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Is é Gaeloideachas an eagraíocht náisiúnta ionadaíochta 
ar an oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta in Éirinn. 
Is eagraíocht neamhspleách, neamhbhrabúis í, maoinithe 
ag Foras na Gaeilge, a bhfuil láithreacht réigiúnach agus 
náisiúnta aici. Tá sí aitheanta mar pháirtnéir oideachais 
oifigiúil de chuid na Roinne Oideachais, i gcomhar le 
heagrais bhainistíochta, abhcóideachta, tacaíochta agus 
le ceardchumainn. Oibríonn Gaeloideachas le láithreacht 
chothrom a chinntiú don oideachas lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta sa chóras oideachais in Éirinn ag an 
mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Ina theannta 
sin, oibríonn an eagraíocht leis na naíonraí lasmuigh den 
Ghaeltacht a chosaint agus a chur chun cinn.  
 

Ó bunaíodh Gaeloideachas, nó Gaelscoileanna Teoranta 
mar a bhí, sa bhliain 1973 mar eagraíocht dheonach chun 
tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lán-
Ghaeilge, tá méadú suntasach tagtha ar a réimse oibre – 
ó thacaíocht do 13 bhunscoil agus 5 iar-bhunscoil sa 
bhliain 1973 go 180 naíonra, 293 bunscoil agus 73 iar-
bhunscoil, móide 31 ceantar ina bhfuil iarrachtaí ar bun 
scoileanna nua a bhunú sa bhliain 2020.  Sa bhliain 2014, 
ceapadh Gaeloideachas mar Cheanneagraíocht i réimse 
an Tumoideachais, an Ghaeloideachais agus na 
Réamhscolaíochta lán-Ghaeilge agus leagadh freagracht 
ar an eagraíocht as na bunscoileanna agus na hiar-
bhunscoileanna Gaeltachta mar aon le naíonraí lasmuigh 
den Ghaeltacht. 

GAELOIDEACHAS – AN EAGRAÍOCHT
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Ionadaíocht agus Abhcóideacht 

•   Tacaíocht, ionadaíocht agus abhcóideacht thar ceann 
phobal na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. 

•   Struchtúir agus tacaíocht chuí a mholadh don Stát 
agus do na páirtithe leasmhara, obair a thacaíonn le 
hoideachais den scoth a chur ar fáil trí mheán na 
Gaeilge. 

•   Tacaíocht agus abhcóideacht thar ceann phobal na 
naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht chun struchtúir chuí 
a mholadh don Stát agus do na páirtithe leasmhara, 
obair a thacaíonn le seirbhísí luathbhlianta den scoth 
trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do phobail na 
naíonraí. 

 
Forbairt Soláthar nua Tumoideachais 
•   Pleanáil agus gníomhú i dtreo tumoideachais nua a 

sholáthar in earnáil na réamhscolaíochta (lasmuigh 
den Ghaeltacht), na bunscolaíochta agus na hiar-
bhunscolaíochta lán-Ghaeilge agus Gaeltachta de réir 
mar is cuí trí chur chuige comhoibritheach agus 
comhleanúnach.  

 
Seirbhísí Tacaíochta don Earnáil lán-Ghaeilge 
•   Cur chun cinn na Gaeilge mar theanga chumarsáide 

a éascú i ngach gné den oideachais lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta ag na trí leibhéal. Tacú le tograí 
forbartha Gaeilge dírithe ar na scoilphobail i 
ndlúthchomhar le ceanneagraíochtaí mar atá 
aitheanta ag Foras na Gaeilge agus páirtithe 
leasmhara eile.  

•   Seirbhís eolais agus tacaíochta atá cuimsitheach agus 

údarásach a chur ar fáil don mhórphobal agus do 
phobail an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta 
ag na trí leibhéal maidir leis an gcóras tumoideachais 
ina iomláine agus an soláthar lán-Ghaeilge.  

 
Forbairt Ghairmiúil   

•   Comhoibriú le forais stáit agus páirtithe leasmhara eile 
chun a chinntiú go bhfuil an soláthar 
réamhscolaíochta, bunscolaíochta agus iar-
bhunscolaíochta lán-Ghaeilge ar fáil de réir rialacha 
agus le caighdeáin chuí. 

•   Comhoibriú le forais stáit agus páirtithe leasmhara eile 
chun forbairt ghairmiúil chuí a éascú agus a sholáthar 
do bhaill foirne san earnáil oideachais lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta ag na trí leibhéal. Comhoibriú le 
páirtithe leasmhara Thuaisceart Éireann ar mhaithe le 
comhroinnt dea-chleachtais idir fhorais 
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 Gaeltachta ag na trí 
leibhéal. Déantar seo i gcomhair le heagrais eile nuair 
is cuí. 

 
Comhpháirtíocht agus Pleanáil Straitéiseach 
na hEarnála 
•   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.

FEIDHMEANNA GAELOIDEACHAS 
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An Bord Stiúrtha
•   Freagrach as rialachas corparáideach agus stiúradh 

straitéiseach na heagraíochta. 
•   Feidhmíonn coistí comhairleacha de chuid an Bhoird 

chun obair an Bhoird a éascú.  
•   Feidhm náisiúnta, le baill tofa atá ionadaíoch ar na 

bunscoileanna agus na hiar-bhunscoileanna lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta.  

•   Struchtúr bunaithe ar réigiúin agus earnálacha ag an 
eagraíocht chun guth a thabhairt do na baill ó 
bhunscoileanna Gaeltachta, ó bhunscoileanna 
lasmuigh den Ghaeltacht agus ó iar-bhunscoileanna 
(sa Ghaeltacht agus lasmuigh di). 

•   17 mball sa bhliain 2020 agus is e seo a leanas 
comhdhéanamh an Bhoird;  

•   10 fear agus 7 ban  
•   12 ó bhunscoileanna agus 5 ó iar-bhunscoileanna 
•   11 ó scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht, 6 ó 

scoileanna Gaeltachta  

STRUCHTÚR GAELOIDEACHAS 

Gaeloideachas
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2020  

Seán Ó hArgáin, Gaelscoil Osraí 
Uachtarán agus príomhoide bunscoile

Fíona Uí Uiginn, Coláiste Íosagáin 
Leas-Uachtarán agus iar-phríomhoide iar-bhunscoile

“Tá an t-uafás déanta ag an eagraíocht i mbliana le tacaíocht a 
thabhairt do scoileanna agus iad dúnta de bharr Covid-19. Cuireadh 
Clár na Seachtaine ar fáil mar aon le nuachtlitreacha den scoth, 
eagraíodh seimineáir ar ardchaighdeán do mhúinteoirí agus do 
thuismitheoirí agus tugadh treoir agus tacaíocht do bhunscoileanna 
agus iad ag dréachtú polasaithe nua iontrála. Rinneadh stocaireacht le 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus leis an Roinn Oideachais agus 
Scileanna le cinntiú go gcuirtear eolas, tairsí agus doiciméid ar fáil i 
nGaeilge go comhuaineach – rud nár tharla i mbliana agus a sháraíonn 
cearta teanga.” Fíona Uí Uiginn 
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2020 

Anna Ní Chartúir, Scoil Sailearna 
Oifigeach Caidrimh Poiblí, ionadaí 
Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta 
agus múinteoir bunscoile

Cormac Ó Tuairisg, Scoil Éinne 
Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta  
agus múinteoir bunscoile

Laura Ní Chathasaigh, Gaelscoil Bhaile Brigín 
Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh 
den Ghaeltacht agus múinteoir bunscoile

Marc de Grás, Gaelscoil na nDéise 
Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den 
Ghaeltacht agus príomhoide bunscoile

“Táim thar a bheith bródúil as a bheith mar chuid den 
eagraíocht a chuir tacaíocht, comhairle agus spreagadh ar 
ardchaighdeán ar fáil do phobal na hearnála Gaeloideachais  
i rith bliana a bhí lán de dheacrachtaí, dúshláin agus  
constaicí suntasacha. ” Marc de Grás 
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2020 

Micheál Ó Ceoinín, Gaelcholáiste Mhaigh Nuad 
Cisteoir agus ionadaí Earnáil na  
nIar-bhunscoileanna, príomhoide iar-bhunscoile

Joanne Ní Choileáin, Coláiste Íosagáin 
Ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna agus 
príomhoide cúnta iar-bhunscoile

Seán Seosamh Mac Íomhair, Scoil Mhuire 
Ionadaí Réigiún 1 agus príomhoide bunscoile

Mícheál Ó Broin, Gaelscoil Chnoc na Ré 
Ionadaí Réigiún 2 agus príomhoide bunscoile

“Seo mo chéad bhliain ar na mBord Stiúrtha agus táim  
an-tógtha leis an-tacaíocht ar fad a tugadh do na  
hiar-bhunscoileanna le linn na bliana. Tá moladh ar leith ag 
dul do na seimineáir agus do na hacmhainní ar nós Moladh na 
Seachtaine agus Clár na Seachtaine. Cuireadh ábhar den scoth 
ar fáil do Sheachtain na Matamaitice freisin. ” Joanne Ní Choileáin  
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2020 

Mícheál S. Mac Donnacha, COGG 
Ionadaí Réigiún 3 agus Oifigeach Oideachais 
Gaeltachta de chuid COGG

Aodh Mac Craith, Scoil Náisiúnta na Rinne 
Ionadaí Réigiún 5 agus príomhoide bunscoile

Lisa Ní Iarlaithe, Gaelscoil Faithleann 
Ionadaí Réigiún 4 agus múinteoir bunscoile 

“Tugann gach stiúrthóir taithí 
phearsanta agus phroifisiúnta chuig an 
mBord, rud  a thacaíonn leis an mBord 
cinneadh a dhéanamh ar cheisteanna 
difriúla. Dá bharr bíonn na cinntí a 
thógann an Bord bunaithe ar réimse 
leathan eolais agus taithí ó phobail an 
oideachais uile, idir mhúinteoirí, 
phríomhoidí agus tuismitheoirí. 
 
Dar liom, tá Gaeloideachas ar cheann 
de na guthanna is láidre atá ag pobal 
oideachais na Gaoluinne, agus ag lucht 
labhartha na teangan sa tír. Ní beag an 
tionchar a bhí ag an eagraíocht ar 
chearta tuismitheoirí agus páistí maidir 
le bunú scoileanna lán-Ghaoluinne le 
bliain anuas. Tugadh tacaíocht agus 
cuireadh acmhainní ar fáil do lucht 
labhartha na teangan agus 
d’oideachasóirí ó cheann ceann  
na tíre. ” Aodh Mac Craith  
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2020 

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Gaelscoil Bhaile Brigín 
Rúnaí agus ionadaí Réigiún 6, príomhoide bunscoile

Cathnia Ó Muircheartaigh, Coláiste Pobail Osraí 
Stiúrthoir Comhthofa agus príomhoide iar-bhunscoile

“Mar bhall boird agus mar Chathaoirleach ar an 
bhFochoiste Riachtanais Speisialta Oideachais tá mé  
an-bhródúil as an obair a rinne muid chun tacaíocht a 
chur ar fáil dár gcomhphobal le linn na dianghlasála 
m.sh. seimineáir ar líne ar dhisléicse a chur ar fáil, ceann 
do scoileanna Gaeltachta agus ceann eile do scoileanna 
lasmuigh den Ghaeltacht.  
 
Is tréimhse thar a bheith dúshlánach é seo do gach duine 
ach níos dúshlánaí fós dóibh siúd le RSO agus b'iontach a 
fheiceáil an dúthracht agus an díograis a bhí san earnáil 
maidir le freastal ar na páistí seo le linn na tréimhse 
céanna. Is léiriú é tréimhse na dianghlasála ar thábhacht 
an leanúnachais scoile i saol gach páiste, ach go háirithe 
iad siúd le riachtanais bhreise.” Clodagh Ní Mhaoilchiaráin  
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2020 

Antóin Delap, Coláiste Eoin 
Stiúrthóir Comhthofa agus aturnae

Jacqueline de Brún, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
Stiúrthóir Comhthofa agus Ollamh cúnta 

“Tá ról dúshlánach ag an Bhoird oir go gcuimsíonn ár 
dtéarmaí tagartha feabhsúcháin ar chur  chun cinn san 
oideachas lán-Ghaeilge fud fad na tíre.” Antóin Delap   
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Feidhmeannas
•   10 ball foirne san iomlán sa bhliain 2020 
•   Lonnaithe i mBaile Átha Cliath (Príomhoifig) agus in 

Indreabhán (Oifig na Gaeltachta), ach le gach ball ag 
obair ó bhaile ó thús na paindéime Covid-19. 

•   Freagrach as clár oibre na heagraíochta a chur i 
bhfeidhm, leis an mórsprioc seirbhís den scoth a chur 
ar fáil do naíonraí, do bhunscoileanna agus d’iar-
bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, mar 
aon le habhcóideacht agus tacaíocht ar cheisteanna a 
bhaineann le cur chun cinn an oideachais lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta.  

An Fhoireann 

Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach 
Bliain mhór bhróid domsa a bhí sa bhliain 2020 agus mé ag stiúradh Gaeloideachas 
tríd an athrú ba mhó riamh i saolré na heagraíochta. I rith na bliana rinneamar 
dianmhachnamh ar cheisteanna bunúsacha mar cé muid, céard a dhéanann muid, 
cén chaoi a dhéanann muid é agus cén fáth. Leagamar dúshláin romhainn, 
d’osclaíomar ár n-aigne agus ár gcroí ina leith agus d’fhoghlaimíomar an t-uafás a 
sheasfaidh linn i gcónaí agus a bheidh ar leas na naíonraí, na scoileanna lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta agus an phobail trí chéile. 
 

Nóra Ní Loingsigh Leas-Ardfheidhmeannach  
An bua is mó a fheicimse a léirigh foireann agus Bord Gaeloideachas i mbliana ná an 
cumas atá ionainn tacaíocht a thabhairt dá chéile agus muid ag dul i ngleic le dúshláin 
ghinearálta, phroifisiúnta agus phearsanta. Chabhraigh an tacaíocht leanúnach seo 
leis an eagraíocht gnóthachtáil ard a bhaint amach i mbliana agus is léir ón aiseolas 
dearfach atá faighte againn gur chabhraigh seo leis na scoileanna agus na naíonraí. 
 

Brigid Ní Ghríofa, Riarthóir Oifige 
Bliain an-difriúil a bhí in 2020 ar go leor bealaí. Ó thaobh cúrsaí oibre de, bhí orm dul 
i ngleic le hathruithe móra toisc an fhoireann a bheith ag obair ag baile formhór an 
ama. Bhí teagmháil rialta agam leis an bpobal, le scoileanna, le tuismitheoirí, le naíonraí 
agus le heagrais éagsúla agus seoladh go leor ábhar bolscaireachta agus bileoga 
eolais amach chucu. 
 
Mar fhoireann, choinnigh muid i dteagmháil trí chruinnithe oibre agus choinnigh muid 
ár misneach trí chomhrá agus cupán tae le chéile nuair a bhí gá leis. Is dócha gur 
oscail 2020 doirse nua agus deiseanna foghlama dúinn uilig. 
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An Fhoireann 

Sandra Uí Chléirigh, Feidhmeannach Airgeadais  
Is ábhar sásaimh é i gcónaí na cuntais a dhúnadh gach uile bhliain, ach níos mó fiú i 
mbliana ná blianta eile! Bhí orainn athmhachnamh a dhéanamh ar na buiséid do 
scéimeanna agus do thograí na heagraíochta le go mbeidís in oiriúint do chúinsí na 
naíonraí agus scoileanna le linn na paindéime, agus d’éirigh linn seo a dhéanamh i 
mbealach éifeachtach, ag cinntiú go mbeadh tionchar dearfach ag gach cent a 
chaitheamar i mbliana. 
 

