Tuarascáil Bhliantúil
2021

Tuarascáil Bhliantúil Gaeloideachas don bhliain 2021

CLÁR
Gaeloideachas – an Eagraíocht
Feidhmeanna Gaeloideachas
Struchtúr Gaeloideachas
An Bord Stiúrtha
Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2021
Feidhmeannas
An Fhoireann
Na hEarnálacha
Baill Gaeloideachas

4
5
6
6
6
12
12
15
15

Tuairisc ar obair na hEagraíochta 2021
Tuairisc an Uachtaráin

16
16

Tuairisc an Ardfheidhmeannaigh
Abhcóideacht agus Ionadaíocht
Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge
Forbairtí sa Soláthar Oideachais
lán-Ghaeilge
Abhcóideacht i réimse na Luathbhlianta
Díolúine ón Staidéar ar an nGaeilge
Aighneachtaí
Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile
Athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach
Dréachtsonraíocht T1 agus T2 do
Ghaeilge na hArdteistiméireachta
Seirbhísí Tacaíochta Don Earnáil
Ábhar tacaíochta agus acmhainní
Riachtanais Speisialta Oideachais
An Scéim Aitheantais Ghaeltachta
Scéim Phíolótach na Scoileanna Beaga

18
19
20
21
26
28
28
29
30
30
32
32
35
36
37

Forbairt Ghairmiúil sa Chóras Oideachais
38
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
Seimineáir agus Forbairt Ghairmiúil do Naíonraí 38
Seimineáir agus Forbairt Ghairmiúil
38
do Scoileanna
Focal Buíochais
Ceannasaithe Eagraíochta agus a gCuid
Comharba
Foras na Gaeilge
Eagraíochtaí Gaeilge agus Oideachais
Pobal na Naíonraí agus na Scoileanna
Bord Stiúrtha Gaeloideachais
An Fhoireann

Rialachas Corparáideach agus Dualgais
an Bhoird Stiúrtha
Ról an Bhoird Stiúrtha
Dualgais faoin dlí coiteann
Dualgais reachtúla
Bainistíocht riosca
Comhdhéanamh an Bhoird
Coistí comhairleacha
Tinreamh ag na cruinnithe Boird
Coimhlintí leasa
Sainmhíniú
Próiseas
Deimhniú um chomhlíonadh cóid chleachtais
Ráiteas maidir le cumarsáid
Ráiteas maidir le comhdheiseanna
Bainistiú feidhmíochta

42

Tuairisciú airgeadais don bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2021
Ioncam
Maoiniú Gaeloideachas
Ioncam ó fhoinsí eile
Caiteachas
Costais reatha
Acmhainní, scéimeanna agus
gníomhaíochtaí
Acmhainní foirne agus seirbhísí
comhairliúcháin
Bandaí Tuarastail na Foirne
Pinsin

47

Na Cuntais iniúchta 2021

52

Sonraí teagmhála agus eolas corparáideach
Iniúchóir
Baincéirí

68
68
68

42
42
42
42
42
43
44
44
44
45
45
45
46
46

47
47
47
48
48
48
49
49
49

40
40
40
40
41
41
41

3

Gaeloideachas

GAELOIDEACHAS – AN EAGRAÍOCHT
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.
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Ó bunaíodh Gaeloideachas, nó Gaelscoileanna Teoranta
mar a bhí, sa bhliain 1973 mar eagraíocht dheonach chun
tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na scoileanna lánGhaeilge, tá méadú suntasach tagtha ar a réimse oibre –
ó thacaíocht do 13 bhunscoil agus 5 iar-bhunscoil sa
bhliain 1973 go 180 naíonra, 290 bunscoil agus 78 iarbhunscoil, móide 31 ceantar ina bhfuil iarrachtaí ar bun
scoileanna nua a bhunú sa bhliain 2021. 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 hiarbhunscoileanna Gaeltachta mar aon le naíonraí lasmuigh
den Ghaeltacht.
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FEIDHMEANNA GAELOIDEACHAS
Ionadaíocht agus Abhcóideacht

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

• 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 hiarbhunscolaíochta 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

• Comhoibriú le forais stáit agus páirtithe leasmhara eile
chun a chinntiú go bhfuil an soláthar
réamhscolaíochta, bunscolaíochta agus iarbhunscolaíochta 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.
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STRUCHTÚR GAELOIDEACHAS
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 lánGhaeilge 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 2021 agus is e seo a leanas
comhdhéanamh an Bhoird;
• 9 fear agus 8 ban
• 12 ó bhunscoileanna agus 5 ó iar-bhunscoileanna
• 11 ó scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht, 6 ó
scoileanna Gaeltachta

Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2021

Seán Ó hArgáin, Gaelscoil Osraí
Uachtarán agus príomhoide bunscoile

Mícheál S. Mac Donnacha, COGG
Leas Uachtarán agus Oifigeach Oideachais Gaeltachta
de chuid COGG

“Tá earnáil an oideachas T1 roinnte idir scoileanna Gaeltachta agus
Gaelscoileanna ach tá go leor le foghlaim ag an dá dhream óna cheile.
Tugann “Gaeloideachas “ an dá dhream le cheile agus tugann sé deis
do mhúinteoirí , príomhoidí agus tuismitheoirí ón dá dhream foghlaim
óna cheile agus cur leis an dea-chleachtas atá san earnáil. Tá samplaí
go leor le feiceáil don cineál seo obair i dtuairisc oibre na bliana.”
Mícheál S. Mac Donnacha
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2021

Anna Ní Chartú ir, 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

"Tá obair na gcapall déanta ag an eagraíocht le dhá bhliain
anuas ach go háirithe ag tacú le pobal gaeloideachais le linn
na paindéime. Labhraíonn Gaeloideachas go láidir 's go
hoscailte ar son pobal oideachais na Gaeilge agus táim
bródúil as a bheith mar chuid den fheachtas sin." Marc de Grás
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2021

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

“Seo í mo chéad bhliain ar bord Gaeloideachas agus tá mé ag
baint an-taitneamh agus tairbhe as. Is anois a thuigim an méid
obair atá á dhéanamh ag Gaeloidachas ar son na scoileanna
uilig lánGhaeilge sa tír. Tá mé ag tnúth leis an bhliain amach
romhainn." Bríd Ní Sheighin

Róise Nic Corraidh, Scoil Cholmcille
Duibhlinn Riabhach
Ionadaí Réigiún 1 agus príomhoide bunscoile
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Crios Hickson, Gaelscoil Phortlaoise
Ionadaí Réigiún 2 agus príomhoide cúnta bunscoile
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2021

Bríd Ní Sheighin, Scoil Náisiúnta
Cheathrú Thaidhg
Ionadaí Réigiún 3 agus príomhoide bunscoile

Caitríona Ní Luasa, Gaelscoil Naomh Séamas
Ionadaí Réigiún 4 agus príomhoide bunscoile

“Oibríonn Gaeloideachas ar son páistí,
teaghlaigh, scoileanna agus pobail uile
na Gaoluinne. Déanann an bord
stiúrtha agus foireann na heagraíochta
iarracht gach tacaíocht gur féidir a
bheith ar fáil dóibh siúd gur mian leo
an teanga a chaomhnú, a chosaint, a
spreagadh.

Aodh Mac Craith, Scoil Ná isiú nta na Rinne
Ionadaí Réigiún 5 agus príomhoide bunscoile

Oibríonn an eagraiocht i dtreo an deis
agus an eispéireas is feárr gur féidir, a
thabhairt do pháistí sa chóras
oideachais lán Ghaoluinne ionas go
mbeidh saoidheacht, oidhreacht agus
áilleacht teanga dúchais na hÉireann
ar fáil dos na glúinte romhainn amach.”
Aodh Mac Craith
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Stiúrthóirí Gaeloideachas, 2021

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

Cathnia O
́ Muircheartaigh, Colá iste Pobail Osraí
Stiúrthoir Comhthofa agus príomhoide iar-bhunscoile

Fíona Uí Uiginn, Coláiste Íosagáin
Stiúrthoir Comhthofa agus
iar-phríomhoide iar-bhunscoile

