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Buneolas maidir le Gaeloideachas
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 thacaíocht do 13 bhunscoil agus 5 iar-bhunscoil in 1973 go 202 naíonra, 305 bunscoil agus 75
iar-bhunscoil.
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.

Fís, misean agus treoirphrionsabail Gaeloideachas
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Treoirphrionsabail
Leas an scoláire: Féachfaidh Gaeloideachas chuige go
mbeidh leas an scoláire mar chroílár gach a ndéanann
sé.
Síorfhoghlaim: Creideann Gaeloideachas i dtábhacht
na síorfoghlama agus leanfar ag forbairt an
choincheapa agus na ndeiseanna feidhmithe dá réir.

Úsáid éifeachtach
acmhainní
airgeadais
agus daonna

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

Ardchaighdeán: Spreagfaidh Gaeloideachas
ardchaighdeán i soláthar an ghaeloideachais agus
cinnteofar ardchaighdeán, éifeachtúlacht agus éifeacht
ina chuid gníomhaíochtaí féin.
Uileghabhálacht: Cothóidh Gaeloideachas
uileghabhálacht agus comhpháirtíocht i ngach gné dá
chuid gníomhaíochtaí.

Meas ar
rogha
oideachais

Ceiliúradh
éagsúlacht

Rogha: Go léireofaí meas ar rogha oideachais an
tsaoránaigh.

Leas an
scoláire

Forbairt
na Gaeilge
agus phobail
le Gaeilge

Luach ar
thrédhearcacht,
ar fhreagracht,
agus ar
ardchaighdeán
rialachais

Aitheantas do
riachtanais ár gcuid
ball agus
abhcóideacht
thar a gceann

Tábhacht na
síorfoghlama

Spreagadh
ardchaighdeán

Cothú meas
agus muinín

Cothú
uileghabhálacht

Luach ar an
gcomhpháirtíocht

Solúbthacht
sa cur chuige

Meas agus Muinín: Cothóidh Gaeloideachas meas
agus muinín sna páirtithe leasmhara uile i bhforbairt
agus i gcur i bhfeidhm an ghaeloideachais.
Forbairt na Gaeilge agus Phobail le Gaeilge: Tá forbairt na Gaeilge agus forbairt phobail le Gaeilge lárnach in obair
na heagraíochta.
Éagsúlacht: Ceiliúrann Gaeloideachas éagsúlacht chultúir, chumais, chúlraí, mheon agus chur chuige.
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, luach ar airgead agus na braistinte dlúthpháirtíochta a neascraíonn as.
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.
Saoirse: Go léireofaí meas ar chearta an duine éisteacht a fháil.
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Sonraí teagmhála agus
eolas corparáideach
Is Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta í Gaeloideachas, cláraithe i mBaile Átha Cliath, Éire.

Uimhir cuideachta: 317146 | Uimhir chláraithe carthanais: 20042394 | CHY: 13520

Oifig chláraithe i Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9, D09
K4P6, Éire
+353 1 8535195 | eolas@gaeloideachas.ie

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

Iniúchóir

Daithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte, Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta, 75 Páirc Weston, Baile Átha Cliath,
D14HW58

Baincéirí
Banc AIB, 40/41 Sráid Westmoreland, Baile Átha Cliath 2

Stiúrthóirí Gaeloideachas
Fíona Uí Uiginn, Uachtarán
Iar-Phríomhoide i gColáiste Íosagáin (go 2019). Ionadaí ar Bhord COGG 2010-2014. Taithí fhada mar mhúinteoir
Gaeilge in iar-bhunscoileanna T1 agus T2 anseo agus i dTuaisceart Éireann. Suim ar leith i sonraíocht fheiliúnach
don Ghaeilge a fhorbairt d’iar-bhunscoileanna T1.
Seán Ó hArgáin, Leas-Uachtarán
Príomhoide Ghaelscoil Osraí, ball de bhord Fhoras na Gaeilge, iarmhéara ar chathair Chill Chainnigh, iaroifigeach
forbartha ar Ógras, Stiúrthóir ar Ghailearaí de Buitléar, Cill Chainnigh agus iarstiúrthóir ar Amharclann Gheata an
Uisce, Cill Chainnigh. Páirteach in an-chuid eagraíochtaí deonacha pobail agus spóirt.
Anna Ní Chartúir, Iar-Uachtarán
Iar-Phríomhoide Scoil Náisiúnta Leitir Mucú, Iar-Leas-Chathaoirleach COGG agus ESG, iarbhall de Choiste Teanga
an CNCM, dearthóir le Séideán Sí, ball de bhord bainistíochta Choláiste Cholmcille, M.A. i Modheolaíochtaí
Teagaisc Teangacha.
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Rúnaí agus ionadaí Réigiún 6
Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, Cathaoirleach ar Choláiste Ghlór na Mara, Iarbhall de bhord COGG,
Cathaoirleach fhochoiste RSO Gaeloideachas, Rúnaí agus Cisteoir Ógeagrais, Máistreacht san Oideachas LánGaeilge agus Gaeltachta, ball den mheitheal oibre don churaclam teanga nua de chuid an CNCM, ionadaí na
hearnála ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.
Dealgan Ó Ciarubháin, Cisteoir agus ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Lasmuigh den Ghaeltacht
Feidhmeannach Síochána; saineolaí pinsin; Iar-Chathaoirleach Bhord Bainistíochta Scoil Chaitríona; ball de Bhord
Bainistíochta Ghaelscoil Thulach na nÓg.
Máire Ní Choncheanainn, Oifigeach Caidreamh Poiblí agus ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna
Múinteoir meánscoile Gaeltachta i Scoil Chuimsitheach Chiaráin. Scrúdaitheoir Comhairleach Gaeilge ATAL.
Comhalta Gaeilge SSM.
Seán Seosamh Mac Íomhair, Ionadaí Réigiún 1
Príomhoide Scoil Mhuire sna Doirí Beaga i nDún na nGall.
Mícheál Ó Broin, Ionadaí Réigiún 2
Príomhoide i nGaelscoil Chnoc na Ré i Sligeach, Iar-Uachtarán Gaeloideachas.
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Cathnia Ó Muircheartaigh, Stiúrthoir Comhthofa
Príomhoide Choláiste Pobail Osraí i gCathair Chill Chainnigh ó 2006, ball de bhord bainistíochta Ghaelscoil Osraí,
Uachtarán reatha de Chumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Táinisteacha (NAPD), leas-Chathaoirleach
COGG.
Mairéad Ní Chualáin, Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta
Iar-Phríomhoide Scoil Náisiúnta an Droma, iarbhall de bhord COGG, iar-Chathaoirleach ar Eagraíocht na Scoileanna
Gaeltachta, ag obair mar mhúinteoir ranga i S.N. Leitir Mealláin faoi láthair.
Cormac Ó Tuairisg, Ionadaí Réigiún 3
Múinteoir i Scoil Éinne, An Spidéal. Ag múineadh le 8 mbliana anuas i scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna.
Máistreacht san oideachas digiteach agus iar-innealtóir aerlong.
Ruairí Ó Catháin, Ionadaí Réigiún 4
Aturnae, Iar-Bhainisteoir agus Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Drisceoil, Cathaoirleach Bhord
Bainistíochta Scoil na nÓg, Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Choláiste an Phiarsaigh.
Aodh Mac Craith, Ionadaí Réigiún 5
Is de bhunadh Gaeltachta Rinn Ua gCuanach san Déise Aodh Mac Craith. Mar mhúinteoir bunscoile tá breis agus
fiche bliain taithí sa chóras gaeloideachas aige, tá sé ina phríomoide i Scoil Náisiúnta na Rinne i nGaeltacht na
nDéise; iarbhall de bhord COGG.
Laura Ní Chathasaigh, Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht
Múinteoir bunscoile i nGaelscoil Bhaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath í.
Mícheál S. Mac Donnacha, Ionadaí Réigiún 5
Múinteoir bunscoile Gaeltachta, Oifigeach Oideachais Gaeltachta de chuid COGG, PDST, Iar– Chathaoirleach ar Óige
na Gaeltachta agus Feachtas, Rúnaí ar Chraobh Iar-Chonnacht, Oifigeach Gaeilge na Meán le CMI, Cathaoirleach
boird bainistíochta scoileanna Gaeltachta, Cathaoirleach ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta, M.Oid san Oideachas
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.
Micheál Ó Ceoinín, Ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna
Múinteoir iar-bhunscoile lán-Ghaeilge (Matamaitic) agus Príomhoide Cúnta i gColáiste Cois Life.
Antóin Delap, Stiúrthóir Comhthofa
Aturnae o Ghaoth Dobhair ó dhúchas atá ag cleachtadh i gCathair Bhaile Átha Cliath agus i dTamhlacht. I mbun an
mhír dlí ar ‘Barrscéalta‘ RTÉ Raidió na Gaeltachta le blianta fada anuas. Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Choláiste
Eoin, Baile Átha Cliath.
Jacqueline de Brún, Stiúrthóir Comhthofa
Ollamh cúnta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag plé le cúrsaí fochéime, iarchéime agus máistreachta do
scoileanna T1 agus T2. Iar-mhúinteoir Gaelscoile agus Comhairleoir Oideachais leis an Áisaonad. D’fhorbair sí clár
fónaice agus clár luathléitheoireachta don Ghaeilge. Taighde ar bun aici ar léitheoireacht na Gaeilge.
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Foireann Gaeloideachas

Ardfheidhmeannach

LeasArdfheidhmeannach

Riarthóir Oifige

Oifigeach Airgeadais

Oifigeach Sinsearach
Forbartha & Polasaí

Oifigigh Forbartha sa
Ghaeltacht

Oifigigh Forbartha
lasmuigh den
Ghaeltacht

Tá naonúr mball foirne lánaimseartha ag Gaeloideachas, agus beirt ar shaoire mháithreachais le linn na tréimhse
tuairiscithe seo. Dá réir sin, tá duine amháin sa bhreis ar an naonúr fostaithe ar conradh bliana, go Meitheamh
2020.
•

•

•

•

•

Nóra Ní Loingsigh Leas-Ardfheidhmeannach
Brigid Ní Ghríofa, Riarthóir Oifige
Sandra Uí Chléirigh, Oifigeach Airgeadais
Clare Spáinneach, Oifigeach Sinsearach Forbartha & Polasaí

•

Ciara Ní Bhroin, Oifigeach Forbartha

•

Jill McMahon, Oifigeach Forbartha

•

Cormac Ó Feinneadha, Oifigeach Forbartha Gaeltachta

•

•
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Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach

Katie Ní Riain, Oifigeach Forbartha
Peigí Ní Chonghaile, Oifigeach Forbartha Gaeltachta
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Tuairisc ar obair na
heagraíochta
Tuairisc an Uachtaráin
Tréimhse ó Dheireadh Fómhair 2018 go
Samhain 2019
Tá ról tábhachtach ag Uachtarán Gaeloideachas i
stiúradh obair na heagraíochta. Cuirtear an obair
seo i gcrích i bpáirt leis an mBord Stiúrtha agus
le foireann na heagraíochta. Tá an comhoibriú
seo fíorthábhachtach má tá an eagraíocht leis na
spriocanna atá leagtha amach i bPlean
Straitéiseach Gaeloideachas 2018-2022 a bhaint
amach agus sealbhú, saibhriú agus sóisialú na
Gaeilge tríd an oideachas lán-Ghaeilge a chur
chun cinn.

An Bord Stiúrtha
Bhí seacht gcruinniú ag an mBord le linn na bliana ar na dátaí seo a leanas; 17 Samhain, 12 Eanáir, 2 Márta, 6
Aibreán, 18 Bealtaine, 14 Meán Fómhair agus 19 Deireadh Fómhair. Seacht nduine dhéag atá ar an mBord
Stiúrtha, Uachtarán agus Leas/Iar-uachtarán, dáréag tofa ag na baill agus triúr comhthofa. I mbliana rinneadh
Antóin Delap, Jacaí de Brún agus Cathnia Ó Muircheartaigh a chomhthoghadh de bharr réimsí saineolais a bheith
acu a chuirfeadh le hobair an Bhoird. Cuireadh fáilte roimh bhaill nua ar an mBord freisin, Laura Ní Chathasaigh
as Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht agus cuireadh fáilte ar ais roimh iaruachtarán na
heagraíochta, Micheál Ó Broin.
Tugadh tuairisc chuimsitheach ar obair na foirne agus ar dhul chun cinn na heagraíochta i dtaca leis an bPlean
Straitéiseach 2018-2022 ag gach cruinniú den Bhord mar aon le tuairiscí ó na Meithleacha agus na Coistí
Comhairleacha. I measc na nithe a pléadh agus a cuireadh chun cinn bhí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ar Scáth a Chéile – maoiniú do scéim nua le deiseanna do ghréasánú agus malartú dea-chleachtais
Athchóiriú ar shuíomh gréasáin Gaeloideachas
Aiseolas agus tacaíocht do chur chun cinn an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta
Tacaíocht d’fheachtais Chonradh na Gaeilge - #Gaeilge4all agus #Gaelscoil4all
Ionadaíocht ar scoileanna T1 san eagraíocht nuabhunaithe do mhúinteoirí Gaeilge iar-bhunscoile
An Gréasán
Plé a thosú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) maidir le Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge
Comhphlé le Conradh na Gaeilge maidir le polasaí don Ghaeilge sa chóras oideachais trí chéile bunaithe ar
theimpléad an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta
Stocaireacht faoi na riachtanais agus na tacaíochtaí atá de dhíth ó scoileanna beaga
Eolas agus tacaíocht do scoileanna maidir le riachtanais speisialta oideachais (RSO)
Ionadaíocht ar an bhFóram d’Oideachas Bunscoile ag an ROS
Stocaireacht maidir le stádas na Gaeilge sa chóras oideachais i ngeall ar an Athbhreithniú ag an
gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ar an tSraith Shinsearach agus ar shonraíocht
Ghaeilge na hArdteistiméireachta (T1 agus T2) agus éifeacht an chiorcláin maidir le díolúintí ón nGaeilge
Ábhar bolscaireachta agus eolais ar bhuntáistí an tumoideachais do thuismitheoirí agus scoileanna
Ionadaíocht agus stocaireacht ar son polasaí ceart stáit do na hAonaid lán-Ghaeilge
Bunú scoileanna nua agus tionchar próisis riaracháin na ROS ar dheiseanna le soláthar nua lán-Ghaeilge a
bhunú agus ar inmharthanacht an tsoláthair reatha
Teimpléad de Pholasaí ar spreagadh na Gaeilge mar theanga nádúrtha an tsóisialaithe do bhunscoileanna.

Coistí comhairleacha
Gaeloideachas | Samhain 2019
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Ag tacú le hobair an Bhoird Stiúrtha tá dhá choiste chomhairleacha ghníomhacha ag an eagraíocht a phléann le
réimsí faoi leith, an Coiste Comhairleach Riaracháin agus Rialachais (CCRR) agus an Coiste Comhairleach ar
Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO). Buaileann na coistí seo le chéile go tráthrialta agus cuireann siad moltaí
faoi bhráid an Bhoird Stiúrtha lena fhaomhadh.
I mbliana bhí sé chruinniú ag an CCRR agus rinneadh go leor oibre ar pholasaithe foirne, ar chúrsaí airgeadais
agus buiséid, ar earcaíocht agus ar Chód Rialachais. Rinneadh moltaí faoi bhealaí le freastal níos fearr a
dhéanamh ar struchtúr na réigiún, ar an gcóras ainmniúcháin agus vótála agus ar an leanúnachas ar an mBord
Stiúrtha. Chabhraigh sé go mór le hobair an choiste seo a chur i gcrích go héifeachtach go raibh cruinnithe rialta
ann chun aghaidh a thabhairt ar na freagrachtaí móra ar eagraíochtaí deonacha sa lá ata inniu ann leis an
dea-chleachtas sa rialachas corparáideach a chinntiú.
Ghlac an Coiste Comhairleach RSO freagracht as Comhdháil an-rathúil a eagrú sa Mhuileann gCearr ar an 4
Aibreán 2019. Bhí an-fhreastal ar an gComhdháil agus roinneadh saineolas luachmhar ann. Chomh maith leis sin
bhí cruinnithe rialta ag an gCoiste RSO agus glacadh freagracht as bileoga eolais a chur ar fáil do thuismitheoirí
agus do scoileanna. Chuir an coiste RSO comhairle ar an mBord freisin maidir le héifeacht an chiorcláin ar
dhíolúintí ón nGaeilge. Dea-scéal i mbliana ná gur ainmníodh Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Ghaelscoil
Bhaile Brigín agus ball den Bhord Stiúrtha, ar an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) mar
thoradh ar an obair éachtach atá déanta aici le blianta beaga anuas ar an gceist seo.
Ní raibh aon chruinniú ag an gCoiste Comhairleach do na Luathbhlianta lán-Ghaeilge i mbliana i bhfianaise nach
raibh aon mhór-athrú i gcur chuige na heagraíochta sa réimse seo arbh ghá a phlé. Déantar tuairisciú ar an
réimse seo do gach cruinniú Boird, áfach, agus reáchtáladh seisiún eolais don Bhord ina iomláine ar réimse na
luathbhlianta ag an gcruinniú Boird i mí Bealtaine. Aithnítear an tábhacht a bhaineann leis an gcomhoibriú
leanúnach le balleagraíocht na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht, Na Naíonraí Gaelacha, agus Comhar Naíonraí na
Gaeltachta ar raon leathan saincheisteanna.