Clare Spáinneach, Bainisteoir Seirbhísí  
Múineann gá seift! Údar mór bróid dom an chaoi inár léirigh muid mar eagraíocht - 
foireann agus Bord - an cumas atá againn freagairt do chúinsí dúshlánacha agus, thar 
oíche, leanúint le hobair Gaeloideachas ón mbaile, agus máistreacht á fhorbairt againn 
ar mhodhanna nua oibre. 
 

Ciara Ní Bhroin, Oifigeach Forbartha 
Tá mé an-mhórálach as an gcumas nuálach a léirigh Gaeloideachas athmhúnlú a 
dhéanamh ar ár gclár oibre i mbliana agus as an tacaíocht a léirigh muid dá chéile 
mar fhoireann ina bhun. Bhí mé thar a bheith buíoch den iliomad daoine a 
chomhoibrigh linn le clár iontach de cheardlanna agus de sheimineáir a reáchtáil i rith 
na bliana. Trí chomhoibriú, shaineolas agus smaointe a chomhroinnt agus trí bhur 
gcruthaitheacht sa spás fíorúil, chabhraigh sibh linn éacht a bhaint amach. 
 

Katie Ní Riain, Oifigeach Forbartha 
Bua na hoibre ón bhliain 2020 domsa ná na seisiúin Tae & Plé ar chuireamar tús leo. 
Bheartaíomar seisiún amháin Zoom in aghaidh na míosa a eagrú do mhúinteoirí sna 
naíonraí chun deis a thabhairt dóibh an saol sa naíonra a phlé agus cleachtais a roinnt 
lena chéile. Tá pobal nua bunaithe againn i measc mhúinteoirí na naíonraí agus tá sé 
go hálainn aithne ceart a chur orthu agus iad a chur in aithne dá chéile chomh maith. 
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An Fhoireann 

Jill McMahon, Feidhmeannach Cumarsáide   
Bhain mé an-taitneamh go deo as ábhar a bhailiú is a chruthú le scaipeadh ar 
mhúinteoirí is ar thuismitheoirí in 2020 - bliain dheacair a bhí ann, cinnte, ach ba dheas 
an deis a bheith againn ár gclár oibre mar eagraíocht a leathnú agus ábhar a chur ar 
fáil ar líne ar nós Clár na Seachtaine, na comórtais ealaíne, físeáin teagaisc agus an 
leabhrán Déan Comhrá do thuismitheoirí. 
 

Peigí Ní Chonghaile, Oifigeach Forbartha Gaeltachta   
Mo bhuaicphointe - ag foghlaim agus ag dul i gcleachtadh ar na pacáistí 
ríomhaireachta nua Teams, Zoom, Salesforce. Bhí orainn dul i dtaithí orthu sách 
sciobtha de bharr a bheith ag obair ón mbaile. Bhí toradh dearfach le feiceáil ar an 
iarracht - idir oibriú lenár spriocghrúpaí ar líne agus ceangal láidir a choinneáil idir 
bhaill foirne, rud a bhí an-tábhachtach. 
 

Tonaí Ó Roduibh, Oifigeach Forbartha Gaeltachta 
Chuir mé tús le mo ról mar oifigeach díreach roimh an Nollaig. Laistigh d’achar ama 
an-ghairid bhí sé soiléir dom go bhfuil an t-ádh liom a bheith ag obair le foireann atá 
chomh tiomanta agus chomh díograiseach ar son an oideachais lán-Ghaeilge. Mar 
mhúinteoir bunscoile, táim ag tnúth go mór le tumadh isteach san obair fhiúntach atá 
romhainn, ag tacú le múinteoirí agus iad ag dul i ngleic leis na dúshláin atá rompu sa 
gcomhthéacs eisceachtúil ina bhfuil muid faoi láthair. 
 



Tuarascáil Bhliantúil Gaeloideachas don bhliain 2020 

15

Na hEarnálacha
•   Naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht, ar bhonn 26 

contae. 
•   Bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge 

sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, ar bhonn 32 contae, 
i gcomhpháirt le Comhairle na Gaelscolaíochta mar a 
bhaineann leis na 6 chontae.   

•   Foireann agus pobail na naíonraí agus na scoileanna; 
tuismitheoirí, taighdeoirí, lucht déanta beartais, 
eagraíochtaí Gaeilge agus oideachais agus an pobal i 
gcoitinne ar spéis leo an t-oideachas lán-Ghaeilge.  

 

Baill Gaeloideachas  
•   Is iad na baill atá ag Gaeloideachas ná bunscoileanna 

agus iar-bhunscoileanna sa Ghaeltacht agus lasmuigh 
di a chuireann oideachas lán-Ghaeilge ar fáil agus a 
chláraíonn mar bhaill de chuid na heagraíochta.  

•   Feidhmíonn Gaeloideachas de réir riachtanas ár gcuid 
ball agus na hearnála. 

•   Trí bhallraíocht a bheith ag an scoil leis an eagraíocht, 
méadaítear ar líon na seirbhísí a chuirtear ar fáil don 
scoil agus tugtar deis don scoil rúin a chur chun cinn 
ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil agus ainmniúchán 
a dhéanamh don Bhord.  

•   Tá feachtas ballraíochta ar bun ó thús Mheán Fómhair 
2020 d’fhonn líon na mball atá ag Gaeloideachas a 
mhéadú. Chláraigh 197 scoil linn go dáta i mbliana, 
agus beimid ag súil le tuilleadh le linn na tréimhse 
ballraíochta reatha a leanann go Lúnasa 2021. Tá 
idirdhealú idir na seirbhísí tacaíochta a chuireann 
Gaeloideachas ar fáil do scoileanna ar bhaill iad agus 
do scoileanna nach baill iad, ar a n-áirítear:-  

        o  Scéimeanna na heagraíochta, ina measc Le 
Chéile trí Ghaeilge agus Ar Scáth a Chéile 

        o  Cóipeanna crua d’fhoilseacháin uile na 
heagraíochta 

        o  Táille laghdaithe do bhaill le freastal ar ócáidí, 
seimineáir agus comhdhálacha na heagraíochta, 
ina measc an Tionól Forbartha agus an 
Chomhdháil RSO Bunscoileanna lasmuigh den

Ghaeltacht

Bunscoileanna Gaeltachta

Iar-bhunscoileanna lasmuigh den
Ghaeltact

Iar-bhunscoileanna Gaeltachta
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Tuairisc an Uachtaráin 
Tréimhse ó Nollaig 2019 go Eanáir 2021  
Tá Bord Stiúrtha agus foireann Gaeloideachas tar éis 
bheith ag feidhmiú i gceann de na tréimhsí is dúshlánaí 
agus is aistí i stair na heagraíochta le bliain is trí mhí 
anuas. Smaoinímid ar gach éinne bainteach lenár n-
eagraíocht agus lenár scoileanna a cailleadh le linn na 
tréimhse sin de bharr na paindéime nó ar aon chúis eile. 
Smaoinímid ach go háirithe ar bheirt laochra ó shaol na 
Gaeilge agus na scoileanna lán-Ghaeilge a chailleamar 
le coicís anuas, is iad sin Sinéad Ní Nualláin, múinteoir 
agus iar-phríomhoide, agus Dónal Ó Loingsigh, iar-
phríomhoide agus bunaitheoir Scoil an tSeachtar Laoch. 
Suaminheas síoraí dár mbeirt chairde.  
Le cúnamh Dé, rachaimid ar aghaidh le dóchas nach 
fada uainn filleadh ar an ngnáthshaol oideachais agus 
oibre arís. An méid sin ráite, tá modhanna nua 
cumarsáide agus oibre tagtha chun cinn de bharr na 
paindéime go mbeimid ag glacadh leo mar dheiseanna 
dearfacha dúinn amach anseo.  
Cé nach raibh deis againn ár dteacht le chéile bliantúil ag 
Tionól Forbartha 2020 a bheith againn mar a bhí 
pleanáilte i gCorcaigh i mí na Samhna seo caite, tá sraith 
seimineár ar chaighdeán an-ard   tugtha chun críche ag 
baill foirne iontacha atá tar éis scileanna nua digiteacha 
agus bolscaireachta a fhoghlaim go han-tapaidh ar fad. 
Gabhaimid buíochas ar leith le Ciara Ní Bhroin as ucht 
na hoibre seo a stiúradh. Tá na mílte duine tar éis páirt a 
ghlacadh sna seimineáir seo, beo nó trí fhéachaint orthu 
ina dhiaidh sin. Is iontach an deis chianfhoghlama d’ár 
múinteoirí agus baill foirne eile an cur chuige seo, modh 
oibre a bheidh á choimeád sa siúl againn. An méid sin 
ráite, beimid ag iarraidh filleadh ar theacht le chéile go 
fisiciúil in ionaid timpeall na tíre chomh luath in Éirinn 
agus gur féidir linn. 
Mar Uachtarán, ní raibh an deis agam tabhairt faoi 
chuairteanna ar scoileanna mar a bhí beartaithe agam. 
Go híorónta, is m’iarscoil oibre féinig, Scoil Náisiúnta 
Cillín Liath i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh i gCiarraí Theas, 
an t-aon cheann a bhaineas amach bliain ó shin roimh an 
gcéad dianghlasáil. Le cúnamh Dé, beidh na deiseanna 
sin agam sa bhliain atá ag teacht agus seans bheith 
agam arís bualadh le príomhoidí nua, ábhair cheiliúrtha 
agus dúshláin a phlé, mar aon le riachtanais ár gcuid 
scoileanna a chíoradh.  
 
 

An Bord Stiúrtha 
Bhí seacht gcruinniú bhríomhara ag an mBord le linn na 
bliana . Ní rabhamar in ann ach an chéad dá cheann a 
bheith againn mar ghnáthchruinnithe i bpearsan. Is thar 
an idirlíon ar an bpacáiste Microsoft Teams a reáchtáladh 
na cinn eile ar fad. Táimid fíorbhuíoch de Clare 
Spáinneach ón bhfoireann agus de Chathnia Ó 
Muircheartaigh ón mBord a chabhraigh go mór leis an 
gcóras seo a chur i bhfeidhm go tráthúil nuair a bhí gá.  
Seacht nduine dhéag atá ar an mBord Stiúrtha, 
Uachtarán agus Leas/Iar-Uachtarán, dháréag 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, Lisa Ní Iarlaithe ó Réigiún 
4 agus Marc de Grás, don earnáil bhunscoileanna 
lasmuigh den nGaeltacht. Chuireadar beirt go mór le 
hobair na heagraíochta. Gabhaimid buíochas d’Iar-
Uachtarán na heagraíochta, Mícheál Ó Broin atá ag 
seasamh siar ón mBord tar éis sársheirbhís a thabhairt 
don eagraíocht. Táimse féin fíorbhuíoch d’Fhíona Uí 
Uiginn a chabhraigh go mór liom le linn na tréimhse atá 
caite. Tréaslaímid le Fíona as ucht a saol múinteoireachta 
agus príomhoideachta a chríochnú go hoifigiúil i 
gColáiste Íosagáin anuraidh. Táimid an-bhuíoch as a 
saineolas agus an obair mhór leanúnach ar leas ár gcuid 
scoileanna atá ar siúl aici i gcónaí. Guímid gach rath uirthi 
i ngach a dhéanfaidh sí amach anseo.  Táim ag súil 
chomh maith le bheith ag obair le Mícheál S. Mac 
Donnacha mar Leasuachtarán nua na heagraíochta sa 
bhliain atá romhainn.  
 
Foireann na hEagraíochta 
Cá mbeimis gan an naonúr ban agus fear amháin iontach 
atá ag saothrú thar cheann na heagraíochta? Guímid 
gach rath ar Chormac Ó Finneadha a d’fhág an 
eagraíocht le déanaí agus fáiltímid roimh Thonaí Ó 
Roduibh atá tosaithe le fuinneamh againn mar oifigeach 
forbartha Gaeltachta le déanaí. Tá Bláthnaid tar éis stiúir 
iontach a dhéanamh ar obair na heagraíochta le tacaíocht 
iontach ón bhfoireann i mBaile Átha Cliath agus i 
gConamara. Gabhaimid buíochas leo uilig as ucht an tslí 
gur ghlacadar leis na dúshláin de bheith ag obair ó bhaile 
agus dar ndóigh, lena gclanna a thug tacaíocht dóibh.  
Tá cur síos cuimsitheach tugtha ag Bláthnaid ar obair na 
heagraíochta anseo. Táimid tar éis a thaispeáint d’ár 

TUAIRISC AR OBAIR NA HEAGRAÍOCHTA 2020
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mbaill, tríd an obair tacaíochta le nuachtlitreacha 
coicísiúla agus soláthar ábhair foghlama den scoth go 
dtugann ár n-eagraíocht luach airgid iontach agus 
tacaíocht/abhchóideacht den scoth d’ár mbaill. Táimid 
buíoch chomh maith d’ár bpairtnéirí in earnáil na Gaeilge 
don mhéid atá bainte amach againn le chéile thar an 
tréimhse seo. Dár ndóigh, táimid buíoch d’Fhoras na 
Gaeilge mar eagraíocht mhaoinithe agus tacaíochta 
dúinne ach chomh maith leis sin, tá obair na gcapall ar 
siúl ag na ceanneagraíochtaí eile agus ag COGG, 
príomhfhoinse ábhair foghlama agus churaclaim d’ár n-
earnáil, chomh maith le CCEA, Comhairle na 
Gaelscolaíochta agus an tÁisaonad ó thuaidh. Cuireann 
na meáin Ghaeilge seirbhís ar leith ar fáil d’ár bpobail 
oideachais, go háirithe TG4 leis an tseirbhís eisceachtúil 
Cúla 4 ar Scoil agus táimid buíoch chomh maith 
d’fhoireann nuachta TG4, Raidió na Gaeltachta, Raidió 
na Life agus Raidió Fáilte a thugann deis dúinn ár gcuid 
oibre a chur i mbéal an phobail go rialta. Oibrímid le 
hoifigigh na Roinne Oideachais agus táimid buíoch don 
rannpháirtíocht a bhíonn againn le na pairtnéirí 

oideachais eile idir phatrúin, ceardchumainn agus 
eagraíochtaí eile san obair sin. Ceann de na scéalta is mó 
a tháinig chun solais i bpobalbhreith Kantar i mbliana ná 
go roghnódh 51% de thuismitheoirí soláthar oideachais 
lán-Ghaeilge dá gcuid páistí. Is fada uainn ón leibhéal sin 
soláthair ach leanfaimid orainn go dtí go mbainfimid 
amach an sprioc sin.  
Mar fhocal scoir, do shroich laoch na Gaoluinne agus 
dlúthchara an Ghaeloideachais, Mícheál Ó 
Muircheartaigh, an deich mbliana is ceithre scór i mí 
Lúnasa seo caite. An nath cainte is fearr liomsa dá chuid 
ná nuair go ndeireann sé gur chóir dúinn ‘dúiseacht le 
dúthracht le breacadh an lae’. Tar éis gach atá bainte 
amach againn, foghlamtha agus fiú fulaingthe againn le 
bliain go leith anuas, bíodh fealsúnacht Mhichíl mar 
threoir againn. Leanaimis orainn ar mhaithe leis na páistí, 
ar mhaithe leis an teanga agus ar mhaithe le 
sároideachas a chur ar fáil le dúthracht agus dílseacht.  
  
