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Eagraíocht uathúil le Fís uathúil 
Is é Gaeloideachas eagraíocht náisiúnta tacaíochta
agus abhcóideachta na scoileanna lán-Ghaeilge ag an
mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal, laistigh agus
lasmuigh den Ghaeltacht. Ó bunaíodh sa bhliain 1973
mar eagraíocht dheonach í chun tacaíocht a thabhairt
d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge, méadaíodh
réimse oibre na heagraíochta ó tacaíocht do 13
bhunscoil agus 5 iar-bhunscoil i 1973 go 202 naíonra,
305 bunscoil agus 75 iar-bhunscoil i 2018. 

Ón mbliain 1973 go dtí 2014, bhain réimse seirbhísí
na heagraíochta le bunscoileanna agus le
hiar-bhunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht agus ar
bhonn 26 contae ach le cur i bhfeidhm “Samhail Nua
Mhaoinithe” Foras na Gaeilge1, ceapadh Gaeloideachas
mar cheanneagraíocht sa réimse Tumoideachas,
Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge.
Cuimsíonn an ról nua seirbhís tacaíochta do
bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna
lán-Ghaeilge Gaeltachta freisin. Áirítear i measc róil
agus feidhmeanna na heagraíochta comhairle, cúnamh
agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine ar mian leo
oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí mar aon le seirbhís
tacaíochta do agus ionadaíochta thar ceann naíonraí
agus scoileanna bunaithe ar a gcuid riachtanas.

Mar chuid den struchtúr úr maoinithe, tá an
chomhpháirtíocht leis an 5 cheanneagraíocht eile
lárnach don ról nua. Is iad an 6 cheanneagraíocht ná: 

(i) Glór na nGael - Forbairt Phobail agus
Eacnamaíochta

(ii) Gaelscoileanna Teo. (Gaeloideachas) -
Gaeloideachas/Tumoideachas agus
Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge 

(iii) Conradh na Gaeilge - Ardú Feasachta, Cosaint
Teanga agus Ionadaíocht (thar ceann na teanga le
húdaráis stáit) 

(iv) Gael Linn - Oideachas in earnáil an Bhéarla agus
d’aosaigh agus deiseanna úsáide do dhaltaí scoile (i
ngach earnáil), 

(v) Oireachtas na Gaeilge - Deiseanna a thacaíonn le
hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán 

(vi) Cumann na bhFiann - Forbairt Deiseanna Úsáide
Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga.

Leagamar fís inspioráideach agus
uaillmhianach amach dúinn féin…

Go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir/ caomhnóir
ar oideachas lán-Ghaeilge ar ard-chaighdeán
gurb é a rogha é dá gcuid páistí. 

1 Cinneadh na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT), 2 Nollaig 2009 a bhain
le cuíchóiriú ar na heagraíochtaí bunmhaoinithe.
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Feictear dúinn go bhfuil sealbhú agus sóisialú na
teanga fíorthábhachtach toisc gur sna scoileanna a
chruthaítear na gréasáin neamhfhoirmiúla, shóisialta
ina mbíonn na daoine óga rannpháirteach agus is iad
seo na gréasáin is láidre ó thaobh noirmeanna teanga a
chruthú, a chothú agus a chleachtadh. 

Tionchar Gaeloideachas ó 2014 
Bíodh is go bhfuil dílseacht ann do bhunchuspóir
Gaeloideachas, nó Gaelscoileanna Teo. mar a bhí, tá
athrú suntasach i bhfearann tíreolaíochta agus réimse
freagrachta na heagraíochta ó ceapadh mar
cheanneagraíocht í. Chun dul i ngleic go dearfach agus
go héifeachtach leis na forbairtí seo, thug an
eagraíocht faoi phróiseas cuimsitheach um
bhainistíocht athruithe. Cé gur próiseas leanúnach
forbartha é, tá forbairtí déanta ar struchtúr na
heagraíochta a léiríonn go bhfuil sí ag glacadh go
dáiríre leis na feidhmeanna agus leis na cúraimí nua

mar aon le bunchuspóirí buana na heagraíochta. 