Antóin Delap, Coláiste Eoin
Stiúrthóir Comhthofa agus aturnae
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“Tá saineolas, ardscileanna agus taithí ag baill an Bhoird agus tá siad
thar a bheith sásta iad seo a roinnt le baill níos sóisearaí.
Oibríonn baill an Bhoird go díograiseach chun ionadaíocht agus
abhcóideacht a dhéanamh thar cheann pobail na scoileanna
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Molann siad struchtúir agus tacaíocht
chuí don Stát agus na páirtithe cuí chun tacú le soláthar iomlán trí
mheán na Gaeilge atá ag freastal ar riachtanais na bpobail agus a
éascaíonn soláthar oideachais den scoth trí mheán na Gaeilge.
Is mór an pribhléid domsa suí ar Bhord Ghaeloideachas agus is iomaí
tacaíocht a sholáthar an eagraíocht dom féin agus mé ag iarraidh
sainmheon teanga mo scoile a athrú le blianta beaga anuas. ”
Caitríona Ní Luasa
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Feidhmeannas
• 10 ball foirne san iomlán sa bhliain 2021
• Lonnaithe i mBaile Átha Cliath (Príomhoifig) agus in
Indreabhán (Oifig na Gaeltachta), ach le múnla
cumaisc i bhfeidhm de réir riachtanais 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’iarbhunscoileanna 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
I gcroílár na ndúshlán deirtear go bhfuil teachtaireacht, deis foghlama agus deis
forbartha. Amanntí tagann muid ar na tuiscintí sin asainn féin agus linn féin ach nuair
a chabhraíonn muid lena chéile an deis foghlama agus forbartha a thuiscint agus na
réitigh a aimsiú le chéile, is saibhrede an t-éispearas. Tríd na dúshláin domhanda,
náisiúnta agus logánta tá cumhacht dochreidte ag neart agus misneach an phobail,
ag obair as lámh a chéile, ag cothú agus ag spreagadh a chéile. Is é sin mar a
bhraithim faoi bheith ag obair san earnáil seo. Creidim go bhfuil an t-ádh orm a bheith
ag obair ar bhur son le bord stiúrtha díograiseach agus foireann láidir, lách le mo
thaobh.
Nóra Ní Loingsigh Leas-Ardfheidhmeannach
Bliain eile inar léirigh foireann agus Bord Gaeloideachas an cumas atá ionainn teacht
aniar, tacaíocht a thabhairt dá chéile agus muid ag dul i ngleic le cúinsí athraithe,
phroifisiúnta agus phearsanta. Ainneoin sin, d’éirigh linn an t-uafás a bhfuil muid
bródúil as a bhaint amach i mbliana (cruinniú ginearálta bliantúil ar-líne ráthúil mar
shampla) agus bhain muid sult agus tairbhe as an ngaol dearfach agus
comhoibritheach atá againn leis na scoileanna agus na naíonraí.

Ciara Nic Aonghusa, Riarthóir Oifige
Bliain thar a bheith fuadrach a bhí ann dom i mbliana le chuile rud a bhí ag tarlú leis
an bpandéim agus deireadh mo chuid ama mar mhac léinn. Caithfidh mé a rá, ag
machnamh ar na míosa a tháinig agus a d’imigh chomh tapaigh sin go raibh ceann
de na blianta is fearr riamh agam de bharr an rogha a rinne mé teacht agus obair a
dhéanamh le Gaeloideachas. Fuair mé an deis bualadh le foireann bheag de dhaoine
ghnaíúla, dícheallacha agus tréitheacha agus tugadh an seans dom oibriú ar son cúise
ina bhfuil mo chroí go smior. B’fhéidir nach raibh 2021 ar cheann de na blianta is fearr
ach ag breathnú ar céard atá agam faoi láthair níl sé chomh holc sin - tá an t-ádh
dearg orm!
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An Fhoireann
Sandra Uí Chléirigh, Feidhmeannach Airgeadais
Bhogamar ár gcórais agus ár gcleachtais airgeadas go hiomlán ar líne i mbliana. Bhí
an-obair i gceist leis agus is ábhar sásaimh é gur éirigh linn leis an obair fiúntach sin.
Is céim chabhrach chun tosaigh é i dtaobh na blianta romhainn.

Clare Spáinneach, Bainisteoir Seirbhísí
Chuir muid go mór le seirbhísí na heagraíochta do naíonraí, scoileanna agus
tuismitheoirí le linn 2021, ag forbairt de réir riachtanais agus suimeanna ár bpobail
agus d’ár neartú féin d’fhonn freastal níos fearr fós a dhéanamh orthu. Is pléisiúr é i
gcónaí bheith ag obair le foireann, Bord agus páirtithe leasmhara atá chomh tiomanta,
chomh hábalta agus chomh toilteanach bheith ag gníomhú chun leasa ár bpobail.

Ciara Ní Bhroin, Oifigeach Forbartha
Bhain mé an-taitneamh as na ceardlanna agus seimineáir shuimiúla ar fad a chuir muid
ar fáil le linn 2021. Bhí scoth na gcainteoirí againn arís a bhí sásta cleachtais,
acmhainní agus comhairle a roinnt. Bhí mé an-bhróduil, ach go háirithe, as an obair
mhór a rinne Gaeloideachas sa réimse riachtanais bhreise oideachais. Idir pacáiste
nua acmhainní do scoláirí uathacha a chur ar fáil le AsIAm, ceardlanna ar an disléicse
agus uathachas, tá súil agam gur éirigh linn tacú le páistí agus daoine óga sa gcóras
barr a gcumais a bhaint amach. Tá mé an-bhuíoch as bheith i bpost a spreagann
chuile lá mé agus bheith ag comhoibriú le foireann agus pobal den scoth.

Katie Ní Riain, Oifigeach Forbartha
Tá mé an-bhródúil as an eagraíocht as bhliain iomlán a chaitheamh go fíorúil, ag eagrú
ceardlanna agus cruinnithe ar bhonn rialta ar líne. Chuireamar go mór lenár gcuid
scileanna teicneolaíochta agus solúbhthachta anuraidh, agus beidh muid in ann na
scileanna sin a thabhairt trasna go 2022 agus muid ag eagrú na ceardlanna agus
cruinnithe sin sa bhfíorshaol anois. Chruthaigh mé gaol deas leis na daoine ar fad a
phlé mé leo ar líne anuraidh.
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An Fhoireann
Clodagh Ní Mhuirí, Feidhmeannach Cumarsáide
Chuir mé tús le mo ról le Gaeloideachas ag tús mí na Nollag. In ainneoin gur chur mé
aithne ar fhormhór na foirne trí fhísghlaonna agus Teams ar dtús, cuireadh fáilte mhór
romham agus d’aithin mé go luath go bhfuil foireann agus pobal thar a bheith tacúil
agus spreagúil againn. Bhain mé an-taitneamh ar fad as dul i dtaithí ar an ról agus go
háirithe as ábhar a chruthú agus a roinnt ar na meáin shóisialta. Táim ag súil go mór
le leanúint leis an obair chun an oideachas trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn,
agus le bheith in ann aithne níos fearr a chur ar an bpobal aghaidh ar aghaidh amach
anseo!

Peigí Ní Chonghaile, Oifigeach Forbartha Gaeltachta
Bhí bliain gnóthach eile againn i nGaeloideachas i 2021. Níor thug Covid mórán
suaimhnis do na scoileanna tar éis dóibh teacht ar ais in Eanáir 2021. Bhíodar ag
streachailt le múinteoirí agus daltaí amuigh tinn i rith na bliana. Thacaigh
Gaeloideachas leo trí sheimineáir agus seirbhísí eile eolais ar líne. Bhí mise ag plé le
heolas a roinnt tríd na Nuachtlitreacha coicíse a théann amach ar líne I rith na
scoilbhliaina. Rinne muid go leor cairde nua agus muid ag spreagadh an Ghaeilge
labhartha I ngach gné den obair scoile tríd an gclár Beatha Teanga. Bhí ríméad orainn
urraíocht a dhéanamh ar na comórtais nua do na scoileanna Gaeltachta agus
LánGhaeilge i gComórtais Liteartha an Oireachtais, rud a bheidh muid a dhéanamh
arís i 2022. Tá mé ag súil go mór leis an Tionól Forbartha, muid i dtús an tSamhraidh
agus ag casadh le cairde ar an talamh seachas ar scáileán.
Tonaí Ó Roduibh, Oifigeach Forbartha Gaeltachta
In ainneoin go raibh srianta orainn ag tíocht agus ag imeacht an bhliain ar fad,
bhaineamar leas agus tairbhe as an mbliain ag tacú le múinteoirí agus le tuismitheoirí.
Bhain mé taitneamh as áiseanna ar líne a chruthú mar thacaíocht dár seimineáir, don
clár Beatha Teanga, do fhoghlaimeoirí le Déan Comhrá ar YouTube agus do
mhúinteoirí a bhí sa tóir ar smaointe do cheachtanna. Ba mór an sásamh é grúpa
scoileanna a bhunú chun Beatha Teanga a úsáid agus a bhfoirne ag tabhairt faoin
nGaeilge a chur chun cinn mar theanga an tsóisialaithe i measc a ndaltaí. Táim ag
tnúth le tógáil ar an obair sin agus dúshláin nua a aimsiú sa bhliain atá romhainn, agus
táim ag súil go mór leis an Tionól Forbartha dar ndóigh!
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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.
• Ritheann tréimhse ballraíochta na scoileanna de réir
na scoilbliana. Chláraigh 202 scoil linn mar bhaill don
scoilbhliain 2020-2021, a chuireann é i measc na
mblianta is airde ballraíochta a bhí ag an eagraíocht