Seán Ó hArgáin, Uachtarán an Bhoird Stiúrtha 
Eanáir 2020 

Tuairisc an Ardfheidhmeannaigh 
Tréimhse ó Nollaig 2019 go Eanáir 2021  
Bliain Eisceachtúil  
Bliain eisceachtúil i ngach uile bhealach a bhí sa bhliain 
2020 do mhúinteoirí, do phríomhoidí, do bhoird 
bhainistíochta, do dhaltaí agus dá dtuismitheoirí, agus 
dúinn mar eagraíocht. Leagadh dúshláin ollmhóra roimh 
cheannairí na scoileanna agus roimh na scoilphobail 
freagairt go straitéiseach agus go praiticiúil do na 
castachtaí, na buarthaí, an doiléire agus na bagairtí a bhí 
agus atá sa tsochaí de bharr na paindéime, Covid-19.  In 
earnáil na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, mar 
aon leis na naíonraí, tá na dúshláin chéanna ann is atá sa 
chóras oideachais trí chéile ach tá leibhéal breise 
castachta ag eascairt as an scaradh tubaisteach ón 
tumadh laethúil sa teanga. In ainneoin spreagadh na 
múinteoirí, dea-thoil agus iarrachtaí na dtuismitheoirí, do 
dhaltaí nach í an Ghaeilge an phríomhtheanga nó ceann 
de theangacha an bhaile, cailleadh an teagmháil laethúil 
leis an nGaeilge. Bhí tionchar diúltach aige seo, rud a bhí 
le feiceáil sna scoileanna ar athoscailt dóibh mí Mheán 
Fómhair seo caite. Bhí go leor tacaíochta agus straitéisí 
spreagúla, nuálacha de dhíth chun dul i ngleic leis an 
dúshlán seo. Faraor, táimid ar ais sa suíomh céanna 
anois agus na scoileanna dúnta arís.  
 

 
 
Tá gach iarracht déanta ag Gaeloideachas sa tréimhse 
seo an eagraíocht a athmhúnlú agus a oiriúnú don 
chomhthéacs agus don timpeallacht nua chun seirbhís 
fhiúntach phraiticiúil a chur ar fáil do phobal an 
oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Bhí an-chuid 
comhoibriú ar bun idir Gaeloideachas agus eagraíochtaí 
eile, eagraíochtaí Gaeilge agus eagraíochtaí oideachais 
eile ina measc, chun eolas a roinnt, chun tionscadail a 
fhorbairt agus chun tograí fiúntacha eile a chur chun cinn 
atá ar leas na scoileanna agus na naíonraí. Tá súil agam 
go n-aontóidh sibh go raibh toradh fónta ar an obair sin.  
 
Tá nuálaíocht, seiftiúlacht, solúbthacht, teacht aniar, 
cruthaitheacht agus dea-chleachtais faireachais léirithe 
ag pobal uile na scoileanna agus ag na geallsealbhóirí 
uile san earnáil oideachais agus sinn ag treabhadh an 
ghoirt le chéile. Tá sé léirithe ag na scoilphobail agus ag 
muintir na hÉireann trí chéile go bhfuil fírinne sa 
seanfhocal gur ar scáth a chéile a mhaireann na daoine. 
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Abhcóideacht agus Ionadaíocht  

Tacaíonn Gaeloideachas le scoileanna, le naíonraí agus 
le tuismitheoirí trí abhcóideacht a dhéanamh thar a 
gceann ar shaincheisteanna ábhartha chun go mbeidh 
riachtanais na scoileanna i lár an aonaigh agus polasaithe 
á bhforbairt ag an Stát, comhairliúchán á dhéanamh, 
acmhainní á bhforbairt agus cearta á sainiú. Cuimsíonn 
an réimse abhcóideachta fís Gaeloideachas don earnáil, 
na feidhmeanna uile a leagadh amach ag tús na 
tuarascála seo, na rúin a ritear ag an gCruinniú Ginearálta 
Bliantúil mar aon le saincheisteanna a thagann chun cinn 
ó scoileanna agus ón earnáil i gcoitinne. Oibríonn 
Gaeloideachas go dlúth le páirtnéirí oideachais agus le 
heagraíochtaí Gaeilge ar mhaithe le cur chun cinn an 
chórais oideachais in Éirinn agus an chórais 
tumoideachais go háirithe.  
 

Ba mhinic a lorg Gaeloideachas ionchur agus aiseolas ó 
na scoileanna i rith na bliana ar shaincheisteanna ar leith, 
rud a chabhraigh linn guth uathúil na scoileanna lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta a chur in iúl. Níor tugadh 
cuireadh do Gaeloideachas, áfach, ná do go leor do na 
páirtnéirí oideachais eile, a bheith ar mheitheal oibre na 
Roinne Oideachais a bhaineann le pleanáil d’athoscailt 
scoileanna/scoileanna a choinneáil ar oscailt, rud a bhí 
míshásúil agus a d’fhág bearna ionadaíochta do na 
scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Cé gur fháiltigh 
an Roinn romhainn ag cruinniú ar leith chun riachtanais 
na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a phlé, 
b’easnamh é gan plé rialta comhleanúnach a bheith 
againn ar an gceist seo.  
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Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge  
Tá sé aitheanta go forleathan nach n-oibríonn an córas 
bunaithe scoile atá ann ag an iar-bhunleibhéal dóibh siúd 
a dteastaíonn oideachas lán-Ghaeilge uathu dá gcuid 
páistí. Tá Gaeloideachas le fada ag iarraidh dul i 
bhfeidhm ar an Roinn Oideachais maidir le mí-oiriúnacht 
an chórais agus an bealach a bhfuil an córas ag cliseadh 
ar sciar maith páistí gach bliain ar mian leo oideachas 
lán-Ghaeilge ag an iar-bhunleibhéal. Tá idirphlé 
leanúnach ag Gaeloideachas leis an Roinn Oideachais 
faoi chóras inghlactha a fhreastalaíonn ar shaoránaigh na 
tíre ar mian leo oideachas lán-Ghaeilge ag an iar-
bhunleibhéal. Mar a sheasann sé, ní féidir talamh slán a 
dhéanamh de go mbeidh deis ag daltaí oideachas a fháil 
trí Ghaeilge ag an iar-bhunleibhéal. Na cúiseanna atá leis 
seo ná:  
1.   Níl soláthar leordhóthanach d’iar-bhunscoileanna lán-

Ghaeilge ann  
2.   Ní fhreastalaíonn an córas bunaithe iar-

bhunscoileanna nua ar mhianta an mhionlaigh – 
bíonn éileamh níos mó ar an iomlán ar scolaíocht trí 
Bhéarla, rud a fhágann an t-oideachas lán-Ghaeilge 
in áit na leathphingine 

3.   Is é tuairim na Roinne gur réiteach sásúil ar an 
éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge ag an leibhéal seo 
aonad Gaeilge a bhunú i scoil Bhéarla.  

 
Déantar iomlánú ar an dúshlán seo sa mhír thíos. 

 

Na hAonaid lán-Ghaeilge  
Mar chuid den fhógra ón Roinn Oideachais i mí na Nollag 
seo caite nach mbeidh aon iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i 
measc na 4 iar-bhunscoil nua a osclófar i mí Mheán 
Fómhair 2021, fógraíodh go bhfiosrófaí deiseanna le 
hAonad lán-Ghaeilge a bhunú i gceann nó dhó de na 
hiar-bhunscoileanna Béarla. Ní réiteach é seo ar 
sholáthar iar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge. Tuigeann 
an Roinn an dearcadh atá ag Gaeloideachas ina leith 
agus táimid ag súil leis an deis dul i gcomhairle leo sna 
seachtainí atá romhainn chun forbairt an Pholasaí don 
Oideachas lán-Ghaeilge a phlé, polasaí a leagfaidh 
amach fís an Stáit don oideachas lán-Ghaeilge agus a 
chuirfidh bonn láidir faoi.  
Mar a sheasann sé, is é seo a leanas an míniú a thugann 
an Roinn do phátrúin ionchasacha agus do thuismitheoirí 
mar chuid den phróiseas léirithe spéise ó thaobh iar-
bhunscoil nua 
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Na Luathbhlianta  
Tá réiteach straitéiseach ag teastáil ón Roinn Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
le tacú le hearnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge, earnáil 
a bhí thíos go mór de bharr ghéarchéim na bliana seo 
agus a bhfuil easnaimh ó thaobh tacaíochtaí Stáit ag 
goilleadh uirthi le tamall.  
 
Níl aon dul chun cinn déanta chun dul i ngleic leis na 
dúshláin shuntasacha atá ann ó thaobh feidhmiú an 
tumoideachais sna naíonraí – córas atá ag brath ar 
mhúinteoirí sna naíonraí a bheith oilte agus cumasaithe 
le timpeallacht Ghaeilge a chruthú agus a chothú do na 
páistí óga. Tá caighdeán Gaeilge agus easpa tacaíochta 
ón Stát d’fhorbairt ghairmiúil mhúinteoirí na naíonraí ag 
cur go suntasach lena staid agus stádas leochaileach. Tá 
na dúshláin uile a tuairiscíodh le blianta fós ann – 
dúshláin a eascraíonn as easpa forbairt ghairmiúil trí 
Ghaeilge a bheith ar fáil faoin tumoideachas, deacrachtaí 
daoine oiriúnacha a earcú agus a choinneáil de bharr na 

gcúinsí oibre (rud atá forleathan san earnáil trí chéile) 
agus bearnaí ollmhóra sa fhreastal ar naíonraí trí Ghaeilge 
ag gníomhaireachtaí Stáit. 
 
Ní raibh aon chruinniú ann i mbliana den choiste 
osradhairc mar a bhaineann leis an réimse luathbhlianta 
sa phlean gnímh 5 bliana faoin Straitéis 20 bliain don 
Ghaeilge. Is údar díomá é seo, ach, an chúis a luadh leis 
ná an brú ar an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige freagairt don 
ghéarchéim Covid-19. In ainneoin an dul chun cinn atá 
déanta leis na Ranna agus gníomhaireachtaí Stáit ar an 
gceist seo agus an gealltanas go bhfostófar beirt don 
earnáil luathbhlianta Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht – 
duine leis an Roinn Leanaí agus an duine eile le Better 
Start – níor fógraíodh na poist in 2020. Tá stocaireacht 
leanúnach déanta ag Gaeloideachas ar an gceist agus 
leanfar leis in 2021.  

Is liosta le háireamh iad na dúshláin a eascraíonn as an 
míniú thuas. Ní ghlacann Gaeloideachas leis gurb ionann 
oideachas lán-Ghaeilge nó Gaeltachta agus cur chuige 
mar atá leagtha amach thuas. Tá easpa físe, tuisceana, 
polasaithe, treorach agus tacaíochta do bhunú agus 
d’fheidhmiú na n-aonad ann. Tá an cheist seo ábhartha 
freisin i gcomhthéacs an oideachais Ghaeltachta agus 
scoileanna ag cur aonaid i bhfeidhm mar chuid den 
Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta. Ní léir cé na 
hionchais atá ann do na haonaid sin – an gá dóibh a 
bheith forbartha ina scoileanna neamhspleácha atá ag 
feidhmiú trí Ghaeilge go hiomlán faoi am ar leith nó an 

nglacfar leis nach scoileanna neamhspleácha a bheidh 
iontu choíche, agus más ea, cad iad na critéir a 
bhaineann lena bhfeidhmiú.  
 
Caithfidh an Roinn Oideachais polasaí cuimsitheach do 
na haonaid a chur ar fáil a chuimsíonn na critéir do bhunú 
aonaid, caighdeán an tsoláthair agus na critéir le stádas 
neamhspleách a bhaint amach. Leanfaidh Gaeloideachas 
ag déanamh stocaireachta leis an Roinn go dtí mbíonn 
polasaí ann a thacaíonn le soláthar oideachas ar 
ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge. 

Is éard is Aonad ann ná aonad lán-Ghaeilge in iar-bhunscoil lán-
Bhéarla. Cé gurb é cuspóir na nAonad tumoideachas Gaeilge a chur ar 
fáil, is amhlaidh go mbíonn leibhéil éagsúla den tumoideachas á gcur 
ar fáil acu. Cuirtear gach ábhar ar fáil trí Ghaeilge i roinnt Aonad, i 
gcásanna eile féadtar mórchuid na n-ábhar a sholáthar trí Ghaeilge 
agus, i roinnt cásanna, féadtar líon níos lú d’ábhair a sholáthar trí 
Ghaeilge. 



Anuas ar na dúshláin thuasluaite, tá an leasú suntasach 
a tháinig i bhfeidhm mí Mheán Fómhair ar an bpróiseas 
iontrála ag leibhéal na bunscoile agus an bac a cuireadh 
ar scoileanna tús áite a thabhairt do pháistí a 
fhreastalaíonn ar réamhscoil, naíonra san áireamh. Níor 
chuir an Roinn an teanga ná an tumoideachas san 
áireamh sa phleanáil don athrú seo ná níor tugadh aon 
suntas don tionchar tubaisteach a d’fhéadfadh a bheith 
aige ar an leanúnachas ón naíonra isteach sa bhunscoil 
lán-Ghaeilge da bharr. Le linn 2020 d’ullmhaigh 
Gaeloideachas raon beartas agus tacaíochtaí do na 
scoileanna le cabhrú leo dul i ngleic leis na srianta nua. 
Ina measc, lorgaíodh sainchomhairle ó abhcóidí 
sinsearacha, reáchtáladh cruinnithe do na scoileanna, le 
cúnamh ó thriúr príomhoidí, Colmán Ó Drisceoil, Deirbhle 
Nic Conghamhna agus Aisling Uí Fhéich a roinn a gcuid 
saineolais go fial flaithiúil leis na scoileanna agus 
d’ullmhaíomar teimpléid de pholasaithe agus cáipéisí leis 

an bpróiseas a éascú. Is iomaí scoil agus naíonra atá i 
ndiaidh tacaíocht a lorg ó shin ó Gaeloideachas agus 
tuigimid an mhíshástacht mhór atá ann. Tá sé seo ar 
cheann de na mórthosaíochtaí a bheidh le plé againn leis 
an Aire Oideachais.  
 
Cé gur freagairt ón Stáit atá ag teastáil ar na 
saincheisteanna seo, tá dul chun cinn á dhéanamh ag 
Gaeloideachas trí stocaireacht leanúnach sna fóraim 
náisiúnta a bhfuil an eagraíocht mar bhall díobh. Tá 
seasamh na heagraíochta i leith na luathbhlianta trí 
mheán na Gaeilge (naíonraí) lasmuigh den Ghaeltacht á 
chur in iúl ag na fóraim chuí – is é sin go bhfuil leithcheal 
déanta ar na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht ó thaobh 
seirbhísí tacaíochta, acmhainní, agus soláthar foirne ag 
an Stát atá freagrach as cur chun cinn agus forbairt na 
naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht.  
 