Meithleacha
Tá trí mheitheal ag an mBord Stiúrtha chomh maith leis na coistí comhairleacha, an Mheitheal don Tionól
Forbartha, an Mheitheal Ghaeltachta agus an Mheitheal Chumarsáide. Is fochoistí iad seo a oibríonn ar réimsí ar
leith agus a thuairiscíonn don Bhord. Ba iad an Mheitheal don Tionól Forbartha agus an Mheitheal Ghaeltachta ba
mhó a bhí gníomhach i mbliana.
D’oibrigh an Mheitheal don Tionól Forbartha go leanúnach i rith na bliana i bpáirt le COGG leis an Tionól ar an 15
Samhain 2019 in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh i gCorcaigh a eagrú. Is é Saibhriú na Teanga tríd an Sóisialú sa
Scoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta téama an tionóil i mbliana agus is í an tOllamh Enlii Thomas as Ollscoil
Bangor sa Bhreatain Bheag a thabharfaidh an príomhaitheasc ar an téama sin ag tús an lae. Tá an-áthas orainn
freisin go mbeidh an tAire Oideachais, Joe McHugh, linn ag an Tionól i mbliana le haitheasc a thabhairt. Beidh
sraith de cheardlanna fiúntacha ar siúl i rith an lae do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna, mar aon le deis
do dhaoine acmhainní teagaisc a fheiceáil ag na seastáin, casadh le comhghleacaithe ó scoileanna eile agus
taitneamh a bhaint as dinnéar agus siamsaíocht na hoíche le Nuadan, grúpa ceoil as Rinn Ó gCuanach. Is ar maidin
Shathairn, an 16 Samhain, a bheidh Cruinniú Ginearálta Bliantúil na heagraíochta ar siúl i mbliana agus beidh
seisiún do na hAonaid lán-Ghaeilge. I mbliana beidh seimineár do thuismitheoirí le páistí i mbunscoil agus i
naíonra lán-Ghaeilge ar siúl maidin Shathairn chomh maith.
Bhí dhá chruinniú ag an Meitheal Ghaeltachta i mbliana agus rinneadh scagadh ar ról na heagraíochta sna
scoileanna Gaeltachta chomh maith lena ról i gcur chun cinn an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta (POG). Ar
mholadh na meithle, tá Gaeloideachas ag díriú ar chur chun cinn an tsóisialaithe teanga i measc daltaí Gaeltachta,
stocaireacht a dhéanamh ar son seirbhísí agus acmhainní atá in easnamh faoi láthair sna scoileanna, go háirithe
maidir le RSO, Scéim na gCúntóirí Teanga agus ábhar tacaíochta agus bolscaireachta. Mar thoradh ar mholtaí a
rinneadh don Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga, tá feabhas ar an tseirbhís seo i mbliana le cúntóirí sna
scoileanna ó thús na scoilbhliana. Ardaíodh ceist freisin leis an ROS faoi easpa seirbhísí síceolaíochta trí Ghaeilge a
bheith ar fáil ón Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) do scoileanna Gaeltachta.

Gaeloideachas - ag fíorú na físe
46 bliain ó shin, siar in 1973, bunaíodh an eagraíocht Gaelscoileanna le dlús a chur faoi ghluaiseacht tuismitheoirí
agus oideachasóirí a raibh rochtain ar oideachas lán-Ghaeilge do pháistí uile fud fad na tíre á lorg acu, rud nach
raibh ar fáil ach i ndornán scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht ag an am. Tá obair éachtach déanta ag an
eagraíocht dheonach seo ó shin i leith, ag tacú le bunú scoileanna go forleathan sa tír, ag stocaireacht ar son
acmhainní agus cóiríocht cheart do na scoileanna, ag cur eolais agus taighde ar fáil don phobal faoi bhuntáistí an
dátheangachais agus an tumoideachais agus ag tacú le sealbhú, sóisialú agus saibhriú na Gaeilge i measc na
bpobal scoile.
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Sa bhliain 2014, tháinig méadú mór ar réimse freagrachta na heagraíochta nuair a ceapadh Gaelscoileanna mar
cheanneagraíocht ar an oideachas lán-Ghaeilge le freagracht bhreise as na scoileanna Gaeltachta. Baisteadh ainm
nua ar an eagraíocht – Gaeloideachas – agus, in ainneoin na ndúshlán a bhain leis an athrú seo, tá an eagraíocht ag
dul ó neart go neart ó shin i leith agus saibhríonn an ceangal leis na luathbhlianta agus leis an nGaeltacht an
eagraíocht go mór. Tá ardmholadh tuillte ag foireann na hoifige agus go háirithe ag an Ardfheidhmeannach,
Bláthnaid Ní Ghréacháin, as an athrú agus an méadú ar an réimse oibre seo a bhainistiú go héifeachtach. Táim
an-bhuíoch den fhoireann uile as a ndíograis i leith na hoibre agus de na baill den Bhord Stiúrtha a thugann a
gcuid ama go fial ar bhonn deonach le cabhrú le forbairt na heagraíochta agus le fíorú na físe atá leagtha amach i
bPlean Straitéiseach Gaeloideachas, 2018 – 2022 Sealbhú, Saibhriú agus Sóisialú na Gaeilge tríd an Oideachas
Lán-Ghaeilge.
Mar fhocal scoir, molaim d’aon duine nach bhfuil ar an eolas faoi obair na heagraíochta an Plean Straitéiseach a
léamh, freastal ar na cruinnithe earnála ag an Tionól Forbartha, leas a bhaint as na tacaíochtaí agus as an ábhar
bolscaireachta atá ar fáil agus smaoineamh ar ról gníomhach a ghlacadh in obair na heagraíochta. Ba phribhléid
domsa a bheith mar Uachtarán ar eagraíocht atá ag cur chomh mór sin le seasamh agus stádas na Gaeilge ag
croílár an chórais oideachais in Éirinn. Tá na síolta a cuireadh siar in 1973 fásta agus faoi bhláth anois, a bhuíochas
do na ceannródaithe a raibh an fhís sin acu. Is fúibhse atá sé an fhís sin a choimeád beo agus a chur chun cinn sa
todhchaí. Go raibh fada buan sibh.
Fíona Uí Uiginn, Uachtarán an Bhoird Stiúrtha
Samhain 2019
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Tuairisc an Ardfheidhmeannaigh
Tréimhse ó Dheireadh Fómhair 2018 go Samhain 2019
Achoimre ar phríomhaidhmeanna agus
gníomhaíochtaí Gaeloideachas
Is í Gaeloideachas an cheanneagraíocht náisiúnta sa réimse
Tumoideachais, Gaeloideachais agus Réamhscolaíocht
lán-Ghaeilge, a chuireann seirbhís tacaíochta agus
abhcóideachta ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge ag an
mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal, laistigh agus
lasmuigh den Ghaeltacht, chomh maith le seirbhís
tacaíochta do na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht.
Faightear deontas bliantúil ó Fhoras na Gaeilge chun
feidhmeanna sna réimsí thuas a bhaint amach.
Mór-réimse oibre Gaeloideachas
I mbliana thug Gaeloideachas faoi réimse ar leith a fhorbairt,
réimse atá gar dár gcroíthe uile agus a leagann dúshlán
laethúil roimh mhúinteoirí agus príomhoidí sna scoileanna
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta – is é sin cén chaoi le daltaí a
spreagadh cinneadh coinsiasach a ghlacadh an Ghaeilge a
roghnú mar theanga na cumarsáide agus iad i gcomhluadar
a gcuid piaraí, i bhfad ó chluasa an mhúinteora! Tógann clár
oibre na bliana seo sa réimse seo ar na síolta a chuir an
tUasal Ó Tuathaigh ag Tionól Forbartha 2018 maidir leis na
roghanna comhfhiosacha teanga a ghlacann muid uile mar
chainteoirí na Gaeilge, daltaí scoile ina measc.
Roghnaíomar an téama Saibhreas na Gaeilge tríd an Sóisialú Teanga sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
don Tionól Forbartha i mbliana chun ár bhfócas agus ár gclár oibre a dhíriú ar cheist atá ag dó na geirbe
d’fhormhór na mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Cén chaoi na daltaí a chur
ag caint go nádúrtha, go sóisialta, go fonnmhar agus go muiníneach as Gaeilge lena chéile, astu féin? Chuireamar
an cheist orainn féin, cén fáth a bhfuil cur chun cinn na Gaeilge agus teanga an tsóisialaithe tábhachtach, agus
d’aithníomar go bhfuil sealbhú agus sóisialú na Gaeilge lárnach do spriocanna agus d’fhís gach scoile atá ag
feidhmiú trí mheán na Gaeilge. Tá sé aitheanta go forleathan gur gá úsáid nádúrtha na teanga a spreagadh go
réamhghníomhach agus go gníomhach idir daltaí i dtimpeallacht iomlán na scoile chun pobal láidir teanga a bhunú
agus a bhuanú. Is sna scoileanna a chruthaítear na príomhghréasáin shóisialta a mbíonn na daoine óga
rannpháirteach iontu, agus tá na gréasáin seo i measc na ngréasán is láidre tionchair ó thaobh iompar teanga a
chruthú, a chothú agus a chleachtadh.
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Is iontach an deis a thugann mana na bliana seo dúinn machnamh a dhéanamh ar na freagrachtaí seo agus ar na
deiseanna atá ar fáil dúinn síol dearfach sa chleachtas agus nósmhaireachtaí teanga nádúrtha a chur sna daltaí.
Tá an-áthas orm go mbeidh an tOllamh Enlli Thomas ó Scoil an Oideachais agus na Forbartha Daonna, Ollscoil
Bangor, an Bhreatain Bheag, linn mar phríomhchainteoir chun an cheist seo a chíoradh agus straitéisí praiticiúla i
leith an tsóisialaithe teanga ó chomhthéacs na Breataine Bige a roinnt linn.
Ag aithint na tábhachta a bhaineann leis seo, d’fhorbraíomar leabhrán, An Ghaeilge: Teanga na Cumarsáide, an
Spraoi agus an tSóisialaithe, a bhfuil mar aidhm aige dearcthaí dearfacha agus gníomhartha a spreagadh i
measc phobail na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chuirfidh le cur chun cinn na Gaeilge mar theanga na
cumarsáide, an spraoi agus an tsóisialaithe. Aithnímid uile go mbaineann an Ghaeilge le gach ball de phobal na
scoile - daltaí, tuismitheoirí, an fhoireann teagaisc, an fhoireann tacaíochta, an príomhoide, an Bord Bainistíochta
agus Coiste na dTuismitheoirí. Dá réir, bíonn deis ag gach duine a bhfuil baint acu leis an scoil an Ghaeilge
mar theanga nádúrtha chumarsáide na ndaltaí a spreagadh agus a chothú, agus meon dearfach ina leith a chothú,
beag beann ar cén leibhéal líofachta nó cumais atá acu sa teanga. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh
agus leas as an leabhrán, agus go dtiocfaidh sibh chugainn le bhur moltaí breise agus tuairimí chun go mbeidh
deis againn iad a chur san áireamh sa leagan a dhéanfar a chló san earrach.
Mar chéim fhorbartha ar an leabhrán seo, tá Gaeloideachas ag staid na forbartha de scéim aitheantais a mbeidh
gradam ag baint leis do bhunscoileanna T1 ó thaobh an tsóisialaithe teanga. Tá plé ar bun le Gael Linn ina leith
maidir le deiseanna comhoibrithe. Bígí ag faire ar fhógairt na scéime agus tapaígí an deis moltaí ón leabhrán thuas
agus moltaí eile nach iad a chur i bhfeidhm agus aitheantas oifigiúil a fháil orthu!

Soláthar tumoideachais agus leanúnachas idir na leibhéil
Bliain ghnóthach a bhí ann arís i dtaobh cheist an tsoláthair tumoideachais, agus ní hamháin díreach ó bheith ag
plé le daoine sa phobal atá ag iarraidh teacht ar naíonraí nó ar scoileanna lán-Ghaeilge ach ó thaobh plé leis na
pátrúin scoile agus oifigigh na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir leis an bpróiseas a bhaineann le bunú
bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Caitheadh go leor ama ar na ceisteanna seo, ag forbairt polasaithe, ag
freagairt do mholtaí na Roinne agus ag labhairt go poiblí ar ár gcuid tuairimí i leith forbairtí, idir ábhar sástachta
agus díomá. Leagtar amach thíos achoimre ar na gníomhaíochtaí sin.
Naíonraí nua
Chuir Gaeloideachas comhairle ar 14 pháirtí éagsúla (daoine aonair, seirbhísí luathbhlianta Béarla agus coistí
pobail) maidir le naíonraí a bhunú in 2019. D'oscail naíonra nua amháin i mí Mheán Fómhair, Naíonra Chuain Bhaoi
i mBeanntraí, Corcaigh. Guímid gach rath ar phobal an naíonra sin agus beimid ann le tacú leo de réir mar a
fhásann siad sna blianta amach romhainn.
Soláthar bunleibhéil nua
Osclaíodh trí bhunscoil lán-Ghaeilge
ilchreidmheacha nua i mí Mheán Fómhair 2019:
Gaelscoil Áine i mBaile Átha Cliath 9, Gaelscoil
Laighean, Gráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha
Cliath agus Gaelscoil Ruairí, Maigh Nuad, Co
Chill Dara. Guímid gach rath ar phríomhoidí
Aoife, Niamh agus Póla a bheidh mar cheannairí
ar na scoileanna seo, mar aon lena mbaill
foirne, daltaí nua agus a gcuid tuismitheoirí ar
an aistear iontach atá rompu.
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Soláthar iar-bhunleibhéil nua
D’oscail aonad nua amháin ag an iar-bhunleibhéal i mbliana,
Gaelcholáiste Mhic Shuibhne, atá mar chuid de Terence
MacSwiney Community College i gcathair Chorcaí.
Ag deireadh mhí Lúnasa, thug an tAire Oideachais agus
Scileanna cuireadh d’eagraíochtaí pátrúnachta scoile chun
iarratas a dhéanamh ar phátrúnacht sé iar-bhunscoil nua
atá le bunú sa bhliain 2020. Bhí feachtais ar siúl i mBaile
Átha Cliath 15, Baile na nGabhar, An Bóthar Buí, Iarthar na
Cathrach/Teach Sagard, Crois Araild, agus Cill
Chomhghaill/na Clocha Liatha. Rinne An Foras Pátrúnachta
iarratas ar scoileanna sna sé ceantair agus táthar ag
fanacht ar thorthaí an phróisis sin i láthair na huaire.
Leasú ar an bpróiseas bunaithe scoile ag an mbunleibhéal
D’fháiltigh Gaeloideachas roimh an bhfógra ar an 3 Meán
Fómhair go mbeadh 5 cinn den 14 scoil nua atá le hoscailt
sa tréimhse 2020-2022 ina scoileanna lán-Ghaeilge de
thoradh athrú suntasach agus stairiúil ar an gcóras
bunaithe scoile.
Faoin gcóras nua beidh dhá athrú suntasach ann:
1.

2.

I gcás nach mbeidh aon soláthar gaeloideachais
ann cheana féin i limistéar pleanála scoile agus
go mbeidh bunscoil nua á bunú chun freastal ar
éileamh déimeagrafach, ainmneofar an scoil nua
mar ghaelscoil, agus;
I gcás go mbeidh roinnt bunscoileanna nua le bunú san aon limistéar pleanála scoile amháin le linn na
tréimhse 2019-2022, beidh ceann amháin ar a laghad de na scoileanna sin ina ghaelscoil.

Mar is eol daoibh, tá Gaeloideachas agus páirtithe eile, ar a n-áirítear An Foras Pátrúnachta, Conradh na Gaeilge
agus Oifig an Choimisinéara Teanga ag iarraidh dul i bhfeidhm ar an Roinn Oideachais agus Scileanna le fada le
córas atá cothrom agus ceart a fheidhmiú a ghlacann go dáiríre le héileamh ó thuismitheoirí ar oideachas lánGhaeilge. Tá na moltaí thuas ag teacht cuid mhaith leis na moltaí a chuir Gaeloideachas faoi bhráid na Roinne agus
táimid an-sásta go bhfuaireamar éisteacht orthu. Ó athraíodh an córas bunaithe scoile breis agus 10 mbliana ó
shin, bhí mianta tuismitheoirí a theastaigh oideachas lán-Ghaeilge uathu i gcónaí sa dara háit sa chóras
roghnúcháin scoile a bhí i réim – de bharr nádúr na mionteanga nach acmhainn di dul in iomaíocht le mórtheanga
an Bhéarla i gcóras iomaíoch.
Léiríonn cinneadh an Aire an córas a athrú go n-aithnítear an tábhacht a bhaineann le córas bunaithe scoile a
thacaíonn le mianta an phobail. Tuigeann muid ó phobalbhreith ESRI, 2015, go roghnódh 23% den phobal bunscoil
lán-Ghaeilge dá bpáistí dá mbeadh ceann ar fáil dóibh. Tacaíonn sé chomh maith le polasaí an Stáit maidir le cur
chun cinn na Gaeilge, agus tá súil againn go leathnófar an fhís anois agus go ndéanfar an córas bunaithe scoile ag
an iar-bhunleibhéal a athbhreithniú ar bhonn práinne, go háirithe mar a bhaineann le ceist na n-aonad lánGhaeilge.
Tá súil ag Gaeloideachas go mbeidh deis ann bunscoileanna lán-Ghaeilge sa bhreis ar an 5 scoil seo a oscailt
chomh maith. Tá 9 gceantar eile ar liosta na Roinne ina n-osclófar scoileanna nua sa tréimhse 2020-2022. Déanfar
cinntí maidir le pátrúnacht agus sainmheon teanga na scoileanna seo i ndiaidh próiseas comhairliúcháin le
tuismitheoirí sna ceantair faoi seach. Ainneoin go bhfuil scoileanna lán-Ghaeilge sna limistéir phleanála scoile seo
cheana féin, ní hionann sin i gcónaí agus dóthain spáis a bheith ar fáil iontu do na páistí uile a mbeadh a
thuismitheoirí ag roghnú oideachais lán-Ghaeilge dóibh. Mar sin, beidh feachtais á rith, ní hamháin i mBaile Átha
Cliath ach i gCill Dara, Cill Chainnigh agus Corcaigh chomh maith, le deis chothrom a éileamh do pháistí rochtain a
bheith acu ar oideachas lán-Ghaeilge. Tá Gaeloideachas ag súil le bheith ag obair leis na pátrúin ionchasacha do na
scoileanna nua seo, agus ag tnúth go mór le fáilte a chur roimh phobail na scoileanna nua nuair a osclófar iad i
gceann bliana.
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Próiseas bunaithe scoile ag an iar-bhunleibhéal
Bíodh is gur fógraíodh na ceantair d’iar-bhunscoileanna nua, níl
aon athrú ar an bpróiseas le pátrúin na n-iar-bhunscoileanna atá
le bunú in 2020 a roghnú go fóill. Sa chóras reatha, tá an cur
chuige lochtach agus míchothrom sa mhéid go gcuirtear iallach ar
gach pátrún a bhfuil spéis aige scoil nua a bhunú a léiriú go bhfuil
sé sásta aonad lán-Ghaeilge a bhunú sa chás go mbeadh éileamh
ar oideachas lán-Ghaeilge sa phobal. I measc na gcúiseanna go bhfuil sé seo míchothrom áirítear:
1.