go dáta, agus cúis mhór bróid dúinn gur léirigh na
scoileanna a gcuid tacaíochta dúinn ar an gcaoi seo
le linn na paindéime. 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
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TUAIRISC AR OBAIR NA hEAGRAÍOCHTA 2021
Tuairisc an Uachtaráin
Tréimhse ó Fheabhra 2021 go Bealtaine 2022
Ag féachaint siar ar an tuairisc a scríobhas mar
Uachtarán i mí Eanáir 2021, níor cheapas ag an am go
leanfadh impleachtaí na paindéime COVID-19 ar aghaidh
chomh fada leis an gcéad tuairisc eile agus go deireadh
mo thréimhse Uachtaránachta. In ainneoin go bhfuil
laghdú suntasach tagtha ar thionchar an víris dhamanta
seo, tá ár scoileanna agus ár n-eagraíocht fós ag
feidhmiú faoi bhrú aisteach dá bharr. Inár scoileanna, tá
an ghéarchéim foirne agus ionadaíochta fós linn le
hochtar as fiche trí múinteoir as láthair i mo scoil féin ar
aon lá amháin le coicís anuas.
Do chuir sin brú millteanach ar sholáthar an oideachais
inár naíonraí agus scoileanna agus dar ndóigh, do chuir
na tréimhsí dianghlasála brú ar leith ar chúrsaí teangan
inár naíonraí agus scoileanna ar fad. Tá na bearnaí
teangan tugtha faoi deara againn go háirithe sna
ranganna sóisearacha agus an-chuid de bhuntáistí an
luath-thumoideachais caillte ag na páistí sin.
Ó thaobh na scoileanna iar-bhunleibhéil de, cuireadh na
scrúduithe don tSraith Shóisearach ar ceal dhá bhliain as
a chéile agus tá dhá bhliain de chaillteanas teagaisc agus
éiginnteacht fulaingthe ag daltaí na hArdteiste. An deascéal áfach ná go bhfuil gnáthimeachtaí scoile cosúil le
turasanna go dtí an Ghaeltacht, ceolchoirmeacha agus
fiú ceol, canadh, rince agus spórt atá chomh
tábhachtach do chultúr ár scoileanna ag filleadh, diaidh
ar ndiaidh le seachtainí beaga anuas.
Caithfimid smaoineamh i gcónaí ar chairde ár
scoilphobail a d’imigh ar shlí na fírinne le bliain anuas. Bhí
brón ar leith orainn go bhfuair Micilín Ó Murchú bás
róluath i mí Mheán Fómhair, fear chéile ár n-iarUachtarán,
Yvonne Ní Mhurchú agus Daidí grámhar Dhoireann.
Cailleadh Cóilín Mac Donnacha, athair ár leasUachtaráin,
Mícheál S, i mí Eanáir agus le fíordhéanaí cailleadh Phyllis
Grimes, máthair an Ardfheidhmeannaigh, Bláthnaid Ní
Ghréacháin. Déanaimid comhbhrón lena muintir siúd uile
agus le muintir na ndaoine eile ar fad inár scoilphobail ar
cailleadh gaolta leo le bliain anuas.
D’éirigh roinnt cairde móra lenár n-eagraíocht as a gcuid
dualgas i mbliana agus táimid go mór faoi chomaoin ag
Muireann Ní Mhóráin, a chaith fiche bliain ina
Príomhfheidhmeannach ar COGG agus a dhein sárobair
ar ár son ag soláthar áiseanna agus acmhainní teagaisc
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agus foghlama dár scoileanna. Guímid gach rath ar
sheanchara eile linn, Jacqueline Nic Fhearghusa, atá ag
teacht mar chomharba ar Mhuireann. D’éirigh Tomás Ó
Ruairc as a ról mar Stiúrthóir ar an gComhairle
Mhúinteoireachta agus guímid gach rath air ina ról mar
Leas-Ardrúnaí na Roinne Oideachais. Ina theannta sin, tá
Treasa Kirk tar éis bogadh ar aghaidh ón Aonad um
Oideachas Gaeltachta go ról eile sa Roinn Oideachais
agus táimid fíorbhuíoch di as an obair iontach a dhein sí
chun an Polasaí don Oideachas Gaeltachta a bhuanú.
Leanamar ar aghaidh leis an tsárseirbhís dár mbaill, in
ainneoin ár n-oifigí a bheith ag feidhmiú le creatfhoireann,
le formhór na foirne ag obair ón mbaile. D’oibrigh an
fhoireann ar fad go dian dícheallach ón mbaile do anchuid den tréimhse agus táimid ar fad ag súil go mbeidh
cúinsí oibre níos normálta acu ar fad as seo amach.
Táimid buíoch chomh maith de chlanna na foirne as an
íobairt a dheineadar siúd agus obair na heagraíochta mar
chuid dá saol baile le cúpla bliain anuas. Táimid ag obair
faoi láthair leis an bhfoireann chun na hathruithe a tháinig
ar ár modhanna oibre a phlé agus le plean atá cothrom
do gach duine ó thaobh struchtúir na hoibre de a
chomhaontú don am atá amach romhainn.
Mar a dúramar anuraidh, tá modhanna nua cumarsáide
agus oibre tagtha chun cinn de bharr na paindéime a
bheidh á gcoimeád againn. Mar aon le gach eagraíocht
náisiúnta, caithfimid sinn féin a cheistiú faoin riachtanas
atá ann daoine a bheith i láthair go fisiciúil do chruinnithe
nó ócáidí eile nuair a ligeann an nuatheicneolaíocht dúinn
socruithe eile a bheith i bhfeidhm againn. Ar an taobh eile
de, tá an teagmháil phearsanta, aghaidh ar aghaidh, tar
éis a bheith mar cheann de na cailliúintí is mó dúinn ar
fad agus ní hionann an domhan ar líne agus an dinimic
‘sa tseomra’.
Mar cheann de na chéad chéimeanna le filleadh ar ócáidí
i bpearsa, tá áthas orm go mbeidh Tionól Forbartha 2021
ag leanúint ar aghaidh i gCorcaigh i mí na Bealtaine.
Gabhaimid buíochas ar leith le Ciara Ní Bhroin as ucht
na hoibre ar an Tionól a stiúradh. In ainneoin go
bhfuilimid ag súil le beagáinín níos lú de phobail na
scoileanna a bheith i láthair, táimid fós ag súil le tráthnóna
agus lá den scoth a bheith againn i dteannta a chéile.
Beidh sárchaighdeán mar is gnách sna ceardlanna
foghlama agus ó na haoichainteoirí. Beimid ag súil le
bhur dtuairimí agus tosaíochtaí a chloisteáil ag an
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gCruinniú Ginearálta Bliantúil ar an gCéadaoin 4
Bealtaine agus dar ndóigh, le hoíche mhaith shóisialta a
bheith againn ar an Déardaoin.
Foireann na hEagraíochta
Tá sár-jab déanta ag an bhfoireann arís le bliain anuas
faoi stiúir Bhláthnaid Uí Ghréacháin, Ardfheidhmeannach
na heagraíochta. D'fháiltíomar roimh bheirt nua ar an
bhfoireann i gcaitheamh na bliana, Ciara Nic Aonghusa
as Ceatharlach, riarthóir nua na hoifige agus Clodagh Ní
Mhuirí as Baile Átha Cliath an tOifigeach Cumarsáide
nua. Chailleamar beirt den scoth, dar ndóigh, agus
guímid gach rath ar Bhrigid Ní Ghríofa atá imithe ar
aghaidh go saol nua i nDeisceart Chontae Thír Chonaill
agus ar Jill McMahon atá ag obair anois lenár bpáirtnéirí
oideachais, An Foras Pátrúnachta. Tá súil againn go
mbeith rath ar an obair atá agus a bheidh ar siúl acu beirt
amach anseo.
An Bord Stiúrtha
Bhí dhá chruinniú déag bríomhara ag an mBord le linn na
bliana . Níor éirigh linn ach ceann amháin a bheith ina
ghnáthchruinniú i bpearsa. Is ar an idirlíon, ag baint úsáid
as 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. Bhí tinreamh an-mhaith ag
formhór na gcruinnithe agus táimid an-bhuíoch de na
baill ar fad a chur iad féin ar fáil don obair thábhachtach
seo.
Seachtar déag atá ar an mBord Stiúrtha, Uachtarán agus
Leas/Iar-Uachtarán, dáréag tofa ag na baill agus triúr
comhthofa. I mbliana rinneadh Antóin Delap, Fiona Uí
Uigínn 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, Róise Nic Corraidh ó Réigiún a hAon, Crios
Hickson ó Réigiún a Dó, Bríd Ní Sheighin ó Réigiún a Trí
agus Caitríona Ní Luasa ó Réigiún a Ceathair. Chuireadar
siúd go mór le hobair na heagraíochta. Gabhaimid
buíochas le Mhícheál Ó Ceoinín atá ag seasamh siar ón
mBord tar éis dó seirbhís fhlaithiúil a thabhairt mar
chisteoir náisiúnta na heagraíochta.
Táimse féin fíorbhuíoch d’Fhíona Uí Uiginn as an obair
anailíse a rinne sí féin agus an tOllamh Áine Hyland ar

