorbairt trialacha caighdeánaithe le
haghaidh na léitheoireachta agus na matamaitice ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Tá sé ina bhall den FTO
ó mhí an Mhárta 1993, agus is é an Bainisteoir Tionscadail Náisiúnta do Stáidéar 2015 ECFE  PISA (Clár le haghaidh Measúnú
Idirnáisiúnta Mac Léinn). Tá B.Oid (OÉ Coláiste Phádraig) aige, M.Oid. sa Léitheoireacht (Western Illinois University), Ph.D.
i gCuraclam agus Teagasc/Litearthacht (University of Texas at Austin).

An Dr Karen Ní Chlochasaigh
Is taighdeoir iardhochtúireachta í Karen Ní Chlochasaigh in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus san Fhoras Taighde ar
Oideachas, Campas Phádraig. Tá sí ag obair i gcomhpháirt leis an Dr Pádraig Ó Duibhir agus an Dr Gerry Shiel, ar thaighde
(a mhaoinigh COGG) a dhíríonn ar ghnóthachtáil, ar dhearcthaí agus ar dhúshláin na ndaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge le
stádas DEIS. Bhain sí a céim dochtúireachta amach in Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí faoi stiúir an Ollaimh Muiris Uí Laoire,
inar dhírigh a cuid taighde ar fhoghlaimeoirí éifeachtacha na Gaeilge. Anuas ar chúrsaí taighde, bíonn sí ag feidhmiú mar
theagascóir le Gaeilge in Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh agus mar mheasúnóir ranga agus stiúrthóir taighde in institiúidí
éagsúla tríú leibhéal. 

Maebh Uí Ainiféin
Is múinteoir meánscoile í Maebh i gColáiste an Phiarsaigh ó 1999. D'fhreastail sí ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, áit ar
bhain sí amach céim BA sa Ghaeilge agus sa Spáinnis, agus an tArdteastas san Oideachas ina dhiaidh sin. Is i gColáiste Mhuire
gan Smál, Luimneach a thug sí faoin gcúrsa máistreachta san Oideachas Lán-Ghaeilge. An t-ábhar taighde a bhí ag Maebh
ná An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga, Meon, agus Mianach.
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Máire Ní Mhurchadha
Is Comhordaitheoir Teagmhála Baile, Scoile & Pobail í Máire Ní Mhurchadha. Tá sí ag obair don BOO (GRETB) i nGaeltacht
Chonamara. Mhúin sí ceol agus teangacha ag leibhéal iar-bhunscoile agus d’oibrigh sí mar mhúinteoir tacaíochta
foghlama/acmhainne. Rinne sí staidéar ar an bhFraincis, ar an Teangeolaíocht agus ar Riachtanais Oideachais Speisialta ag
leibhéal iarchéime. Is Comhpháirtí í leis an tSeirbhís Tacaíochta d’Oideachas Speisialta agus tá sí ar Bhord Stiúrtha
Ghaeloideachas. Léirigh sí a suim i gcuimsiú oideachasúil agus sa teangeolaíocht ar chruthú tástáil fónaice úrnua don
Ghaeilge di – Tástáil F – dírithe ar scoláirí i suíomhanna oideachais lán-Ghaeilge.

Máire Nic an Rí
Múinteoir bunscoile is ea Máire a ghnóthaigh céim B.Oid. ó Choláiste Mhuire gan Smál. Tá céim MA sa Ghaeilge agus sa
Bhéaloideas aici ó Ollscoil Mhá Nuad agus tá cáilíocht Ardteastas Gaeilge ón Roinn Oideachais aici. Ceapadh í ina hOifigeach
Oideachais Bunscoile leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) in 2016. Tá sí ar iasacht
ó Scoil Chéile Chríost, Co. Chill Dara. D’oibrigh sí mar Chomhairleoir Gaeilge leis an gClár Tacaíochta don Curaclam
Bunscoile agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna ó 2007-2010. D’oibrigh sí leis an tSeirbhís um
Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) ó 2011-2016 mar Chomhairleoir ar dtús agus ansin mar Cheannaire Foirne
na Gaeilge.