2.
3.
4.

Níl aon sainmhíniú tugtha ag an Roinn ar céard is aonad ann – seachas go bhfuil sé faoi chúram na
mátharscoile Béarla agus go bhfuil leithdháileadh acmhainní foirne agus fisiciúla ag brath ar chumas
na máthairscoile iad a chur ar fáil.
Níl aon pholasaí ná bunchritéir riachtanacha leagtha amach ag an Roinn do bhunú, forbairt ná cosaint
an aonaid do dhaltaí (nó do mhúinteoirí) dá dteipfeadh air.
Tá na pátrúin faoi bhrú toilteanas a léiriú, in ainneoin go bhféadfadh nach mbeadh an cumas, an
saintuiscint ná an spéis acu aonad a bhunú.
Tá bunú aonad mar mhúnla de facto ag an Roinn faoi láthair in áit scoil neamhspleách a bhunú a
d’fhéadfadh a bheith inmharthana agus bheith ag dul ó neart go neart mura mbeadh srian an aonaid
ceangailte leis.

Leanfaidh Gaeloideachas ag déanamh stocaireachta ar an ROS go dtí go n-aithnítear nach cur chuige ceart é seo, a
thagann le mianta an phobail ó thaobh oideachas cothrom ar ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge a bheith ann.
Na hAonaid lán-Ghaeilge
Bhí ceist na n-aonad mar mhúnla oideachais lán-Ghaeilge ag an iar-bhunleibhéal go mór i mbéal an phobail ó thús
na bliana seo. De bharr gur shroich aonad amháin pointe na géarchéime ó thaobh inmharthanachta de, bhí ceist
agus cás leochaileach na n-aonad faoin spotsolas sna meáin Ghaeilge agus Bhéarla. Bíodh is gur tubaiste amach
is amach a bhí agus atá ann go fóill do phobal Choláiste Lú, Dún Dealgán, táimid ag fáiltiú roimh an dioscúrsa
poiblí ar an gceist seo, dioscúrsa a thugann an deis dúinn na ceisteanna móra a ardú go poiblí, ina measc:

1.
2.
3.
4.

5.

Cén fáth nach bhfuil polasaí ag an Roinn Oideachais agus Scileanna a thacaíonn le forbairt inmharthana
na n-aonad?
Cén fáth a luíonn sé faoi thoilteanas phríomhoide na máthairscoile Béarla cén soláthar a dhéanfar do
mhúinteoirí agus d’ábhair trí mheán na Gaeilge?
Cén fáth nach bhfuil ceangaltas ann gur soláthar iomlán trí mheán na Gaeilge atá i gceist le hAonad?
Cén fáth nach bhfuil aon chritéir ag an Roinn ina leagtar amach cén líon dalta atá ag teastáil chun go
bhforbrófaí aonad ina scoil neamhspleách, le huimhir rolla, foirgneamh, liúntas foirne agus bord
bainistíochta dá cuid féin?
Cén fáth nach bhfuil cosaint ann do na haonaid agus dá gcuid pobail (daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí),
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6.
7.
8.

nach féidir iad a ligean le sruth agus deireadh a chur leo de dheasca easpa polasaí chun iad a chosaint?
Cén fáth nach bhfuil na coinníollacha, tacaíochtaí agus téarmaí céanna ag gach aonad, mar shampla
aitheantas agus soláthar do phost an mhúinteora i bhfeighil?
Cén fáth gurb é bunú aonaid an múnla de facto d’oideachas lán-Ghaeilge ag an iar-bhunleibhéal atá ag
an Roinn Oideachais agus Scileanna?
Céard faoi chearta daltaí ar oideachas ar ardchaighdeán a fháil, trí mheán na Gaeilge?

Is liosta le háireamh iad na ceisteanna thuas, a eascraíonn ar fad as an bhfíric lom nach bhfuil aon pholasaí ag
leibhéal na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir leis na haonaid lán-Ghaeilge, agus go bhfuil easpa treorach
do bhunú agus d’fheidhmiú na n-aonad dá réir. Ceist ábhartha is ea an cheist seo anois i gcomhthéacs an
oideachais Ghaeltachta, le scoileanna ag bunú aonaid chun a bheith aitheanta sa Scéim Aitheantais mar Scoil
Ghaeltachta. Tá plé straitéiseach ag teastáil faoi pholasaí forbartha na n-aonad ag leibhéal náisiúnta maidir le
critéir ó thaobh aonad a bhunú, chaighdeán an tsoláthair agus na gcritéar le stádas neamhspleách a bhaint amach
a aithint.
Mí na Samhna seo caite, bhunaigh Gaeloideachas coiste comhairleach na n-aonad, coiste atá comhdhéanta de
pháirtithe leasmhara – is iad sin, ionadaithe as na haonaid, na pátrúin, eagraíochtaí tacaíochta agus Oifig an
Choimisinéara Teanga. I measc spriocanna an choiste, áirítear páipéar stocaireachta maidir le bunriachtanais na naonad agus nuashonrú a dhéanamh ar pholasaí molta Gaeloideachas do na haonaid. Bainfear leas as na cáipéisí
seo le dul i gcion ar an Roinn agus ar an gcóras polaitiúil. Ní rogha é seasamh siar ar an gceist seo. Tá todhchaí
oideachais na mílte dalta iar-bhunscoile agus daltaí ionchasacha le cosaint, más oideachas trí mheán na Gaeilge a
rogha oideachais.
Bhí cruinniú an-dearfach ag Gaeloideachas le toscaireacht ó rannóga éagsúla sa Roinn le polasaí moltach
Gaeloideachas a phlé agus forléargas a thabhairt dóibh ar na dúshláin san earnáil. Aontaíodh céimeanna chun
aghaidh a thabhairt ar an gceist seo go córasach agus go cuimsitheach, ach faraor, níl an Roinn ag gníomhú ar na
céimeanna seo ná ag seasamh isteach chun géarchéim Choláiste Lú a réiteach trí, mar shampla, uimhir rolla a
bhronnadh air agus neamhspleáchas dá réir. Aithnítear cás na n-aonad mar thosaíocht reatha na heagraíochta
agus leanfar leis an stocaireacht agus an gníomhú thar ceann na n-aonad chun go mbeidh todhchaí shoiléir, shlán
agus bhisiúil acu, agus critéir shoiléire faoi conas forbairt ina scoileanna neamhspleácha.
Le teacht in 2020
Tá súil againn go mbeidh polasaí sásúil glactha agus curtha i bhfeidhm ag an Roinn do na haonaid. Beimid ag plé
le coistí agus fiontraithe i dtaobh naíonraí nua a bhunú in 2019. Lasmuigh de phróiseas na Roinne Oideachais agus
Scileanna mar a bhaineann le scoileanna nua a bhunú, tá Gaeloideachas ag cur comhairle ar scoileanna agus ar
choistí pobail araon ar mian leo an sainmheon teanga a athrú go Gaeilge, aonad iar-bhunscoile a oscailt nó teacht
ar oideachas lán-Ghaeilge ina gceantair féin.

Dúshláin agus dul chun cinn in earnáil na luathbhlianta
Abhcóideacht
De bharr tréanstocaireachta ó Gaeloideachas agus ónár gcairde i gComhar Naíonraí na Gaeltachta, tá freastal níos
fearr á dhéanamh anois ag na gníomhaireachtaí Stáit Tusla agus Better Start ar riachtanais na naíonraí ná mar a
bhí, le foilseacháin agus seirbhís i nGaeilge (cé go bhfuil siad teoranta) ar fáil uathu den chéad uair.
Ach ar an lámh eile, tá caighdeán Gaeilge agus easpa tacaíochta ón Stát d’fhorbairt ghairmiúil mhúinteoirí na
naíonraí ag cur go suntasach lena staid agus stádas leochaileach. I measc a gcuid dúshlán áirítear:
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•
•
•
•
•

nach bhfuil bunoiliúint ná forbairt ghairmiúil chuí trí Ghaeilge ar fáil dóibh faoin tumoideachas;
go bhfuil easpa dearbhú cáilíochta agus paitinne ar ‘naíonra’;
go bhfuil easpa speisialtóirí luathbhlianta a bhfuil saineolas acu ar an tumoideachas;
go bhfuil ag teipeadh ar naíonraí na daoine cuí a earcú agus a choinneáil de bharr a gcuid coinníollacha
oibre, rud atá forleathan san earnáil trí chéile; agus
go bhfuil bearnaí ollmhóra sa fhreastal ar naíonraí trí Ghaeilge ag gníomhaireachtaí Stáit.

Cé gurb é freagairt an Stáit atá ag teastáil ar na saincheisteanna seo, tá dul chun cinn á dhéanamh ag
Gaeloideachas trí stocaireacht leanúnach a dhéanamh sna fóraim náisiúnta a bhfuil an eagraíocht mar bhall dóibh.
Tá seasamh na heagraíochta i leith na mbeart do na luathbhlianta trí mheán na Gaeilge (naíonraí) lasmuigh den
Ghaeltacht á chur in iúl ag na fóraim uile chuí – is é sin go bhfuil leithcheal déanta ar na naíonraí lasmuigh den
Ghaeltacht ó thaobh seirbhísí tacaíochta, acmhainní, agus soláthar foirne ag leibhéal an Stáit atá freagrach as cur
chun cinn agus forbairt na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht.
Plean gnímh 5 bliana faoin Straitéis 20 bliain don Ghaeilge
Tá ionadaíocht ag Gaeloideachas ar choiste osradhairc mar a bhaineann leis an réimse luathbhlianta sa phlean
gnímh 5 bliana faoin Straitéis 20 bliain don Ghaeilge. Ba dhul chun cinn a bhí sa bheart sa phlean 5 bliana go
bhfostófar beirt don earnáil luathbhlianta Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Beidh comhordaitheoir a bheidh
freagrach as comhordú a dhéanamh ar an obair ar mhaithe le tacú le forbairt an oideachais trí mheán na Gaeilge i
naíonraí taobh amuigh den Ghaeltacht. Beidh an speisialtóir luathbhlianta eile ag déanamh meantóireachta agus
ag cur comhairle ar naíonraí taobh amuigh den Ghaeltacht i gcomhthéacs na Seirbhíse Forbartha agus Tacaíochta
Caighdeáin Better Start agus beidh an duine sin i mbun teagmhála le Gaeloideachas i ndáil le tacaíochtaí agus
gníomhaíochtaí. Faraor, níl na poist sin líonta ó shin. Is céim bheag í seo i dtreo aitheantais don staid bhocht ina
bhfuil na naíonraí, ach seasann an bhunfhadhb go fóill, is é sin go bhfuil na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht ag
titim idir 3 stól – an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Foras na Gaeilge.
Cuireann Foras na Gaeilge deontas ar fáil do Gaeloideachas do na 3 leibhéal – naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna – ach níl aon deontas imfhálaithe do na naíonraí ná buiséad dóthanach ann le bheith in ann dul i
ngleic in aon bhealach suntasach leis na dúshláin.
Beart eile atá sa phlean 5 bliana ná go mbunófar bonnlíne tacaíochtaí, seirbhísí agus acmhainní a bheidh ar fáil do
naíonraí agus a mbeifear in ann tógáil orthu chun straitéis a fhorbairt ar mhaithe le polasaithe, oiliúint, agus ábhar
cuí eile a bhaineann leis sin a chur ar fáil trí Ghaeilge. Beidh dlúthchomhoibriú idir Gaeloideachas agus na
speisialtóirí luathbhlianta nua maidir leis seo agus cinnteoimid go mbeidh guth na hearnála le cloisteáil go hard
agus go leanúnach sna forbairtí amach romhainn.
Tacaíochtaí eile Gaeloideachas do na naíonraí

Lasmuigh de réimse na habhcóideachta, ghníomhaigh Gaeloideachas ar thacaíochtaí praiticiúla a chur ar fáil do
naíonraí. Bhailíomar staitisticí uathu sa chéad ráithe, agus d’fhoilsíomar go forleathan iad d’fhonn léargas a
thabhairt ar an earnáil. Chuireamar leabhair rolla agus timpiste ar fáil saor in aisce do gach seirbhís naíonra a
roinn staitisticí linn d’fhonn cabhrú leo tabhairt faoi riarachán an naíonra trí mheán na Gaeilge. Chuireamar réimse
d’ábhar bolscaireachta ar fáil do naíonraí, saor in aisce, mar aon le foilseacháin ar leith a dhíríonn ar fhoireann an
naíonra agus forbairt dea-chleachtais agus dea-chaighdeán, agus ina measc bhí: Inis do Scéal, lámhleabhar
margaíochta don naíonra; an treoirleabhar Tumoideachas sa Naíonra agus An Traein, áis a éascaíonn an
leanúnachas idir an naíonra agus an bhunscoil. Beidh leagan athbhreithnithe de An Traein ar fáil i gcló go luath.
Eagraíodh ceardlann oiliúna ar an tumoideachas do mhúinteoirí naíonra i mí Eanáir, agus eagrófar ceardlanna eile
roimh dheireadh 2019. Is gá a aithint, áfach, go bhfuil dúshlán leanúnach ann le hoiliúint agus forbairt ghairmiúil
don earnáil, toisc nach ndéantar dóthain soláthair d’uaireanta gan teagmháil do mhúinteoirí luathbhlianta faoin
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scéim COLÓ, príomhfhoinse maoinithe fhormhór na naíonraí. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil sé ar a gcumas ag go
leor múinteoirí naíonra freastal ar chúrsaí a bheadh an-tairbhiúil dá ngairm, toisc nach gcuirtear ionadaíocht,
íocaíocht nó am i gcúiteamh ar fáil dóibh. Tá Gaeloideachas, i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara eile i mór réimse
na luathbhlianta, ag stocaireacht go leanúnach ar an gceist seo.

Dúshláin agus dul chun cinn in earnáil na scoileanna
Soláthar múinteoirí
D’fháiltigh Gaeloideachas roimh an deis aithne a chur ar ábhair
oidí an B. Oid. nua trí mheán na Gaeilge le déanaí, tráth a rinne an
fhoireann cúpla ceardlann ar obair na heagraíochta. Thapaíomar
an deis fócasghrúpaí a dhéanamh leo maidir le sóisialú teanga –
téama Thionól Forbartha 2019. Is luachmhar iad tuairimí agus
moltaí na ndaoine óga seo atá díreach tagtha amach as an gcóras
scolaíochta, a bheidh tionchar mór acu ar shaol agus nósanna
teanga daltaí scoile amach anseo agus atá ag an staid gur dócha
go bhfuil siad ag glacadh cinneadh coinsiasach an teanga a úsáid
mar ghnáthnós nádúrtha. Bainfear leas as na tuairimí seo i
bhforbairt ár n-acmhainní agus áiseanna maidir a bhaineann le
sóisialú teanga.
Ag filleadh ar an mór-chomhthéacs, áfach, ní leor na socruithe sin
chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb chórasach atá ann ná ní
réitigh ghearrthéarmacha iad ach an oiread. Tá an ghéarchéim i
soláthar múinteoirí ina géarchéim náisiúnta le tamall ach tá sí ag
éirí níos géire ar feadh an ama. In earnáil an oideachais lánGhaeilge agus Ghaeltachta, tá sí seacht n-uaire níos géire, agus
scoileanna gann ar mhúinteoirí agus ar ionadaithe a bhfuil an
inniúlacht teanga acu chun feidhmiú i scoil lán-Ghaeilge nó
Ghaeltachta.

Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
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Ina cáil mar chomhpháirtí oideachais, tá stocaireacht leanúnach ar bun ag Gaeloideachas ar an ROS agus ar an
gComhairle Mhúinteoireachta ar an gceist seo.
Dea-chleachtas a roinnt
Tá Gaeloideachas rannpháirteach i bhfeidhmiú gréasáin, mar chomhthionscadal le heagrais eile do mhúinteoirí
Gaeilge iar-bhunleibhéil, a bhfuil mar aidhm aige lárphointe eolais a chur ar fáil do mhúinteoirí agus a chabhróidh
leo barr feabhais a bhaint amach sa teagasc agus san fhoghlaim trí dhea-chleachtas a chomhroinnt agus a
mhalartú. Tá iarrtha ag Gaeloideachas ar an nGréasán coiste ar leith de mhúinteoirí Gaeilge T1 a bhunú chun deis a
thabhairt dóibh forbairtí móra na hearnála a phlé, go háirithe na siollabais T1 don tsraith shóisearach agus
shinsearach.
An tAcht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna)
Tháinig roinnt de na forálacha ón Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair
2019, eadhon nach ceadmhach sainmheon creidimh a úsáid mar chritéar iontrála, ná nach ceadmhach glacadh le
síntiús iontrála agus go bhfuil de chumhacht ag an NCSE iallach a chur ar scoileanna glacadh le daltaí nach bhfuil
áit ann dóibh cheana agus go bhfuil sainriachtanais ar leith acu. Tá cur i bhfeidhm na bhforálacha eile curtha siar
go dtí mí Mheán Fómhair 2021. Ina measc sin, beidh foráil sa reachtaíocht nua seo a thabharfaidh cead do
scoileanna tús áite a thabhairt ina gcuid polasaithe iontrála do pháistí a labhraíonn Gaeilge mar ghnáth-theanga
bhaile. Tá gá le rialacháin agus nósanna imeachta faoi leith a fhorbairt go fóill leis an gcuid sin den Acht a chur i
bhfeidhm. Beidh Gaeloideachas ag cur treorach ar fáil do scoileanna agus an rialachán curtha ar fáil dúinn.
www.gaeloideachas.ie
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Ag an bhFóram Bunleibhéil, fóram atá faoi stiúir na Roinne agus atá comhdhéanta de na comhpháirtithe oideachais
bunleibhéil, d’iarr Gaeloideachas soiléiriú a fháil ón Roinn faoi fhoráil nua a bheidh ann le go bhféadfadh scoileanna
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tosaíocht sna critéir iontrála a thabhairt do pháistí a thagann isteach sa chóras
bunscolaíochta lán-Ghaeilge ón naíonra. Ábhar sástachta a bhí i bhfreagra na Roinne a dúirt go bhfuil an
oscailteacht sin ann i bhfianaise dualgais reachtúil an Stáit i leith chosaint na teanga. Leanfaidh Gaeloideachas ar
aghaidh ag iarraidh dul i bhfeidhm go dearfach maidir leis na leasuithe seo ar an Acht Iontrála.
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Riachtanais Speisialta Oideachais
Tá riachtanais speisialta oideachais (RSO) agus an earnáil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta ag fáil níos mó airde le
tamall anuas le béim bhreise ar an tsaincheist seo sna meáin chumarsáide, mar ábhar taighde, sa Roinn
Oideachais agus in eagraíochtaí tacaíochta.
D’éirigh lenár n-ainmniúchán don Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) le haghaidh ionadaí ón
earnáil lán-Ghaeilge. Tá an-áthas orainn gur ceapadh Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Ghaelscoil Bhaile
Bhrigín agus Cathaoirleach an Fhochoiste RSO de chuid Gaeloideachas, agus go bhfuil guth láidir ann ar an
gComhairle maidir leis an earnáil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta.

Tá an-dul chun cinn déanta ag Fochoiste RSO Gaeloideachas ag forbairt a chláir oibre chun leasanna na ndaltaí le
RSO agus mar thacaíocht dá gcuid tuismitheoirí agus scoileanna laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht.
Reáchtálamar comhdháil lae ar théamaí éagsúla den RSO agus bhí freastal an-mhaith air ó na scoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta. Tá clár á chur le chéile againn faoi láthair d’ócáid eolais agus oiliúna do thuismitheoirí
maidir leis an RSO mí Aibreáin seo chugainn agus táimid ag súil go mór leis an deis fóram plé a chur ar fáil do
thuismitheoirí le labhairt faoi na bealaí ar féidir leis na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta freastal ar pháistí
le raon leathan riachtanais bhreise.
Aithnítear go bhfuil an-chuid easnaimh sna seirbhísí agus sna struchtúir thacaíochta do pháistí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, do na cainteoirí dúchais agus
na foghlaimeoirí araon. Anuas air sin, tá easpa treorach shoiléir ón Roinn maidir le ceist na teanga ó thaobh bhunú
agus fheidhmiú na n-aonad speisialta. Táimid i mbun plé leis an Roinn Oideachais ar na ceisteanna seo, mar aon
le tacaíocht foghlama sa Bhéarla agus sa Ghaeilge sa mhúnla um leithdháileadh acmhainní agus tástálacha, uirlisí
measúnaithe agus scagtha agus acmhainní i gcoitinne a d’fhéadfaí a chur in oiriúint don chóras lán-Ghaeilge.
Tá Gaeloideachas faoi láthair ag díriú ar eolas a bhailiú agus anailís a dhéanamh air maidir leis na tacaíochtaí,
straitéisí agus easnaimh a bhraitear sna scoileanna. Tá súil againn leas a bhaint as an eolas seo chun deachleachtas a chomhroinnt idir scoileanna agus le bheith níos soiléire, ar bhealach córasach agus cuimsitheach
faoi na heasnaimh.
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Comhoibriú idir Gaeloideachas agus Cumann Disléicse na hÉireann
Reáchtáil Gaeloideachas dhá chruinniú le hionadaithe ó Chumainn Disléicse na hÉireann le linn na bliana.
Rinneadh plé leathan ar na saincheisteanna agus na comhthéacsanna éagsúla san oideachas lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta. Aontaíodh ag an am go ndéanfaí na tionscadail thíos i gcomhpháirt le chéile le linn na bliana acadúla
seo:
•

•
•

Bileog dhátheangach do thuismitheoirí faoin disléicse agus an tumoideachas. Ag eascairt as sin, beidh
feachtas beag ar na meáin shóisialta chun imní tuismitheoirí a mhaolú agus a dtuiscintí ar an
dátheangachas agus tumoideachas a mhéadú.
Treoirlínte maidir leis an bhforbairt ghairmiúil a fhorbairt do mhúinteoirí sna scoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta maidir le tumoideachas, luathlitearthacht, modheolaíochtaí, etc.
Stocaireacht maidir le tacaíochtaí riachtanacha don earnáil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta.

Tá áfach ó shin an ciorclán ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge eisithe ag an Roinn agus fáilte mór curtha ag an
gcumann roimhe, in ainneoin na mbuairt atá léirithe againn. Ní mór dúinn filleadh ar na ceisteanna thuas sa
chomhthéacs seo.
I measc na saincheisteanna eile a tháinig chun cinn sa phlé idir an dá eagraíocht, áirítear an t-aiseolas thíos:
•

•

Dheimhnigh an Cumann go molann siad do thuismitheoirí gan pháistí a bhfuil disléicse acu a aistriú
amach as an suíomh lán-Ghaeilge, a oiread agus is féidir. Léirigh siad an-bhuairt faoi shíceolaithe ag
moladh do theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge mar theanga bhaile, Béarla a labhairt le páiste le RSO agus
Gaeilge le baill eile an teaghlaigh, nó faoi aon ghníomh eile a dhéanfadh imeallú ar an bpáiste nó
deacrachtaí sóisialta a chruthú.
Aithníodh an fíorghanntanas acmhainní atá ann don teagasc struchtúrtha ar fhónaic na Gaeilge agus is
easnamh fóineolaíochta is mó a bhíonn ina bhac ar na daltaí seo, dar leis an gCumann. Dá mbeadh
córas fónaice ceart agus córas tacaíochta curaclaim i bhfeidhm ag gach scoil lán-Ghaeilge bheadh
rogha chothrom ag tuismitheoirí idir scoil a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla agus scoil lán-Ghaeilge

Stádas na Gaeilge
Díolúine ón nGaeilge
Mar atá luaite thuas, tá an-imní agus díomá léirithe ag Gaeloideachas maidir leis an gciorclán nua atá eisithe ag an
Roinn Oideachais & Scileanna ó thús na scoilbhliana maidir leis na socruithe nua i leith díolúine a thabhairt do
dhaltaí ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge.
Ó cuireadh tús leis an bpróiseas comhairliúcháin do na socruithe nua seo, léiríodh imní faoin bpróiseas féin agus
faoi na himpleachtaí a bheadh ag na socruithe do cheist na Gaeilge éigeantaí. In ainneoin go bhfuil an ciorclán i
bhfeidhm sna scoileanna meán-Bhéarla amháin, tá doiléire go fóill maidir leis na himpleachtaí atá ann do
scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Léirigh Gaeloideachas imní chomh maith go bhfuil baol ann gur bealach
‘cúldorais’ a bheidh anseo leis an nGaeilge a bheith roghnach amach anseo.
Maidir leis an díolúine uathoibríoch atá á ceadú i gcás daltaí i scoileanna speisialta nó ranganna speisialta, tá
Gaeloideachas an-bhuartha gurb é an teachtaireacht a thabharfar as seo ná nach bhfuil oideachas lán-Ghaeilge
oiriúnach do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Bheadh leatrom ollmhór á dhéanamh ar na
daltaí seo dá gceilfear an deis seo orthu. Seachas glacadh leis nár cheart go mbeadh daltaí a bhfuil riachtanas
speisialta oideachais acu ag foghlaim na Gaeilge, b’fhearr tacaíochtaí chuí, timpeallacht agus múinteoirí
tuisceanacha a chinntiú dóibh, chun go mbeidh na deiseanna céanna acu eispéireas dearfach a bheith acu leis an
nGaeilge agus atá ag dalta ar bith eile.
Tá Gaeloideachas ag cur feachtais phoiblíochta agus bolscaireachta sa tsúil, ar a n-áirítear gearrfhíseáin, le béim a
chur ar na buanna agus ar na buntáistí a bhaineann le sealbhú na Gaeilge, a rachadh i bhfeidhm ar an bpobal trí
chéile i dtreo agus go mbeadh níos lú foinn ar thuismitheoirí droim láimhe a thabhairt don teanga in oideachas
agus i dtógáil a gcuid páistí. In áit díolúintí a bhronnadh, molann Gaeloideachas go gcuirfí breis tacaíochtaí ar fáil
do dhaltaí, breis oiliúna ar mhúinteoirí, breis béime ar dhifreálú sa teagasc agus breis acmhainní oiriúnacha ar fáil,
le buntáiste breise na Gaeilge a chur ar fáil ar bhonn cothrom do chách.
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Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge
Trí fhorbairt, fhoilsiú agus fheidhmiú rathúil an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, tá díospóireacht á múscailt go
poiblí faoi pholasaí comhchosúil a bheith ar fáil don oideachas lán-Ghaeilge trí chéile, ó leibhéal na naíonraí aníos.
Tá Gaeloideachas ag cur an tsíl seo le fada agus tá áthas orainn a chloisteáil go bhfuil an Roinn ag éisteacht.
Nuair a chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna tús le forbairt na smaointeoireachta don Pholasaí Oideachais
d’aithin Gaeloideachas go dtabharfadh feidhmiú an pholasaí sin ardán d’fhorbairt físe agus spriocanna de chuid an
Stáit i leith an chórais oideachais lán-Ghaeilge, ón réamhscoil go dtí an iar-bhunleibhéal. Ní raibh polasaí don
chóras oideachais lán-Ghaeilge riamh ann ó bunaíodh an Stát ó dheas. Níl aon amhras ach go mbeadh fáilte mhór
chroíúil roimh ráiteas ón Roinn faoin luach, fiúntas agus riachtanas a bhaineann le polasaí don oideachas lánGhaeilge do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge na tíre seo.
Tá go leor eiseamláirí de dhea-chleachtais aimsithe anois agus leagtha amach ag an Roinn mar bhunchloch an
Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, agus creidimid go ndéanfadh polasaí comhchosúil ráiteas fíor láidir faoin luach
a chuireann an Roinn ar an gcontanam sa tumoideachas ón naíonra ar aghaidh.
Athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach
Tá páirt ghníomhach á glacadh ag Gaeloideachas sa chomhairliúchán faoin athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach
atá ar bun faoi láthair ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM). Mar chuid den
athbhreithniú in 2018 chuaigh siad i gcomhairle le 41 iar-bhunscoil (bhí 4 cinn daoibh seo ag feidhmiú trí mheán na
Gaeilge) agus rinneadh taighde ar chórais éagsúla sa tsraith shinsearach i 9 dtír éagsúla.
Mar thoradh ar an gcomhairliúchán seo, d’fhoilsigh an CNCM dhá dhoiciméad i mí Iúil 2019, Tuarascáil Eatramhach
agus Doiciméad Comhairliúcháin. Tá tábhacht ag baint leis na doiciméid seo mar go n-ardaíonn siad ceisteanna
maidir leis na comhpháirteanna den churaclam ba chóir a bheith éigeantach sa tSraith Shinsearach agus bheadh
stádas na Gaeilge sa tSraith Shinsearach go mór i gceist anseo. Tá Gaeloideachas, i gcomhar le feachtas
#gaeilgeforall, faoi stiúir Chonradh na Gaeilge, ag iarraidh scoileanna a ghríosú le bheith gníomhach sa
chomhairliúchán agus stádas na Gaeilge mar chroíábhar a chosaint sa tSraith Shinsearach. Tá an-bhuairt ann
faoin gceist seo agus faoi na himpleachtaí a bheadh ann do na leibhéil eile ón réamhscolaíocht ar aghaidh amach
anseo, gan trácht ar impleachtaí díreacha agus indíreacha a bheadh ann do na scoileanna lán-Ghaeilge.
Scéim na gCúntóirí Teanga
Tá an Coiste Stiúrtha um Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga ag súil leis go mbeidh tuarascáil na
dtaighdeoirí SEALBHÚ le foilsiú agus le seoladh go luath. Trí ionadaíocht ghníomhach ar an gcoiste seo, thug
Gaeloideachas aiseolas ag staideanna éagsúla le linn na bliana ar dréachtmholtaí an taighde agus rinneadh gach
iarracht moltaí láidre a dhéanamh mar a bhaineann le riachtanais forbartha na Scéime agus an cur i bhfeidhm
praiticiúil ag leibhéal na scoileanna.

Feasacht faoi bhuanna an oideachais dátheangaigh
Foilseacháin
Tá éileamh an-mhór ar ábhar bolscaireachta agus foilseacháin Gaeloideachas atá in úsáid mar uirlisí margaíochta
sna naíonraí agus sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus mar acmhainní do phobail na scoileanna.
Tá Paca Ballraíochta nua forbartha dár
mbaill a léiríonn raon agus caighdeán na
bhfoilseachán a chuireann Gaeloideachas ar
fáil saor in aisce dóibh, agus tá méadú tagtha
ar an éileamh orthu dá réir. Is dúshlán
leanúnach é teacht ar bhuiséad
leordhóthanach chuige, ach in ainneoin sin,
tá go leor infheistíocht ama agus
bhuiséadaithe déanta ag Gaeloideachas i
bhforbairt na n acmhainní thíos, agus muid
an-sásta leis an aiseolas dearfach ó
scoileanna ina leith. Na foilseacháin is mó
éileamh ná na leabhráin An Naíonra agus
Déan Comhrá do thuismitheoirí. Foilsíodh
bileog nua ar leith in 2019 le hábhair oide a
mhealladh i dtreo múineadh in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge,
comhthionscadail le coiste Gaeilge an NAPD. Tá athbhreithniú leanúnach á dhéanamh ar na foilseacháin uile
d’fhonn a chinntiú go bhfreagraíonn siad do riachtanais na hearnála, agus tá roinnt nua á bhforbairt, le foilsiú in
2020:
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•
•
•

Bileog eolais ghinearálta ar oiriúnacht an chórais lán-Ghaeilge do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu, i gcomhair leis an NCSE
Bileog eolais ar an disléicse agus an córas lán-Ghaeilge, mar aon le buntáistí an oideachais lánGhaeilge, i gcomhair le Cumann Disléicse na hÉireann
Bileog eolais ar an uathachas agus an córas lán-Ghaeilge, mar aon le buntáistí an oideachais lánGhaeilge, i gcomhair le Cumann Uathachais na hÉireann
Straitéis Chumarsáide
Tá Straitéis Chumarsáide Gaeloideachas faoi lán
seoil, agus méadú mór tagtha ar ár láithreacht
sna meáin chumarsáide. Tá láithreacht
shuntasach ag an eagraíocht ar líne, le trí
shuíomh gréasáin agus cuntais ghníomhacha ar
na meáin shóisialta, Facebook, Twitter agus
Instagram, agus méadú mór ar líon na leantóirí
air ó mhí na Samhna seo caite.
Tá forbairt mhór déanta ar ár suíomh gréasáin
nua www.gaeloideachas.ie agus tá sé ina áis
chuimsitheach agus údarásach ar eolas faoin
earnáil agus don earnáil oideachais lán-Ghaeilge
agus Ghaeltachta.
Tá éileamh i gcónaí ar an suíomh
www.irishforparents.ie, agus bíonn líon ard i
gcónaí ag tabhairt cuairte air le himeacht ama.
Tá úsáid agus tairbhe á baint go leanúnach as an
suíomh a d’fhorbraíomar le linn 2017 www.gaeilgedonnaíonra.ie, áis den scoth do
mhúinteoirí naíonra a thugann deis dóibh cur lena
muinín agus cumas sa Ghaeilge ag am agus luas
a oireann dóibh féin, trí dhíriú ar ábhar bunaithe
ar a riachtanais teanga féin.

