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 Aithníonn an Polasaí don Oideachas Gaeltachta uathúlacht na Gaeltachta mar limistéar a bhfuil 

tábhacht shuntasach teangeolaíochta, chultúrtha agus eacnamaíoch leis. Is acmhainn í nach 

bhféadfaí a fháil ar ais do chainteoirí agus foghlaimeoirí na Gaeilge. Athdhearbhaíonn Polasaí na 

Roinne tiomantas an Rialtais d’athghiniúint agus marthanacht na Gaeltachta mar eintiteas 

inmharthana le Gaeilge. Aithníonn an Polasaí an ról atá ag scoileanna agus suíomhanna luathbhlianta 

chun oideachas ardchaighdeáin trí mheán na Gaeilge a sholáthar agus chun inniúlacht agus úsáid na 

Gaeilge a chothú sa phobal Gaeltachta i gcoitinne. Tá muinín agus tacaíocht na dtuismitheoirí agus 

an phobail áitiúil d’obair na scoileanna agus na suíomhanna luathbhlianta i limistéir Ghaeltachta 

ríthábhachtach. Tá an Polasaí ceaptha lena chinntiú go mbíonn eispéireas oideachais ardchaighdeáin 

agus ábhartha trí mheán na Gaeilge ar fáil do dhaoine óga sa Ghaeltacht. Tá meas ag an bPolasaí ar 

an gcáilíocht sa chóras oideachais sa Ghaeltacht agus cothaíonn sé í, agus tá a ghníomhartha 

bunaithe ar phrionsabail na féinmheastóireachta éifeachtaí, an fheabhsúcháin, an chomhoibrithe 

agus na comhpháirtíochta. Féachann an Polasaí le forbairt a dhéanamh ar na buntáistí agus na 

láidreachtaí teangeolaíochta atá ann sa Ghaeltacht i gcomhar le próisis pleanála teanga áitiúla. 

Féachann sé le soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge a láidriú trí raon de ghníomhartha agus tacaí 

spriocdhírithe sa Ghaeltacht. Sprioc uileghabhálach an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta. Is í sprioc 

uileghabhálach an Polasaí don Oideachas Gaeltachta a chinntiú go bhfuil eispéireas oideachais 

ardchaighdeáin agus ábhartha trí mheán na Gaeilge ar fáil do na daoine óga uile atá ina gcónaí i 

limistéir Ghaeltachta agus, ar an mbealach seo, tacú le húsáid na Gaeilge mar phríomhtheanga na 

dteaghlach agus na bpobal Gaeltachta. Go háirithe, féachann an Polasaí lena chinntiú go mbaineann 

líon suntasach de scoileanna agus suíomhanna luathbhlianta úsáid as an nGaeilge mar theanga na 

cumarsáide agus an teagaisc do na réimsí foghlama uile (seachas an curaclam don Bhéarla agus 

teangacha eile), i ngach ceann de na Limistéir Pleanála Teanga laistigh den Ghaeltacht (mar a leagtar 

amach faoi Acht na Gaeltachta, 2012) · Tacaíocht a sholáthar agus feabhas a chur ar cháilíocht an 

teagaisc trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus suíomhanna luathbhlianta, sa chaoi is go 

gcinntítear gurb é an teagasc trí mheán na Gaeilge an chéad rogha ag na tuismitheoirí i ngach ceann 

de na limistéir Ghaeltachta · Tacú le soláthar oideachais cuí trí mheán na Gaeilge do leanaí agus 

daoine óga atá á dtógáil trí Ghaeilge · Méadú ar chodán na scoileanna agus suíomhanna 

luathbhlianta a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge amháin sa chaoi is go bhfuil rochtain ag na scoláirí 

uile ar theagasc trí mheán na Gaeilge1 · An nuálaíocht agus barr feabhais a chothú i soláthar an 

oideachais trí mheán na Gaeilge agus i nascachtaí scoileanna le pobail Ghaeltachta trí aitheantas a 

thabhairt do Scoileanna Gaeltachta Barr Feabhais a fhéadfaidh a gcleachtais a chomhroinnt le 



scoileanna eile agus a bheith páirteach sa cheannas ar phobail chleachtais. Beidh rath ar an bPolasaí 

má chinntíonn sé go bhfuil rochtain éasca ag na leanaí uile sa Ghaeltacht ar scoileanna agus 

suíomhanna luathbhlianta a bhaineann úsáid as an nGaeilge mar theanga na cumarsáide agus an 

teagaisc do na hábhair uile, agus a thacaíonn le húsáid na Gaeilge ina bpobail. 1 Faoi láthair, 

tuairiscíonn 76% de bhunscoileanna agus 68% d’iarbhunscoileanna i limistéir Ghaeltachta go n-

oibríonn siad go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Tá a fhios freisin go n-oibríonn 46% de na 

suíomhanna luathbhlianta sa Ghaeltacht a fhaigheann maoiniú poiblí trí mheán na Gaeilge. 8 

Próiseas aitheantais scoileanna Gaeltachta. Faoin bPolasaí, tabharfar cuireadh do scoileanna 

aitheantas a lorg mar scoil Ghaeltachta. Chun aitheantas a bhaint amach mar scoil Ghaeltachta, 

beidh ar scoileanna feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge, (seachas an curaclam don Bhéarla 

agus teangacha eile), i gcomhréir leis na critéir theanga-bhunaithe a leagtar amach i dTábla 1 den 