Mait Ó Bradaigh
Príomhoide ar Ghaelscoil de hÍde san Uarán Mór, Co. na Gaillimhe atá ar iasacht óna phost le hoibriú ar an bPolasaí don
Oideachas Gaeltachta leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Céim Mháistreachta aige sa
Phleanáil Teanga agus taithí freisin le hullmhú Phleananna Teanga Limistéir Chois Fharraige agus Chonamara Láir.
D'ullmhaigh sé "Ár bPolasaí Scoilphobail" de chuid Gaeloideachas.

Micheál S. Mac Donnacha
Is múinteoir bunscoile é Mícheál S. i Scoil Mhic Dara ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Mar Oifigeach Oideachais
Bunscoile tá sé ar iasacht óna phost le hoibriú ar an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta leis an gComhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Ar feadh naoi mbliana roimhe sin bhí sé ar iasacht mar chomhairleoir bunscoile leis an
tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Bhí sé ina Chathaoirleach ar Óige na Gaeltachta agus Feachtas. Runaí ar
Chraobh Iar-Chonnacht CMÉ agus iar-Chathaoirleach ar Cheantar 6 CMÉ ba ea é. Oifigeach Gaeilge na Meán é le CMÉ.
Ghnóthaigh sé M.Oid. san Oideachas lán-Ghaeilge ó Choláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, i mbliana. 

Muireann Ní Arrachtáin
Is múinteoir bunscoile í Muireann i Scoil na nÓg, Gleann Maghair. Tá cúig bliana caite aici ag obair taobh amuigh den rang
féin mar mhúinteoir tacaíochta foghlama agus acmhainne, post a bhí roinnte le scoileanna eile i gcónaí. Is iomaí córas don
oideachas speisialta atá feicthe aici agus tá tuiscint mhaith aici ar na dúshláin atá ag baint leis an bpost.  Tá suim faoi leith
ag Muireann sa TFC agus conas seo a úsáid chun freastal ar riachtanais na bpáistí ar shlí éifeachtach agus shuntasach. Sular
cáilíodh í mar mhúinteoir bunscoile, d’oibrigh sí san earnáil phríobháideach ar feadh 10 mbliana sa réimse caidreamh poiblí
agus cumarsáide do chomhlachtaí ar nós Friends First, Grafton Group Plc., Woodies DIY agus Cadbury le Murray
Consultants, agus ina ndiaidh sin, do na comhlachtaí Nestlé Ireland agus Banc Uladh.   

Muireann Ní Bheaglaoich
Múinteoir, aistritheoir agus díograiseoir gramadaí is ea í Muireann a mhúineann gramadach na Gaeilge ar bhealach atá
spraíúil soiléir. Chun na críche sin, baineann sí leas as aibhsiú agus eagrú físeach, ceol agus cantaireacht, leideanna cuimhne
agus cleachtaí comhthéacsúla. Tá tréimhsí caite aici ag múineadh Gaeilge do dhaltaí i scoileanna T1 agus T2, do mhic léinn
ar an tríú leibhéal agus d’fhoghlaimeoirí fásta.
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An Dr Niall Mac Uidhilin
Is taighdeoir san oideachas agus feidhmeannach ríomhaireachta é Niall Mac Uidhilin atá ag obair le hAcadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá a chuid taighde dírithe ar idirghabhálacha oideachasúla a fhorbairt
ón mbonn aníos do scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge le tacú le saibhriú agus sealbhú teanga. Creideann sé gur
féidir leis an teicneolaíocht tionchar dearfach a imirt ar thograí den chineál seo. Tá BSc (Feidhmiúcháin Ríomhaireachta)
agus MSc (Córais Idirlín) aige ó OCBÁC agus PhD (Oideachas) aige ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

An Dr Pádraig Ó Duibhir
Tá an Dr Pádraig Ó Duibhir ina Leas-Déan ar Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i láthair na huaire.
Roimhe sin bhí sé ina Chláraitheoir agus ina léachtóir sinsearach i gColáiste Phádraig. Chaith sé blianta roimhe sin ina
phríomhoide ar bhunscoil lán-Ghaeilge. Tá sé ag obair ar thionscadail taighde  éagsúla (a mhaoinigh COGG) faoi láthair a
bhaineann le (i) gnóthachtáil daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge ó chúlraí ísle socheacnamaíocha, (ii) tacaíocht foghlama do
pháistí a bhfuil deacrachtaí/ míchumais foghlama acu i suímh tumoideachais, agus (iii) buntáistí agus dúshláin teanga atá
ag iar-scoláirí na n-iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ar aistriú go hinstitiúid 3ú leibhéal a fheidhmíonn trí
Bhéarla.