Feachtas físeáin
Tá ceithre fhíseán déag maidir leis an ngaeloideachas taifeadta ag Gaeloideachas agus le fáil anois ar YouTube (tá
fotheidil Bhéarla ar fáil orthu ar fad ach "CC" a roghnú ag bun an fhíseáin). Is iad na téamaí atá ann ná:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gaeloideachas - Cé muid?
Ag Múineadh i Scoil Lán-Ghaeilge
An Bhunscoil Lán-Ghaeilge
Cúiseanna le Bunscoil Lán-Ghaeilge a Roghnú
An Iar-bhunscoil Lán-Ghaeilge
Cúiseanna le hIarbhunscoil Lán-Ghaeilge a Roghnú
Buntáistí an Tumoideachais sna Scoileanna Gaeltachta
Céard is Scoil Ghaeltachta ann?
Riachtanais Speisialta Oideachais sa Bhunscoil Lán-Ghaeilge
An Páiste sa Naíonra
Cúiseanna le Naíonra a Roghnú
Iardhalta agus Tuismitheoir
An Disléicse agus an Ghaeilge
Luach na Gaeilge

Tá súil againn go dtabharfaidh na físeáin seo léargas ar réimse leathan d’ár bpobal agus go bhfreagróidh siad
roinnt de na ceisteanna a chuirtear go minic maidir leis an oideachas lán-Ghaeilge. Gabhaimid buíochas leis na
tuismitheoirí, múinteoirí, príomhoidí agus iardhaltaí a roinn a gcuid ama go fial linn leis na físeáin seo a chruthú.
20
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Seirbhísí nuachta
Tá trí nuachtlitir – ceann do naíonraí, ceann do bhunscoileanna agus ceann d’iar bhunscoileanna – á bhfoilsiú go
coicísiúil ag Gaeloideachas trí chóras ríomhphoist. Is féidir le duine ar bith ar suim leo na scéalta iontu a fháil clárú
le bheith ar an liosta. Seasann eagrán na naíonraí mar an t-eagrán is rathúla a fhoilsíonn muid ó thaobh líon
léitheoirí i gcomparáid leis an líon foras tumoideachais ag an leibhéal sin. Tá nuachtlitir nua RSO ann uair sa ráithe
in 2019, agus nuachtlitir do thuismitheoirí uair sa ráithe freisin.

An Ghaeilge a bheith mar theanga labhartha nádúrtha agus shóisialta
Ar Scáth a Chéile
Seoladh scéim nua tacaíochta do phríomhoidí, múinteoirí agus tuismitheoirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta. Tugann an scéim seo deis do phobail na scoileanna tógáil ar an gcomhoibriú a bhíonn ar siúl acu
cheana agus teacht le chéile ar bhonn struchtúrtha le réimse leathan ábhar a phlé. Is féidir leis an teacht le chéile
seo a bheith foirmiúil nó neamhfhoirmiúil. Aithníonn Gaeloideachas an tábhacht agus an tairbhe a bhaineann le
cultúr láidir gréasánaithe atá bunaithe ar chomhar agus ar chomhoibriú agus tugann an scéim seo deis iontach do
phríomhoidí, múinteoirí, boird bhainistíochta agus coistí tuismitheoirí leas a bhaint as saineolas, buanna agus
cumais a chéile.
Tá deontas ar fáil ó Gaeloideachas chun na rudaí seo a leanas a éascú:
•

•
•
•
•
•
•

Teacht le chéile chun saincheisteanna a phlé de réir spriocghrúpaí ar leith nó trí mheascán
spriocghrúpaí.
Mar shampla, príomhoidí nuacheaptha, múinteoirí ábhar, múinteoir atá freagrach as cur chun cinn na
Gaeilge go sóisialta, comhordaitheoirí idirbhliana, cúntóirí agus comhordaitheoirí riachtanas speisialta
oideachais, grúpaí tuismitheoirí, múinteoirí naíonra agus bunscoile, nó eile.
Forbairt ghairmiúil trí cheardlanna agus seisiúin oiliúna ar rogha na rannpháirtithe.
Oide-ócáidí idir scoileanna.
Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ó naíonraí agus scoileanna éagsúla.
Cuairt ar scoileanna agus naíonraí eile le foghlaim óna chéile.
Straitéisí chun an leanúnachas idir na leibhéil éagsúla a fhorbairt agus a chothú (naíonraí,
bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna).
Foireann tacaíochta foghlama ag teacht le chéile, múinteoirí ar cuairt chuig scoileanna a bhfuil aonaid
agus/nó acmhainní maithe RSO acu.

Leathnú agus forbairt ar ról Gaeloideachas i dtaca le tuismitheoirí
Ag aithint gurb iad tuismitheoirí ceann de na spriocghrúpaí is tábhachtaí atá ag Gaeloideachas, tá forbairt déanta ar
ár gcuid seirbhísí tacaíochta dóibh. Ina measc áirítear:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nuachtlitir ar leith do thuismitheoirí uair sa téarma. Faoi láthair, is ar thuismitheoirí sa naíonra agus sa
bhunscoil a bhfuilimid ag díriú. An fócas a bhaineann leis ná:
acmhainní úsáideacha don bhaile; foclóir agus frásaí úsáideacha; an páiste a bhfuil RSO aige/aici; cur
chuige an luath-thumtha; do ról le hobair bhaile; treoracha teanga don obair bhaile; ról an tuismitheora i
dtaobh na Gaeilge sa bhaile agus sa timpeallacht scoile; bealaí leis an spéis sa Ghaeilge mar theanga
nádúrtha a mhúscailt; imeachtaí agus seirbhísí i nGaeilge, leideanna do choistí na dtuismitheoirí ar
conas feidhmiú go héifeachtach trí Ghaeilge nó go dátheangach, agus go leor eile.
Gréasán tuismitheoirí a spreagadh sna réigiúin agus an scéim Ar Scáth a Chéile, go háirithe mar a
bhaineann le ceist an tsóisialaithe teanga agus ról na dtuismitheoirí le húsáid agus spreagadh úsáide na
Gaeilge.
Teagmháil dhíreach le Coistí na dTuismitheoirí, agus iad a chur ar bhunachar sonraí ann féin faoi
fhorbairtí na hearnála.
Ceardlanna ar leith do thuismitheoirí ag an Tionól Forbartha.
Seimineáir agus ócáidí eolais ar leith do thuismitheoirí ar RSO.
Aighneachtaí agus achainí thar ceann tuismitheoirí leis an NPC agus an NPCPP.
Bunachair shonraí a fhorbairt de sheirbhísí, urlabhraithe, gairmithe ar réimsí éagsúla a bheadh
feiliúnach chun labhairt le grúpaí tuismitheoirí.
Feachtais leanúnacha ar na meáin shóisialta, smaointe a scaipeadh go rialta faoi bhealaí leis an teanga
a choinneáil beo sa bhaile, sa chlós, agus eile.
Ábhair bholscaireachta nua de réir riachtanais. Sraith de phóstaeir don teach ag eascairt as Déan
Comhrá.
Blúiríní eolais a scaipeadh trí na meáin ag eascairt as ceisteanna coitianta ón suíomh
www.gaeloideachas.ie.
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Seirbhísí tacaíochta don sóisialú teanga
Bhí an-rath arís ar an scéim deontais Le Chéile Trí Ghaeilge. Sprioc na scéime ná sóisialú na teanga idir páistí agus
idir na forais tumoideachais a éascú trí thionscadal imeachtaí féin-reáchtáilte a mhaoiniú. Bhí ró-éileamh ar
dheontais faoin scéim arís i mbliana agus bhain níos mó ná 245 naíonra agus scoil buntáiste as ó thús 2019.

Focal Buíochais
Thar ceann na foirne, is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis an mBord Stiúrtha agus le Fíona Uí Uiginn,
Uachtarán Gaeloideachas as an treoir i gcónaí i dtaobh fhorbairt saincheisteanna na hearnála. Aithním an dua mór
a bhfuil baill an bhoird stiúrtha ag glacadh orthu féin, ar bhonn deonach, le treoir agus cúnamh a chur ar fáil don
fhoireann chun leasa na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus is mór againn é.
Buíochas leis an bhfoireann
Cuireann Gaeloideachas fáilte roimh bheirt leanbh nua ar an saol do bhaill foirne – mac Katie Uí Riain, Elliott agus
iníon Nóra Uí Loingsigh, Laila.
D’fháiltíomar roimh cheapacháin ag leibhéal na foirne i mbliana le Brigid Ní Ghríofa tosaithe mar riarthóir, Cormac
Ó Feinneadha mar Oifigeach forbartha le cúram ar leith don oideachas Gaeltachta, agus Jill McMahon ag seasamh
isteach i ról Katie ar feadh bliana. Guímid gach rath ar ár gcairde sna róil seo sna blianta amach romhainn. D’fhág
Niamh De Búrca agus Ciara Ní Ghairbhí le linn na bliana agus guímid gach sonas agus ádh orthu sna róil nua atá
acu.
Ar nóta pearsanta, is ábhar mór sástachta dom é gach lá mo lá oibre a chaitheamh le mo chuid comhghleacaithe.
Tá a gcuid gairmiúlachta, ardchumais, dearfachta agus toilteanais le moladh i gcónaí. Go raibh fada buan sibh.
Buíochas le heagraíochtaí oideachais agus Gaeilge
Gabhaimid buíochas mór leis na heagraíochtaí uile a mbímid ag comhoibriú leo agus ag forbairt saincheisteanna
oibre le chéile leo; áirítear ina measc, COGG, na ceanneagraíochtaí, na páirtithe oideachais agus na heagrais
oideachais agus Ghaeilge uile.
Tá buíochas ar leith tuillte ag foireann An Foras Pátrúnachta as an gcomhoibriú agus iad ag treabhadh an ghoirt
linn. Ba mhór an chabhair a thug Conradh na Gaeilge dúinn i mbliana leis na feachtais uile agus Oifig an
Choimisinéara Teanga a chuir a cuid comhairle agus cúnamh ar fáil go fial, flaithiúil i gcónaí. Cabhraíonn an cur
chuige comhoibritheach go mór le forbairt go leor saincheisteanna san earnáil.
Buíochas le Foras na Gaeilge
Buíochas mór le Foras na Gaeilge a chabhraíonn linn an clár oibre a chur i gcrích trí obair na heagraíochta a
mhaoiniú. Is mór againn an tacaíocht ó fheidhmeannas an Fhorais agus an comhoibriú atá idir an dá eagraíocht.
Buíochas ar leith le Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach, Edel Ní Chorráin, Leas-Phríomhfheidhmeannach, Joe
Ó Coinne, Stiúrthóir Oideachais agus Nuala Ní Scolláin, Oifigeach Foirne.
Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach
Samhain 2019
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Rialachas agus
bainistíocht
Struchtúr na heagraíochta

Bord Stiúrtha
• Tofa go bliantúil ag baill na heagraíochta le bheith ionadaíoch ar an earnáil
• 17 san iomlan, ionadaíoch ar 6 réigiún thíreolaíocha agus 3 earnáil ar leith: bunscoileanna
Gaeltachta, bunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht agus iar-bhunscoileanna (sa Ghaeltacht
agus lasmuigh di)

Feidhmeannas
• 9 san iomlán, lánaimseartha
• Lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus i nGaeltacht na Gaillimhe

Baill
• Bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna sa Ghaeltacht agus lasmuigh di a chuireann oideachas
lán-Ghaeilge ar fáil agus a chlaraíonn mar bhaill de chuid na heagraíochta

Earnáil
• Naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht, ar bhonn 26 contae
• Bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, ar bhonn
32 contae, i gcomhphairt le Comhairle na Gaelscolaíochta ó thuaidh
• Foireann agus pobail na naíonraí agus na scoileanna; tuismitheoirí, taighdeoirí, lucht déanta
beartais, eagraíochtaí Gaeilge agus oideachais

Ballraíocht Gaeloideachas
Feidhmíonn Gaeloideachas de réir riachtanas ár gcuid ball agus na hearnála. Is féidir le haon scoil atá ag cur
oideachais lán-Ghaeilge ar fáil, sa Ghaeltacht nó lasmuigh di, clárú le bheith mar bhall de chuid na heagraíochta.
Is iad na baill a dhéanann ainmniúcháin do Bhord Stiúrtha na heagraíochta, agus a mholann rúin le dul i bhfeidhm
ar a chlár oibre. Eagraíonn Gaeloideachas Cruinniú Ginearálta gach uile bhliain le baill an Bhoird a thoghadh agus
le deis a thabhairt do na scoileanna atá cláraithe linn rúin a mholadh.
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Ballraíocht Gaeloideachas, 2014-2018
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Tá feachtas láidir ballraíochta á rith ó thús Mheán Fómhair 2019 d’fhonn líon na mball atá ag Gaeloideachas a
mhéadú. Chláraigh 103 bunscoil agus 31 iar-bhunscoil laistigh de mhí, agus táimid ag súil leis faoi dheireadh na
tréimhse ballraíochta reatha go mbeidh ardú suntasach ann. Thit líon na mball den chéad uair le blianta in 2018,
toisc gur glacadh cinneadh an tréimhse ballraíochta a athrú ó Eanáir-Nollaig go Meán Fómhair-Lúnasa, le bheith
ag teacht leis an scoilbhliain. Táimid dóchasach, leis an méadú mór atá ag teacht ar an mballraíocht ó shin go
bhfeileann an socrú seo níos fearr do scoileanna.
Ó Mheán Fómhair 2019 ar aghaidh, tá idirdhealú á dhéanamh idir na seirbhísí a chuireann Gaeloideachas ar fáil do
bhaill agus do scoileanna nach baill iad. Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil do bhaill amháin:
•
•
•

Scéimeanna na heagraíochta, ina measc Le Chéile trí Ghaeilge agus Ar Scáth a Chéile
Cóipeanna crua d’fhoilseacháin uile na heagraíochta
Táille laghdaithe do bhaill le freastal ar ócáidí, seimineáir agus comhdhálacha na heagraíochta, ina measc
an Tionól Forbartha agus an Chomhdháil RSO

Ról an Bhoird Stiúrtha
Tugann Stiúrthóirí Gaeloideachas aire do shócmhainní na cuideachta (sealbha, maoin agus airgead). Is féidir na
dualgais a rangú in dhá aicme:
•
•

dualgais faoin dlí coitianta, arna gcruthú ar dtús sna cúirteanna; agus
dualgais faoin reachtaíocht, arna leagan síos in Acht na gCuideachtaí.

Dualgais faoin dlí coitianta
1. Ní mór do stiúrthóirí gníomhú de mheon macánta agus ar mhaithe le leas na cuideachta.
2. Ní mór do stiúrthóirí gníomhú go macánta agus go cúramach i ndáil leis an gcuideachta.
3. Ní mór do stiúrthóirí gníomhú de réir bhunreacht na cuideachta agus an dlí.
4. Ní ceart do stiúrthóirí a gcuid cumhachtaí a úsáid le haghaidh gnóthachan pearsanta nó chun tairbhe daoine
eile agus chun aimhleas na cuideachta.
5. Ní mór do stiúrthóir an cúram cuí, an scil chuí agus an dúthracht chuí a úsáid i mbun gníomhaíochta.
Dualgais reachtúla
1. Eolas pearsanta a nochtadh
2. Leasanna pearsanta a nochtadh
3. Taifid airgeadais a choimeád
4. Iniúchóireacht a shocrú
5. Tuairiscí do na comhaltaí
6. Cruinnithe a thionól
7. Taifid de chruinnithe a choimeád
8. Cláir a choimeád
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Comhdhéanamh an Bhoird
De réir Airteagail Comhlachais Gaeloideachas, is féidir uasmhéid de sheachtar stiúrthóir déag a bheith ar Bhord
Stiúrtha na heagraíochta, atá comhdhéanta mar seo a leanas:
•

An tUachtarán, an Leas-Uachtarán agus an tIar-Uachtarán don
tréimhse díreach caite

•

6 stiúrthóir ainmnithe ag na 6 réigiún

•

6 stiúrthóir atá comhdhéanta de bheirt as gach ceann de na
hearnálacha seo a leanas:

•

•

Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

•

Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

•

Earnáil na nIar-bhunscoileanna

3 stiúrthóir a bheidh comhthofa ag an mBord Stiúrtha chun
cothromaíocht inscne, earnála, saintaithí agus
rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara inmheánacha i
gcomhdhéanamh an Bhoird a dheimhniú.

Baineann ollfhreagracht iomlán do gach réimse leis an mBord Stiúrtha.
Na réimsí oibre agus oibriúcháin de chuid na heagraíochta a bhaineann
leis an mbord amháin ná:
1.

Pleananna straitéiseacha na heagraíochta agus na buiséid bhliantúla
feidhmiúcháin a fhaomhadh

2.

Dlíthíocht

3.

Ceapadh agus briseadh as post bhaill an bhoird móide na gCoistí

LeasUachtarán

Uachtarán

IarUachtarán

Comhairleacha meithleacha
4.

Ceapadh agus briseadh as post an fheidhmeannais

5.

Ceapadh agus briseadh as post an Iniúchóra

6.

Athbhreithniú bliantúil ar an gcóras rialaithe inmheánach agus
an córas iniúchta riosca

Coistí comhairleacha agus meithleacha oibre
Tá Coistí Comhairleacha agus Meithleacha Oibre ag Bord Stiúrtha Gaeloideachas le réimsí spriocaitheanta a phlé
d’fhonn próiseas cinnteoireachta an Bhoird Stiúrtha a éascú. Cuirtear gach tuairisc agus moladh ó na coistí agus
na meithleacha faoi bhráid an Bhoird lena bhfaomhadh. Coistí Comhairleacha agus Meithleacha Oibre reatha na
heagraíochta ná:
1.

Coiste Comhairleach Riaracháin agus Rialachais

2.

Coiste Comhairleach do na Luathbhlianta Lán-Ghaeilge

3.

Coiste Comhairleach maidir le Riachtanais Speisialta Oideachais

4.

Meitheal don Tionól Forbartha

5.

Meitheal don Chumarsáid

6.