Tá sé mar sprioc ag Gaeloideachas ón mbliain 2014 
aitheantas a bhaint amach do na naíonraí faoi na 
struchtúir atá á bhfeidhmiú ag na ranna agus 
gníomhaireachtaí Stáit mar aon leis na heagraíochtaí 
deonacha luathbhlianta a fhaigheann maoiniú le seirbhísí 
a sholáthar d’earnáil na luathbhlianta.  Thug an Roinn 
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 
agus Óige cuireadh do Gaeloideachas aighneacht a chur 
isteach mar chuid den athbhreithniú atá á dhéanamh ar 
an gCóras Oibriúcháin le haghaidh Foghlaim agus Cúram 
na Luath-Óige agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile. I 
measc na n-éileamh a chuir Gaeloideachas san 
aighneacht bhí: 
 
 

   •   An soláthar maoinithe a bhí san earnáil agus ar 
cuireadh deireadh leis sa bhliain 2014 a ath-
infheistiú san earnáil agus Gaeloideachas a ainmniú 
mar eagraíocht náisiúnta tacaíochta do na naíonraí 
lasmuigh den Ghaeltacht. 

   •   Coinníoll a chur le haon mhaoiniú a thugtar do 
sheirbhísí go mbeidh tacaíocht i nGaeilge á cur ar 
fáil do shuímh thumoideachais.  

   •   Gréasán tacaíochta ar leith a bhunú laistigh de na 
coistí cúram leanaí le freastal ar riachtanais sna 
suímh thumoideachais le speisialtóirí luathbhlianta 
le Gaeilge fostaithe ar bhonn réigiúnach ag tacú leo. 

 
Beidh tuairisc ar an bpróiseas athbhreithnithe seo ar fáil 
i ráithe a trí, 2021.
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Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an bhfoireann ar fad, 
ach go háirithe muintir na Naíonraí maidir leis an obair ar fad a rinne 
siad i rith na géarchéime.  
Máire Uí Mhurchú, Iar-Stiúrthóir Naíonra Neasáin agus Léachtóir in Institiúid Oideachais Marino. 
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Díolúine ón nGaeilge 
Beidh dhá bhliain ann an samhradh seo chugainn ó 
tháinig na ciorcláin nua i bhfeidhm mar a bhaineann le 
díolúintí ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge. 
Tabharfaidh an Roinn Oideachais faoi athbhreithniú ar an 
gcóras nua díolúintí ag an tráth sin. De réir ár dtuisceana, 
beidh staitisticí don scoilbhliain 2019-2020 le fáil ón 
Roinn i mí Feabhra nó i mí an Mhárta seo chugainn agus 
tabharfaidh sé sin léargas cruinn ar an tionchar a bhí ag 
na ciorcláin nua ar líon na ndíolúintí a bronnadh ag an dá 
leibhéal. Tá súil ag Gaeloideachas agus ag go leor de na 
heagraíochtaí leasmhara eile go ndéanfar athbhreithniú 
cuimsitheach ar an gcóras nua, athbhreithniú a 
thabharfaidh aghaidh ar na mórcheisteanna. Ina measc 
siúd tá an tionchar a d’imir an córas nua ar líon na 
ndíolúintí atá á mbronnadh, an bunús a bhain leo, an 
chaoi a bhfuil príomhoidí ag cur critéir na gciorclán i 
bhfeidhm, na dúshláin atá roimh phríomhoidí is iad ag 

iarraidh na ciorcláin a chur i bhfeidhm agus na tacaíochtaí 
breise atá ag teastáil ó mhúinteoirí agus ó scoileanna le 
cur ar a gcumas freastal ar riachtanais na ndaltaí a bhfuil 
RSO acu ionas gur féidir leo leanúint ag déanamh staidéir 
ar an nGaeilge seachas díolúine a lorg. 
 
Tréaslaíonn Gaeloideachas le Pádraig Ó Duibhir as an 
obair cheannródaíoch atá á déanamh aige ar an gceist 
seo agus as an mbealach ar éirigh leis na 
saincheisteanna seo a chur ar súile phríomhoidí uile na 
tíre. Tá Gaeloideachas ag obair i gcomhar le Conradh na 
Gaeilge, le taighdeoirí agus le heagraíochtaí eile chun 
teacht ar bhealaí leis na buanna agus na buntáistí a 
bhaineann le sealbhú na Gaeilge a chur os comhair an 
phobail chun muinín tuismitheoirí a ardú maidir le 
foghlaim na Gaeilge.  

Aighneachtaí 
Déantar iarracht trí aighneachtaí a ullmhú tionchar 
dearfach a imirt ar na próisis chinnteoireachta ag leibhéal 
an Stáit agus a chinntiú go bhfuil aird á thabhairt ar 
earnáil an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.  Le 
linn 2020, réitigh Gaeloideachas na haighneachtaí seo a 
leanas:- 
    •   Ráiteas Straitéise, 2021 – 2023, An Roinn 

Oideachais  
    •   Ag cinntiú go bhfanann scoileanna ar oscailt i 

mbealach atá sábháilte agus inbhuanaithe, An 
Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus 
Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht 

    •   Inmharthanacht na n-oileán agus cúrsaí oideachais 
mar a bhaineann le comhairliúchán poiblí. Coiste 
Idir-Rannach Tras-Rialtais, Polasaí 
uilechuimsitheach do na hoileáin 

    •   Ag tacú le daltaí le huathachas, An Roinn 
Oideachas 

    •   Dréachtchreat an Churaclaim Bunscoile, An 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta (CNCM) 

    •   Athbhreithniú ar an gCóras Oibriúcháin le haghaidh 
Foghlaim agus Cúram na Luath-Óige agus Cúram 
Leanaí ar Aois Scoile. An Roinn Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus 
Óige 

 Foilsítear gach aighneacht de chuid Gaeloideachas ar www.gaeloideachas.ie 
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Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile –  
Athbhreithniú agus athfhorbairt ar 
Churaclam na Bunscoile 
D’fhoilsigh an CNCM an dréachtchreat ar an 25 Feabhra 
2020 agus tá comhairliúchán náisiúnta ar bun a bhí le 
leanúint go dtí Deireadh Fómhair 2020. Chuir 
Gaeloideachas iarratas faoi bhráid an CNCM go gcuirfí 
an comhairliúchán siar de bharr Covid-19  agus cuireadh 
síneadh leis an bpróiseas comhairliúcháin. Tá sé i gceist 
comhairliúchán a dhéanamh leis na scoileanna i Meán 
Fómhair 2021. Leagtar amach achoimre ar aighneacht 
Gaeloideachas thíos.   
  
    1.   Níl fís shoiléir sa dréachtchreat maidir le daltaí 

agus an dátheangachas ná daltaí agus an 
Ghaeilge. Ní aon tagairt don tábhacht a bhaineann 
le cultúr ná le hoidhreacht na teanga agus na tíre 
a cheiliúradh tríd an gcuraclam, easnamh mór os 
rud é gur tír í seo a bhfuil dhá theanga oifigiúil aici. 
Tagann sé seo salach ar churaclam teanga na 
bunscoile a bhfuil tábhacht na Gaeilge lárnach 
ann.   

    2.   Ní luaitear an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 
cé gur polasaí Stáit é.    

    3.   Níl scoileanna Gaeltachta ná lán-Ghaeilge ná an 
Tumoideachas luaite ach amháin i bhfo-nótaí.  

    4.   Tá gealltanas tugtha ag an Roinn d’fhorbairt 
polasaí stáit don oideachas lán-Ghaeilge agus 
polasaí stáit do mhúineadh na Gaeilge  – is gá iad 
seo a chomhthathú leis an gcuraclam nua.  

    5.   Níl aon tagairt do FCÁT (Foghlaim Chomhtháite 
Ábhar agus Teanga) do na scoileanna T2.   

    6.   Níl an chianfhoghlaim luaite sa dréachtchreat – 
gné shuntasach den teagasc agus den fhoghlaim 
atá tagtha go mór chun cinn i mbliana.  Tá cúinsí 
reatha i ndiaidh a léiriú dúinn go bhfuil seans láidir 
go mbeidh cur chuige cumaisc linn go 
fadtéarmach / go buan.  

    7.   Moltar nach mbeidh aon laghdú ar an íosmhéid am 
teagaisc don Ghaeilge, don Bhéarla ná don 
mhatamaitic sa churaclam nua.   

  
Tá sé i gceist ag Gaeloideachas seimineár do mhúinteoirí 
na hearnála Gaeltachta agus lán-Ghaeilge a eagrú roimh 
dheireadh na scoilbhliana chun plé a éascú dóibh agus 
iad ag ullmhú le freagraí a chur ar ais chuig an CNCM.  

Athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach 
Glacfaidh Gaeloideachas páirt ghníomhach sa 
chomhairliúchán a bheidh ar siúl nuair a fhoilseofar an 
tuairisc ar an Athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach go 
luath in 2021 ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta (CNCM).  
 
Ag eascairt as cruinniú na n-iar-bhunscoileanna ag 
Tionól Forbartha 2019, chuir Gaeloideachas aighneacht 
faoi bhráid Aidan Farrell, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
i gCoimisiún na Scrúduithe Stáit, ag tús 2020 leis an 
mbuairt a léirigh scoileanna faoi shonraíocht T1 agus T2 
don Ardteist a chur in iúl. Dúradh ag an gcruinniú nár 
cheart aon athrú chomh suntasach a dhéanamh ag 
leibhéal na hArdteiste go dtí go bhfuil athbhreithniú 
iomlán déanta ar éifeacht na sonraíochta T1 agus T2 ag 
leibhéal na Sraithe Sóisearaí.  
 
Bhí sé mar sprioc ag Gaeloideachas seimineár eolais a 
chur ar siúl ag an Tionól Forbartha le staid reatha na 
hoibre ar an tsonraíocht a thuairisciú agus le deis a 
thabhairt do phríomhoidí agus do mhúinteoirí an t-imní 
atá orthu ina leith a phlé athuair. Reáchtáladh cruinniú 
leis an CNCM le deiseanna agus féidearthachtaí eile a 
phlé i Samhain 2020. Tá an CNCM chun dul i bpáirt linn 
ar sheimineár comhairliúcháin faoi shonraíocht T1 a 
reáchtáil go luath in 2021.  
 
 



Bliain ar leith a bhí ann d’fhorbairtí sa soláthar nua 
tumoideachais. Ní raibh na deiseanna céanna ann 
comhairliúchán a dhéanamh leis na pobail ina raibh 
scoileanna nua le bunú. Bhí na cúinsí níos dúshlánaí ná 
riamh d’fhiontraithe agus do choistí pobail a thug faoi 
naíonraí a bhunú de bharr géarú sa géarchéim 
earcaíochta agus cúinsí dúshlánacha na dtréimhsí 
dianghlasála.  
 
Ina ainneoin sin, rinneadh dul chun cinn ag na trí leibhéil 
agus táimid ag súil go mbeidh toradh ar obair na 
heagraíochta sa réimse seo in 2020 le feiceáil ní hamháin 
in 2021 ach sna blianta amach romhainn agus muid ag 
stocaireacht le fís na heagraíochta – go mbeidh fáil ag 
gach tuismitheoir agus caomhnóir ar thumoideachas lán-
Ghaeilge ar ardchaighdeán arb é a rogha é dá bpáistí – a 
fhíorú.   
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Naíonraí nua  
Níor oscail aon naíonra nua i mbliana, in ainneoin an phlé 
a bhí ag Gaeloideachas le 14 pháirtí éagsúla maidir le 
naíonraí nua a bhunú in 2019. Is údar díomá é seo nuair 
a thuigeann muid an t-éileamh atá ar sheirbhísí 
luathbhlianta trí mheán na Gaeilge. Is léiriú é ar na cúinsí 
dúshlánacha ina bhfuil soláthróirí seirbhísí luathbhlianta 
ag feidhmiú agus tá Gaeloideachas, in éineacht leis na 
páirtithe luathbhlianta eile, ag stocaireacht go leanúnach 
agus ag éileamh cúinsí níos fearr  le hinmharthanacht na 
hearnála a chinntiú. Cuireadh an deontas beag a bhí ar 
fáil le cabhrú le naíonraí nua leabhair agus trealamh a 
cheannach i dtreo ábhair bholscaireachta faoi bhuntáistí 

an naíonra, leabhar a chabhróidh le grúpaí atá ag iarraidh 
suim i naíonra a spreagadh sa phobal.   
 
D’fhoilsigh Gaeloideachas treoirleabhar nua do 
bhunaitheoirí naíonra ag tús 2020, agus tá sé ar fáil go 
poiblí ar www.gaeloideachas.ie. Tá an eagraíocht ag plé 
faoi láthair le coistí agus fiontraithe maidir le naíonraí nua 
a bhunú i sé cheantar: Cluainín Uí Ruairc i Ros Comáin, 
An Mhainistir Thuaidh agus Cionn tSáile i gCorcaigh agus 
Domhnach Bat, Sord agus Ráth Cúil i gCo. Bhaile Átha 
Cliath. 

Soláthar bunleibhéil nua 
Chabhraigh Gaeloideachas leis An Foras Pátrúnachta 
feachtais a eagrú i ngach ceantar ina raibh bunscoil nua 
le bunú in 2020. Mar thoradh ar na feachtais seo, d’oscail 
bunscoil nua amháin, Gaelscoil na Mara i nDomhnach 
Bat, Co. Bhaile Átha Cliath agus fógraíodh go n-osclófar 
bunscoil lán-Ghaeilge eile in 2021, Gaelscoil Lir, le 
freastal ar cheantair in iarthar Bhaile Átha Cliath, Teach 
Sagard agus An Caisleán Nua.  
 
Beidh bunscoileanna lán-Ghaeilge eile le hoscailt in 2021 
chomh maith, agus eagraíodh na feachtais le pátrúin 
agus sainmheoin creidimh a roghnú dóibh in 2020. Arís, 

thacaigh Gaeloideachas le feachtais An Foras 
Pátrúnachta le bheith aitheanta mar phátrún ar na 
scoileanna seo agus le sainmheon ilchreidmheach a 
bheith acu. Níl toradh ar an bpróiseas roghnúcháin ar fáil 
go fóill. Beidh na scoileanna ag freastal ar cheantar 
Bhaile Átha Cliath 2 agus 4 agus ar cheantar Dhomhnach 
Míde agus Bhinn Éadair. Tá féidearthacht ann go 
mbunófar scoil lán-Ghaeilge eile i ndiaidh don Foras 
Pátrúnachta iarratas a dhéanamh ar phátrúnacht do scoil 
nua a bhunófar le freastal ar An Naigín agus Cill Iníon 
Léinín. Beimid ag súil le deimhniú maidir le pátrúnacht na 
scoileanna seo faoi ráithe a dó, 2021.  
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Ní trí bunú scoileanna nua amháin atá an soláthar 
bunscoile ag méadú. I ndiaidh bliain de phleanáil agus 
comhairliúcháin le Gaeloideachas, le pobal agus pátrún 
na scoile agus leis an Roinn Oideachais, d’oscail scoil 
bheag tuaithe i gCiarraí mar scoil lán-Ghaeilge don chéad 
uair i mbliana. Scoil meán-Bhéarla a bhí sa scoil, ach faoi 
stiúir phríomhoide ceannródaíoch, Caitríona Ní Luasa, 
d’oscail Douglas National School i gCill Orglan mar 
Gaelscoil Naomh Séamas i mbliana. Tréaslaíonn 
Gaeloideachas le pobal uile na scoile as an gcinneadh 
dearfach seo a dhéanamh an tumoideachas a chur i 
bhfeidhm sa scoil agus todhchaí nua a phleanáil di.  
 