cheann de na ceisteanna is mó a bhí faoi chaibidil againn
i gcaitheamh na bliana, na dréachtsonraíochtaí nua T1
agus T2 atá molta don Ghaeilge san Ardteist ag an
gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Is
comhartha é den tionchar a bhí ag an bplécháipéis a
scríobhadar agus den obair iontach chomhairliúcháin a
dheineamar lenár scoileanna go bhfuil athbhreithniú le
cur i gcrích anois ar éifeacht na n-athruithe atá déanta ar
an nGaeilge ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí sula
gcuirfear aon athrú i bhfeidhm ag leibhéal na hArdteiste.
Guím ádh mór ar Mhícheál S. Mac Donnacha ina ról mar
Uachtarán nua na heagraíochta sa dá bhliain atá
romhainn agus táim ag súil le bheith ag obair go dian leis
sa bhliain atá romhainn.
Tá cur síos cuimsitheach tugtha ag Bláthnaid ar obair na
heagraíochta anseo. Táimid tar éis a thaispeáint dár
mbaill, tríd an obair tacaíochta le nuachtlitreacha
coicísiúla agus soláthar ábhair fhoghlama den scoth go
dtugann ár n-eagraíocht luach airgid iontach agus
tacaíocht/abhcóideacht den scoth dár mbaill. Táimid
buíoch chomh maith dár bpáirtithe in earnáil na Gaeilge
as an méid atá bainte amach againn le chéile thar an
tréimhse seo. Dár ndóigh, táimid buíoch d’Fhoras na
Gaeilge mar eagraíocht a thugann maoiniú agus
tacaíocht dúinn. Chomh maith leis sin tá obair na gcapall
ar siúl ag na ceanneagraíochtaí eile, ag COGG,
príomhfhoinse ábhair fhoghlama agus curaclaim dár nearnáil agus ag CCEA, Comhairle na Gaelscolaíochta
agus an tÁisaonad ó thuaidh. Cuireann na meáin
Ghaeilge seirbhís ar leith ar fáil dár bpobail oideachais,
go háirithe TG4 leis an tseirbhís eisceachtúil Cúla 4 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. Tréaslaímid go speisialta le foireann
Raidió na Gaeltachta agus iad ag ceiliúradh caoga bliain
ar an bhfód. Oibrímid le hoifigigh na Roinne Oideachais
agus táimid buíoch as an rannpháirtíocht a bhíonn againn
leis na páirtithe oideachais eile idir phatrúin agus
cheardchumainn.
Mar fhocal scoir, is deacair a chreidiúint go bhfuilimid ag
druidim le ceiliúradh 50 bliain na heagraíochta seo,
Gaelscoileanna mar a bhí agus Gaeloideachas mar atá.
Tá deis againn anois tréimhse mhachnaimh a bheith
againn faoin méid atá bainte amach againn agus na
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dúshláin atá fós romhainn. Táimse féin sásta go
dtabharfaidh an tréimhse smaointeoireachta seo seans
dúinn ceiliúradh a dhéanamh ar na héachtaí atá curtha i
gcrích againn. Chomh maith leis sin, is gá féin-scrúdú
macánta agus beacht a dhéanamh ar stádas an
Ghaeloideachais sna luathbhlianta agus sna scoileanna
sa Ghaeltacht agus lasmuigh di. Ar cheann de na
ceisteanna a chaithfimid a chur orainn féin beidh tionchar
ár naíonraí agus scoileanna ar shochaí dhátheangach. An
mó dár n-iarscoláirí a fhaigheann deiseanna rialta an
teanga a úsáid, ar éirigh linn mar ghluaiseacht an teanga
a scaipeadh lasmuigh dár scoilphobail, an bhfuil feabhas
nó cúlú tagtha ar an dteanga i scoileanna a fheidhmíonn
trí Bhéarla?

Ceisteanna móra iad seo gur gá dúinn a chíoradh agus
gníomhú orthu chun barr feabhais a bhaint amach sna
háiteanna in bhfuil bearnaí fós. Glacaimis uile páirt sa
phlé seo le fonn agus le fuinneamh!
Seán Ó hArgáin, Uachtarán an Bhoird Stiúrtha
Aibreán 2022

Tuairisc ar Obair na hEagraíochta sa tréimhse ó Fheabhra
Tréimhse ó Eanáir 2021 go Aibreán 2022
Baineann téamaí Tionól na bliana seo – an
Cheannaireacht agus an Fhoghlaim i gCúinsí
Eisceachtúla – le gach uile dhuine againn, mar
mhúinteoirí naíonra, mar mhúinteoirí scoile, mar
phríomhoidí, mar thuismitheoirí, mar dhaltaí, mar
shaoránaigh agus mar eagraíocht. D’fhoghlaimíomar anchuid faoinár gcuid buanna, láidreachtaí agus
leochaileachtaí.
D’fhoghlaimíomar céard atá tábhachtach agus
d’fhoghlaimíomar bealaí nua chun na rudaí atá
tábhachtach dúinn a chosaint. In ainneoin an luasctha
leanúnaigh idir imní agus dóchas le cúrsaí na paindéime,
tháinig tréith láidir na ceannaireachta agus na
ceannasaíochta amach ionann uile, le teacht aniar ag
stiúradh an bhealaigh dúinn. Leanann an bóthar ar
aghaidh, leis an iliomad castachtaí, ach tá an ceann
scríbe soiléir.
Léirigh sibh, idir phríomhoidí agus mhúinteoirí arís agus
arís eile dílseacht, meas agus tiomantas don oideachas
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Lean sibh oraibh ag
spreagadh agus ag misniú a chéile agus chothaigh sibh
timpeallacht dhearfach agus saibhir do na daltaí faoi bhur
gcúram. Go raibh fada buan sibh.
Géarchéim anuas ar ghéarchéim is ea suíomh
tragóideach mhuintir na hÚcráine. Tá scoileanna i ndiaidh
a ndoirse agus a gcroíthe a oscailt do na páistí seo.
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Nósfaidh an aimsir an mbeidh na páistí seo mar chuid
dár bpobal buan amach anseo nó
na réitigh
ghearrthéarmacha atá á lorg. Cibé ar bith, beidh treoir
agus tacaíochtaí de dhíth ar na scoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta ón Roinn faoin mbealach is fearr le tacú
leo sa chóras tumoideachais.
Sa tréimhse seo, tá gach iarracht déanta ag
Gaeloideachas chun seirbhísí taca ábhartha, fiúntach
agus mealltach a chur ar fáil daoibh le bhur gcuid oibre a
éascú. Dhíríomar cuid mhaith freisin ar thuismitheoirí mar
spriocphobal fíorthábhachtach do na scoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta agus bhí an-sásamh ag baint
le seirbhísí eolais agus tacaíochta a chur ar fáil dóibh
chun iad a mhisniú agus a spreagadh le Gaeilge a úsáid
lena gcuid páistí.
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Thug Gaeloideachas infheistíocht ama agus acmhainní suntasacha do na ceisteanna seo a leanas le bliain anuas:• Gaeilge na hArdteistiméireachta agus dréachtsonraíochtaí T1 agus T2
• Acmhainní tacaíochta do pháistí le huathachas
• An córas bunaithe scoile ag an iar-bhunleibhéal
• Forbairt na nAonad lán-Ghaeilge
• Cnuasach na Scoileanna Beaga (Scéim phíolótach i gConamara Thiar)
• Stádas na naíonraí agus inmharthanacht mhaoinithe
• Sóisialú na Gaeilge tríd ár n-acmhainn tacaíochta Beatha Teanga
• Seimineáir agus ceardlanna do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí ar ghnéithe éagsúla den tumoideachas
• An polasaí oideachais Gaeltachta agus an Scéim Aitheantais Gaeltachta
• Forbairt an pholasaí oideachais lán-Ghaeilge
• Leanúnachas ón mbunleibhéal go dtí an Iar-bhunleibhéal.