Meitheal Ghaeltachta
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Tinreamh ag na cruinnithe Boird
Ainm

12.01.2019

02.03.2019

06.04.2019

18.05.2019

14.09.2019

19.10.2019

Fíona Uí Uiginn

√

√

√

√

√

√

Seán Ó hArgáin

√

√

Leithscéal

Leithscéal

√

√

Anna Ní Chartúir

√

√

√

√

√

√

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

√

√

√

√

√

√

Dealgan Ó Ciarubháin

√

√

√

√

√

Leithscéal

Cormac Ó Tuairisg

√

√

√

√

Leithscéal

√

Mícheál Ó Broin

√

√

√

Leithscéal

Leithscéal

Leithscéal

Laura Ní Chathasaigh

√

√

√

√

√

√

Máire Ní Choncheanainn

√

Leithscéal

√

√

Leithscéal

√

Mícheál Ó Ceoinín

√

√

Leithscéal

√

√

√

Mícheál S Mac Donnacha

√

√

√

√

√

√

Mairéad Ní Chualáin

√

√

√

Leithscéal

√

√

John Joe Mac Íomhair

√

Leithscéal

√

√

Leithscéal

Leithscéal

Ruairí Ó Catháin

Leithscéal

√

Leithscéal

√

Leithscéal

Leithscéal

Aodh Mac Craith

√

√

√

Leithscéal

√

Leithscéal

Cathnia Ó Muircheartaigh

√

√

√

√

Leithscéal

Leithscéal

Antóin Delap

√

√

√

√

Leithscéal

√

Jacqueline de Brún

Leithscéal

√

√

Leithscéal

√

√

Bainistíocht riosca
Tá clár riosca á fhorbairt ag Gaeloideachas i láthair na huaire, agus an eagraíocht ag ullmhú i dtreo an Cód
Rialachais a chur i bhfeidhm.

Coimhlintí leasa
De réir pholasaí Gaeloideachas mar a bhaineann le coimhlintí leasa:
Sainmhíniú
•
Tuigimid coimhlint leasa mar cheann a thagann chun cinn nuair a bhíonn leasanna príobháideacha in
iomaíocht le dualgais chomhalta boird feidhmiú ar son leas na heagraíochta i gcónaí.
•
Is é is ciall le coimhlint dílseachta nuair atá nó a cheaptar go bhfuil comhalta boird faoi thionchar breithnithe
seachas leas is fearr na heagraíochta
•
D’fhéadfadh coimhlintí dílseachta bheith sách dáiríre agus go mbeidís ina gcoimhlintí leasa
Próiseas
•
Ní mór do gach comhalta boird insint don chomhlacht rialaithe má chreideann sé/sí go bhfuil coimhlint leasa
nó dílseachta aige/aici maidir le ceist a bhfuil cinneadh le déanamh air ag cruinniú
•
Ba cheart do chomhalta boird ar bith a mhothaíonn go bhfuil coimhlint leasa nó dílseachta nach bhfuil á
tabhairt le fios a ardú lena phlé
•
Má chinneann an comhlacht rialaithe nach bhfuil aon choimhlint leasa ná dílseachta ann, rachaidh an
cruinniú ar aghaidh mar is gnáth
•
Má chinneann an comhlacht rialaithe go bhfuil coimhlint dílseachta ann, cuirfear sna miontuairiscí é agus
rachaidh an cruinniú ar aghaidh mar is gnáth
•
Má chinneann an comhlacht rialaithe go bhfuil coimhlint dílseachta ann atá sách tromchúiseach gur coimhlint
leasa atá ann, caithfear leis mar sin
•
Má chinneann an comhlacht rialaithe go bhfuil coimhlint leasa ann, caithfidh na comhaltaí boird atá i gceist an
cruinniú a fhágáil go sealadach fad agus a dhéantar cinneadh faoin gceist
•
Nuair a fhilleann siad, ba cheart an cinneadh a tógadh a insint do na comhaltaí boird
•
Taifeadtar coimhlintí leasa i miontuairiscí an chruinnithe.
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Deimhniú um chomhlíonadh cóid chleachtais
Tá Gaeloideachas ag tabhairt faoin gCód Rialachais a chur i bhfeidhm faoi láthair agus tá sé d’aidhm againn é a
bheith i bhfeidhm san athbhliain.
Tá Gaeloideachas cláraithe mar bhrústocaire agus déanann an eagraíocht tuairisciú ar ghníomhaíochtaí
brústocaireachta gach ceithre mhí, faoi mar a leagtar amach san Acht um Brústocaireacht a Rialáil. Tá na tuairiscí
seo ar fáil don phobal ar an gClár Brústocaireachta, www.lobbying.ie.

Ráiteas maidir le cumarsáid
Déantar eolas Gaeloideachas a scaipeadh ar naíonraí agus scoileanna trí chor poist, ríomhphoist, nuachtlitreacha,
suíomh gréasáin na heagraíochta agus na meáin shóisialta. D’fhéadfaí go ndéanfaí forbairt ar scaipeadh eolais trí
théacsanna agus eile, agus baineann an treoir thíos sa chás sin freisin.
I gcás iarratas ó dhaoine agus eagraíochtaí seachtracha, naíonraí, scoileanna agus eile, is faoi dhiscréid na
heagraíochta glacadh nó gan ghlacadh le hiarratais le heolas a scaipeadh ar a s(h)on. Glacfar cinneadh faoi eolas a
scaipeadh ón eagraíocht bunaithe ar nádúr an iarratais, cineál an ábhair, agus a oiriúnacht agus tionchair.
•

•
•
•
•
•
•

Cuirfear séanadh le heolas a scaipfear ar son tríú páirtí: Tá an fógra seo á roinnt ag Gaeloideachas mar eolas
amháin. Ní féidir le Gaeloideachas glacadh le dliteanas i dtaobh chruinneas an eolais i bhfógraí ó thríú páirtí,
ná caighdeán na seirbhísí a sholáthraíonn siad.
Ní scaipfear eolas i gcor poist ná ar ríomhphost nach mbaineann le (i) obair na heagraíochta, ná (ii) beartais a
bhaineann go dlúth le hobair na naíonraí agus scoileanna.
Ní mór don eagraíocht a bheith neamhchlaonta agus neamhpholaitiúil le gach eolas a sheoltar amach óna
cuntas.
Ní scaipfear eolas ó pháirtithe polaitiúla ná ó eagraíochtaí, naíonraí, scoileanna ná daoine ina bhféadfadh
claonadh polaitiúil a bheith i gceist, go háitiúil agus go náisiúnta, gan réamhscagadh a dhéanamh air.
Ní scaipfear eolas ó pháirtithe polaitiúla ná ó eagraíochtaí, naíonraí, scoileanna ná daoine a bhfuil mar aidhm
acu airgead a thiomsú chun leasa páirtí ar bith.
Cinnteofar i ngach cás go bhfuil gach comhfhreagras gairmiúil agus neamhchlaonta, agus gur féidir leis an
eagraíocht seasamh leis.
Is gá go mbeadh eolas atá le scaipeadh i nGaeilge, nó go mbeadh leagan Gaeilge de ar fáil. Ní féidir le
Gaeloideachas seirbhís aistriúcháin ná léamh profaí a chur ar fáil.

Cuireann Gaeloideachas eolaire poiblí ar fáil do naíonraí agus scoileanna ar shuíomh gréasáin na heagraíochta.
Coinneofar an t-eolaire seo suas chun dáta, a oiread agus is féidir.
•

•

•

I gcás iarratas ó dhaoine agus eagraíochtaí seachtracha, is faoi dhiscréid na heagraíochta cóip bhog nó chrua
den eolaire a chur ar fáil. Glacfar cinneadh bunaithe ar nádúr an iarratais, a oiriúnacht agus tionchair. Ní
chuirfear cóip den eolaire ar fáil ina bhfuil seoltaí ríomhphoist na naíonraí agus scoileanna iniata.
Ní roinnfear sonraí teagmhála pearsanta nó eolas maidir le duine aonair le haon tríú páirtí gan cead an duine
sin a bheith faighte ag Gaeloideachas roimh ré. Glacfar cinneadh maidir le cead an duine a lorg a s(h)onraí a
roinnt bunaithe ar nádúr an iarratais, a oiriúnacht agus tionchair.
Is féidir go dtabharfar lipéid chrua le seoltaí poist na naíonraí agus scoileanna amach do thríú páirtithe ar
bhonn ócáide, bunaithe ar nádúr an iarratais, a oiriúnacht agus tionchair, agus faoi dhiscréid na heagraíochta.

Ráiteas maidir le comhdheiseanna
Tá Gaeloideachas tiomanta do chomhdheiseanna agus tá cleachtais i bhfeidhm aige i ndáil le rochtain ar
fhostaíocht, ar choinníollacha fostaíochta, rochtain ar oiliúint agus ar thaithí, ardú céime nó athghrádú post, agus
rangú post. Ní dhéanfar cinntí ag tagairt do na forais seo mura bhfuil siad ina gcritéir dhlisteanacha sa chás
áirithe, arna cheadú ag an reachtaíocht.

Bainistiú feidhmíochta
Is é polasaí Gaeloideachas ná go gcuirtear deis chothrom ar fáil do gach fostaí tacaíocht agus breithmheas a fháil
ar a c(h)uid feidhmíochta de réir córais agus próisis atá trédhearcach agus tacúil chun críche feidhmiú go
héifeachtach. Cuimsíonn an polasaí cur chuige neamhfhoirmiúil trínar féidir leis an bhfostaí agus an bainisteoir
líne riachtanais agus feidhmiú an chláir oibre a phlé agus a aontú de réir mar is gá, agus cur chuige níos foirmiúla.
Tá dhá chéim sa chóras foirmiúil seo:
1.
2.

Pleanáil Feidhmíochta chun tosaigh le cur i gcrích faoi dhó sa bhliain: Nollaig don tréimhse ó Eanáir go
Meitheamh agus Meitheamh don tréimhse ó Iúil go Nollaig.
Tuairisciú ar Ghnóthú Sprice le cur i gcrích go míosúil agus bunaithe ar na spriocanna a aithníodh i gCéim 1
thuas nó aon spriocanna eile a tháinig aníos lasmuigh de sin.

I gcás aon tearcfheidhmíocht nó feabhsúchán atá le cur i gcrích, aontófar plean feabhsúcháin don fhostaí, de réir
an chórais atá leagtha amach.
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Tuairisciú airgeadais don bhliain
dar críoch an 31 Nollaig 2018
Ioncam
Foinsí Ioncaim 2018

Bunmhaoiniú Fhoras na Gaeilge 94%

Maoiniú breise Fhoras na Gaeilge 1%

Táillí ballraíochta na scoileanna 1%

Ioncam mar a bhain leis an Tionól 3.5%

Ioncam ón Scéim iasachta trealaimh <1%

Bunmhaoiniú
Tagann bunmhaoiniú Gaeloideachas ó Fhoras na Gaeilge, agus ceadaíodh deontas de €708,562 don eagraíocht do
2018. Ceadaítear an deontas bunaithe ar Phlean Bliana de réir fheidhmeanna na heagraíochta, thíos, atá
comhaontaithe le Foras na Gaeilge.
Cheadaigh Foras na Gaeilge maoiniú breise ar bhonn eisceachtúil in 2018, le go mbeadh sé ar chumas
Gaeloideachas acmhainní breise a fhorbairt d’fheachtas bolscaireachta, chomh maith le foilseacháin dírithe ar
naíonraí agus forbairt scoileanna nua. €10,000 san iomlán a ceadaíodh do na tionscadail bhreise seo.
Feidhmeanna Gaeloideachas
• Tacaíocht, ionadaíocht agus abhcóideacht thar cheann phobail na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.
Struchtúir agus tacaíocht chuí a mholadh don Stát agus na páirtithe cuí, a thacóidh le soláthar iomlán trí
mheán na Gaeilge atá ag freastal ar riachtanais na bpobal agus a éascóidh soláthar oideachais den scoth trí
Tacaíocht agus abhcóideacht thar cheann pobal na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht chun struchtúir chuí a
mholadh don Stát agus na páirtithe cuí, a thacóidh le soláthar iomlán trí mheán na Gaeilge atá ag freastal ar
riachtanais na bpobail agus a éascóidh seirbhísí luathbhlianta den scoth trí mheán na Gaeilge.
• Pleanáil, tacaíocht agus gníomhú i dtreo soláthair nua tumoideachais in earnáil na réamhscolaíochta
(lasmuigh den Ghaeltacht), bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chur ar
fáil de réir mar is cuí de réir cur chuige comhoibrithigh agus comhleanúnaigh.
• Cur chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo chumarsáide a éascú i ngach gné de phobail an oideachais lánGhaeilge agus Gaeltachta ag na trí leibhéal. Tacú le tograí forbartha Gaeilge dírithe ar na pobail sin i
ndlúthchomhar le ceanneagraíochtaí mar atá aitheanta ag Foras na Gaeilge, agus páirtithe leasmhara eile.
• Seirbhís chuimsitheach agus údarásach eolais agus tacaíochta a chur ar fáil don mhórphobal agus do
phobail an oideachais lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta ag na trí leibhéal maidir leis an gcóras tumoideachais
ina iomláine agus maidir le bheith in ann teacht ar sholáthar trí Ghaeilge.
• 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.
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•

•

•
•

Comhoibriú le forais chuí Stáit agus le páirtithe leasmhara eile chun críche soláthair um fhorbairt ghairmiúil
chuí a bheith ar fáil do bhaill foirne san earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta ag na trí leibhéal le
caighdeán ard tumoideachais a éascú. Comhoibriú le páirtithe leasmhara an tuaiscirt chun críche
comhroinnte dea-chleachtais idir forais tumoideachais.
Tacú le comhroinnt an dea-chleachtais trí Thionól Forbartha bliantúil a eagrú móide seimineáir ar théamaí na
Comhdhála le freastal ar phobail an oideachais lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta ag na trí leibhéal, agus é sin i
gcomhair le heagrais eile, más cuí.
Pleananna straitéiseacha agus oibríochtúla a réiteach mar aon le tionscadail chomhpháirtíochta a chur i
gcrích le comhpháirtithe eile ar an bhFóram Comhpháirtíochta, mar atá aitheanta ag Foras na Gaeilge.
Iarratais thráthúla ar mhaoiniú a chur faoi bhráid Fhoras na Gaeilge bunaithe ar na feidhmeanna thuasluaite.

Ioncam ó fhoinsí eile
Ghnóthaigh Gaeloideachas ioncam de €10,140 in 2018 trí tháille bhallraíochta €65 a ghearradh ar na scoileanna
atá mar bhaill de chuid na heagraíochta. Coinnítear an t-ioncam seo i gCuntas Reatha 2 de chuid na heagraíochta.
Baineann an t-airgead a thagann isteach go dtí Cuntas 2 leis an táille bhallraíochta a ghintear ó scoileanna agus
aon ioncam eile nach mbaineann le tograí nó tionscadail atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Déantar caiteachas as an gcuntas seo ar ábhair
bholscaireachta agus eile a chreideann an eagraíocht
a bheith chun leasa bhaill na heagraíochta agus nach
bhfuil maoiniú eile ar fáil chuige. Úsáideadh airgead ón
gcuntas seo in 2018 le paca ballraíochta nua a fhorbairt
dár mbaill, le Plean Straitéiseach Gaeloideachas a
chló agus le páirtmhaoiniú a dhéanamh ar
fhoilseachán nua, Taiscéalaí Teanga, i gcomhpháirt
le Mother Tongues.
Ghnóthaigh Gaeloideachas ioncaim eile trí íocaíochtaí
ar sheirbhís a bhain le tionscadail agus scéimeanna na
heagraíochta; scéim iasachta trealaimh do naíonraí,
táillí mar a bhain le Tionól Forbartha Gaeloideachas i
bpáirt le COGG agus ranníocaíocht COGG don imeacht
céanna. Rinneadh an t-ioncam seo a athinfheistiú i
dtionscadail agus scéimeanna.
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Caiteachas
Réimsí Caiteachais 2018

24%

63%
13%

Acmhainní foirne agus seirbhísí comhairliúcháin

Costais reatha - cíos, trealamh, táillí, árachas

Acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí

Acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí
Tá cur síos ar acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí na heagraíochta ar fáil i dTuairisc an
Ardfheidhmeannaigh ar obair na heagraíochta. Ba iad na gníomhaíochtaí is mó sa réimse seo ná:
•
•
•
•

Le Chéile Trí Ghaeilge, a thug deis do 214 naíonra agus scoil páirt a ghlacadh in imeachtaí faoin scéim in 2018
Forbairt, dearadh agus cló de bhreis agus 20 foilseachán, idir ábhar do thuismitheoirí agus threoirleabhair do
naíonraí agus scoileanna
Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG, agus comhdháil lae ar riachtanais speisialta oideachais
Cuairteanna comhairliúcháin le naíonraí agus scoileanna, agus ionadaíocht thar ceann na hearnála ag
cruinnithe.

Acmhainní foirne agus seirbhísí comhairliúcháin
Is ionann foireann Gaeloideachas agus seirbhís tacaíochta, chomhairliúcháin agus cúnaimh Gaeloideachas do na
scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, mar aon leis na naíonraí. Déanann foireann na heagraíochta
feidhmeanna uile na heagraíochta a chur i gcrích mar aon le spriocanna straitéiseacha na heagraíochta, de réir
mar a aithnítear sa Phlean Straitéiseach 2018-2022 iad.
Bandaí Tuarastail
• Ball foirne amháin ar €20,000 – 30,000
• Beirt foirne ar €30,000 – 40,000
• Triúr foirne ar €40,000 – 50,000
• Beirt foirne ar €50,000 – 60,000
• Ball foirne amháin ar €80,000 – 90,000
Pinsin
Tá scéim pinsin ag Gaeloideachas le Irish Life. Tá deis ag gach fostaí a bheith rannpháirteach sa scéim seo nuair a
thosaíonn sé/sí a c(h)uid fostaíochta. Déanfaidh an eagraíocht ranníocaíocht suas le 5% de thuarastal an fhostaí
sa scéim pinsin. Féadfaidh fostaithe suas le 20% dá dtuarastal a chur sa scéim. Is féidir le fostaithe Ranníocaíocht
Shaorálach Bhreise a dhéanamh chomh maith.