Pholasaí seo. Mar shampla, déanfaidh na scoileanna Gaeltachta: · Clár lántumtha dhá bhliain a chur i 

bhfeidhm sa tsraith naíonán sna bunscoileanna Gaeltachta uile, nach múinfear Béarla ar bith lena 

linn · Leathnú a dhéanamh ar an bhfáil ar churaclam iomlán trí Ghaeilge do scoláirí in 

iarbhunscoileanna sa Ghaeltacht trí ghluaiseacht i dtreo cur chuige lántumtha ina múinfear na 

hábhair uile, seachas an curaclam don Bhéarla agus teangacha eile, trí Ghaeilge · Aird ar leith a dhíriú 

ar riachtanais teanga idirdhealaithe na gcainteoirí dúchais Gaeilge chomh maith le foghlaimeoirí 

Gaeilge · Comhdheiseanna a sholáthar dóibh siúd i scoileanna Gaeltachta iargúlta trí chláir ar líne 

agus foghlama cumaisc · Tacú lena bpobal scoile sa phróiseas pleanála teanga trí chuidiú le húsáid 

agus cothabháil na Gaeilge sa scoil agus sa phobal áitiúil Gaeltachta · Páirt a ghlacadh sa phróiseas 

pleanála teanga, mar a leagtar amach faoi Acht na Gaeltachta, 2012. Tugtar tuilleadh sonraí faoi 

chritéir d’aitheantas mar Scoileanna Gaeltachta i dTábla 1 i Roinn 1 den Pholasaí. Beidh scoileanna 

ábalta an t-aitheantas seo a bhaint amach trí phróiseas céimneach, incriminteach thar thréimhse 

cúig bliana. Déanfaidh scoileanna a gheallann go mbeidh siad ina Scoileanna Gaeltachta, trína 

bpróisis féinmheastóireachta, Plean Gníomhaíochta a fhorbairt a léireoidh go soiléir an chaoi ina 

gcomhlíonfaidh an scoil riachtanais an phróisis aitheantais ar bhealach céimneach agus an chaoi ina 

dtógfaidh sí nascachtaí lena pobal áitiúil chun úsáid na Gaeilge a chothú. Maidir le scoileanna a 

gceadaítear a n-iarratais chun páirt a ghlacadh sa phróiseas aitheantais Scoileanna Gaeltachta, 

deonfar acmhainní teagaisc agus/nó acmhainní eile breise orthu, lena n-áirítear forbairt ghairmiúil 

leanúnach (FGL) thiomnaithe, ar bhonn céimneach, nuair a chuirtear tús leis an bpróiseas 

aitheantais, agus de réir mar a bhaintear amach gach céim de go rathúil. Ina theannta sin, beidh deis 

ag scoileanna Gaeltachta aitheanta obair chun a bheith ina Scoileanna Gaeltachta Barr Feabhais a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge i gcomhar le cláir ghradam reatha agus nua. Nótálann an Polasaí 

an tábhacht atá le soláthar luath-óige agus samhlaíonn sé go gcuirfidh an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta tacaí ar fáil 

chun feabhas a chur go práinneach ar fháil an oideachais ardchaighdeáin sna luathbhlianta trí 

Ghaeilge sa Ghaeltacht. Gníomhartha chun tacú le cur i bhfeidhm an Pholasaí. Aithníonn an Polasaí 

go bhfuil gá le raon speisialta agus sonrach de thacaí chun forbairt a dhéanamh ar chumas na 

scoileanna agus suíomhanna luathbhlianta Gaeltachta a chinntiú go mbaintear amach an fhís 

fhoriomlán chun oideachas ardchaighdeáin trí mheán na Gaeilge a sholáthar sa Ghaeltacht. 

Is iad seo a leanas na seacht gcolún de thacaíocht thiomnaithe sa Pholasaí: 1. Struchtúr an tsoláthair 

oideachais a láidriú 2. Feabhas a chur ar cháilíocht an teagaisc trí Ghaeilge 3. Cumas ceannairí scoile 

agus bainistíocht scoile a fhorbairt 4. Feabhas a chur ar an gcuraclam don Ghaeilge 5. Feabhas a chur 

ar acmhainní agus tacaí teanga 6. Soláthar oideachais sna luathbhlianta a láidriú 7. Feasacht a 

fhorbairt, cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí, agus tacú leo. Struchtúir thiomnaithe.Bunófar 

Aonad Gaeltachta nua tiomnaithe sa Roinn chun maoirsiú agus tacaíocht a thabhairt do chur i 

bhfeidhm an Pholasaí le hoideachas ardcháilíochta trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht a chinntiú do 



dhaoine óga. Gheobhaidh an tAonad Gaeltachta seo cuidiú ó Chigireacht na Roinne a thacóidh le 

scoileanna, a dhéanfaidh monatóireacht agus tuairisciú ar thionchar an Pholasaí. Ina gcuid oibre 

tacaíochta le scoileanna, oibreoidh an Chigireacht i ndlúthchomhar le COGG agus leis na seirbhísí 

tacaíochta scoile agus ceannaireachta a chomhoibreoidh le COGG. Déanfaidh an Roinn acmhainní 

breise a leithdháileadh freisin ar COGG chun acmhainní foghlama ardchaighdeáin a fhorbairt agus 

chun maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhartha ar leith laistigh den Pholasaí a chuideoidh le 

tuilleadh forbartha ar an oideachas ardchaighdeáin trí mheán na Gaeilge agus teagasc na Gaeilge, 

agus ar an gcaoi sin a chinntiú go mbíonn d’acmhainn ag scoileanna freastal ar riachtanais a 

múinteoirí agus a scoláirí freisin. Déanfaidh an Chigireacht agus an Foras Taighde ar Oideachas (FTO) 

comhoibriú ar an meastóireacht fhoriomlán ar thionchar an Polasaí don Oideachas Gaeltachta. 
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