Aithnímid, le buíochas mór, an cúnamh agus an tacaíocht
a bhí ann ó phobail na scoileanna ina leith. Ceisteanna
beo iad chuile cheann acu, a bhfuil iomlánú déanta orthu
thíos, agus leanfaimid orainn ag déanamh achainí agus
iarrachtaí ina leith.
Bhí an-chuid comhoibrithe 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. Is iontach an rud é fuinneamh agus
acmhainní ghrúpaí éagsúla a chur le chéile chun leasa
pobal láidir an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

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 Ghaeloideachais 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 páirtithe 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. Táimid an-bhuíoch do na
scoileanna a chuir rúin chun tosaigh arís i mbliana agus
déanfaimid ár seacht ndícheall toradh dearfach a bhrú
chun cinn thar bhur gceann.
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Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge
Ag eascairt as cúpla bliain d’achainí ó Ghaeloideachas,
tá an polasaí don oideachas lán-Ghaeilge ar chlár oibre
na Roinne Oideachais anois, a bheidh bunaithe ar chur
chuige, próiseas agus buanna an Pholasaí Oideachas
Gaeltachta, de réir mar a thuigeann muid. Tá
Gaeloideachas fíorshásta faoin gcéim stairiúil san
oideachas lán-Ghaeilge agus tugann sé dóchas dúinn
uile go mbeidh cothrom na féinne san infreastruchtúr
tacaíochta, le stádas, soiléireacht agus spreagadh don
chóras oideachais lán-Ghaeilge.
I bhfocail an Aire agus í ag freagairt ceist Dála ó Pheadar
Toibín, tá an t-oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den
Ghaeltacht aitheanta anois mar thosaíocht ag an Roinn
agus go bhfuiltear ag súil le cur le líon na spásanna atá
ar fáil de réir Na Straitéise Fiche Bliain don Ghaeilge. Tá
sé fógartha gurb é scóip an pholasaí ná fearann na
luathbhlianta go dtí an 3ú leibhéal agus go mbeidh
réiteach sa pholasaí faoi dhúshláin na nAonad agus
soláthar mhúinteoirí. Níl na réimsí ná na téamaí a
chuimseoidh an polasaí sainithe go fóill ach mar fhoinse
eolais don obair tosaigh, d’fhoilsigh an Roinn
Réamhthuarascáil mar bhonn eolais d’fhorbairt Polasaí
don Oideachas lán-Ghaeilge (leagan bunleibhéil agus iarbhunleibhéil) a eascraíonn as tuairiscí chigireachta in 49
Bunscoil agus 46 iar-bhunscoil lán-Ghaeilge idir 20172020, bunaithe ar mheastóireacht churaclaim, scoile uile
agus soláthar do dhaltaí le RSO.
Tá obair phleanála ar fhorbairt an pholasaí nua ar siúl faoi
stiúir an Aonaid um Oideachas Gaeltachta. Tá imní
léirithe ag Gaeloideachas agus ag eagraíochtaí eile faoin
struchtúr ceannasaíochta seo de bharr an riosca a
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bhaineann le hacmhainní teoranta a bheith ar fáil don
pholasaí oideachas Gaeltachta agus don pholasaí nua.
I measc na gceisteanna sistéamacha atá ardaithe ag
Gaeloideachas, tá:
• Cén chaoi a gcinnteofar gur polasaí don Oideachas
lán-Ghaeilge i gcomhthéacs an tumoideachais é seo
seachas ‘catch-all’ na Gaeilge?
• Cén chaoi a ndéanfaí / a gcinnteofaí comhtháthú idir
na ranna / rannóga / áisíneachtaí (NEPS/NCSE srl)
– agus go mbeidh an Polasaí seo fréamhaithe in
obair / polasaithe uile na roinne agus na seirbhísí
seachtracha (oideachais agus leanaí)?
• An gcuirfear forbairt ar gach polasaí eile ar leataobh
go mbeidh an obair seo faoi lánseol – m.sh. polasaí
na n-aonad; córas bunaithe iar-bhunscoile; soláthar
mhúinteoirí don chóras lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta
• Tríú leibhéal luaite mar chuid den chontanam – cé
na téarmaí a bhaineann leis seo – tumoideachas;
leanúnachas idir na leibhéil; teagasc na Gaeilge;
straitéis saothair na hearnála?
Beidh grúpa tras-rannach freagrach as forbairt an
pholasaí, le coiste comhairleach comhdhéanta de
pháirtithe leasmhara. Beidh gné láidir comhairliúcháin
bainteach le forbairt an pholasaí agus beimid ag súil go
mór le bheith ag obair i gcomhar leis an Roinn agus leis
na scoileanna chun bonn láidir a chur faoin bpolasaí
ríthábhachtach seo.
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Forbairtí sa Soláthar Oideachais lán-Ghaeilge
Mar a bheifeá ag súil leis, lean cúinsí dúshlánacha na
paindéime d’fhiontraithe agus do choistí pobail a thug
faoi naíonraí a bhunú agus tuismitheoirí atá ag
stocaireacht ar son scoileanna nua. Ina ainneoin sin,
rinneadh dul chun cinn agus táimid ag súil go mbeidh
toradh ar obair na heagraíochta sa réimse seo le feiceáil
sna blianta amach romhainn agus muid ag stocaireacht
le fís na heagraíochta a fhíorú – go mbeidh fáil ag gach
tuismitheoir agus caomhnóir ar thumoideachas lánGhaeilge ar ardchaighdeán arb é a rogha é dá bpáistí.

Bunú Naíonraí
Níor oscail aon naíonra nua i 2021, in ainneoin an phlé a
bhí ag Gaeloideachas le 12 pháirtí éagsúla maidir le
naíonraí nua a bhunú in 2020. Cuirfimid fáilte in athuair
roimh Naíonra Lios na nÓg, Raghnallach, faoi
bhainistíocht nua, a tháinig ar ais tar éis don naíonra
dúnadh i 2020 ar feadh seal.
Is údar díomá é an t-easnamh mór atá ann gan aon
naíonra nua sa tréimhse 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
soláthraithe 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. Is
léiriú é freisin ar an tionchar bhí ag COVID-19 ar bhunú

seirbhísí sa bhliain 2021- bhí moill shuntasach ar
phróiseáil iarratais do sholáthair nua TUSLA.
Bronnadh deontais bheaga ar dhá naíonra atá
deimhnithe le hoscailt sa bhliain 2022, is iad sin Réaltaí
Beaga, atá lonnaithe i mBÁC agus Naíonra na Síolta Óga
atá lonnaithe ar shuíomh Gaelscoil Moshíológ.
Tugadh comhairle do cheathrar príomhoide maidir le
naíonra nua a bhunú ar shuíomh na scoile.
Tá an eagraíocht ag plé faoi láthair le coistí agus
fiontraithe maidir le naíonraí nua a bhunú i sé cheantar:
Cluainín Uí Ruairc i Liatroim, An Mhainistir Thuaidh agus
Cionn tSáile i gCorcaigh, Gaelscoil Éirne i nDún na nGall,
Gaelscoil Áine & Lir i mBaile Átha Cliath; Raghnallach
BÁC 6; Domhnach Bat, Sord agus Ráth Cúil i gCo. Bhaile
Átha Cliath agus Loch Garman.
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Bunleibhéal
In 2021 chuireamar fáilte roimh na gaelscoileanna nua
seo a leanas, agus iad uile faoi phátrúnacht An Foras
Pátrúnachta:• Gaelscoil Lir, Teach Sagard
• Gaelscoil Eoin, BÁC 2/4
• Gaelscoil Ghráinne Mhaol, BÁC 13

Guímid gach rath agus sonas orthu agus ar a gcuid
pobail sna blianta tosaigh seo agus na blianta fada
romhainn.
In ainneoin na bhforbairtí thuas ag an mbunleibhéal, is
léir go bhfuil sé mar aidhm ag an Roinn scoileanna reatha
a fhás agus athchóiriú a dhéanamh orthu in áit scoileanna
nua a bhunú. Cruthaíonn sé seo dúshlán don chóras
gaelscolaíochta, áit a bhfuil éileamh nach bhfuil freastal
á dhéanamh air in an-chuid ceantair. Mar eagraíocht agus
mar earnáil, is léir gur gá dúinn leanúint leis an
mbunéileamh go leanúnach ar sholáthar nua, chomh
maith le hiniúchadh agus measúnú a dhéanamh ar
bhealaí cruthaitheacha chun freastal ar an éileamh, mar
atá léirithe thíos.

Scoileanna Béarla ag Athrú Stádais go
Scoileanna Lán-Ghaeilge
Tá Gaeloideachas ag tabhairt tacaíochta agus treorach
do roinnt bunscoileanna Béarla faoi láthair maidir le
haistriú ó éiteas Béarla go Gaeilge le go bhféadfaidís
feidhmiú mar ghaelscoileanna. Cé gurb í an Roinn a
cheadaíonn iarratas an Phátrúin ina leith, níl aon
treoirlínte ann ón Roinn maidir leis an bpróiseas athraithe,
rud atá ríthábhachtach ag an staid seo chun na pobail a
mhisniú chuige agus na tacaíochtaí cuí a chur ar fáil
dóibh. Is bealach tarraingteach é an t-athrú sainmheon
teanga agus stádas scoile chun éagsúlacht
theangeolaíoch a bheith ar fáil sa phobal, chun freastal
ar éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge i gceantar nach
bhfuil daonra ag fás ann nó go deimhin ceantar a bhfuil
daonra ag titim ann. Tréaslaíonn Gaeloideachas leis na
pobail seo as an bhfís cheannródaíoch agus as bheith
sásta iniúchadh a dhéanamh go cruthaitheach ar bhealaí
leis an teanga a chur chun cinn, meas a léiriú ar mheon
na dtuismitheoirí agus inmharthanacht scoile a bhaint
amach.