Costais reatha
Tá oifigí ar cíos ag Gaeloideachas i mBaile Átha Cliath agus i nGaeltacht Chonamara. Sa áireamh sna costais
reatha tá na costais a bhaineann leis na hoifigí seo a rith, taisteal agus cothabháil na foirne agus Stiúrthóirí na
heagraíochta agus na táillí proifisiúnta mar a bhaineann le hairgeadas, árachas agus rialachas na heagraíochta.
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Gaeloideachas

(Cuideachta Faoi Theorainn
Ráthaíochta Gan Scairchaipteal)

Ráitis Airgeadais
Don Bhliain Dar Críoch
an 31 Nollaig 2018

Halla Naomh Phádraig
Institiúid Oideachais Marino
Ascaill Uí Gríofa
Baile Átha Cliath D9 K4P6

Clár

32

EOLAS

31

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ

32

RÁITEAS AR IONCAM AGUS AR CHAITEACHAS 39

RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ

34

CLÁR COMHARDAITHE

40

DEARBHÚ STIÚRTHÓIRÍ

35

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS

41
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Eolas
Stiúrthóirí

Fíona Uí Uiginn
Anna Ní Chartúir
Seán Ó hArgáin
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin
Dealgan Ó Ciarubháin
Máire Ní Choncheanainn
Cathnia Ó Muircheartaigh
Seán Seosamh Mac Íomhair
Mícheál Ó Broin
Cormac Máirtín Ó Tuairisg
Máiréad Nic Chualáin
Mícheál S Mac Donnacha
Mícheál Ó Ceoinín
Ruairí Ó Cathain
Aodh Mac Craith
Laura Ní Chathasaigh
Antóin Delap
Jacqueline de Brún
Sinéad Ní Shúilleabháin
Colm Séamus Ó Fátharta

Uachtarán
Iar-Uachtarán
Leas-Uachtarán
Rúnaí
Cisteoir
Oifigeach Caidrimh Poiblí

(ó 24 Feabhra 2018)
(ó 24 Feabhra 2018)
(ó 16 Samhain 2018)
(ó 24 Feabhra 2018)
(ó 12 Eanáir 2019)
(go 15 Samhain 2018)
(go 15 Samhain 2018)

Rúnaí

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Oifig Chláraithe

Halla Naomh Phádraig
Institiúid Oideachais Marino
Ascaill Uí Ghríofa
Baile Átha Cliath D9 K4P6

Uimhir Chláraithe

317146

Uimhir CHY

13520

Uimhir an Rialálaí Carthanas

20042394

Baincéirí

Bainc Aontas Éireann
40/41 Sráid an Fheistí
Baile Átha Cliath 2

Iniúchóir

Dáithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte,
Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta
75 Páirc Weston
Baile an Teampaill
Baile Átha Cliath D14 HW58
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Tuarascáil na Stiúrthóirí
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
Cuireann na stiúrthóirí a ráitis airgeadais don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 faoi bhráid na gcomhaltaí.
PRÍOMHGHNÍOMHACHTAÍ
Corpraíodh Gaeloideachas i 1999 faoin ainm “Gaelscoileanna Teoranta” le teacht mar chomharba ar eagraíocht
neamhchorpraithe “Gaelscoileanna” a bunaíodh i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht
d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Ó Iúil 2014 tá
Gaeloideachas freagrach mar cheanneagraíocht as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas laistigh agus
lasmuigh den Ghaeltacht agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge ar bhonn 26 chontae.
TORTHAÍ NA BLIANA AGUS STAID CÚRSAÍ AR 31 NOLLAIG 2018
Tá an ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas agus an clár comhardaithe don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018
ar leathanaigh 13 go 16. Tá toradh na bliana le léamh sa ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ar leathanach 13.
Tá staid chúrsaí na cuideachta léirithe ar an gclár comhardaithe ar leathanach 14.
COTHROMAS
Tá gluaiseacht an chothromais léirithe i Nóta 4 de na Nótaí ar na ráitis airgeadais ar leathanach 13.
STIÚRTHÓIRÍ
Is iad seo leanas na stiúrthóirí a bhí ann le linn na bliana:
Fíona Uí Uiginn, Uachtarán

Máiréad Nic Chualáin

Anna Ní Chartúir. Iar-Uachtarán

Mícheál S Mac Donnacha

Seán Ó hArgáin. Leas-Uachtarán

Mícheál Ó Ceoinín

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Rúnaí

Ruairí Ó Cathain (ó 24 Feabhra 2018)

Dealgan Ó Ciarubháin, Cisteoir

Aodh Mac Craith(ó 24 Feabhra 2018)

Máire Ní Choncheanainn, Oifigeach Caidrimh Poiblí
Cathnia Ó Muircheartaigh

Laura Ní Chathasaigh (ó 16 Samhain 2018)

Seán Seosamh Mac Íomhair

Antóin Delap (ó 24 Feabhra 2018)

Mícheál Ó Broin

Jacqueline de Brún (ó 12 Eanáir 2019)

Cormac Máirtín Ó Tuairisg

Sinéad Ní Shúilleabháin (go 15 Samhain 2018)
Colm Séamus Ó Fátharta (go 15 Samhain 2018)

De réir an Bhunreachta éiríonn na stiúrthóirí go léir as oifig ag an gcruinniú cinn bhliana agus, iad a bheith
inainmnithe, cuireann siad iad féin ar fáil le bheith atofa.
Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach.
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Tuarascáil na Stiúrthóirí
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
(ar leanúint)
IMEACHTAÍ TÁBHACHTACHA Ó DHEIREADH NA BLIANA
Ní raibh aon imeachtaí tábhachtacha a bhaineann leis an gcuideachta ó dheireadh na bliana.
FORBAIRTÍ AMACH ANSEO SA GHNÓTHAS
Leanfaidh an chuideachta ag feidhmiú faoi mar atá sí faoi láthair sa bhliain seo chugainn.
TAIFID CHUNTASAÍOCHTA
Is iad na céimeanna a ghlacann na stiúrthóirí chun slánú a dhéanamh de go bhfuil coinníollacha Alt 281 go 285 de
Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choimeád á gcomhlíonadh ná: na
polasaithe agus na nósmhaireachtaí riachtanacha a fheidhmiú chun idirbhearta a chlárú; foireann chuntasaíochta
chumasach, le taithí oiriúnach, a fhostú; agus dóthain acmhainní a sholáthar chun chúram a dhéanamh de na taifid
chuntasaíochta. Coimeádtar na taifid chuntasaíochta ag oifig chláraithe na cuideachta.
INIÚCHÓIR
Chuir Dáithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte agus Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta, in iúl go bhfuil sé
toilteanach leanúint in oifig de réir Alt 383(2), Acht na gCuideachtaí 2014.

Ar son na stiúrthóirí
FÍONA UÍ UIGINN
DEALGAN Ó CIARUBHÁIN
Stiúrthóirí
6 Aibreán 2019
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí Stiúrthóirí
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil na stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlíthe agus
rialachán oiriúnacha.
De réir dlí cuideachta tá iallach ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhair gach bliana airgeadais. De
réir an dlí roghnaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais 102
agus bhain siad leas as an díolúine i gCTA102 Alt 1A ón gceangalais chun ráiteas sreabhadh airgid a ullmhú toisc
go bhfuil an chuideachta rangaithe mar chuideachta bheag. De réir dlí cuideachtaí ní foláir do na stiúrthóirí gan
ráitis airgeadais a fhaomhadh mura bhfuil siad sásta go dtugann siad léargas fíor cothrom ar shócmhainní,
dhliteanais agus stádas airgeadais na cuideachta amhail ar dháta dheireadh bliana airgeadais agus ar bhrabús nó
caillteanas na cuideachta don bhliain airgeadais agus go ngéilleann siad ar gach dóigh eile do Acht na
gCuideachtaí 2014.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú acu ní foláir do na stiúrthóirí:
-

polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a chur i bhfeidhm go leanúnach,

-

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama,

-

a rá ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir chaighdeán cuntasaíochta is infheidhme, na caighdeáin sin
a aithint agus tionchar agus cúiseanna imeachta ábhartha ó na caighdeáin sin a nótáil, agus

-

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin sa chás go bhfuil sé mí-oiriúnach a
cheapadh go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.

Tá na stiúrthóirí freagrach as a áirithiú go gcoimeádann an chuideachta nó go gcoinníonn an chuideachta ar
coimeád taifid chuí chuntasaíochta a mhíníonn agus a chláraíonn mar is ceart idirbhearta na cuideachta, a
chuireann ar a gcumas am ar bith sócmhainní, dliteanais, stádas airgeadais agus brabús agus caillteanas na
cuideachta a aimsiú le cruinneas réasúnta, a chuireann ar a gcumas a áirithiú go gcloíonn na ráitis airgeadais agus
tuarascáil na stiúrthóirí le hAcht na gCuideachtaí 2014.
Tá siad freagrach freisin as sócmhainní na cuideachta a chosaint agus dá réir sin as céimeanna réasúnta a
ghlacadh chun calaois agus gnóthaí cama eile a chosc agus a aimsiú.

Ar son na stiúrthóirí
FÍONA UÍ UIGINN
DEALGAN Ó CIARUBHÁIN
Stiúrthóirí
6 Aibreán 2019
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Dearbhú Stiúrthóirí
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
Tá na ráitis airgeadais ar leathanaigh 13 go 16 á bhfaomhadh ag an stiúrthóirí agus deimhníonn siad go bhfuil siad
freagrach astu, roghnú polasaithe cuntasaíochta cuí san áireamh, iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach agus
na breithiúnais thacaíochta a dhéanamh ar bhunús réasúnta agus stuama. Ullmhaíodh iad ar bhunús gnóthais
leantaigh ar an mbonn go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.
Deimhníonn na stiúrthóirí gur chuir siad taifid chuntasaíochta uile na cuideachta ar fáil don iniúchóir agus tugadh
dó an fhaisnéis go léir atá riachtanach chun na ráitis airgeadais a ullmhú.
Deimhníonn na stiúrthóirí, chomh fada agus is eol dóibh agus a chreideann siad, go léiríonn na ráitis airgeadais
idirbhearta uile na cuideachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018.

Ar son na stiúrthóirí
FÍONA UÍ UIGINN
DEALGAN Ó CIARUBHÁIN
Stiúrthóirí
6 Aibreán 2019
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Tuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách
do na Comhaltaí
Tuarascáil ar an iniúchadh ar na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais do Gaeloideachas (“an Chuideachta”) don bhliain dar críoch an 31
Nollaig 2018 ar leathanaigh 13 go 16 ar a n-áirítear an Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas, an Clár
Comhardaithe agus nótaí ar na ráitis airgeadais ar a n-áirítear achoimre ar na polasaithe suntasacha
cuntasaíochta mar atá leagtha amach i Nóta 1. Is é an creat tuairiscíochta airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus
iad á n-ullmhú ná dlí na hÉireann agus Caighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102, a bhfuil feidhm leis i bPoblacht na
hÉireann agus sa Ríocht Aontaithe.

Tuairimí agus conclúidí ag eascairt as m’iniúchadh
I dtaca leis na ráitis airgeadais, i mo thuairimse
•
•
•

tugann siad léargas fíor cothrom ar na sócmhainní, na dliteanais agus ar staid airgeadais na Cuideachta ar an
31 Nollaig 2018 agus ar a toradh don bhliain a chríochnaigh ansin;
ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir Chaighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102; agus
ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir cheangaltais Acht na Cuideachtaí 2014.

Bunús na Tuairime
Stiúraigh mé m’iniúchadh faoi réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire) {CII (Éire)} agus an dlí atá i
bhfeidhm. Tá cur síos breise ar mo fhreagrachtaí faoi réir na gcaighdeán seo sa chuid de mo thuarascáil dar
teideal Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar an ráitis airgeadais. Táim neamhspleách ar an
gCuideachta faoi réir na gceangaltas eiticiúla a bhaineann le m’iniúchadh ar ráitis airgeadais in Éirinn, ar a náirítear Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí in Éirinn, a d’eisigh Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na
hÉireann (ÚMICÉ) agus chomhlíon mé mo chuid dualgas eiticiúla eile faoi réir na gceangaltas seo [ar a n-áirítear
Alt 6 den Chaighdeán Eiticiúil – Forálacha ar fáil d’Aonáin Bheaga (FafAB) (2017) faoi réir na gcúinsí atá leagtha
amach i Nóta 10 ar na ráitis airgeadais].
Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta a fuair mé dóthanach agus cuí le go mbeadh bunús le mo thuairim.

Tátail a bhaineann le gnóthas leantach
Níl aon ní le tuairisciú agam i dtaca leis na cúrsaí seo a leanas a bhfuil dualgas orm faoi réir CII (Éire) a thuairisciú
libh nuair:
•
•

nach bhfuil an úsáid a bhaineann na stiúrthóirí as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh, agus na ráitis
airgeadais á n-ullmhú, cuí; nó
nár nocht na stiúrthóirí sna ráitis airgeadais aon éiginnteachtaí ábhartha aitheanta a d’fhágfadh faoi amhras
suntasach cumas na Cuideachta chun leanúint de bheith ag baint úsáide as bonn cuntasaíochta an ghnó
leantaigh ar feadh tréimhse dhá mhí déag ar a laghad ón dáta ar a n-údaraítear eisiúint na ráiteas airgeadais.

Eolas Eile
Tá na stiúrthóirí freagrach as an eolas eile. Cuimsíonn an t-eolas eile an t-eolas úd atá sa tuarascáil bhliantúil cé
is moite de na ráitis airgeadais agus de mo thuarascáil orthusan. Ní chlúdaíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais
an t-eolas breise agus, seachas an méid atá ráite go sonrach i mo thuarascáil, ní thugaim aon tátal dearbhaithe
orthusan.
I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, tá freagracht orm an t-eolas breise a léamh agus, é sin á dhéanamh
agam, cíoradh a dhéanamh féachaint an bhfuil an t-eolas eile neamhréireach go bunúsach leis na ráitis airgeadais
nó le heolas ar tháinig mé air agus mé i mbun an iniúchta, nó a fheictear dom a bheith míshonraithe go hábhartha
ar aon dóigh eile. Má thagaim ar aon neamhréireacht ábhartha nó aon mhíráiteas follasach tá dualgas orm a
chinneadh cé acu an bhfuil, nó nach bhfuil, aon mhíráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais nó aon mhíráiteas
ábhartha san eolas eile. Má thagaim ar an dtuairim, agus an tuairim bunaithe ar an obair atá déanta agam, go
bhfuil míráiteas ann san eolas breise, tá dualgas orm é sin a thuairisciú.
Níl aon ní le tuairisciú agam i dtaca leis seo.
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Tuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách
do na Comhaltaí
(ar leanúint)
Tuairimí faoi nithe eile atá leagtha síos in Acht na gCuideachtaí 2014
Agus é bunaithe ar a obair a rinne mé agus mé i mbun an iniúchta, agus air sin amháin, tuairiscím:
•
•

gurb í mo thuairim, go bhfuil an t-eolas uile atá tugtha i dtuarascáil na stiúrthóirí ag teacht leis na ráitis
airgeadais; agus
gurb í mo thuairim gur ullmhaíodh tuarascáil na stiúrthóirí faoi réir Acht na gCuideachtaí 2014.

Fuaireas gach eolas agus gach míniú a mheasaim a bheith riachtanach chun críche m’iniúchta.
Is í mo thuairim go raibh taifid chuntasaíochta na Cuideachta dóthanach le go bhféadfaí na ráitis airgeadais a
iniúchadh go héasca agus mar is cuí agus go bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid chuntasaíochta.

Ábhair a bhfuil dualgas orm a thuairisciú mar eisceacht
Agus é bunaithe ar an eolas is ar an tuiscint a fuaireas ar an gCuideachta is ar a timpeallacht agus mé i mbun an
iniúchta, níor tháinig mé ar aon mhíráiteas ábhartha i dtuarascáil na stiúrthóirí.
Leagann Acht na gCuideachtaí 2014 an dualgas orm tuairisc a thabhairt daoibh mura mbíonn an faisnéisiú faoi
luach saothair agus faoi idirbhearta na stiúrthóirí, a éilítear faoi ailt 305 go 312 den Acht, tugtha. Níl aon ní le
tuairisciú agam i dtaca leis seo.

Freagrachtaí faoi seach
Freagrachtaí na stiúrthóirí as na ráitis airgeadais
Mar atá mínithe ar bhealach níos iomláine i bhfreagrachtaí na stiúrthóirí atá leagtha amach ar leathanach 4, tá na
stiúrthóirí freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais agus as bheith sásta go dtugann siad léargas fíor cothrom,
agus as cibé rialú inmheánach a mheasann siad a bheith riachtanach chun go bhféadfaí na ráitis airgeadais a
ullmhú ar dhóigh go mbeidís saor ó aon mhíráiteas ábhartha, bíodh sé mar earráid nó mar chalaois.
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá na stiúrthóirí freagrach as cumas na Cuideachta chun leanúint air mar
ghnóthas leantach a mheas agus as nithe a bhaineann le gnóthas leantach á nochtadh acu, mar atá infheidhmithe,
agus leas á bhaint acu as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé in intinn ag bainistíocht na
Cuideachta a leachtú nó éirí as gnóthaí, nó mura bhfuil aon rogha réadúil acu ach é sin a dhéanamh.

Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar an ráitis airgeadais
Tá mar aidhmeanna agam dearbhú réasúnta a fháil faoi cé acu an bhfuil, nó nach bhfuil, na ráitis airgeadais ina niomláine saor ó aon mhíráiteas ábhartha, bíodh sé mar earráid nó mar chalaois, agus chun tuarascáil iniúchóra a
eisiúint a chuimsíonn mo thuairim. Is dearbhú d’ardchaighdeán é dearbhú réasúnta, ach ní urrús é go n-éireoidh i
gcónaí le hiniúchadh a dhéantar faoi réir CII (Éire) mírialtacht ábhartha a aimsiú nuair is ann di. Is féidir le míráitis
eascairt as calaois nó as earráid agus meastar iad a bheith ábhartha má cheaptar go réasúnta go bhféadfaidís, ina
n-aonar nó ina n-iomláine, tionchar a imirt ar thuairimí eacnamaíochta úsáideoirí a bheadh bunaithe ar bhonn na
ráiteas airgeadais seo.