An Struchtúr Eagraíochtúil 
Is comhaltaí iad na scoileanna sa chomhlacht agus is
iad na comhaltaí a thoghann na hoifigigh agus baill an
bhoird stiúrtha ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil na
heagraíochta. Tá seachtar n-oifigeach agus suas le 13
ball ceadaithe ar an mbord stiúrtha, atá comhdhéanta
de thuismitheoirí, de mhúinteoirí/príomhoidí agus de
baill bhoird bainistíochta sna scoileanna lán-Ghaeilge.
Tá ionadaíocht láidir ar an mbord ón tír ar fad agus ó na
hearnálacha éagsúla – is iad sin bunscoileanna
lán-Ghaeilge lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht
mar aon le hiar-bhunscoileanna laistigh agus lasmuigh
den Ghaeltacht.  Is struchtúr é seo a chinntíonn go
bhfuil ár gclár oibre, ár gcuid polasaithe agus an cur
chuige atá againn ábhartha agus fiúntach do
scoileanna agus a gcuid pobal. 

Misean Gaeloideachas 

Go mbeidh sealbhú agus
sóisialú na Gaeilge á chur
chun cinn tríd an
oideachas lán-Ghaeilge
ón réamhscolaíocht go
dtí an iar-bhunscolaíocht
ar fud na tíre.
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Acmhainní: Bainfidh Gaeloideachas úsáid éifeachtach
as acmhainní airgeadais agus daonna na heagraíochta
chun leasa na hearnála.

Aitheantas: Tabharfaidh Gaeloideachas aitheantas do
riachtanais a gcuid ball agus déanfar abhcóideachta
thar a gceann. 

Comhpháirtíocht: Cuireann Gaeloideachas luach ar an
gcomhpháirtíocht agus ar oibriú i gcomhar le heagrais
eile chun críche comhroinnt saineolais, acmhainní,
luacha ar airgead agus na braistinte dlúthpháirtíochta a
eascraíonn as.

Leas an scoláire: Féachfaidh Gaeloideachas chuige go
mbeidh leas an scoláire mar chroílár gach a dhéanann
sé.

Éagsúlacht: Ceiliúrann Gaeloideachas éagsúlacht
chultúir, chumais, chúlraí, mheon agus chur chuige. 
Forbairt na Gaeilge agus Phobail le Gaeilge: Tá forbairt
na Gaeilge agus forbairt phoail le Gaeilge lárnach in
obair na heagraíochta.

Uileghabhálacht: Cothóidh Gaeloideachas
uileghabhálacht agus comhpháirtíocht i ngach gné dá
chuid gníomhaíochtaí.

Síorfhoghlaim: Creideann Gaeloideachas i dtábhacht
na síorfoghlama agus leanfar ag forbairt an
choincheapa agus na ndeiseanna feidhmithe dá réir. 

Ardchaighdeán: Spreagfaidh Gaeloideachas
ardchaighdeán i soláthar an ghaeloideachais agus
cinnteofar ardchaighdeán, éifeachtúlacht agus éifeacht
ina chuid gníomhaíochtaí féin. 

Meas agus Muinín: Cothóidh Gaeloideachas meas
agus muinín sna scairshealbhóirí uilig i bhforbairt agus i
gcur i bhfeidhm an ghaeloideachais. 

Solúbthacht: Cinnteoidh Gaeloideachas solúbthacht
ina chur chuige ar mhaithe le freastal cuí a dhéanamh
ar riachtanais athraitheacha na hearnála agus na
sochaí. 

Trédhearcacht: Cuireann  Gaeloideachas luach ar
thrédhearcacht, ar fhreagracht, agus ar ardchaighdeán
rialachais mar eagraíocht. 