22

Tuarascáil Bhliantúil Gaeloideachas don bhliain 2021

Aistriú Pátrúnachta Bunscoileanna
I Mí an Mhárta 2022 d’fhoilsigh an Roinn cáipéis faisnéise
don phobal dar teideal Athchumrú Scoileanna ar mhaithe
leis an Éagsúlacht. De réir na cáipéise, is é an aidhm atá
leis an bpróiseas ná an rochtain ar scoileanna ilshainchreidmheacha a mhéadú ar fud na tíre trí aistriú go
pátrún a chuireann éiteas il-sainchreidmheach ar fáil.
Tá an Roinn agus Comhairle Oideachais Chomhdháil
Easpagóideach na hÉireann (a dhéanann ionadaíocht do
na pátrúin Chaitliceacha) i mbun comhaontaithe maidir
leis an bpróiseas. Tá tús curtha le cur chuige píolótach i
roinnt bailte agus limistéar de chathracha nach bhfuil aon
soláthar il-sainchreidmheach iontu faoi láthair.
Dheimhnigh an Chomhairle Oideachais agus na hEaspaig
ábhartha go bhfuil siad toilteanach dul i dteagmháil agus
comhoibriú go hiomlán leis an Roinn ar mhaithe le
pátrúnacht níos éagsúla scoile a éascú sna bailte agus
sna cathracha sin. Is iad seo na limistéir phíolótacha:
•
•
•
•
•
•
•
•

An tInbhear Mór
Baile Átha Luain
Corcaigh
Baile Átha Cliath
Dún Dealgan
Gaillimh
Luimneach
Eochaill

Tá Gaeloideachas airdeallach faoi nach bhfuil béim á cur
sa phróiseas seo ar na buntáistí agus na deiseanna
aistriú éiteas teanga a bhaint amach sa bhreis ar athrú
éiteas creidimh. Aithnítear go bhfuil sprioc ar leith i gclár
an Rialtais méadú suntasach a bhaint amach de
scoileanna ilchreidmheacha ach ní mór dúinn a chinntiú
nach ndéantar neamhaird ar spriocanna an Rialtais i leith
forbairt an oideachais lán-Ghaeilge ná éileamh mór an
phobail d’oideachas lán-Ghaeilge agus gur féidir an dá
sprioc a bhaint amach laistigh den phróiseas seo.

Soláthar Nua ag an Iar-bhunleibhéal
Níor oscail aon soláthar nua lán-Ghaeilge ag an Iarbhunleibhéal sa bhliain 2021. Tá moill curtha ag An Roinn
Oideachais ar oscailt na scoileanna nua do 2022 go dtí
2023 nó níos déanaí. Leanfaidh an obair idir an dá linn
chun cóiríocht na scoileanna a ullmhú do 2022. Is iad na
ceantair atá i gceist ná:
• Áth Cliath 2 agus Áth Cliath 4
• Domhnach Míde, Binn Éadair, Áth Cliath 13, Baile
Dhúill agus Steach Póilín
• An Naigín, Cill Iníon Léinín, Dún Laoghaire, Ráth an
Dúin agus Coill na Silíní
Osclóidh Scoil Satailíte Dhún Dealgan Meán Fómhair
2022. Múnla píolótach atá ann le nasc idir an
Gaelcholáiste seo agus Gaelcholáiste na Mara, Baile
Brigín, faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta.
Tréaslaíonn Gaeloideachas leis An Foras, Gaelcholáiste
na Mara agus an pobal láidir a thiomáin an feachtas seo
chun cinn le fís agus dúthracht. Tagann an scoil nua seo
ar an bhfód in áit Choláiste Lú. Is múnla fíorshuimiúil atá
ann a bhfuil go leor féidearthachtaí ag baint leis ó thaobh
soláthar ar oideachas lán-Ghaeilge sa chás nach bhfuil
uimhreacha leordhóthanacha do scoil neamhspleách ag
an tús.
Lasmuigh de na próisis bhunaithe scoile ag an Roinn
Oideachais, chuir Gaeloideachas tús le plé le
tuismitheoirí agus an pobal le linn 2021 maidir le soláthar
a bhunú i 6 gceantar eile ar fud na tíre nach bhfuil
aitheanta ag an Roinn Oideachais do sholáthar nua ach
a bhfuil éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge iontu nach
bhfuil freastal á dhéanamh air i láthair na huaire.
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Na hAonaid lán-Ghaeilge
Tá dhá chuid le ceist na nAonad – (i) na hAonaid reatha
agus cén chaoi tacú leo forbairt, fás agus
neamhspleáchas a bhaint amach mar scoil lán-Ghaeilge
/ Gaeltachta inti féin agus (ii) bunú Aonaid le freastal ar
éileamh ar an oideachas lán-Ghaeilge. Bhí an dá cheist
seo ina dtosaíochtaí do Ghaeloideachas ó bhí an
Cruinniú Ginearálta Bliantúil 2021 ann agus í ag gníomhú
ar na rúin a ritheadh ina leith.
I gcás na nAonad reatha, tá dul chun cinn áirithe ann sa
mhéid is go bhfuil sé aitheanta ag an Roinn go bhfuil
dúshlán ann agus go bhfuil polasaí i leith feidhmiú na
nAonad de dhíth. Is iomaí uair a bhíonn polasaí
Gaeloideachais d’fhorbairt agus d’fheidhmiú na nAonad
molta don Roinn mar mhúnla a bhféadfaí a ghlacadh
agus a thógáil air. Níor athraigh an suíomh áfach go fóill
– seasann na dúshláin atá ann, ina measc
• Níl aon sainmhíniú ar Aonad – an ionann Aonad
agus soláthar iomlán tumoideachais nó soláthar trí
Ghaeilge ag brath ar chúinsí.
• Níl aon chomhthuiscint ann faoi céard is Aonad ann
nó caighdeánú ar an gcur chuige. Dá réir, tá
meascán iomlán cleachtais ann ó thaobh an
tumoideachais.
• Titeann an ollfhreagracht ar phríomhoide na
máthairscoile. Dá réir, tá an-chuid ag brath ar
mheon agus tuiscint an phríomhoide i leith na
Gaeilge agus an tumoideachais.
• Ní léir cén líon nó tairseach daltaí atá le sroicheadh
sula mbaineann an tAonad a uimhir rolla /
neamhspleáchas amach.
• Is léir nach féidir le hAonad bheith ag súil le
foirgneamh dá chuid féin ón tús. Dá réir, níl aon
chosaint ann don teanga.
• Ní féidir talamh slán a dhéanamh de nach mbeidh
na daltaí ag meascadh don chlár acadúil, spóirt,
ceoil nó sóisialta le daltaí sa scoil Bhéarla.
• Níl critéir ar leith ann do chaighdeán an tsoláthair
mar shuíomh tumoideachais.
• Ní éasca do na hAonaid féiniúlacht dá chuid féin a
bheith acu.
• Níl aon soláthar déanta dóibh chun ábhair a chur ar
fáil trí nasc físchomhdhála le hiar-bhunscoil lánGhaeilge / Ghaeltachta chun go mbeidh rogha
iomlán ábhair á theagasc trí Ghaeilge.
• Níl aon chosaint ann dóibh gan pholasaí agus
tacaíocht ón Stát, agus tá siad leochaileach dá
bharr.
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• D’aontaigh an Roinn sa bhliain 2019 le tabhairt faoi
iniúchadh ar an soláthar reatha chun críche bonnlíne
a aithint – líon, cineál, cur chuige, cúinsí srl. In ainneoin
an-chuid iarratais ó shin ar an toradh, is cosúil nach
ann don eolas.
Aithníonn Gaeloideachas an obair mhór fhiúntach atá ar
bun sna hAonaid atá ann, ach tá an obair sin ar bun i
bhfolús tacaíochta agus treorach ón Roinn. Tá an Roinn
agus pobal na nAonad ag súil le han-chuid ó stiúrthóirí
agus múinteoirí na nAonad ach níl mapa bóthair acu
chun an ceann scríbe a aithint ná a bhaint amach. 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.