Rachel Ní Fhionnáin
Is múinteoir teangacha iar-bhunleibhéil í Rachel ón nDaingean. Múineann sí Spáinnis, Gaeilge agus Fraincis i nGaelcholáiste
an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath. Tá M.A sa Drámaíocht aici agus spéis mhór aici in úsáid na drámaíochta san oideachas.

Ruaidhrí Ó Béarra
Is Síceolaí Oideachais é Ruaidhrí leis an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) atá ag déanamh freastail ar
fhormhór na scoileanna i nGaeltacht Chonamara. Is iar-mhúinteoir bunscoile é le taithí nach beag i gcomhthéacsanna
difriúla idir Gaeltacht, Gaelscoileanna agus Galltacht.

Seán Mac Nia
Tá Seán Mac Nia ag obair mar Chlárbhainisteoir Gaeloideachais ag CCEA (Council for Curriculum, Examinations &
Assessment) i mBéal Feirste le 20 bliain. Roimhe sin chaith sé 15 bliana mar mhúinteoir Gaeilge ag teagasc in
iar-bhunscoileanna sa Tuaisceart, chomh maith le go leor tréimhsí i gcoláistí samhraidh i dTír Chonaill. Le 10 mbliana anuas
tá sé i mbun tionscadail arb aidhm dó réimse leathan áiseanna a sholáthar do Ghaelscoileanna i dTuaisceart Éireann, cuid
acu a bheadh iontach úsáideach do Ghaelscoileanna ó dheas, go háirithe iad siúd atá ar fáil ar líne agus saor in aisce.

Sylvaine Ní Aogáin
Is múinteoir bunscoile í Sylvaine. Tá sí i mbun taighde dochtúireachta faoin gcomhaltacht Michael Jordan do Theagasc na
Gaeilge san Institiúid Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Déanfaidh an taighde iniúchadh ar an tionchar a
bhíonn ag aiseolas ceartaitheach ar chruinneas na Gaeilge sna scoileanna lán-Ghaeilge. Chomh maith lena taighde
dochtúireachta, múineann Sylvaine ar chúrsaí Theagasc na Gaeilge.

An Dr T.J. Ó Ceallaigh
Tá an Dr. T.J. Ó Ceallaigh ina léachtóir sa Roinn um Oideachas Teanga agus Litearthachta, i nDámh an Oideachais, Coláiste
Mhuire gan Smál, Luimneach. I measc na spéiseanna taighde atá aige, tá spéis faoi leith aige in oideolaíocht a bhaineann le
teagasc comhtháite ábhar agus teangacha, agus in oideachas tosaigh agus forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí i
gcomhthéacs an tumoideachais, ach go háirithe. Tá T.J. ina chomhordaitheoir ar chlár iarchéime cumaisc foghlama, An M.
Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, i gColáiste Mhuire gan Smál.

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí
Is sainseirbhís tacaíochta um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna í an tSraith
Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM). Is í an fheidhm atá acu tacú le scoileanna agus iad ag cur an Chreata nua i bhfeidhm
don tSraith Shóisearach (2015) trí fhorbairt ghairmiúil leanúnach oiriúnach ar ardchaighdeán a sholáthar do cheannairí
scoile agus do mhúinteoirí agus trí acmhainní éifeachtacha teagaisc agus foghlama a chur ar fáil.
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— Scoil ildisciplíneach
— Bunchéimeanna
— Iarchéimeanna
— Taighde

Fiontar & Scoil na Gaeilge
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Halla Naomh Pádraig
Institiúid Oideachais Marino 
Ascaill Uí Ghríofa
Baile Átha Cliath 9, D09K4P6
01 853 5195 
eolas@gaeloideachas.ie 
www.gaeloideachas.ie

   

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

An Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaíochta
23 Plás Windsor
Baile Átha Cliath 2, D02 RU80
01 634 0831
eolas@cogg.ie
www.cogg.ie 
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