Rogha: Go léireofaí meas ar rogha oideachais an
tsaoránaigh. 

Saoirse: Go léireofaí meas ar chearta an duine
éisteacht a fháil. 

Treoirphrionsabail 

Tagann na treoirphrionsabail thíos leis an bhfís atá ag
an eagraíocht go mbeidh fáil ag gach
tuismitheoir/caomhnóir ar thumoideachas
lán-Ghaeilge ar ard-chaighdeán más sin is rogha leo
dá gcuid páistí agus treoraíonn agus múnlaíonn na
prionsabail seo luachanna na heagraíochta:
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•   Bunreacht Gaeloideachas 

•   Mianta bhaill na heagraíochta trí na rúin a ritear ag 
     an gCruinniú Ginearálta Bliantúil

•   Feidhmeanna na heagraíochta

•   An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

•   An Polasaí don Oideachas Gaeltachta

•   An tAcht Gaeltachta

•   Aidhmeanna agus gníomhaíochtaí Ranna Stáit mar 
     aon le heagraíochtaí eile atá freagrach as cur chun 
     cinn an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

•   An Clár Rialtais

Seo a leanas na spriocanna
pleanála teanga atá mar
bhunús d’obair Gaeloideachas:

•   Cumas agus úsáid na Gaeilge a láidriú trí 
     sholáthar oideachais lán-Ghaeilge a éascú 
     agus a chinntiú do gach duine sa phobal ar 
     mian leis/léi é.

•   Spreagadh agus dearcadh dearfach i leith na 

     Gaeilge a chothú. 

•   Líon na gcainteoirí gníomhacha Gaeilge a mhéadú.

•   Sealbhú na teanga sna gréasáin leasmhara (leanaí 
     óga, scoláirí scoile, múinteoirí, tuismitheoirí agus 
     gníomhaithe teanga atá gníomhach i bpobal na 
     scoile/an naíonra) a láidriú.

•   Úsáid chorpais na Gaeilge a fhorbairt agus a 

     bhuanú sa chóras foirmiúil oideachais.  

•   Sóisialú na Gaeilge sna gréasáin teanga sna pobail 
     mórthimpeall ar na naíonraí agus ar na scoileanna 
     a bhuanú.

•   Gréasáin teanga a chruthú agus a chothú.

•   Ardchaighdeán feabhais agus dea-chleachtais a 
     bhaint amach sa chóras oideachais lán-Ghaeilge 
     agus in earnáil na luathbhlianta trí Ghaeilge.  

Comhthéacs na 
pleanála straitéisí  

Tá pleanáil obair 
Gaeloideachas á threorú ag:
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•   Soláthar tumoideachais iomlán trí Ghaeilge a bheith 
     ar fáil ag an 3 leibhéal dóibh siúd ar mian leo é.

•   Leanúnachas láidir idir na leibhéil, ón naíonra go dtí 
     an bhunscoil, ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil 
     lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.  

•   Naíonraí agus scoileanna ag feidhmiú de réir 
     cháilíochtaí na ndea-chleachtais aitheanta.

•   Polasaí láidir stáit don ghaeloideachas, comhtháite 
     thar gach réimse d’fhorbairt na hearnála agus 
     struchtúr tacaíochta cuí ann ag gach leibhéal. 

•   Struchtúr láidir oideachais Gaeltachta le soláthar 
     láidir tumoideachais ann go forleathan.

•   Eagraíocht láidir ionadaíochta ar riachtanais 
     na mball.

•   Pobal na tíre a bheith feasach faoi bhuanna an 
     oideachais dátheangaigh.

•   An Ghaeilge a bheith mar theanga labhartha 
     nádúrtha agus sóisialta ag pobail na scoileanna 
     lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. 

Mórchuspóirí agus
Eochair-Ghníomhaíochtaí 
Agus muid ag samhlú cá mbeimid faoi cheann fiche bliain
san earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta,
aithnímid na mianaidhmeanna straitéiseacha seo a leanas:

•   Ionadaíocht ar ardchaighdeán a dhéanamh thar 
     ceann na hearnála.