Tá bunscoileanna meán-Bhéarla eile ag iarraidh dul sa 
treo céanna agus tá Gaeloideachas ag obair le dhá scoil 
faoi láthair atá ag díriú ar Mheán Fómhair 2022 mar 
sprioc le hiompú ina scoileanna lán-Ghaeilge. Níl 
próiseas ar leith ag an Roinn Oideachais le tacú leis an 
aistriú seo, mar sin tá Gaeloideachas ag plé go díreach 
le bainisteoirí agus le pátrúin na scoileanna le cabhrú leo 
a sprioc a bhaint amach.  

Soláthar iar-bhunleibhéil nua 
Bhí ábhar ceiliúrtha ann i mbliana nuair a d’oscail 
Gaelcholáiste Mhaigh Nuad ar deireadh, faoi stiúir an 
phríomhoide, Micheál Ó Ceoinín. D’eascair an iar-
bhunscoil nua seo as feachtas fada le gaelcholáiste 
neamhspleách a bhunú le freastal ar mhuintir Chill Dara 
Thuaidh, agus guímid gach rath orthu sna blianta amach 
rompu.  
 
Lasmuigh de na próisis bhunaithe scoile ag an Roinn 
Oideachais, cuireadh tús le soláthar nua ag an iar-
bhunleibhéal i gCorcaigh nuair a bunaíodh aonad nua i 
bPobalscoil an Ghoirt Álainn. Iar-bhunscoil faoi 
phátrúnacht an Bhoird Oideachais agus Oiliúna atá ann 
agus bunaíodh an t-aonad le freastal ar éileamh sa 
cheantar. Tá tacaíochtaí Gaeloideachas á dtairiscint don 
fhorbairt nua seo. 
 

Bhí díomá ar thuismitheoirí agus a bpáistí i dtrí cheantar 
eile ina mbeidh iar-bhunscoileanna nua á n-oscailt in 
2021, áfach. Ritheadh próiseas le pátrúin a roghnú d’iar-
bhunscoileanna nua i mBaile an Chollaigh, Co. Chorcaí, 
mórcheantar Baile an Bhóthair, An Charraig Dhubh agus 
Dún Laoghaire i gCo. Bhaile Átha Cliath agus Dún 
Seachlainn i gCo. na Mí, ach is scoileanna meán-Bhéarla 
ar fad faoi phátrúnacht Oideachas Le Chéile (Educate 
Together) agus an Bord Oideachais agus Oiliúna a bheidh 
iontu. Chinn an Roinn ar an bpátrúnacht seo bunaithe ar 
mhóramh vótaí na dtuismitheoirí, córas a mheasann 
Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta bheith 
éagórach mar a bhaineann le freastal ar phobal 
mionteanga. Leanfar ag cur i gcoinne an phróisis 
roghnúcháin seo de chuid na Roinne agus díreofar in 
2021 ar na ceantair ina bhfuil deis iar-bhunscoil nua a 
bhunú in 2022.   



I ngeall ar an mbliain eisceachtúil a bhí ann, rinne 
Gaeloideachas an-chuid oibre le póstaeir, bileoga agus 
acmhainní a fhorbairt mar fhoinse tacaíochta do 
scoileanna, naíonraí agus tuismitheoirí agus iad ag dul i 
ngleic leis an bpaindéim agus é sin anuas ar fhorbairt 
réimse mór d’fhoilseacháin ar ghnéithe éagsúla den 
tumoideachas.  
 
Bhí láithreacht an-láidir ag Gaeloideachas ar na hardáin 
phoiblí éagsúla agus tháinig méadú suntasach ar spéis 
an phobail inár gcuid oibre agus tuiscint ar ár ról. In go 
leor bealaí, shoiléirigh an phaindéim don phobal an luach 
a bhaineann leis an obair a dhéanaimid agus léirigh sé 
dúinne conas bheith níos ábhartha agus tacúla lenár 
gcuid ball agus leis an bpobal trí chéile.  
 
Cuireadh bailchríoch ar an bhforbairt shuntasach a 
rinneadh ar ár suíomh gréasáin www.gaeloideachas.ie 
agus táimid muiníneach gur áis iontach í le heolas 
údarásach faoin earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus 
Ghaeltachta.  Is tobar luachmhar é an suíomh, a 
chuimsíonn eolas agus comhairle atá dírithe ar 
mhúinteoirí, ar thuismitheoirí, ar thaighdeoirí agus ar na 
meáin. Bhí ardú 28% ar chuairteanna chuig an suíomh 
nua seo in Ráithe 4  2020 i gcomparáid le cuairteanna 
chuig an seansuíomh sa tréimhse chéanna in 2019. Tá 
aghaidh á tabhairt againn anois ar na suímh 
www.irishforparents.ie agus www.gaeilgedonnaíonra.ie a 
fhorbairt chun barr feabhais a chur orthu mar áiseanna 
den scoth do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí sna 
naíonraí.  
 
Tá ardú suntasach tagtha ar líon na mball in ár ngrúpaí 
Facebook atá dírithe ar spriocghrúpaí ar leith m.sh.  
Múinteoirí Atá Ag Múineadh i mBunscoileanna Lán-
Ghaeilge (meádú 170% ar líon na mball) agus Múinteoirí 
Naíonraí (meádú 140% ar líon na mball). Léiríonn na 
figiúirí seo an luach a chuirtear ar ár gcuid tacaíochta go 
háirithe le linn na paindéime agus cianfhoghlaim á húsáid 
ag múinteoirí ón mbaile. Mar thacaíocht bhreise do 
thuismitheoirí a bhfuil páiste acu sa chóras oideachais 
lán-Ghaeilge, bunaíodh grúpa nua ar Facebook – 
Tearmann Teaghlaigh. Deimhníonn an t-aiseolas ar an áis 
nua seo go bhfuil líon mór tuismitheoirí ar gach leibhéal 
teanga ag lorg tacaíochtaí le bheith in ann cabhrú lena 
bpáistí sa bhaile. Tá forbairt leanúnach á déanamh ar an 
tacaíocht seo. 

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA DON EARNÁIL 
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Straitéis Chumarsáide Gaeloideachas 
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Tá ceithre fhíseán déag faoin oideachas lán-Ghaeilge taifeadta ag Gaeloideachas agus le fáil anois ar YouTube 

Feachtas físeáin 

Anuas air seo, tá rath ollmhór ar shraith nua físeán do 
thuismitheoirí bunaithe ar ár leabhrán Déan Comhrá a 
thugann frásaí simplí úsáideacha do thuismitheoirí is 
caomhnóirí le húsáid sa ghnáthchaint sa bhaile lena 
bpáistí. Tá gach físeán dátheangach agus bunaithe ar 
ábhar ar leith. Cuirtear físeáin nua amach gach cúpla mí 
agus is iad seo na físeáin is mó a bhfuil tóir orthu ar 
chuntas YouTube Gaeloideachas. 

Cuireadh físeáin ealaíne le chéile do mhórócáidí na bliana 
m.sh. An Cháisc, Oíche Shamhna agus An Nollaig mar 
spreagadh do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do 
naíonraí. Ba dhearfach an t-aiseolas ar an ábhar seo agus 
tharraing sé aird an phobail ar na seirbhísí, acmhainní 
agus tacaíochtaí eile atá ag Gaeloideachas. 
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Tá nuachtlitreacha Gaeloideachas i measc na seirbhísí is 
mó éilimh de chuid na heagraíochta. Cuireann siad eolas 
ábhartha ar fáil ar raon leathan saincheisteanna faoin 
oideachas lán-Ghaeilge mar aon le heolas faoi thaighde, 
faoi chomhairliúcháin agus faoi fhorbairtí eile san earnáil.  
 
Cuirtear 5 nuachtlitir ar fáil agus seoltar iad chuig 1,409 
síntiúsóir. Freastlaíonn na nuachtlitreacha ar na 3 leibhéal 
oideachais go coicísiúil (naíonraí, bunleibhéal, iar-
bhunleibhéal) agus cuirtear nuachtlitir ar leith ar 
riachtanais speisialta oideachais ar fáil go ráithiúl. 

Le linn do na scoileanna a bheith dúnta, d’fhorbair 
Gaeloideachas acmhainn tacaíochta sa bhreis - Moladh 
na Seachtaine. Bealach iontach a bhí anseo le teagmháil 
rialta agus cúnamh praiticiúil a thabhairt do scoileanna. 
Ceann de mhórspriocanna na hacmhainne seo ná 
comhordú a dhéanamh ar na háiseanna den scoth atá ar 
fáil, áiseanna a spreagann agus a mheallann daltaí i dtreo 
úsáid na Gaeilge agus a d’éascaigh obair an mhúinteora 
agus an tuismitheora ina c(h)áil mar mhúinteoir! 

Seirbhísí Nuachta Gaeloideachas  

“Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil libh as an 
sárthacaíocht a thug sibh dúinn i rith na bliana agus go 
háirithe an chabhair, an cúnamh agus an chomhairle a thug 
sibh dúinn ó dúnadh na scoileanna. Rinne sibh mo shaol i 
bhfad níos éasca! Tá na nuachtlitreacha ar fheabhas agus is 
breá liom iad a fháil.”   
Aisling Uí Fhéich, Príomhoide, Gaelscoil na Fuinseoige 



Ba bhliain eisceachtúil í seo do na naíonraí le dúshláin 
mhóra phraiticiúla le sárú de dheasca na paindéime agus 
tacaíochtaí éagsúla ag teastáil dá bharr. I measc na 
bpríomhthacaíochtaí praiticiúla a chuir Gaeloideachas ar 
fáil le cabhrú leis an réimse seo áirítear: póstaeir agus 
acmhainní dírithe ar Covid-19, seisiúin Tae agus Plé le 
líonrú agus malartú smaointe a éascú, seimineáir agus 
físeáin. Rinneadh go leor stocaireachta chomh maith 
maidir le leagan Gaeilge de dhoiciméid agus de 
threoirlínte a bhain le hathoscailt agus feidhmiú na 
naíonraí faoi chúinsí Covid-19 a éileamh. Cuireadh 
tacaíocht ar fáil don Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige roinnt de na 
cáipéisí agus físeáin a chur ar fáil i nGaeilge go tráthúil 
chomh maith. 
 
Tionscnamh nua do Gaeloideachas ab ea an cheardlann 
phraiticiúil dírithe ar chúrsaí aistrithe bunaithe ar Chlár 
PEAR de chuid Tionscnamh Forbartha Óige. Anuas ar 
sheimineáir phraiticiúla den chineál seo a chur ar fáil, 
d’eagraigh Gaeloideachas cúrsa garchabhrach, aitheanta 
ag Tusla, trí mheán na Gaeilge do mhúinteoirí naíonra. 
Scaipeadh suirbhéanna ar na naíonraí cúpla uair maidir 
lena riachtanais oiliúna agus tacaíochta. Dá bharr seo, tá 
plean forbartha ag an eagraíocht do shainchúrsa Gaeilge 
do mhúinteoirí naíonra go luath in 2021 a bheidh bunaithe 
ar an ábhar ó www.gaeilgedonaionra.ie.  

 
Bunaithe ar éileamh ó mhúinteoirí naíonra a bhfuil 
deacracht acu teacht ar ábhar feiliúnach i nGaeilge, 
forbraíodh sraith nua póstaer, pacáiste úr ar theanga na 
luathuimhearthachta agus pacáiste acmhainní teanga 
don Nollaig. Forbraíodh iad seo ar fad i gcomhairle le 
múinteoirí naíonra ar mhaithe le seirbhísí luathbhlianta 
den scoth trí mheán na Gaeilge a éascú.   
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Bhunaigh Gaeloideachas scéim i dtús na dianghlasála a 
chuidíonn le scoileanna nach bhfuil a suíomh gréasáin 
féin acu. Tá an-bhéim ar an gcianfhoghlaim de bharr na 
dianghlasála, rud atá dúshlánach do scoileanna nach 
raibh nó nach bhfuil suímh ghréasáin acu. Faoin scéim 
An Nead, cuirtear suíomh ar fáil do scoileanna ar 

bhealach simplí agus cost-éifeachtach. Is acmhainn 
luachmhar é seo do scoileanna beaga a bhfuil brú breise 
orthu anois a ngréasáin teicneolaíochta a fhorbairt toisc 
an méid foghlama agus teagaisc atá ag tarlú ar líne de 
bharr na paindéime. 
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An Nead   

Ghlac Gaeloideachas mar aon le heagraíochtaí eile páirt 
ghníomhach i gcruinnithe comhairliúcháin le TG4 nuair a 
thosaigh an stáisiún ag ullmhú don chlár Cúla4 ar Scoil a 
chur ar an aer. Is léir gur áis iontach atá sa chlár seo a 

bhfuil ag éirí thar cionn leis. Is údar bróid é don earnáil 
oideachais Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge go bhfuil 
seirbhís teilifíse á cur ar fáil trí Ghaeilge atá ar comhchéim 
leis na seirbhísí is fearr ar domhan. 

Cúla4 ar Scoil 

Foilsíodh an leabhar Beatha Teanga, An Ghaeilge: 
Teanga na Cumarsáide, an Spraoi agus an tSóisialaithe 
ar líne i mí Feabhra 2020. Tugann an leabhar seo 
spreagadh agus treoir do scoileanna chun an Ghaeilge a 
chothú mar theanga bheo sa scoil, an teanga a 
úsáideann na daltaí laistigh agus lasmuigh den seomra 
ranga, ag spraoi sa chlós, ar thurais scoile, ag cluichí 
agus mar sin de. Is uirlis é an leabhar chun líofacht agus 

saibhreas teanga a chothú, rud atá riachtanach anois fiú 
sa Ghaeltacht de bharr an bhrú ón mBéarla.  Eagraíodh 
4 cheardlann ar líne in Aibreán/Bealtaine 2020 chun an 
leabhar a chur i láthair na scoileanna agus aiseolas a 
bhailiú ina leith. Tá an dara heagrán, a bheidh 
idirghníomhach agus lán le hacmhainní tacaíochta ar nós 
físeán agus podchraoltaí, á ullmhú agus beidh sé á 
fhoilsiú ar líne san Earrach.  

Sóisialú Teanga  
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In 2020 chuaigh Gaeloideachas i gcomhpháirt leis An 
tOireachtas chun comórtas a chruthú do na scoileanna 
Gaeltachta agus lán-Ghaeilge mar chuid de Chomórtas 
Liteartha an Oireachtais. Tá Gaeloideachas ag déanamh 
urraíochta ar rannóg a chuimsíonn 4 chomórtas do 
ranganna 3,4,5,6 ag an mbunleibhéal agus 2 chomórtas 
ag an iar-bhunleibhéal, ceann do na sóisir agus ceann do 

na sinsir. Tá na comórtais bhunleibhéil bunaithe ar 
Ghreannán (le léaráidí) a scríobh agus tá na comórtais 
iar-bhunleibhéil bunaithe ar script do ghearrscannán nó 
do ghreannán (le léaráidí) a scríobh. Is forbairt iad na 
comórtais seo ar chomórtais a thosaíomar do dhaltaí le 
linn na dianghlásála agus a raibh an-tóir orthu. 

