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 Rúin 

1. Áitíonn an Chomhdháil seo ar an ROS soiléiriú a eisiúint gur den riachtanas é an Ghaeilge a mhúineadh i 
ranganna speisialta áit a bhfuil páistí le cumas intleachtúil ar an meán-réimse 

2. Áitíonn an Chomhdháil seo ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta treoir shoiléir a eisiúint 
do scoileanna lán-Ghaeilge atá ag iarraidh ranganna uathachais a oscailt gur trí Ghaeilge a dhéanfar iad a 
fheidhmiú. 

3. Éilíonn an Chomhdháil seo ar na húdaráis eaglasta a chinntiú go bhfuil seirbhísí eaglasta trí mheán na 
Gaeilge ar fáil do Ghaelscoileanna na tíre. 

4. Impíonn Gaeloideachas ar an bhForas Taighde ar Oideachas tábhacht tástálacha caighdeánaithe 
oiriúnacha Gaeilge a bheith ar fáil ag leibhéal na bunscoileanna agus na hiarbhunscoile lán-Ghaeilge a 
aithint agus iad a sholáthar dá réir. 

5.  Maidir leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta, molann Gaeloideachas:- 
1. go mbeadh ionadaíocht níos forleithne ag múinteoirí a bhfuil taithí phraiticiúil acu bheith ag 

múineadh i scoileanna na Gaeltachta ar an gCoiste comhairleach don Pholasaí Oideachais 
Gaeltachta 

2. go gcuirfí córas trédhearcach ar fáil do scoileanna atá tar éis aitheantas a lorg mar scoil 
Ghaeltachta, a léiríonn cén leibhéal tacaíochta/acmhainní atá á chur ar fáil faoin gcóras 
tacaíochta foghlama bunaithe ar na tástálacha caighdeánacha 

3. go gcuirfí Cúntóirí Teanga ar fáil do scoileanna Gaeltachta a lorg aitheantas  mar Scoil 
Ghaeltachta ó thús Mheán Fómhair go deireadh na scoilbhliana 

4. go mbeadh gach scoil Ghaeltachta páirteach sa scéim athbhreithnithe DEIS 
5. nach gcaillfidh aon scoil bheag Ghaeltachta múinteoir  le linn dóibh a bheith ag cur an Pholasaí 

don Oideachas Gaeltachta i bhfeidhm 
6. Go mbeadh sé de chead ag gach scoil Ghaeltachta poist bhuana a fhógairt mura mbíonn iarrthóirí 

ón bpainéal feiliúnach don scoil Ghaeltachta 

6. Iarrann an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais agus Scileanna, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaithe 
Oideachais (NEPS) agus ar na soláthróirí seirbhísí tacaíochta: 

a) a chinntiú gur trí Ghaeilge a chuirfear seirbhísí tacaíochta ar fáil do pháistí gur cainteoirí dúchais 
iad i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta 

b) go dtógfar cúinsí teanga na clainne san áireamh nuair a dháiltear seirbhísí gairmiúla ar chlanna 
gurb í an Ghaeilge an chéad teanga 

c) go gcuirfear oiliúint ionghairme éigeantach ar ghairmithe atá ag cur seirbhísí ar fáil do scoileanna 
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar chur chuige an dátheangachais agus ar na dea-chleachtais a 
bhaineann le freastal ar pháistí sa chóras lán-Ghaeilge 

7. Éilíonn an Chomhdháil seo ar an Roinn Oideachais agus Scileanna freagairt don ghéarchéim atá ann i 
dtaobh soláthar múinteoirí /ionadaithe atá in ann teagasc trí mheán na Gaeilge ag leibhéal na bunscoile 
agus na hiarbhunscoile. Éilítear go gcuirfear tús leis an dá chlár a bhaineann le hoiliúint tosaigh 
mhúinteoirí don oideachas lán-Ghaeilge Meán Fómhair 2018 ar bhonn práinne. 

8. Molann an Chomhdháil seo go dtabharfar an liúntas don teagasc trí Ghaeilge do gach múinteoir atá ag 
múineadh i mbunscoileanna  agus in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, mar aon leis an 
liúntas Gaeltachta do gach múinteoir atá ag teagasc i scoil atá cláraithe don scéim aitheantais, le feidhm 
ó Mheán Fómhair 2018 

9. Molann an Chomhdháil don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta infreastruchtúr cuí a fhorbairt 
chun go mbeidh clubanna óige trí mheán na Gaeilge do chainteoirí dúchais ar fáil go forleathan sna 
Gaeltachtaí chun sóisialú trí Ghaeilge a chothú. 

 