•   Tacú leis an bpobal, agus le pobail na scoileanna 
     agus iad ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin na

hearnála.

•   A chinntiú go léiríonn Gaeloideachas cur chuige 
     dinimiciúil, freagrach, slán, éifeachtach agus de réir 
     dhea-chleachtais. Thar thréimhse an phlean seo, 
     déanfar na gníomhaíochtaí a mheasúnú agus a 
     leasú dá réir trí phlean athbhreithnithe 
     fianaise-bhunaithe. 

Tá na cuspóirí agus na straitéisí thíos aitheanta mar
chéimeanna i dtreo bhaint amach na
mianaidhmeanna straitéiseacha thuas, a bheidh
mar sprioc acu earnáil inmharthana, láidir a bhaint
amach. Tá na cuspóirí agus na gníomhaíochtaí
thíos á dtiomáint ag na prionsabail seo a leanas:
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1.1     Abhcóideacht leis an ROS maidir le soláthar
lán-Ghaeilge a áireamh sna próisis stáit uile a
bhaineann le bunú soláthar oideachais
lán-Ghaeilge, an próiseas dífheistithe san
áireamh, chun go mbeidh fíor-rogha ag
tuismitheoirí i dtaobh oideachas lán-Ghaeilge. 

1.2     Eolas agus comhairle a chur ar an bpobal maidir le
rochtain ar naíonraí agus ar scoileanna reatha,
féidearthachtaí naíonraí agus scoileanna nua a
bhunú agus na próisis lena mbaineann.

1.3     Comhairle ar an ROS maidir leis na ceantair is mó
éilimh ar sholáthar nua agus ar fhás an tsoláthair
reatha. 

1.4     Comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do bhoird
bainistíochta na scoileanna chun fás, forbairt agus
buanaíocht a chinntiú.

1.5     Feachtais ardaithe spéise agus feasachta
sprioc-dhírithe i gceantair ina bhfuil soláthar nua
le bunú. 

1.6     Dul i gcomhairle leis an ROS go mbeadh polasaí
náisiúnta aitheanta acu i leith fhorbairt na nAonad

ag an iar-bhunleibhéal mar a bhaineann leis na
critéir bunaithe, caighdeán an tsoláthair agus na
critéir chun stádas neamhspleách a bhaint amach. 

1.7     Comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do
phátrúin agus d’iontaobhaithe ionchasacha maidir
le múnlaí éagsúla soláthair ag an mbunleibhéal
(aonaid, athrú sainmheon teanga ar bhonn
céimnitheach nó eile) le caighdeán an tsoláthair a
dheimhniú.

1.8     Seirbhís chomhairleach agus tacaíochta a chur ar
fáil do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna
atá ag iarraidh aistriú le bheith ina scoileanna
lán-Ghaeilge.

1.9     Staitisticí a chur i dtoll a chéile de na scoileanna
nach bhfuil cóiríocht bhuan acu mar aon le achar
ama na scoileanna sa suíomh sin agus dul i
gcomhairle leis an ROS thar ceann na scoileanna
sin. 

1.10   Dul i gComhairle leis an ROS maidir le deis a
bheith ag naíonraí lonnú go buan ar shuíomh
scoileanna lán-Ghaeilge chun cur leis an
leanúnachas idir an dá leibhéal.

1:    Forbairt phleanáilte ar líon agus ar láthair na
naíonraí agus na scoileanna lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta agus maidir lena bhfás agus a bhforbairt

2.1     Uirlis mheasúnaithe féinmheastóireachta mar a
bhaineann le dea-chleachtais san oideachas
lán-Ghaeilge a mholadh agus a spreagadh i
measc scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

2.2     Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta
agus cáilíochta do scoileanna lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta a aontú leis na páirtithe leasmhara
cuí, ag eascairt as an dea-chleachtas atá
aitheanta in a) thuas.