Comórtais Liteartha an Oireachtais, 2021 

Tá riachtanais speisialta oideachais (RSO) san earnáil 
lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta aitheanta mar thosaíocht 
ag Gaeloideachas le cúpla bliain anuas. Baineann obair 
Gaeloideachas sa réimse seo le habhcóideacht agus le 
hardú feasachta ar an soláthar atá á dhéanamh ag an 
Stát agus gníomhairí an Stáit ar pháistí le RSO san earnáil 
lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta.  Anuas air sin, baineann 
ár gcuid oibre le hábhar bolscaireachta, le tacaíochtaí 
agus seimineáir oiliúna agus le heolais ar ghnéithe 
éagsúla den RSO a chur ar fáil. Níl aon amhras ach go 
bhfuil tuiscint níos fearr ann anois ar an ngá atá le 
tacaíocht ar leith a thabhairt do pháistí le RSO sa chóras 
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus nach leor an 
tacaíocht ghinearálta atá ar fáil sa chóras oideachais trí 
chéile agus nach leor aistriúchán ar ábhar atá forbartha 
d’earnáil an Bhéarla.  

Tá an-chuid easnaimh ann fós sna seirbhísí agus sna 
struchtúir thacaíochta do chainteoirí dúchais agus 
d’fhoghlaimeoirí araon. I measc na ndúshlán atá roimh 
mhúinteoirí tá easpa acmhainní cuí agus eolas faoi na 
hacmhainní atá ann, easpa eolais faoi mhodheolaíochtaí 
agus easpa uirlisí diagnóiseacha cuí.  Tá taighde idir 
lámha ag an Ollamh Pádraig Ó Duibhir agus an Dr Sinéad 
Nic Aindriú thar ceann Gaeloideachas ar na hacmhainní 
reatha teagaisc agus foghlama do pháistí le RSO sa 
chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta chun oiriúnacht, 
soláthar cuí agus easnaimh a aithint. Cuimseofar san 
anailís uirlisí measúnachta agus diagnóise ar raon leathan 
de riachtanais speisialta oideachais. 

Riachtanais Speisialta Oideachais  

Cuireadh tús le comhpháirtíocht rathúil idir 
Gaeloideachas agus AsIam le linn 2020 chun ábhar 
bolscaireachta agus tacaíochta do pháistí le huathachas 
sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chur ar fáil. 
Mar thoradh ar an gcomhoibriú seo, tá fiche acmhainn 
aistrithe go Gaeilge mar chúnamh do mhúinteoirí, do 
dhaltaí agus dá gcuid tuismitheoirí. Tá sé i gceist leanúint 
leis an gcomhoibriú seo le linn 2021 ionas go mbeidh 
réimse tacaíochta níos fairsinge ann le freastal ar 
shainriachtanais na ndaltaí le huathachas sna scoileanna 
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.  
I measc na dtacaíochtaí a forbraíodh do scoileanna, 
áirítear:- 
  •  Leabhrán eolais ar an disléicse do thuismitheoirí i 

gcomhar le Cumann Disléicse na hÉireann 
  •  Bileog ceisteanna agus freagraí do thuismitheoirí ar 

an Disléicse 
  •  Leabhrán eolais ar RSO sa chóras lán-Ghaeilge agus 

Gaeltachta i gcomhar leis an NCSE 

Comhpháirtíocht le AsIam, Cumann Disléicse na hÉireann agus an NCSE 
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Tá Gaeloideachas ag feidhmiú mar eagraíocht tacaíochta 
do 106 bunscoil Ghaeltachta agus 28 iar-bhunscoil 
Ghaeltachta.  Cé gurb ionann go leor de na dúshláin atá 
ag scoileanna Gaeltachta agus scoileanna Lán-Ghaeilge, 
tá a gcúinsí féin ag na scoileanna Gaeltachta a bhfuil 
tionchar an-mhór acu ar an soláthar oideachais iontu. Is 
scoileanna beaga iad an chuid is mó díobh, idir 
bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lonnaithe i 
gceantair thuaithe Gaeltachta. Tá 8 mbunscoil agus 5 iar-
bhunscoil lonnaithe ar oileáin Ghaeltachta agus an 
daonra ag titim in go leor de na ceantair seo.  
 
 

Tá brú ollmhór ar an nGaeilge mar theanga phobail sna 
Gaeltachtaí, cúinse is cionsiocair le tograí ar nós Scéim 
na gCúntóirí Teanga, An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 
agus An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. 
 
Le freagairt do na cúinsí seo tá Coiste Comhairleach 
Gaeltachta ag Gaeloideachas, fochoiste den Bhord 
Stiúrtha ar a bhfuil stiúrthóirí ón nGaeltacht, Uachtarán 
na heagraíochta, an tArdfheidhmeannach agus an bheirt 
Oifigeach Gaeltachta. Tugann an fochoiste seo deis do 
na baill na ceisteanna a bhaineann go sonrach leis an 
oideachas Gaeltachta a ardú, a phlé agus gníomhartha 
a mholadh. 

Gaeloideachas agus an tOideachas Gaeltachta  

Bhí ionchur ag Gaeloideachas sa Pholasaí don 
Oideachas Gaeltachta ón uair a dréachtaíodh é. Ghlac 
an eagraíocht páirt ghníomhach sa chomhairliúchán a 
rinneadh agus sna céimeanna a glacadh lena chur i 
bhfeidhm sna scoileanna. Bhí Gaeloideachas mar thaca 
neamhspleách do na scoileanna, ag tabhairt ardáin don 
imní sna scoileanna faoin bPolasaí nua agus ag lorg 
freagraí agus aiseolas do na scoileanna ó na húdaráis 
éagsúla.  
 
Tá ionadaíocht ag Gaeloideachas ar an gCoiste 
Comhairleach don Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 

faoi stiúir An tAonad um Oideachas Gaeltachta, coiste a 
thagann le chéile cúpla uair sa bhliain. Tríd an ionadaíocht 
ar an an gCoiste Comhairleach, coinnítear 
Gaeloideachas ar an eolas maidir leis an dul chun cinn 
sa Scéim Aitheantais na Scoileanna Gaeltachta, 
faigheann an eagraíocht léargas ar chlár oibre An tAonad 
um Oideachas Gaeltachta agus ardaítear ceisteanna leis 
an Aonad ag eascairt as teagmháil neamhspleách 
Gaeloideachas leis na scoileanna Gaeltachta.  

An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22 

Is faoi stiúir agus le maoiniú ón Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a 
reáchtáiltear Scéim na gCúntóirí Teanga. Díreach roimh 
an Nollaig, foilsíodh an t-athbhreithniú ar Scéim na 
gCúntóirí Teanga agus tá plean gnímh á chur le chéile 
bunaithe ar torthaí an taighde ag an gCoiste 
Comhairleach um Scéim na gCúntóirí Teanga, atá 

comhdhéanta de Gaeloideachas, COGG, An Roinn 
Oideachas agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá súil ag 
Gaeloideachas ról gníomhach agus tairbheach a bheith 
ag an eagraíocht san obair seo chun scéim atá láidir, 
tacúil agus éifeachtach a chur ar fáil do na scoileanna.

Scéim na gCúntóirí Teanga 
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Tá Gaeloideachas páirteach i dtionscadal ar chuir COGG 
tús leis ag deireadh 2020 i gcomhar le heagraíochtaí 
éagsúla atá ag feidhmiú sa Ghaeltacht chun feachtas 
bolscaireachta ar an tumoideachas a chur sa siúl. An 
aidhm atá leis ná eolas a chur ar fail do thuismitheoirí, 
mhúinteoirí agus don phobal uile ar na hacmhainní agus 
na tacaíochtaí atá ann i réimse an tumoideachais chun 
an easpa tuisceana nó na míthuiscintí atá fós ann maidir 
leis an tumoideachas a chíoradh. Tá na hOifigigh 

Pleanála Teanga, Tuismitheoirí na Gaeltachta agus 
Comhar na Naíonraí Gaeltachta páirteach ann chomh 
maith le COGG agus Gaeloideachas.  
 
Tá sé mar sprioc ag Gaeloideachas an feachtas seo a 
leathnú go pobail agus scoileanna lasmuigh den 
Ghaeltacht leis an saineolas faoi bhuntáistí an 
tumoideachais a scaipeadh go náisiúnta.  

Feachtas Bolscaireachta ar an Tumoideachas sa Ghaeltacht 



Tá forbairt ghairmiúil i réimse an tumoideachais ag croílár 
chlár oibre Gaeloideachas. Cuireann ár gclár oibre sa 
réimse seo deiseanna ar fáil do mhúinteoirí agus do 
phríomhoidí smaointeoireacht úr a chloisteáil ó 
shaineolaithe san earnáil agus páirt ghníomhach a 
ghlacadh i gceardlanna spreagúla.  
 
Gan amhras, bhíomar ag súil go mór le filleadh ar 
Chorcaigh do Thionól Forbartha 2020 agus le bheith ar 
ais i measc na scoileanna ach ní mar a shíltear a bítear. 
De dheasca Covid-19 san earrach, bhí ar Gaeloideachas 
an Tionól Forbartha bliantúil, mar aon leis na seimineáir 
RSO, a chur ar athlá. Múineann gá seift agus tugadh an 

deis dúinn modhanna nuálacha eile a chíoradh le freastal 
ar an bpobal go fíorúil ag baint leasa as ardáin ar líne. 
Reáchtáladh seimineáir, ceardlanna agus teacht le chéile 
spriocdhírithe ar líne inar cuireadh béim faoi leith ar 
riachtanais nua na bpobal - an fhoghlaim chumaisc, an 
chianfhoghlaim, an scolaíocht sa bhaile de bharr Covid-
19 mar aon le haistriú idir na leibhéil éagsúla. Ceann de 
bhuntáistí móra na seimineár ar líne ná gur féidir teacht 
orthu beo nó ina ndiaidh, ón scoil nó ó chompord an 
bhaile toisc go bhfuil taifead á ndéanamh orthu.  Tá gach 
ceann acu ar fáil ar shuíomh gréasáin Gaeloideachas 
anois.  
 

FORBAIRT GHAIRMIÚIL 
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Sa réimse RSO, cuireadh dhá cheardlann ar siúl do 
thuismitheoirí ar an disléicse. Ag eascairt as an líon 
ollmhór ceisteanna a tháinig isteach don phléphainéal ó 
mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí, cinneadh bileog 
bhreise maidir leis an disléicse a fhorbairt bunaithe ar na 
ceisteanna agus freagraí seo. Foilseofar an bhileog ar 
shuíomh Gaeloideachas san earrach. Anuas ar na 

ceisteanna a bhíonn ag tuismitheoirí a fhreagairt, beidh 
eolas cabhrach agus dea-chleachtas ann do mhúinteoirí 
freisin. Mar gheall ar an éileamh mór ó mhúinteoirí ar na 
ceardlanna disléicse seo agus na saincheisteanna a 
bhain le modhanna teagaisc agus acmhainní, cinneadh 
ceardlann bhreise a chur ar fáil do mhúinteoirí in 2021.

“Bhí mé ag an seimineár Zoom aréir idir a seacht agus a 
hocht agus ba í an uair ab fhónta a chaith mé ar a leithéid le 
fada. Go raibh míle maith agaibh as ucht sin a chur ar fáil.”   
Cormac Ó Cléirigh, Coláiste Eoin 

“Bhíos ábalta logáil isteach aréir agus tréaslaím libh 
ar fad. Bhí sé an-eolasach agus chomh cabhrach.”   
Tuismitheoir 

“Bhí sé ar fheabhas. Go maith smaointe a 
roinnt agus rudaí nua a fhoghlaim.”   
Sarah Ní Chonaill, Naíonra Mológa 

I réimse na luathbhlianta, aithníodh i gceann de na 
ceardlanna tosaigh an tábhacht le spás a chur ar fáil do 
mhúinteoirí naíonra líonrú le chéile, saincheisteanna a 
phlé, mar aon le comhairle a lorg óna chéile ar dhúshláin 
- go háirithe dúshláin nua de dheasca na paindéime. 

Cinneadh dá bharr, seisiúin líonraithe a éascú do na 
múinteoirí seo, seisiúin ar a baisteadh Tae & Plé! Dírítear 
ar théamaí éagsúla i ngach seisiún (athoscailt, spraoi 
lasmuigh, scéalaíocht agus eile). 



Ó cuireadh tús leis na hócáidí forbartha gairmiúla ar líne, 
tá foireann Gaeloideachas tar éis dul ar aistear mór 
foghlama le modhanna úra a chíoradh agus bealaí 
éifeachtacha a fhiosrú chun dul i ngleic le dúshláin 
teicneolaíochta agus a chinntiú go mbíonn eispéireas 
rathúil ag rannpháirtithe. De bharr aiseolais thar a bheith 
dearfach ó na rannpháirtithe agus toisc go bhfuil 

cleachtóirí, taighdeoirí agus saineolaithe éagsúla sásta 
dea-chleachtas a chomhroinnt, tá cinneadh déanta ag 
Gaeloideachas leanúint leis na deiseanna oiliúna seo a 
chur ar fáil ar líne don bhliain amach romhainn. Beidh na 
seimineáir seo ann le cur leis an Tionól Forbartha, 
seachas a bheith mar mhalairt air, amach anseo. 
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“Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil leat as 
an seimineár iontach 'Léitheoireacht sna hArdranganna' a 
chur ar fáil dúinn an tseachtain seo caite. Bhain mé féin is 
m'fhoireann scoile an-tairbhe go deo as. ”   
Michelle Ní Bhraonáin, Gaelscoil Bhrian Bóroimhe 



Braitheann rath Gaeloideachas ar láidreacht na hearnála 
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Murach go gcreideann 
pobal na naíonraí agus na scoileanna lán-Ghaeilge agus 
Gaeltachta sa luach a bhaineann leis an tumoideachas 
ní bheimis in ann an méid céanna a bhaint amach. Is mór 
againn bhur spéis, bhur n-iarratais ar chúnamh, bhur n-
aiseolas agus bhur rannpháirtíocht in obair 
Gaeloideachas. 
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FOCAL BUÍOCHAIS

Pobal na scoileanna agus na naíonraí

Thar ceann na foirne, is mian liom mo bhuíochas ó chroí 
a ghabháil leis an mBord Stiúrtha a chuireann comhairle 
ar an bhfoireann faoi shaincheisteanna na scoileanna 
agus a chabhraíonn linn ár gcuid tuisceana a leathnú 
chun críche seirbhís níos fearr agus níos ábhartha a chur 
ar fáil. Táim fíorbhuíoch do Sheán Ó hArgáin, Uachtarán 

Gaeloideachas agus d’Fíona Uí Uiginn, Leas-Uachtarán, 
as an treoir agus an cúnamh agus as a gcuid ama a chur 
ar leataobh don obair seo.  Ní bliain éasca a bhí ann agus 
muid ag foghlaim chun cruinnithe boird a reáchtáil go 
héifeachtach thar Teams, ach d’éirigh go han-mhaith linn! 

Bord Stiúrtha

Bóthar fada foghlama a bhí ann don fhoireann i rith 2020 
agus ní fhéadfainn bheith níos bródúla as an gcaoi a thug 
an fhoireann misneach dá chéile, an chaoi ar spreag siad 
agus ar chabhraigh siad lena chéile scileanna a fhorbairt 
le dul i ngleic leis an athrú mór go dtí an saol ar líne. Ní 
gan dua a tharla sé seo ach, in ainneoin na ndúshlán, 
léirigh an fhoireann teacht aniar dochreidte agus cion 
agus meas ar a chéile. Chabhraigh an spiorad láidir tacúil 
i measc na foirne fuinneamh dearfach agus 
cruthaitheacht a aimsiú don obair. Chabhraigh sé seo linn 
breathnú chun tosaigh agus díograis agus dílseacht a 
léiriú don eagraíocht, do na scoileanna, do na naíonraí 
agus do gach dream ar spéis leo ár gcuid oibre. Creidim 
go bhfuil foireann eisceachtúil ag Gaeloideachas agus is 
pléisiúr agus pribhléid mór dom a bheith ag obair leo.  
 