Lasmuigh den Ghaeltacht, baineann an fhadhb leis an
bpróiseas bunaithe scoile ag an iar-bhunleibhéal. Ó
2015, is bunú Aonaid in áit scoil neamhspleách ón tús
an réiteach atá ag an Stát ar éileamh ar oideachas lánGhaeilge. Tá Gaeloideachas ag déanamh achainí ar an
gceist seo le fada, agus tá réiteach práinneach de dhíth
– réiteach atá comhchosúil leis an réiteach a thángthas
air do na bunscoileanna in 2019, sé sin go dtugtar tús
áite don scolaíocht lán-Ghaeilge i limistéir phleanála
scoile gan soláthar lán-Ghaeilge ann cheana, áit a bhfuil
éileamh air in aon phróiseas iomaíoch do scoil nua.
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Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge nua – Dúshláin an Phróisis
Scríobhamar chuig an rannóg phleanála sa Roinn ar an
ábhar seo arís i 2021 ag eascairt as rúin Gaeloideachais
le himní maidir leis an bpróiseas bunaithe scoile ag an
iar-bhunleibhéal a thabhairt le fios. D’iarramar nach
rithfear próiseas le pátrúin a aithint gan réiteach sásúil a
bheith comhaontaithe leis na páirtithe agus na pátrúin
oideachais mar a bhaineann leis na haonaid. Níor tháinig
freagra ar an litir ná níor ritheadh próiseas le hiarbhunscoileanna nua a bhunú le linn an tréimhse.
Lorgaíomar cruinniú leis an Aire leis an gceist a phlé, i
measc mórcheisteanna eile mar a bhaineann leis an
earnáil. Níor dheimhnigh an tAire dáta an chruinnithe go
fóill. Tá tacaíocht mhaith faighte againn ón Aire
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, Eamon Ryan
mar a bhain le feachtas ina dháilcheantar féin agus i
gcomhthéacs na ceiste náisiúnta. D’éascaíomar seisiún
plé le hionadaithe Aonad agus taighdeoirí maidir le
feidhmiú na nAonad le cinntiú go bhfuil guth na múinteoirí
Aonad san áireamh sa taighde.
Tá 18 nAonad lasmuigh den Ghaeltacht ann faoi láthair
agus is ag dul i méid atá sé de bharr gurb é an cur chuige
de facto atá ag an Roinn anois ná Aonad a bhunú le
freastal ar éileamh ar an oideachas lán-Ghaeilge. Le dul
i ngleic leis an dúshlán, tá sé fógartha ag an Roinn go
mbeidh polasaí do na hAonaid lárnach don pholasaí
oideachas lán-Ghaeilge nua. Creideann Gaeloideachas
áfach nár cheart go mbeadh bunú Aonaid mar rogha a
thuilleadh do sholáthar úr. Go simplí, má tá éileamh ar
oideachas lán-Ghaeilge ann ag an iar-bhunleibhéal, tá
daltaí i dteideal soláthar iomlán tumoideachais i scoil a
bhfuil a féiniúlacht féin aici, le tacaíocht uile an Stáit ar
an gcaoi chéanna is atá freastal iomlán á dhéanamh ar
an dalta a roghnaíonn oideachas trí Bhéarla. Is ceist
phrionsabail í go dtuilleann gach dalta oideachas ar
ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge, le hacmhainní cuí,
le réimse leathan ábhar – á sheachadadh ag múinteoirí
atá oilte sa teanga agus san ábhar chomh maith le
timpeallacht shaibhir foghlama agus sóisialta dá gcuid
féin mar phobal Gaeilge. Is cur i gcéill é tairiscint ar bith
eile seachas sin agus ní chabhraíonn sé leis an tuiscint

agus an t-aitheantas i súile na ndaltaí, múinteoirí agus na
dtuismitheoirí gur rud luachmhar, tábhachtach atá san
oideachas lán-Ghaeilge ag an iar-bhunleibhéal. Níl sé
ceart iarraidh ar thuismitheoirí ná a gcuid páistí dul i
muinín an Aonaid nuair nach bhfuil an stádas ná an cur
chuige acadúil, sóisialta, cumarsáide soiléir.
Tá an prionsabal seo á throid sa mhórcheantar Bhaile
Átha Cliath 2,4,6, áit a bhfuil feachtas láidir bríomhar ar
bun ag tuismitheoirí 5 Ghaelscoil nach bhfuil
Gaelcholáiste ar fáil dá gcuid páistí ina gceantair
cónaithe. Is meánscoileanna trí mheán an Bhéarla iad an
44 iar-bhunscoil atá mórthimpeall orthu agus gan oiread
is Gaelcholáiste amháin ann le freastal ar an 1,000 dalta
a bheidh ag teacht as na gaelscoileanna, gan trácht ar
dhaltaí as bunscoileanna Béarla ar suim leo an toideachas iar-bhunleibhéil trí Ghaeilge. Chun freastal ar
an éileamh, tháirg an Roinn soláthar Aonad ach dhiúltaigh
na tuismitheoirí agus tá an fód á sheasamh do
ghaelcholáiste
neamhspleách.
Tréaslaíonn
Gaeloideachas le fuinneamh agus fís an phobail seo.
Tá idirphlé leanúnach ar bun 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. Is éard atá á lorg againn ná:1. polasaí soiléir seasmhach do na hAonaid reatha a
thugann mapa bóthair agus todhchaí inmharthana
dóibh agus a thacaíonn leis an turas bheith ina scoil
neamhspleách lán-Ghaeilge / Ghaeltachta,
2. nach mbeadh na hAonaid mar chuid den tairiscint ón
Stát ar scoil nua ach gur scoil neamhspleách ón tús
a bheadh inti le soláthar agus timpeallacht iomlán
tumoideachais, agus
3. córas / próiseas ar leith a bheith ann agus scoileanna
nua á bpleanáil chun freastal ar oideachas lánGhaeilge atá taobh amuigh den chóras iomaíoch
reatha.
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Abhcóideacht i réimse na Luathbhlianta
Tá an-chuid abhcóideachta ar bun ag Gaeloideachas le
cúpla bliain anuas sa chúlra maidir le stádas, cearta agus
forbairt na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht. Aithnímid
na dúshláin uile atá ann go tréan go fóill, ina measc:1. Easnamh ollmhór do mhúinteoirí / cleachtóirí naíonraí
a bhfuil Gaeilge ag leibhéal sásúil dóibh le feidhmiú
trí mheán na Gaeilge
2. Gan tacaíocht bhreise i dtéarmaí deontais
caipitíochta nó acmhainní daonna le feidhmiú mar
naíonra
3. Gan treoir shoiléir ná tacaíocht ón Roinn Leanaí /
Oideachais maidir le feidhmiú an luaththumoideachais
4. Gan ceart uathoibríoch a bheith ag páistí ón naíonra
aistriú isteach sa bhunscoil lán-Ghaeilge, agus gan
aitheantas dá réir a bheith bainteach leis an tréimhse
a chaith an páiste sa naíonra
5. An brú ollmhór riaracháin atá ar stiúrthóirí naíonraí.
Tá sé mar sprioc ag Gaeloideachas ón mbliain 2014,
tráth a thosaigh an eagraíocht ag tabhairt tacaíochta do
na naíonraí, 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.
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Agus Athbhreithniú ar an gCóras Oibriúcháin le haghaidh
Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige agus Cúram
Leanaí ar Aois Scoile ar bun, is iad seo na héilimh atá ag
Gaeloideachas:• An soláthar maoinithe a bhí san earnáil agus a
cuireadh deireadh leis sa bhliain 2014 a athinfheistiú
san earnáil agus Gaeloideachas a ainmniú mar
eagraíocht náisiúnta thacaíochta na naíonraí,
lasmuigh den Ghaeltacht.
• Coinníoll a chur le haon mhaoiniú a chuirtear ar fáil
le seirbhís a sholáthar don earnáil gur gá tacaíocht i
nGaeilge a chur ar fáil do shuímh thumoideachais.
Ceapadh baill fhoirne le Gaeilge líofa agus tuiscint
ar an tumoideachas le bheith san áireamh,
d’eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí Stáit agus
eagraíochtaí deonacha araon.
• Gréasán tacaíochta ar leith a bhunú laistigh de na
coistí cúram leanaí le freastal ar riachtanais na
suíomhanna tumoideachais, le speisialtóirí
luathbhlianta le Gaeilge fostaithe ar bhonn
réigiúnach le tacú leo.
• Comhionann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do
Mhúinteoirí (PDST) a bhunú le comhordú a
dhéanamh ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach don
earnáil, agus deimhniú go mbeidh riachtanais na
suíomhanna tumoideachais san áireamh i gcónaí
agus forbairt ghairmiúil leanúnach á forbairt agus á
soláthar.
• Cuíchóiriú a dhéanamh ar chórais tuairiscithe agus
cigireachta na hearnála, d’fhonn comhsheasmhacht
agus caighdeán a chinntiú agus riachtanais suímh
tumoideachais a aithint. Critéir cháilíochta agus
aitheantas ar leith a bheith ann do shuíomhanna
tumoideachais.
• Rialálaí cuí a bhunú don earnáil, le bunús reachtúil,
comhionann an Chomhairle Múinteoireachta.
• An Rialálaí a úsáid mar mheicníocht, i measc
gníomhaíochtaí eile, le haitheantas cuí a bhaint
amach d’obair na hearnála.
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Foilsíodh tuairisc ar an bpróiseas athbhreithnithe seo i
Márta 2022, agus an príomh-mholadh ann ná go
mbunófar áisíneacht nua le bonn reachtúil faoi chúram
an Aire Leanaí, a bheadh freagrach as cúraimí reatha
POBAL, Better Start agus na coistí cúram leanaí.
Cinnteoidh Gaeloideachas go leanfaimid ag plé
riachtanais na naíonraí mar chuid den phróiseas seo.
Leanfar leis an stocaireacht chéanna nuair a bheidh na
beartais sa phlean le cur i bhfeidhm.
Tá an tsamhail nua maoinithe don earnáil foilsithe Comhpháirtíocht chun leasa an Phobail agus cé nach
bhfuil eolas mionsonrach ar fáil go fóill maidir leis na
beartais atá san áireamh ann, ar an iomlán beidh
tacaíocht mhaith ann don earnáil trí chéile. Ní léir ag an
staid seo an mbeidh aon rud ar leith ann don earnáil lánGhaeilge. Na príomhéilimh atá ag Gaeloideachas ná:• go dtabharfar aitheantas don obair bhreise a
dhéanann múinteoirí naíonra le hábhar a aistriú agus
a oiriúnú don suíomh tumoideachais,
• go mbeadh cúiteamh ar fáil ar na costais
mhéadaithe a bhíonn ar naíonraí le hacmhainní
oiriúnaithe don naíonra a cheannach, agus
• go gcuirfear maoiniú ar fáil le go bhféadfaí liúntas a
íoc le foireann an naíonra, rud a chabhródh le hearcú
agus coinneáil foirne.
D’fhoilsigh an Roinn Leanaí an Plean forbartha do lucht
saothair earnáil na luathbhlianta - Scileanna a Chothú. Tá