2.3     Riachtanais oiliúna agus forbartha gairmiúla
leanúnaigh d’fhoirne na naíonraí agus na
scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a
mheas chun críche anailís a dhéanamh ar na
bealaí is fearr le freastal a dhéanamh orthu agus
na soláthróirí a bhfuil freagracht orthu as
freastal ar na riachtanais úd a aithint.

2.4     Tacú le comhroinnt an dea-chleachtais trí Tionól
Forbartha ar ardchaighdeán a eagrú agus a chur
ar fáil do mhúinteoirí/príomhoidí sna scoileanna

lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar bhonn 32
contae mar aon le seimineáir oiliúna a reáchtáil
chun críche dea-cleachtais a scaipeadh agus a
mholadh san earnáil.  

2.5     Tacaíocht a chur ar fáil do scoileanna bunleibhéil
agus iar-bhunleibhéil Gaeltachta atá páirteach
sa scéim aitheantais mar scoil Ghaeltachta agus
leo siúd a bhfuil an t-aitheantas mar scoil
Ghaeltachta bainte amach acu trí chomhoibriú le
COGG agus mar ghuth neamhspleách. 

2.6     Líonraí ghairmiúla foghlama a fhorbairt agus a
éascú mar mheicníocht tacaíochta do naíonraí
agus do scoileanna agus dá gcuid pobail. 

2.7     A chinntiú go bhfuil an taighde dúchasach agus
idirnáisiúnta a bhaineann leis an tumoideachas
ag an mbun- agus ag an iar-bhunleibhéal á
phoibliú mar acmhainn do naíonraí agus
scoileanna.

2:    Dea-chleachtais, cumasú agus cáilíochtaí na naíonraí
agus na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a éascú. 
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3.1     Feasacht a ardú i measc tuismitheoirí agus
phobail na scoileanna maidir le buntáistí an
leanúnachais ón naíonra go dtí an bhunscoil agus
ansin go dtí an iar-bhunscoil agus na fachtóirí a
théann i gcion air.

3.2     Anailís a dhéanamh ar na pátrúin aistrithe ó
leibhéal go leibhéal.

3.3     Scéimeanna comhoibrithe idir naíonraí
lán-Ghaeilge agus bunscoileanna lán-Ghaeilge a
thionscnamh.

3:   An próiseas aistrithe ón réamhscolaíocht go dtí an
iar-bhunleibhéal lán-Ghaeilge a éascú agus a neartú.

4.1     Polasaí Náisiúnta Oideachais Lán-Ghaeilge a
mholadh don Stáit agus clár oibre chun na spríce
sin a fhorbairt. 

4.2     Príomhriachtanais na hearnála a shainaithint do
na seirbhísí tacaíochta éagsúla agus do na
húdaráis agus abhcóideacht a dhéanamh thar
ceann na scoileanna agus na naíonraí dá réir. 

4.3     Straitéis forbartha a aontú leis na seirbhísí
tacaíochta maidir leis na seirbhísí a chuirfidh siad
ar fáil don earnáil.

4.4     Stocaireacht a dhéanamh ar NCSE/ROS agus
gníomhaireachtaí stáit eile i dtaobh forbairtí
riachtanacha na hearnála mar a bhaineann le
Riachtanais Speisialta Oideachais agus freastal
cuí a éileamh ar na riachtanais céanna. 

4.5     Comhoibriú le páirtithe leasmhara sa tuaisceart
chun críche comhroinnt dea-chleachtais i
bhforbairt polasaithe agus tacaíochtaí Stáit.  

4:   Tionchar a imirt ar na forais stáit chun struchtúir cuí
agus seirbhísí chuí tacaíochta a dheimhniú le freastal
ar riachtanais na hearnála.  

5.1     Feachtais feasachta agus caidrimh poiblí a
reáchtáil de réir mar is cuí trí fheidhmiú straitéis
chumarsáide Gaeloideachas.