Ar an drochuair bhí orainn slán a fhágáil le Cormac Ó 
Feinneadha agus é ag bogadh ar aghaidh go post eile. 
Tá an-áthas orainn go bhfuil comhghleacaí nua againn, 
Tonaí Ó Roduibh, a tháinig i gcomharbas ar Chormac mar 
Oifigeach Forbartha le cúram ar leith don oideachas 
Gaeltachta, agus a bhfuil blianta taithí aige mar 
mhúinteoir bunscoile Gaeltachta.  

An Fhoireann 
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Gabhaimid buíochas mór leis na heagraíochtaí uile a 
mbímid ag comhoibriú leo ar a n-áirítear na páirtnéirí 
oideachais uile.  Gabhaim buíochas leis An Fóram 
Comhpháirtíochta atá comhdhéanta de na 
ceanneagraíochtaí – Conradh na Gaeilge, Gael Linn, an 
tOireachtas, Glór na nGael, Cumann na bhFiann agus 
muid féin mar aon le Siúan Ní Mhaonaigh, a bhí mar 
Chathaoirleach ar an Fóram Forbartha Teanga. Táimid 
an-bhuíoch de Shiúan as an gcúnamh agus tacaíocht 
mhór. Is mór agam an cur chuige comhoibritheach atá i 
réim sna heagraíochtaí seo, cur chuige atá ar leas na 
Gaeilge.  
 
Is mian linn buíochas ar leith a ghabháil le Caoimhín Ó 
hEaghra agus foireann An Foras Pátrúnachta as an 
gcomhoibriú ar na mórcheisteanna a bhaineann le 
soláthar scoileanna nua agus na feachtais uile. Guímid 
gach rath ar a gcuid oibre sna feachtais seo. Bhí 
comhpháirtíocht fhiúntach idir Gaeloideachas agus 
Conradh na Gaeilge, faoi stiúir Julian De Spáinn, ar raon 
leathan ceisteanna san earnáil oideachais. Tréaslaím leo 
as an bhfuinneamh agus an díograis a léiríonn siad i 
gcónaí. Is mór an fhoinse tacaíochta i gcónaí Oifig an 
Choimisinéara Teanga a chuireann comhairle agus 
cúnamh ar fáil go fial, flaithiúil. Tá obair ollmhór curtha i 
gcrích ag COGG agus gabhaim buíochas ó chroí le 
Muireann Ní Mhóráin agus a foireann as an éacht atá 
bainte amach ag an eagraíocht agus as an gcomhoibriú 

ar go leor ceisteanna. Gabhaim buíochas leis an Dochtúir 
Treasa Kirk ón Roinn Oideachais as a stiúir éifeachtach 
ar obair An tAonad um Oideachas Gaeltachta. Gabhaim 
buíochas chomh maith lenár gcomhghleacaithe i 
gComhairle na Gaelscolaíochta, atá ag treabhadh sa 
ghort céanna linn, treise libh agus an dea-obair atá ar 
bun i dTuaisceart na hÉireann.  Cabhraíonn an cur chuige 
comhoibritheach seo ar fad go mór le dul chun cinn san 
earnáil.

Buíochas le heagraíochtaí oideachais 
agus Gaeilge 

Buíochas le Foras na Gaeilge

Mo bhuíochas mór le Foras na Gaeilge as an maoiniú, as 
an gcomhoibriú agus as an tacaíocht mar a bhaineann 
lenár gclár oibre a chur i gcrích. 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, Nuala Ní Scolláin agus Caoimhe 
Ní Chathail. Is mian liom an deis a thapú mórbhuíochas 
a ghabháil le hÉamonn Ó hÁrgáin, a bheidh ag dul ar 
scor sna míonna atá romhainn as an tacaíocht mhór thar 
na blianta. Guímid gach rath air sa chaibidil nua dá shaol.   
Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach  
Eanáir 2021 



RIALACHAS CORPARÁIDEACH AGUS DUALGAIS 
AN BHOIRD STIÚRTHA
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Tugann Stiúrthóirí Gaeloideachas aire do shócmhainní na cuideachta (sealbha, maoin agus airgead).  
Is féidir na dualgais a rangú in dhá aicme:   
  •  dualgais faoin dlí coiteann, arna gcruthú ar dtús sna cúirteanna; agus  
  •  dualgais faoin reachtaíocht, arna leagan síos in Acht na gCuideachtaí.   

RÓL AN BHOIRD STIÚRTHA

De réir Airteagail Comhlachais Gaeloideachas, is féidir uasmhéid de sheacht stiúrthóir déag a bheith ar  
Bhord Stiúrtha na heagraíochta, comhdhéanta mar seo a leanas:  
 
•  An tUachtarán 
•  An Leas-Uachtarán/Iar-Uachtarán don tréimhse díreach caite1 
•  6 stiúrthóirí ainmnithe ag na 6 réigiún 

1Feidhmíonn Iar-Uachtarán na heagraíochta mar Leas-Uachtarán ar feadh na bliana tar éis dó/ di éirí as mar Uachtarán. Ainmnítear Leas-Uachtarán 
nua an bhliain dár gcion le feidhmiú ar feadh bliain amháin mar Leas-Uachtarán, mar Uachtarán ar feadh dhá bhliain ina dhiaidh sin, agus mar 
Leas-Uachtarán arís an ceathrú bhliain mar thacaíocht don Uachtarán nua. 

COMHDHÉANAMH AN BHOIRD

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 nó 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 faoin dlí coiteann   

1.   Eolas pearsanta a nochtadh   
2.   Leasanna pearsanta a nochtadh   
3.   Taifid airgeadais a choimeád   
4.   Iniúchóireacht a shocrú   
5.   Tuairisciú do na comhaltaí   
6.   Cruinnithe a thionól   
7.   Taifid de chruinnithe a choimeád   
8.   Cláir a choimeád

Dualgais reachtúla    

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

Bainistíocht riosca  



•  6 stiúrthóirí  
        •  6 stiúrthóirí 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 stiúrthóirí 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 ar 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 Comhairleacha  
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 
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Tá Coistí Comhairleacha 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 faoi bhráid an Bhoird lena 
bhfaomhadh. Coistí Comhairleacha 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.   Coiste Comhairleach don Tionól Forbartha 
5.   Coiste Comhairleach Gaeltachta  

Coistí comhairleacha    
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Tinreamh ag na cruinnithe Boird 

Ainm                     25.01.2020      29.02.2020     29.04.2020     27.05.2020      24.06.2020     29.09.2020      05.11.2020     16.12.2020 
Seán  
Ó hArgáin                      √                      √                     √                     √                      √                     √                      √                     √ 

Fíona  
Uí Uiginn                                              √                     √                     √                      √                     √                      √                     √ 

Anna  
Ní Chartúir                                                                   √                     √                      √                                             √                     √ 

Cormac 
Ó Tuairisg                                             √                     √                     √                      √                     √                      √                       

Laura  
Ní Chathasaigh             √                      √                     √                     √                                                                    √                       

Marc  
de Grás                         √                      √                     √                     √                                             √                      √                       

Micheál  
Ó Ceoinín                                                                    √                     √                      √                     √                      √                       

Joanne  
Ní Choileáin                  √                      √                     √                     √                      √                     √                      √                     √ 

Seán Seosamh  
Mac Íomhair                                         √                                                                                                                                           

Mícheál  
Ó́ Broin                          √                      √                     √                                                                                                                    

Mícheál S.  
Mac Donnacha             √                      √                     √                     √                      √                     √                                             √ 

Lisa  
Ní Iarlaithe                    √                      √                     √                     √                      √                     √                      √                       

Aodh  
Mac Craith                    √                      √                     √                                                                   √                                             √ 

Clodagh Ní  
Mhaoilchiaráin              √                      √                     √                     √                      √                     √                      √                     √ 

Cathnia Ó́  
Muircheartaigh             √                      √                     √                     √                                             √                      √                     √ 

Antóin  
Delap                            √                      √                     √                     √                      √                     √                                             √ 

Jacqueline  
de Brún                                                √                     √                     √                      √                     √                      √                     √  

De réir pholasaí Gaeloideachas mar a bhaineann le coimhlintí leasa: 
COIMHLINTÍ LEASA

•  Tuigimid le coimhlint leasa coimhlint a thagann chun cinn nuair a bhíonn leasanna príobháideacha in iomaíocht le 
dualgais chomhalta an Bhoird feidhmiú ar son leas na heagraíochta. 

•  Is é is ciall le coimhlint dílseachta ná nuair atá nó a cheaptar go bhfuil comhalta boird faoi thionchar breithnithe 
seachas leas is fearr na heagraíochta 

•  D’fhéadfadh coimhlintí dílseachta a bheith sách dáiríre agus go mbeidís ina gcoimhlintí leasa 

Sainmhíniú   



•   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 fúithi 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 agus 
gur coimhlint leasa atá ann, caithfear leis mar seo a 
leanas; 

•   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. 

 

•   Cuirtear séanadh le heolas a scaiptear 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 scaiptear eolas 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 scaiptear eolas ó pháirtithe polaitiúla ná ó 
eagraíochtaí, naíonraí, scoileanna ná daoine nuair a 

d’fhéadfadh claonadh polaitiúil a bheith i gceist, go 
háitiúil agus go náisiúnta, gan réamhscagadh a 
dhéanamh air.  

•   Ní scaiptear eolas ó pháirtithe polaitiúla ná ó 
eagraíochtaí, naíonraí, scoileanna ná daoine a bhfuil 
sé mar aidhm acu airgead a thiomsú chun leasa páirtí 
ar bith.  

•   Cinntítear go bhfuil gach comhfhreagras gairmiúil agus 
neamhchlaonta agus gur féidir leis an eagraíocht 
seasamh leis.  

•   Is gá go mbeadh aon 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.   
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Próiseas

Déantar eolas Gaeloideachas a scaipeadh ar naíonraí agus ar scoileanna tríd an bpost, ríomhphoist, nuachtlitreacha, 
suíomh gréasáin na heagraíochta agus na meáin shóisialta. D’fhéadfaí eolas a scaipeadh trí théacsanna freisin agus 
baineann an treoir thíos leis an gcás sin chomh maith.  
 
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 tríd an eagraíocht bunaithe ar nádúr an iarratais, cineál an ábhair, agus a oiriúnacht agus tionchar. 

Ráiteas maidir le cumarsáid 

DEIMHNIÚ UM CHOMHLÍONADH CÓID CHLEACHTAIS 
Tá Gaeloideachas ag obair i dtreo an Chóid Rialachais a chur i bhfeidhm. 
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.  



Cuireann Gaeloideachas eolaire poiblí ar fáil do naíonraí agus scoileanna ar shuíomh gréasáin na heagraíochta. 
Coinnítear an t-eolaire seo suas chun dáta an 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. Glactar 
cinneadh bunaithe ar nádúr an iarratais, a oiriúnacht 
agus tionchar. Ní chuirtear cóip den eolaire ar fáil ina 
bhfuil seoltaí ríomhphoist na naíonraí agus scoileanna 
iniata.   

 
•   Ní roinntear 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. 
Glactar cinneadh maidir le cead an duine a lorg a 
s(h)onraí a roinnt bunaithe ar nádúr an iarratais, a 
oiriúnacht agus tionchar.  

 
•   Is féidir lipéid chrua le seoltaí poist na naíonraí agus 

scoileanna a thabhairt do thríú páirtí ar bhonn ócáide, 
bunaithe ar nádúr an iarratais, a oiriúnacht agus 
tionchar, agus faoi dhiscréid na heagraíochta.   
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Ráiteas maidir le comhdheiseanna 

Tá Gaeloideachas tiomanta do chomhdheiseanna agus tá cleachtais i bhfeidhm aige i ndáil le rochtain ar fhostaíocht, 
ar chúinsí fostaíochta, ar oiliúint agus ar thaithí, ar ardú céime nó athghrádú poist, agus rangú poist. 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

Tá Gaeloideachas tiomanta do chomhdheiseanna agus 
tá cleachtais i bhfeidhm aige i ndáil le rochtain ar 
fhostaíocht, ar chúinsí fostaíochta, ar oiliúint agus ar 
thaithí, ar ardú céime nó athghrádú poist, agus rangú 
poist. Ní dhéanfar cinntí ag tagairt do na forais seo mura 
bhfuil siad ina gcritéir dhlisteanacha sa chás áirithe, arna 
cheadú ag an reachtaíocht. Is é polasaí Gaeloideachas 
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 leis an mbainisteoir líne 
riachtanais agus feidhmiú an chláir oibre a phlé agus a 
aontú de réir mar is gá agus cuimsíonn sé cur chuige níos 
foirmiúla freisin. Tá dhá chéim sa chóras foirmiúil: 
 
1.   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. 

2.   Tuairisciú ar Ghnóthú Sprice le cur i gcrích go míosúil 
bunaithe ar na spriocanna a aithníodh i gCéim 1 thuas 
nó aon spriocanna eile a thagann chun cinn 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. 



Foinsí Ioncaim 2019 
 

TUAIRISCIÚ AIRGEADAIS DON BHLIAIN  
DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
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Maoiniú Gaeloideachas 
Is ó Fhoras na Gaeilge a thagann maoiniú Gaeloideachas chun feidhmiú mar Cheanneagraíocht sa réimse 
Gaeloideachas, Tumoideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Don bhliain 2019 ceadaíodh deontas de 
€708,562 don eagraíocht chun a cuid feidhmeanna a bhaint amach.  

Ioncam ó fhoinsí eile  
Ghnóthaigh Gaeloideachas ioncam de €17,487 in 2019 
trí tháille bhallraíochta €100 a ghearradh ar na 
scoileanna. Cuireadh lascaine de €50 ar fáil do 
scoileanna nua-bhunaithe agus scoileanna oileáin. 
Coinnítear an t-ioncam i dtaisce i gCuntas Reatha 2 de 
chuid na heagraíochta. Déantar caiteachas as an ioncam 
ballraíochta agus ioncam eile nach mbaineann le tograí 
nó tionscadail atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge ar 
ábhair bholscaireachta agus eile a chreideann an 
eagraíocht a bheith chun leasa bhaill na heagraíochta 
agus nach bhfuil maoiniú eile ar fáil chuige ón 
maoinitheoir.  
 
Ghnóthaigh Gaeloideachas ioncaim eile trí táillí a bhain 
le Tionól Forbartha 2019 Gaeloideachas i bpáirt le COGG 
agus ranníocaíocht COGG don imeacht céanna. 
Rinneadh an t-ioncam seo a chur i dtreo na gcostas.