Faisnéis bhreise ar scóip mo fhreagrachtaí mar iniúchóir
Mar chuid d’iniúchadh faoi réir CII (Éire), tarraingím ar bhreithiúnas gairmiúil agus coinním sceipteachas
proifisiúnta le linn an iniúchta. Thairis sin:
•

Aithním agus déanaim meastóireacht ar na rioscaí a ghabhann le míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais,
bíodh sé mar thoradh ar chalaois nó ar earráid, ar leagan amach nó ar ghnáthaimh fheidhmiúcháin an
iniúchta bheith freagrúil do na rioscaí seo, agus fianaise iniúchóireachta a aimsiú atá dóthanach agus cuí chun
bheith mar bhonn le mo thuairim. Is mó an baol nach n-aimseofaí míráiteas a d’eascair as calaois ná ceann a
d’eascródh as earráid, cionn is gur féidir le claonpháirtíocht, brionnú, easnamh d’aon ghnó, bréagléiriú nó
sárú rialachais inmheánaigh bheith i gceist le calaois.
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Tuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách
do na Comhaltaí
(ar leanúint)
•

•
•

•

Tuiscint a fháil ar an rialachas inmheánach atá ábhartha don iniúchadh chun go bhféadfaí gnáthaimh
iniúchóireachta a dhearadh a bheadh oiriúnach do na toscaí ach ní chun críche tuairim a nochtadh faoi
éifeacht rialachas inmheánach na Cuideachta.
Meastóireacht a dhéanamh ar chuibhiúlacht na bpolasaithe cuntasaíochta a úsáideadh agus ar réasúntacht na
meastachán cuntasaíochta agus na bhfaisnéisithe gaolmhara a rinne na stiúrthóirí.
Teacht ar thuairim faoi cé chomh cuí is atá úsáid bhonn cuntasaíochta an ghnó leantaigh ag na stiúrthóirí
agus, i bhfianaise na faisnéise iniúchóireachta a fuarthas, faoi cé acu an bhfuil nó nach bhfuil éiginnteacht
ábhartha ann a bhaineann le himeachtaí nó le cúinsí, a fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar chumas
na Cuideachta chun leanúint air mar ghnóthas leantach. Má thagaim ar an dtuairim gur ann d’éiginnteacht
ábhartha tá dualgas orm i mo thuarascáil iniúchóra aird a dhíriú ar an nochtadh eolais gaolmhar sna ráitis
airgeadais nó, má tá an nochtadh gan a bheith dóthanach, mo thuairimí a leasú. Tá mo chonclúidí bunaithe ar
an bhfianaise iniúchóireachta atá faighte agam suas le dáta mo thuarascáil iniúchóra. Mar sin féin,
d’fhéadfadh imeachtaí nó tosca amach anseo bheith ina gcúis le nach bhféadfadh an Chuideachta leanúint air
mar ghnóthas leantach.
Cur i láthair, struchtúr agus ábhar na ráiteas airgeadais a mheas, ar a n-áirítear na nochtaithe agus faoi cé
acu an léiríonn, nó nach léiríonn, na ráitis airgeadais bun-idirbhearta ar shlí a thugann léiriú cothrom.

Tuairiscím leosan a bhfuil freagracht as rialachas orthu i leith, i measc nithe eile, scóip agus tráthúlacht pleanáilte
an iniúchta maille le nithe suntasacha a aimsítear san iniúchadh, ar a n-áirítear aon easpa shuntasach sa
rialachas inmheánach ar tháinig mé uirthi le linn m’iniúchta.

Cuspóir m’obair iniúchóireacha agus cé do/di a bhfuil mé freagrach
Is do chomhaltaí na Cuideachta amháin, mar chomhlachas, mo thuarascáil faoi réir alt 391 d’Acht na gCuideachtaí
2014. Thug mé faoi m’obair iniúchóireachta le go dtuairisceoinn do chomhaltaí na Cuideachta na nithe úd a bhfuil
dualgas orm a thuairisciú i mo thuairisc iniúchóireachta agus ní ar aon chúis eile. Chomh fada agus is ceadmhach
dom de réir dlí, ní ghlacaim ná ní ghabhaim chugam féin freagracht as m’obair iniúchóireachta, as an tuarascáil
seo ná as na tuairimí ar tháinig mé orthu, i leith duine ar bith eile seachas i leith na Cuideachta agus comhaltaí na
Cuideachta mar chomhlachas.

Ar son na stiúrthóirí
Dáithí Ó Maolchoille
Cuntasóir Cairte
Sínithe ar a shon agus thar a cheann:
Dáithí Ó Maolchoille
Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta
75 Páirc Weston
Baile Átha Cliath D14 HW58
6 Aibreán 2019
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Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
Nótaí
Ioncam
Caiteachas
Barrachas oibreacháin ar
ghnáthghníomhachtaí roimh cháin

2018
€
748,513

2017
€
755,216

(738,891)

(743,875)

9,622

11,341

Cáin ar bharrachas ar ghnáthghníomhachtaí

3

-

-

Barrachas ar ghnáthghníomhachtaí tar éis cánach

4

9,622

11,341

Nótaí

2018
€

2017
€

180,593

169,252

9,622

11,341

190,215

180,593

Ráiteas Faoin Ioncam Uileghabhálach

Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas:
Barrachas ag tús na bliana
Barrachas na bliana
Barrachas ag deireadh na bliana
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Clár Comhardaithe
ar an 31 Nollaig 2018
Nótaí

2018
€

2017
€

130
208,656

1,251
183,033

208,786

184,284

(18,571)

(3,691)

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA

190,215

180,593

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE DLITEANAIS REATHA

190,215

180,593

COTHROMAS
Ráiteas ar ioncaim agus ar chaiteachais

190,215

180,593

SÓCMHAINNÍ REATHA
Féichiúnaithe
Airgead sa bhanc

CREIDIÚNAITHE
(iníoctha laistigh de bhliain amháin)

5

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais i gcomhréir na bhforálacha infheidhme maidir le cuideachtaí ag brath ar an gcóras
do chuideachtaí beaga agus i gcomhréir leis an Ráiteas um Thuairisciú Airgeadais 102 “An Caighdeán um
Thuairisciú Ráiteas Airgeadais infheidhme in Éirinn”, 1A den Chaighdeán sin a bheith i bhfeidhm.

Ar son na stiúrthóirí
FÍONA UÍ UIGINN
DEALGAN Ó CIARUBHÁIN
Stiúrthóirí
6 Aibreán 2019
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Nótaí ar na Ráiteas Airgeadais
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
1. POLASAÍ CUNTASAÍOCHTA
Tá oifig chláraithe na cuideachta i Halla Naomh Phádraig, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile
Átha Cliath D9 K4P6. Tá an chuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal, corpraithe i bPoblacht na
Éireann, uimhir chláraithe 317146. Is iad CHY13520 uimhir charthanach na gCoimisinéirí Ioncaim agus 20042394
uimhir an Rialálaí Charthanas. Tá an chuideachta freagrach mar cheanneagraíocht as an réimse Tumoideachas/
Gaeloideachas laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge ar bhonn 26 chontae.
Gnás Cuntasaíochta
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthais leantaigh agus faoi réir caighdeán chuntasaíochta a bhfuil
gnáth-ghlacadh leo in Éirinn agus faoi reachtaíocht na hÉireann, Acht na gCuideachtaí 2014 san áireamh, faoi réir
an Ráiteas um Thuairisciú Airgeadais infheidhme in Éirinn (FRS 102) eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú
Airgeadais.
Sócmhainní seasta
Díscríobhtar sócmhainní seasta – trealamh oifige – mar chostas reatha sa bhliain a cheannaítear iad. Tá an polasaí
seo ag teacht le bonn maoine na cuideachta.
Pinsin
Tá leasanna pinsin maoinithe thar thréimhse seirbhíse na bhfostaithe mar ranníocaíochtaí do chiste faofa. Tá na
ranníocaíochtaí curtha i gcoinne an chuntais Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse lena mbaineann siad.

2. FOSTAITHE AGUS TUARASTAIL

2018
€

20167
€

10

9

Is é líon míosúil na ndaoine a fostaíodh le linn
na bliana mar a leanas:
Feidhmeannaigh

Thit leas fostaí sa bhanda €80,000 go €90,000 i gcás fostaí amháin.
Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach.

3. CÁIN AR THORTHAÍ AR GHNÁTHGHNÍOMHACHTAÍ
Tá stádas carthanúil faighte ag an gcuideachta ó na Coimisinéirí Ioncaim a thugann faoiseamh ó cháin i leith
ioncaim nó ghnócháin chaipitiúla a úsáidtear agus atá inúsáidte chun críche aidhmeanna carthanúla amháin.
Bronnadh an stádas sin ar an gcuideachta i litir ó na Coimisinéirí Ioncaim dar dáta 14 Feabhra 2000.
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Nótaí ar na Ráiteas Airgeadais
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
(ar leanúint)
4. COTHROMAS

2018
€

2017
€

Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas:
Barrachas ag tús na bliana
Barrachas na bliana

180,593
9,622

169,252
11,341

Barrachas ag deireadh na bliana

190,215

180,593

2018
€
12,272
6,299

2017
€
3,691

18,571

3,691

5. CREIDIÚNAITHE

Cáin Fostaíochta
Creidiúnaithe ginearálta

6. STÁDAS NA CUIDEACHTA
Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal is ea an chuideachta. Tá ráthaíocht na gcomhaltaí
teoranta go €1 an chomhalta a leanann ar feadh bliana amháin tar éis deiridh le comhaltas aonair.

7. SEIRBHÍSÍ CURTHA AR FÁIL AG AN INIÚCHÓIR NEAMHSPLÉACH
Dála a lán gnóthas eile ar chóimhéid agus den chineál céanna, cuidíonn ár n-iniúchóir linn na ráitis airgeadais a
ullmhú, tuairisceáin bhliantúla a ullmhú agus a chur bhráid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí agus tuairisceáin a
ullmhú agus a chur faoi bhráid na n-údarás cánach.

8. FAOMHADH NA RÁITIS AIRGEADAIS
Ar 6 Aibreán 2019 d’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais agus d’údaraigh siad go n-eiseofaí iad.
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Cuntas Oibriúcháin
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018
Cistí
Neamh-shrianta
2018
€

Cistí
Srianta
2018
€

Iomlán

Iomlán

2018
€

2017
€

Ioncam
Deontas – Foras na Gaeilge

-

708,562

708,562

708,562

Lúide: Ganníocaíochta caiteachais i 2017

-

(5,876)

(5,876)

-

Móide: Maoiniú Breise
– Bileog ar Riachtanais Speisialta Oideachais

-

5,000

5,000

-

– Físeán ar Riachtanais Speisialta Oideachais

-

3,000

3,000

-

– Leabhrán nua ar Naíonraí

-

1,000

1,000

-

– Fógraíocht do Scoileanna Nua

-

1,000

1,000

-

-

712,686

712,686

708.562

10,140

-

10,140

10,310

Seastáin agus Ranníocaíochta COGG
ar an Tionól Forbartha

-

6,050

6,050

20,276

Táillí – Tionól Forbartha

-

19,437

19,437

14,947

Scéim Iasachta Trealaimh

-

200

200

1,121

Ioncam

10,140

738,373

748,513

755,216

Caiteachas

(5,447)

(733,444)

(738,891)

(743,875)

4,693

4,929

9,622

11,341

Ballraíocht

Barrachas na bliana
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Cuntas Oibriúcháin
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018

CAITEACHAS
Tuarastail agus Préimheanna Pinsin
Gnáthchostais Reatha:
Cíos
Árachas
Costais Oifige
Suíomh Idirlín
Taisteal agus Cothabháil
Trealamh
Táillí Bainc
Táillí Proifisiúnta - 13,649 13,649 8,753
Táillí Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta
Oiliúint Foirne
Seirbhísí/Gníomhaíochtaí:
Le Chéile trí Ghaeilge
Oiliúint ar Riachtanais Speisialta Oideachais
tríd na Réigiúin
Feachtas/ Físeán You Tube
Ábhair Bholscaireachta
Bunú Soláthar Nua Tumoideachais
Comhairliúcháin le Scoileanna Gaeltachta
Tionól Forbartha
Clár Gaeilge do Thuistí – Déan Comhrá
Ceardlanna Stiúrthóirí Naíonraí
Treoirleabhar – Tumoideachas do Naíonraí
Maoiniú Breise – Bileog ar Riachtanais
Speisialta Oideachais
– Físeán ar Riachtanais Speisialta Oideachais
– Leabhrán nua ar Naíonraí
– Fógraíocht do Scoileanna Nua
Leabhrán – Taiscéalaí Teanga
Plean Straitéise
Paca Ballraíochta
Forbairt Shuíomh Gréasáin do Thuismitheoirí
Forbairt Shuíomh Gréasáin do Naíonra
Comhairliúcháin le Scoileanna agus Naíonraí
Seimineár Gaeltachta ar an Tumoideachas
Ardú Feasachta Leanúnachais
Comh-chomhdháil Thumoideachais
Lámhleabhar Eolais re Naíonraí
Scéim Theanga do Theaghlaigh
Nuachtlitir
Margaíocht
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Cistí
Neamh-shrianta
2018
€

Cistí
Srianta
2018
€

Iomlán

Iomlán

2018
€

2017
€

-

453,796

453,796

429,487

-

45,702
2,578
37,213
3,936
44,215
530
670

45,702
2,578
37,213
3,936
44,215
530
670

45,435
2,295
42,559
45,168
5,657
725

-

4,305
3,011

4,305
3,011

3,690
3,553

-

29,496

29,496

21,040

-

1,291
5,050
15,705
12,371
319
34,358
10,069
978
3,996

1,291
5,050
15,705
12,371
319
34,358
10,069
978
3,996

3,655
5,675
16,946
12,254
2,652
45,837
-

1,640
1,353
2,454
-

5,000
3,000
1,000
1,206
-

5,000
3,000
1,000
1,206
1,640
1,353
2,454
-

9,072
10,500
1,804
7,049
355
7,500
2,000
6,000
3,000
1,214

5,447

733,444

738,891

743,875

Cuntas Oibriúcháin
Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2018

CUNTAS 1
IONCAM
Deontas – Foras na Gaeilge
Seastáin agus Ranníocaíochtaí COGG ar an Tionól Forbartha
Táillí – Tionól Forbartha
Scéim Iasachta Trealaimh
CAITEACHAS
Tuarastail agus Préimheanna Pinsin
Gnáthchostais Reatha:
Cíos
Árachas
Costais Oifige
Suíomh Idirlín
Taisteal agus Cothabháil
Trealamh
Táillí Bainc
Táillí Proifisiúnta - 13,649 13,649 8,753
Táillí Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta
Oiliúint Foirne
Seirbhísí/Gníomhaíochtaí:
Le Chéile trí Ghaeilge
Oiliúint ar Riachtanais Speisialta Oideachais
tríd na Réigiúin
Feachtas/ Físeán You Tube
Ábhair Bholscaireachta
Bunú Soláthar Nua Tumoideachais
Comhairliúcháin le Scoileanna Gaeltachta
Tionól Forbartha
Clár Gaeilge do Thuistí – Déan Comhrá
Ceardlanna Stiúrthóirí Naíonraí
Treoirleabhar – Tumoideachas do Naíonraí
Maoiniú Breise – Bileog ar Riachtanais
Speisialta Oideachais
– Físeán ar Riachtanais Speisialta Oideachais
– Leabhrán nua ar Naíonraí
– Fógraíocht do Scoileanna Nua
Leabhrán – Taiscéalaí Teanga
Plean Straitéise
Paca Ballraíochta
Forbairt Shuíomh Gréasáin do Thuismitheoirí
Forbairt Shuíomh Gréasáin do Naíonra
Comhairliúcháin le Scoileanna agus Naíonraí
Seimineár Gaeltachta ar an Tumoideachas
Ardú Feasachta Leanúnachais
Comh-chomhdháil Thumoideachais
Lámhleabhar Eolais re Naíonraí
Scéim Theanga do Theaghlaigh
Nuachtlitir
Margaíocht
Barrrachas na bliana – cuntas 1
CUNTAS 2 IONCAM: Ballraíocht
Leabhrán – Taiscéalaí Teanga
Plean Straitéise
Paca Ballraíochta
Barrrachas na bliana – cuntas 2
Barrrachas iomlán na bliana

Cistí
Neamh-shrianta
2018
€

Cistí
Srianta
2018
€

Iomlán

Iomlán

2018
€

2017
€

-

712,686
6,050
19,437
200
738,373

712,686
6,050
19,437
200
738,373

708,562
20,276
14,947
1,121
744,906

-

453,796

453,796

429,487

-

45,702
2,578
37,213
3,936
44,215
530
670

45,702
2,578
37,213
3,936
44,215
530
670

45,435
2,295
42,559
45,168
5,657
725

-

4,305
3,011

4,305
3,011

3,690
3,553

-

29,496

29,496

21,040

-

1,291
5,050
15,705
12,371
319
34,358
10,069
978
3,996

1,291
5,050
15,705
12,371
319
34,358
10,069
978
3,996

3,655
5,675
16,946
12,254
2,652
45,837
-

1,640
1,353
2,454
-

5,000
3,000
1,000
1,206
733,444
4,929

5,000
3,000
1,000
1,206
1,640
1,353
2,454
733,444
4,929

9,072
10,500
1,804
7,049
355
7,500
2,000
6,000
3,000
1,214
743,875
1,031

10,140
1,640
1,353
2,454
5,447
4,693

-

10,140
1,640
1,353
2,454
5,447
4,693

10,310
-

9,622

11,341
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Guth don Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais Marino
Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9, D09 K4P6, Éire
+353-1-853 5195

www.gaeloideachas.ie

eolas@gaeloideachas.ie