5.2     Dul i gcion ar pholaiteoirí, ar pháirtithe
polaitíochta, ar Airí rialtais agus ar ranna stáit
chun leasa na hearnála. 

5.3     A bheith rannpháirteach i dtionscadail agus
tionscadail a stiúradh i gcomhpháirt le
comhpháirtithe eile ar an bhFóram
Comhpháirtíochta chun críche ardú feasachta
agus forbairt tionscadail a bheidh chun leasa
phobail na naíonraí agus na scoileanna
lán-Ghaeilge.

5:   Feasacht agus tuiscint ar earnáil an oideachais lán-Ghaeilge a
chur chun cinn i measc an phobail agus sna córais polaitíochta.

6.1     Gréasánú agus sóisialú na teanga idir pháistí, idir
na naíonraí agus idir na scoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta trí thionscadal imeachtaí
féinreáchtáilte a riaradh agus a spreagadh – Le
Chéile Trí Ghaeilge.

6:   Cur chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo chumarsáide a éascú
laistigh den naíonra / scoil lán-Ghaeilge agus idir na naíonraí /
scoileanna lán-Ghaeilge do pháistí, tuismitheoirí, foirne agus baill
bhoird bainistíochta.
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1.     Tacaíocht a chinntiú do Bhoird bhainistíochta i
scoileanna lán-Ghaeilge Gaeltachta ag an
mbunleibhéal agus an iar-bhunleibhéal, chun
soláthar iomlán trí mheán na Gaeilge a sholáthar
don phobal, agus sin a dhéanamh trí sheirbhís
ionadaíochta, abhcóideachta agus tacaíochta do
na boird bhainistíochta sin agus plé leis na
páirtithe leasmhara ina leith sin;

2.     Tacaíocht a thabhairt do Bhoird bhainistíochta i
scoileanna Gaeltachta nach scoileanna
Lán-Ghaeilge iad ar mian leo stádas lán-Ghaeilge
a bhaint amach agus plé leis na páirtithe
leasmhara ina leith sin;

3.     Tacaíocht a chinntiú do phobal na scoileanna
Gaeltachta (daltaí, tuismitheoirí, agus foireann)
teacht a bheith acu ar sholáthar iomlán trí
Ghaeilge; agus

4.     Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann scoileanna
lán-Ghaeilge Gaeltachta.

1.     Cur chuige comhoibritheach a neartú le
comhpháirtithe tumoideachais lán-Ghaeilge ó
thuaidh agus ó dheas a bheidh chun leasa soláthar
tumoideachais ag leibhéal na réamhscolaíochta,
na bunscolaíochta agus na hiar-bhunscolaíochta
do thuismitheoirí agus dá bpáistí ar bhonn
pleanáilte, straitéiseach sa dá dhlínse;

2.     Cur chuige comhleanúnach i leith bunú soláthair
tumoideachais ó réamhscolaíocht, go
bunscolaíocht, agus ó bhunscolaíocht go
hiar-bhunscolaíocht a chinntiú trí thacaíocht a
thabhairt do thuismitheoirí teacht a bheith acu ar
sholáthar tumoideachais dá bpáistí ag gach céim
dá n-oideachas;

3.     Tacú le tograí forbartha Gaeilge dírithe ar an
scoilphobal i gceantair ina bhfuil naíonraí agus
scoileanna lán-Ghaeilge suite, i ndlúthchomhar le
ceanneagraíochtaí eile i réimse an oideachais;

4.     Cur chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo
chumarsáide a éascú laistigh den naíonra / scoil
lán-Ghaeilge agus idir na naíonraí / scoileanna
lán-Ghaeilge do pháistí, tuismitheoirí, foirne agus
baill bhoird.