IONCAM

Bunmhaoiniú Fhoras na Gaeilge 94%

Ioncam mar a bhain leis an Tionól 3.5%

Táillí ballraíochta na scoileanna 1%
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Réimsí Caiteachais 2019 
 

 

Costais reatha

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

Áirítear oiliúint foirne faoin mbuiséad seo chomh maith 
agus in 2019 tugadh faoi oiliúint foirne sna réimsí seo a 
leanas:  
•  Pleanáil straitéiseach 
•  Cur i bhfeidhm an chóid rialachais  
•  Bainistíocht imeachtaí 
•  Cosaint sonraí 
•  Excel 
 

Acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí 

Tá cur síos cuimsitheach ar acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí na heagraíochta in 2020 ar fáil i dTuairisc 
an Ardfheidhmeannaigh ar obair na heagraíochta. Baineann na cuntais iniúchta le 2019, áfach, agus ba iad na 
gníomhaíochtaí ba mhó sa réimse seo in 2019 ná:

•  Le Chéile Trí Ghaeilge, a thug deis do 247 naíonra agus 
scoil páirt a ghlacadh in imeachtaí faoin scéim in 2019 

 
•  Forbairt ghairmiúil leanúnach ar riachtanais speisialta 

oideachais sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a 
sholáthar do scoileanna  

 

•  Forbairt, dearadh agus cló foilseachán agus ábhar 
bolscaireachta, idir ábhar do thuismitheoirí agus 
treoirleabhair do naíonraí agus scoileanna   

 
•  Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG agus 

ceardlanna ar leith do mhúinteoirí naíonra  

CAITEACHAS

61%22%

17%

Acmhainní foirne agus seirbhísí comhairliúcháin

Costais reatha - cíos, trealamh, táillí, árachas

Acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí



Is í foireann Gaeloideachas an tseirbhís tacaíochta, chomhairliúcháin agus chúnaimh do na scoileanna lán-Ghaeilge 
agus Gaeltachta, mar aon leis na naíonraí. Déanann foireann na heagraíochta feidhmeanna uile na heagraíochta mar 
aon le spriocanna straitéiseacha na heagraíochta a chur i gcrích, de réir mar a aithnítear iad sa Phlean Straitéiseach 
2018-2022.  
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Acmhainní foirne agus seirbhísí comhairliúcháin

Tá scéim pinsin ag Gaeloideachas le Irish Life. Tá deis ag gach fostaí a bheith rannpháirteach sa scéim seo nuair a 
thosaíonn sé/sí ar a c(h)uid fostaíochta. Déanann 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. 

Pinsin 

•   Beirt ar €20,000 – 30,000 
•   Triúr ar €30,000 – 40,000 
•   Beirt ar €40,000 – 50,000 

•   Duine amháin ar €50,000 – 60,000 
•   Duine amháin ar €60,000 – 70,000 
•   Duine amháin ar €90,000 – 100,000 

Bandaí Tuarastail na Foirne
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Stiúrthóirí                                    Seán Ó hArgáin                        Uachtarán 
                                                    Fíona Uí Uiginn                         Leas-Uachtarán 
                                                    Clodagh Ní Mhaoilchiaráin       Rúnaí 
                                                    Mícheál Ó Ceoinín                    Cisteoir 
                                                    Anna Ní Chartúir                       Oifigeach Caidrimh Poiblí 
                                                    Cathnia Ó Muircheartaigh 
                                                    Seán Seosamh Mac Íomhair 
                                                    Mícheál Ó Broin 
                                                    Cormac Máirtín Ó Tuairisg 
                                                    Mícheál S Mac Donnacha 
                                                    Aodh Mac Craith 
                                                    Laura Ní Chathasaigh 
                                                    Antóin Delap 
                                                    Jacqueline de Brún 
                                                    Joanne Ní Choileáin                 (ón 14 Nollaig 2019) 
                                                    Marc de Grás                            (ón 14 Nollaig 2019) 
                                                    Lisa Ní Iarlaithe                         (ón 14 Nollaig 2019) 
                                                    Dealgan Ó Ciarubháin              (go dtí an 14 Nollaig 2019) 
                                                    Máiréad Nic Chualáin               (go dtí an 14 Nollaig 2019) 
                                                    Máire Ní Choncheanainn          (go dtí an 23 Samhain 2019) 
                                                    Ruairí Ó Cathain                       (go dtí an 23 Samhain 2019) 
 
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                                 CHY13520 
 
Uimhir an Rialálaí Carthanas      20042394 
 
Baincéir                                       Bainc Aontas Éireann 
                                                    40/41 Sráid an Fheistí 
                                                    Baile Átha Cliath D02 VY47 
 
Iniúchóir                                      Dáithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte 
                                                    Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta 
                                                    75 Páirc Weston 
                                                    Baile an Teampaill 
                                                    Baile Átha Cliath D14 HW58 

EOLAS
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Cuireann na stiúrthóirí a ráitis airgeadais don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 faoi bhráid na gcomhaltaí. 

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ
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1.1 DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019

1.2   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 AN 31 NOLLAIG 2019 
          Tá an ráiteas faoi ghníomhaíochtaí airgeadais agus an clár comhardaithe don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 

2019 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 sa ráiteas faoi ghníomhaíochtaí airgeadais ar leathanach 13. 
 
        STIÚRTHÓIRÍ 
          Is iad seo leanas na stiúrthóirí a bhí ann le linn na bliana: 
 
          Seán Ó hArgáin, Uachtarán                                 Laura Ní Chathasaigh 
          Fíona Uí Uiginn, Leas-Uachtarán                         Antóin Delap 
          Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Rúnaí                       Jacqueline de Brún 
          Mícheál Ó Ceoinín Cisteoir                                  Joanne Ní Choileáin (ón 14/12/2019) 
          Anna Ní Chartúir, Oifigeach Caidrimh Poiblí        Marc de Grás (ón14/12/2019) 
          Cathnia Ó Muircheartaigh                                    Lisa Ní Iarlaithe (ón 14/12/ 2019) 
          Seán Seosamh Mac Íomhair                                Dealgan Ó Ciarubháin (go dtí an 14/12/2019) 
          Mícheál Ó Broin                                                   Máiréad Nic Chualáin (go dtí an 14/12/2019) 
          Cormac Máirtín Ó Tuairisg                                   Máire Ní Choncheanainn (go dtí an 23/11/2019) 
          Mícheál S Mac Donnacha                                    Ruairí Ó Cathain (go dtí an 23/11/2019) Aodh Mac Craith 
 
          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.



1.3  DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019 
 
        IMEACHTAÍ TÁBHACHTACHA Ó DHEIREADH NA BLIANA 
          Bhreithnigh na stiúrthóirí tionchar na paindéime COVID -19 ar chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh mar 

ghnóthas leantach. Tháinig siad ar an gconclúid go bhfuil sé de chumas ag an gcuideachta leanúint de bheith 
ann ar feadh tréimhse dhá mhí déag ar a laghad ó dháta formheasa na ráiteas airgeadais. 

 
        FORBAIRTÍ AMACH ANSEO 
          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. 
 
          De réir Alt 330 d’Acht na gCuideachtaí 2014 agus a mhéid is eol do na stiúrthóirí, níl aon fhaisnéis a bhaineann 

leis an iniúchadh nach bhfuil a fhios ag an Iniúchóir Reachtúil agus tá na céimeanna glactha ag na stiúrthóirí 
chun iad féin a chur ar an eolas faoi aon ábhartha faisnéis iniúchta agus a chinntiú go gcuirtear an tIniúchóir 
Reachtúil ar an eolas faoi aon fhaisnéis den sórt sin. 

 
          1.3.1.1.1 Ar son na stiúrthóirí 
          SEÁN Ó hARGÁIN 
          MÍCHEÁL Ó CEOINÍN 
          Stiúrthóirí 
          24 Meitheamh 2020 
 
1.4  DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019 
 
        RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ 
          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 Acht na gCuideachtaí 2014 agus an 
Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais 102 - Alt 1A agus bhain siad leas as an díolúine i gCTA102 - Alt 1A ón 
gceanglais 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. 
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          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.  

 
          1.4.1.1.1 
          1.4.1.1.2 Ar son na stiúrthóirí 
          SEÁN Ó hARGÁIN 
          MÍCHEÁL Ó CEOINÍN 
          Stiúrthóirí 
          24 Meitheamh 2020 
 
 
1.4.2 DEARBHÚ STIÚRTHÓIRÍ 
 
           Tá na ráitis airgeadais ar leathanaigh 13 go 17 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 2019. 
 
              1.4.2.1.1 Ar son na stiúrthóirí 
              SEÁN Ó hARGÁIN 
              MÍCHEÁL Ó CEOINÍN 
              Stiúrthóirí 
              24 Meitheamh 2020
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Tuarascáil ar an iniúchadh ar na ráitis airgeadais 
 
Tuairim 
Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais do Gaeloideachas (“an Chuideachta”) don bhliain dar críoch an 31 
Nollaig 2019 ar leathanaigh 13 go 17 ar a n-áirítear an Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais, 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 - Alt 1A, a bhfuil feidhm leis in Éirinn. 
 
 
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 2019 agus ar a toradh don bhliain a chríochnaigh ansin; 
      •   ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir Chaighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102 - Alt 1A; 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 n-áirítear 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 7 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. 

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH  
DO NA COMHALTAÍ
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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. 
 
 
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 6, 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. 
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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 n-
iomláine 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. 

 
      •   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. 
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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. 
 
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 
 
24 Meitheamh 2020
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                                                                                       Cistí              Cistí          Iomlán              Cistí              Cistí       Iomlán 
                                                                                 Neamh-                                                    Neamh- 
                                                                                 shrianta          Srianta                              shrianta          Srianta 
                                                                                      2019              2019             2019             2018              2018          2018 
                                                                                            €                    €                   €                   €                    €                € 
IONCAM 
Deontas – Foras na Gaeilge                                                -         708,562        708,562                    -         708,562     708,562 
Lúide: Ganníocaíochtaí 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 
                                                                                              -         708,562        708,562                    -          712,686     712,686 
 
Ballraíocht                                                                  17,487                    -          17,487          10,140                    -       10,140 
Seastáin agus Ranníocaíochta COGG 
ar an Tionól Forbartha                                                         -           12,328          12,328                    -             6,050         6,050 
Táillí – Tionól Forbartha                                                       -           13,849          13,849                    -           19,437       19,437 
Scéim Iasachta Trealaimh                                                    -                     -                    -                    -                200            200 
 
Ioncam                                                                       17,487         734,739        752,226          10,140         738,373      748,513 
Caiteachas                                                                          -         737,028        737,028            5,447         733,444     738,891 
 Farasbarr na bliana                                                   17,487           (2,289)          15,198            4,693             4,929         9,622 

RÁITEAS FAOI GHNÍOMHAÍOCHTAÍ 
AIRGEADAIS 
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019
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                                                                                                                     Nótaí              2019             2018 
                                                                                                                                                  €                   € 
SÓCMHAINNÍ REATHA 
 
Féichiúnaithe                                                                                                                         960               130 

Airgead sa bhanc                                                                                                           223,925        208,656 

                                                                                                                                       224,885        208,786 

1.4.2.1.2 CREIDIÚNAITHE 

(iníoctha laistigh de bhliain amháin)                                                                 5         (19,472)        (18,571) 

 

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA                                                                                       205,413        190,215 

 

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE DLITEANAIS REATHA                                              205,413        190,215 

 

COTHROMAS 

Ráiteas faoi ghníomhaíochtaí airgeadais: neamhshrianta                                             205,413        190,215 

 

 
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 - Alt 1A “An Caighdeán um 
Thuairisciú Ráiteas Airgeadais infheidhme in Éirinn”, 1A den Chaighdeán sin a bheith i bhfeidhm. 
 
1.4.2.1.3 Ar son na stiúrthóirí 
SEÁN Ó hARGÁIN 
MÍCHEÁL Ó CEOINÍN 
Stiúrthóirí 
24 Meitheamh 2020

 
CLÁR COMHARDAITHE AR AN 31 NOLLAIG 2019



1.5 NÓTAÍ AR NA RÁITEAS AIRGEADAIS 
 
1.6 DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019 
 
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 in 
Éirinn, 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. 

 
Tá na ráitis airgeadais curtha i láthair in euro (€) agus is é sin freisin airgeadra feidhmiúil na cuideachta. 

 
Gnás Cuntasaíochta 
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthais leantaigh agus de réir choinbhinsiún na gcostas stairiúil. Is é an 
creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus iad á n-ullmhú ná Acht na gCuideachtaí 2014 agus an tAcht 
Carthanas 2009 san áireamh agus de réir an Ráiteas Carthanais ar Chleachtas Molta agus an Chaighdeáin um 
Thuairisciú Airgeadais (FRS 102 - Alt 1A) eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais. 
 
Tá an chuideachta tar éis an Ráiteas Carthanais ar Chleachtas Molta a chur i bhfeidhm ar bhonn deonach toisc nach 
riachtanas é a cur i bhfeidhm de réir na rialachán reatha do charthanas atá cláraithe in Éirinn. 
 
Mar a cheadaítear le hAcht na gCuideachtaí 2014 tá an chuideachta tar éis na formáidí caighdeánacha san Acht sin 
a athrú don Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais agus don Chlár Comhardaithe. Caithfidh imeacht ó na formáidí 
caighdeánacha, mar atá leagtha amach in Acht na gCuideachtaí 2014, cloí le riachtanais an Ráitis Carthanais ar 
Chleachtas Molta. 
 
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. 
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1.7 NÓTAÍ AR NA RÁITEAS AIRGEADAIS 

1.8 DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019 

1.9 (AR LEANÚINT) 
 
2. FARASBARR OIBRIÚCHÁIN Ó GHNÁTHGHNÍOMHACHTAÍ 
 
                                                                                                                             2019           2018 
                                                                                                                                   €                 € 

Léirítear an farasbarr oibriúcháin ó 
ghnáthghníomhachtaí tar éis an ioncaim seo 
leanas a áireamh: 
Deontas: Foras na Gaeilge                                                                              708,562      708,562 
 
 
3. FOSTAITHE 
                                                                                                                             2019           2018  

Is é líon míosúil na ndaoine a fostaíodh le linn 
na bliana mar a leanas: 
Feidhmeannaigh                                                                                                       12               10 
 
Thit leas fostaí sa bhanda €90,000 go €100,000 i gcás fostaí amháin. 
Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach. 
Costais phríomhphearsanra bainistíochta: 
Fuair an príomhfheidhmeannach luach saothair €95,983 don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2019 (2018 - €91,844). 
 
 
4.  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. 

 
 
5.  CREIDIÚNAITHE 
 
                                                                                                                             2019           2018 
                                                                                                                                   €                 € 

Cáin Fostaíochta                                                                                               12,523        12,272 
Creidiúnaithe ginearálta                                                                                      6,949          6,299 
                                                                                                                          19,472        18,571 
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1.10 NÓTAÍ AR NA RÁITEAS AIRGEADAIS 

1.11 DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2019 

1.12 (AR LEANÚINT) 
 
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.  IDIRBHEARTA PÁIRTITHE GAOLMHARA 

      Ní raibh idirbhearta páirtithe gaolmhara ann. 
 
 
9.  ÚINÉIRÍ SOCHAIR TAIRBHEACHA 

      Ós rud é go bhfuil an chuideachta faoi theorainn ráthaíochta agus nach bhfuil scairchaipiteal aici níl aon úinéir 
tairbhiúil deiridh aici. 

 
 
10. FAOMHADH NA RÁITIS AIRGEADAIS 

      Ar an 24 Meitheamh 2020 d’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais agus d’údaraigh siad go n-eiseofaí iad. 



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 
Dáithí 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 
 

SONRAÍ TEAGMHÁLA  
AGUS EOLAS CORPARÁIDEACH 


