
 
 

Rúin glactha leo ag Cruinniú Cinn Bliana Gaelscoileanna Teo. 21.11.15 

 
Airteagail Chomhlachais Athbhreithnithe 

Éilítear ar an gComhdháil seo glacadh leis na hAirteagail Chomhlachais athbhreithnithe ag 

Gaelscoileanna Teo. chun leasa na heagraíochta. 

 

Oiliúnt do Mhúinteoirí Gaeltacha 

Moltar go gcuirfear brú ar na hionaid oideachais agus ar an gComhairle Mhúinteoireachta céim agus 

oiliúint (modúil) a chur ar fáil do mhúinteoirí na Gaeltachta d'oideachas tosaigh 

bunmhúinteoireachta agus sa chlár ionduchtaithe. 

 

Meantóireacht ar riachtanais na nGaeltachtaí 

Moltar go mbeadh meantóireacht agus comhairle maidir le riachtanais na nGaeltachtaí (cainteoir 

dúchais agus foghlaimeoirí sa rang céanna agus suíomh ilranganna ina measc) ar fáil chun tacú le 

múinteoirí nua-cháilithe Gaeltachta ó ionad oideachais Luimnigh trí Ghaeilge. 

 

Tumoideachas 

Éilítear ar Gaelscoileanna Teo. go gcuirfí brú ar na coláistí oiliúna d'ábhar oidí agus ar na seirbhísí 

tacaíochta do mhúinteoirí cáilithe níos mó oiliúna a chur ar fáil maidir le modheolaíochtaí agus dea-

chleachtas a bhaineann le múineadh tríd an dara teanga. 

 

Liúntas Múinteoirí don Teagasc trí Ghaeilge  

Moltar go mbeadh aitheantas tugtha do mhúinteoirí atá ag múineadh trí mheán na Gaeilge trí 

liúntas breise a chur ar fáil do na múinteoirí sin. Cáineann an Chomhdháil easpa tuisceana an Rialtais 

ar an ualach mór breise a bhaineann le teagasc trí Ghaeilge i scoil lán-Ghaeilge, ualach a bhí 

aitheanta an chéad lá riamh tríd an liúntas seo a cheadú. 

 

Tacaíochtaí Teicneolaíochta do scoileanna lán-Ghaeilge  

Éilítear ar na seirbhísí tacaíochta teicneolaíochta do scoileanna go mbeidh liúntas dreasachta ar fáil 

do mhúinteoirí ata ag iarradh áiseanna TFC a chruthú trí Ghaeilge.  

 

Forbairt Ghairmiúil ag an iar-bhunleibhéal  

Éilítear go mbeadh deiseanna forbartha gairmiúla cuí do mhúinteoirí atá ag múineadh trí mheán na 

Gaeilge ag an iar-bhun leibhéal agus go mbeadh saotharlann 'múineadh trí Ghaeilge' ar fáil do 

mhúinteoirí nua-cháilithe ar an gClár Ionduchtaithe do mhúinteoirí nua-cháilithe (NIPT). 

 

 

  



 
Córas uile na ROS trí Ghaeilge - POD/ PPOD  

Éilítear ar an Roinn Oideachais agus Scileanna a leagan Gaeilge de POD agus P-POD a chur ar fáil 

láithreach do na gaelscoileanna, scoileanna Gaeltachta agus gaelcholáistí. 

 

Táille na gCúrsaí Gaeltachta d’ábhar oidí  

Éilítear ar an Roinn Oideachais agus Scileanna athbhreithniú a dhéanamh ar an táille a ghearrtar ar 

chúrsaí Gaeltachta na n-ábhar oidí chun deis chothrom a thabhairt do gach mac léinn. 

 

Tacaíocht do Scoileanna Gaeltachta 

Éilítear go gcuirfí tacaíochtaí cuí ar fáil do na scoileanna Gaeltachta freastal ar an bpobal trí áiseanna 

agus foireann ar ard chaighdeán a bheith ar fáil dóibh. 

 

Múinteoirí oilte le hardchaighdeán Gaeilge 

Éilítear ar Gaelscoileanna Teo. dul i gcomhairle leis Roinn Oideachais agus Scileanna chomh maith 

leis na Coláistí oiliúna agus na hollscoileanna, ar bhonn práinne chun a chinntiú go mbeidh 

múinteoirí oilte le hardchaighdeán Gaeilge sna hábhair ar fad atá ar fáil do na scoileanna 

iarbhunleibhéil, go háirithe sna hábhair eolaíochta, matamaitice, teangacha iasachta agus sna 

hábhair praiticiúla. 

 

ETBI: saintacaíochtaí cuí agus deiseanna líonraithe 

Éilítear dul i gcomhairle leis an ETBI chun a chinntiú go gcuirtear saintacaíochtaí cuí agus deiseanna 

líonraithe ar bhonn lárnach ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge/Gaeltachta faoina gcúram. 

 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 

Iarrtar ar an Rialtas tuairisc a thabhairt maidir le dul chun cinn an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge atá 

anois aon cheathrú tríd a tréimhse feidhmithe.  

 

Painéal ath-iomlonnaithe do scoileanna lán-Ghaeilge  

Éilíonn an Chomhdháil seo go gcuirfear painéal ath-iomlonnaithe do mhúinteoirí i scoileanna a 

mhúineann trí mheán na Gaeilge faoi gach pátrún i bhfeidhm láithreach. 

 

Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta  

Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais agus Scileanna airgeadú cuí a dhéanamh ar na 

tacaíochtaí a bheidh de dhíth leis na Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta a 

chur i bhfeidhm ar bhonn buan. 

 

Acmhainní agus Soláthar Foirne 

Éilítear go gcuirfí breis acmhainní agus soláthar foirne ar fáil do scoileanna beaga lán-Ghaeilge chun 

go mbeadh ar a gcumas raon leathan ábhar a bheith ar fáil do na scoláirí faoina gcúram. 



 
Múnla do na hAonaid lán-Ghaeilge  

Éilítear ar Gaelscoileanna Teo. dul i gcomhairle leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, ar bhonn 

práinne chun a chinntiú go mbeadh múnla sásúil ar fáil do na hAonaid lán-Ghaeilge. 

 

Tacaíocht d’Athruithe Curaclaim 

Éilítear ar an Roinn Oideachais agus Scileanna tacaíocht chuí a chur ar fáil chun cabhair a thabhairt 

do mhúinteoirí áiseanna ar ardchaighdeán a chur le chéile agus a roinnt idir scoileanna i 

gcomhthéacs na n-athruithe curaclaim atá le teacht. 

 

Feidhmeanna agus Róil Gaelscoileanna Teo. mar Cheanneagraíocht sa réimse 

Tumoideachais/Gaeloideachais agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge 

Aithníonn an Chomhdháil seo an riachtanas a bhaineann le comhairliúchán forleathan le scoileanna 

lán-Ghaeilge lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht, mar aon le naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht 

chun críche próiseas pleanála cuimsitheach agus an eagraíocht ag forbairt agus ag pleanáil do na 

réimsí nua oibre, agus iarrann an Chomhdháil seo ar na scoileanna agus ar na páirtithe leasmhara 

uile páirt ghníomhach a ghlacadh sa phróiseas. 