5.     Comhoibriú le forais chuí stáit agus le páirtithe
leasmhara eile a bheidh chun leasa soláthar
réamhscolaíochta, bunscolaíochta agus
iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge a bheith ar fáil
de réir rialacha agus caighdeán cuí;

6.     Tionchar éifeachtach a imirt ar na forais chuí stáit
agus ar pháirtithe leasmhara eile a bheidh chun
leasa forbairt struchtúir chuí thacaíochta do gach
gné de sholáthar oideachais trí mheán na Gaeilge
ag leibhéal na réamhscolaíochta, na
bunscolaíochta agus na hiar-bhunscolaíochta i
gcomhar le páirtithe leasmhara eile ar an bhFóram
Comhpháirtíochta agus taobh amuigh de.

7.     Comhoibriú le forais chuí stáit sa deisceart chun
críche soláthar um fhorbairt ghairmiúil chuí a
bheith ar fáil do bhaill foirne sa chóras oideachais
lán-Ghaeilge ag na trí leibhéal le caighdeán ard
sealbhaithe Gaeilge a éascú, agus comhoibriú le
páirtithe leasmhara an tuaiscirt chun críche
comhroinnt dea-chleachtais idir fhorais
tumoideachais.

8.     Seirbhís chomhairleach a chur ar fáil do
bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna atá ag
iarraidh aistriú ó bheith ina scoileanna meáin
Bhéarla le bheith ina scoileanna lán-Ghaeilge.

9.     Tacú le comhroinnt an dea-chleachtais trí
Chomhdháil Oideachais a eagrú móide seimineáir
ar théamaí na Comhdhála le freastal ar phobal na
naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna
lán-Ghaeilge, agus é sin i gcomhair le heagrais
eile, más cuí.

10.   Seirbhís chuimsitheach agus údarásach eolais
agus tacaíochta a chur ar fáil don mhór-phobal
agus do phobal na naíonraí agus scoileanna maidir
leis an gcóras tumoideachais ina iomláine.

Feidhmeanna Gaeloideachas

lasmuigh den Ghaeltacht:

sa Ghaeltacht:
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1.       Bheith rannpháirteach le Conradh na Gaeilge i
dtionscadail ardaithe feasachta a bheidh á gcur i
gcrích le haird an phobail a dhíriú ar an
ngaeloideachas agus le heolas a chur ar fáil
dóibh;

2.       Tionscadail chomhpháirtíochta a stiúradh le
comhpháirtithe eile ar an bhFóram
Comhpháirtíochta;

3.       Bheith rannpháirteach i dtionscadail
chomhpháirtíochta a bheadh á stiúradh ag
ceanneagraíochtaí eile ar an bhFóram
Comhpháirtíochta;

4.       Pleananna Straitéiseacha agus oibríochtúla a
réiteach i gcomhpháirt le comhpháirtithe eile ar
an bhFóram Comhpháirtíochta ar bhonn
tráthrialta;

5.       Eolas riachtanach a bhailiú agus a chur in eagar le
feidhmeanna an mhór-réimse a chur i gcrích go
héifeachtach agus sin a dhéanamh i
ndlúthchomhar le comhpháirtithe eile; agus

6.       Iarratais thráthúla ar mhaoiniú a chur faoi bhráid
Fhoras na Gaeilge bunaithe ar na pleananna sin.

agus eile, bunaithe ar na
feidhmeanna agus ar na
freagrachtaí thuas:

www.gaeloideachas.ie | www.irishforparents.ie | www.gaeilgedonnaionra.ie | Facebook.com/Gaeloideachas | Twitter.com/Gaeloid 11

STRATEGIC PLAN text and coverNEW12PP_FOR_PRINT.qxp_Layout 1  03/09/2018  09:57  Page 11



www.gaeloideachas.ie | www.irishforparents.ie | www.gaeilgedonnaionra.ie | Facebook.com/Gaeloideachas | Twitter.com/Gaeloid 

STRATEGIC PLAN text and coverNEW12PP_FOR_PRINT.qxp_Layout 1  03/09/2018  09:57  Page 12