áthas ar Ghaeloideachas a bheith moltaí a chuid moltaí
maidir leis na naíonraí a bheith san áireamh ann:
D’áitigh ionadaithe eagraíochtaí Gaeilge a ghlac páirt sa
phróiseas ullmhúcháin an Phlean i gcoinne riachtanas
inniúlachta Gaeilge a thabhairt isteach, ag éileamh ina
ionad sin tacaíochtaí dearfacha (lena n-áirítear
sparánachtaí, dreasachtaí caipitíochta níos airde, agus
infhaighteacht níos leithne ar chláir oideachais trí mheán
na Gaeilge) chun níos mó inniúlachta sa Ghaeilge a
spreagadh i measc Oideachasóirí agus Cleachtóirí, lena
n-áirítear le linn na gclár oiliúna tosaigh.
Mar sin, seasann moladh Gaeloideachais go mbeadh
cáilíocht TEG ag múinteoirí naíonra, ach nach riachtanas
cáilíochta é, rud a bheadh baolach don earnáil faoi láthair
ag an staid leochaileach ina bhfuil sí. Is í tuairim
Gaeloideachais ná gá dul i ngleic leis an ngéarchéim
earcaíochta agus tacú le hacmhainn na múinteoirí
naíonra tabhairt faoina ngairm trí Ghaeilge mar
thosaíocht.
I ndiaidh cúpla bliain de mhoilleadóireacht, cheap an
Roinn Leanaí speisialtóir luathbhlianta le bheith ag tacú
leis na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht. Tréaslaímid le
Jacaí De Brún as a ceapachán agus tá obair
chomhoibrithe ar bun againn léi chun leasa na hearnála.
Táimid ag fanacht go fóill faoi eolas faoin dara
cheapachán atá le déanamh mar chuid de Better Start
agus mar thacaíocht do na naíonraí lasmuigh den
Ghaeltacht.
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Díolúine ón Staidéar ar an nGaeilge
Tá athbhreithniú tosaigh ar fheidhmiú an chiorcláin nua
maidir le líon na ndíolúintí ar bun ag an Roinn Oideachais.
Seasann rún 2020 Gaeloideachais go fóill maidir le scóip
an athbhreithnithe, sé sin go ndéanfaí:iniúchadh cuimsitheach a dhéanamh ar an
tionchar a d’imir na ciorcláin athbhreithnithe
maidir le díolúintí ó staidéar ar an nGaeilge ar 1)
líon na ndíolúintí atá á bhronnadh, 2) na
cúiseanna a bhfuil na díolúintí á mbronnadh, 3)
bealaí ina bhfuil na critéir á gcur i bhfeidhm, agus
4) na dúshláin roimh phríomhoidí is iad ag iarraidh
na himlitreacha a chur i bhfeidhm.
Léiríonn staitisticí na Roinne gur tháinig titim ar líon na
ndíolúintí ag an mbunleibhéal (ó 2954 sa bhliain 2018/18
go 1863 in 2020/2021. An treo eile ar fad atá cúrsaí ag
an iar-bhunleibhéal – le méadú ó 5,047 in 2018/2019 go
6,249.

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 2021 agus go dáta in 2022, réitigh Gaeloideachas na
haighneachtaí seo a leanas:
• Athbhreithniú agus Athfhorbairt ar Churaclam na
Bunscoile, Eanáir 2021
• Plécháipéis
ar
Dhréachtshonraíochtaí
na
hArdteistiméireachta, Feabhra 2021
• Straitéis 2021-2024, Bord Oiliúna agus Oideachais
Éireann, Bealtaine 2021
• Leasú na hArdteistiméireachta, Deireadh Fómhair
2021
• Aistear a nuashonrú, Nollaig 2021
• Maoiniú an Ard-Oideachais sa Todhchaí, Feabhra
2022
Foilsítear gach aighneacht de chuid Gaeloideachais ar
www.gaeloideachas.ie.

28

Leagtar amach i dTuarascáil an Phríomhchigire a
foilsíodh Márta 2022 gurb é an príomhspreagadh
d’iarratais ar dhíolúintí ag leibhéal na hIar-bhunscoile ná
an áis atá ann le haghaidh díolúine ón nGaeilge a
chuireann comh-ollscoileanna agus coláistí oiliúna de
chuid Ollscoil na hÉireann ar fáil. Ní mór dúinn a chinntiú
go ndéanfar iniúchadh ceart ar an gceist seo.
Tá sé tábhachtach a chinntiú go mbeidh anailís cheart ar
bhunús na ndíolúintí a bronnadh ag an dá leibhéal. Ag
eascairt as sin, beidh sé níos soiléire cé na tacaíochtaí ar
ceart a bheith ar fáil do dhaltaí le riachtanais oideachais
bhreise orthu agus deireadh a chur leis an nósmhaireacht
díolúine a bhronnadh in áit tacaíochtaí. Táimid go mór
faoi chomaoin an Dr. Pádraig Ó Duibhir atá ag treorú an
dioscúrsa ar an gceist fhíorthábhachtach seo. Cé go
bhféadfá a mhaíomh gur dúshlán é seo don Ghaeilge sna
scoileanna Béarla, bíonn tionchar díreach aige ar an
meon agus an stádas atá ag an teanga orainn uile a bhfuil
ár ndúthracht i bhfoghlaim, teagasc agus labhairt na
Gaeilge.
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Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile
Lean comhairliúchán an CNCM ar aghaidh tríd an bhliain
ar an dréachtchreat curaclaim bunscoile le céimeanna
éagsúla mar chuid de agus go leor seimineár do na
páirtithe oideachais. Tá an tréimhse chomhairliúcháin
istigh faoin tráth seo ach níl toradh na hoibre poiblithe go
fóill. D’fhreastail Gaeloideachas ar na himeachtaí agus
ghlacamar páirt sa chomhairliúchán chun a chinntiú go
raibh guth na hearnála lán-Ghaeilge san áireamh sa phlé
agus sa phleanáil. Ag an staid seo:-

le hoidhreacht na teanga agus na tíre a cheiliúradh tríd
an gcuraclam, easnamh mór ós rud é gur tír í seo a
bhfuil dhá theanga oifigiúla aici. Tagann sé seo salach
ar churaclam teanga na bunscoile a bhfuil tábhacht na
Gaeilge lárnaí ann.
• ní luaitear an Polasaí don Oideachas Gaeltachta cé gur
polasaí Stáit é.
• níl aon tagairt do FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar
agus Teanga) do na scoileanna T2.

• níl sé soiléir cén fhís atá ann maidir le daltaí agus an
dátheangachas ná daltaí agus an Ghaeilge.
• níl aon tagairt don tábhacht a bhaineann le cultúr ná

Tá Gaeloideachas ag iarraidh a chinntiú nach mbeidh aon
laghdú ar an íosmhéid am teagaisc don Ghaeilge, don
Bhéarla ná don mhatamaitic sa churaclam nua.
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Athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach
D’fhoilsigh An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta tuairisc ag eascairt as athbhreithniú ar an
tsraith shinsearach ar an 29 Márta 2022. Is iad na
príomhathruithe atá molta ná:
• Déanfar ábhair nua agus ábhair leasaithe a fhorbairt.
• Ó Mheán Fómhair 2023, déanfaidh scoláirí Páipéar 1 i
nGaeilge agus i mBéarla na hArdteistiméireachta ag
deireadh an chúigiú bliain.
• Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an taithí a fuarthas ó
bheith ag reáchtáil na mBéaltrialacha agus na
Scrúduithe Praiticiúla sa Cheol le linn na Cásca le dhá
bhliain anuas. Táthar ag súil go ndéanfar na scrúduithe
a reáchtáil ar an mbealach sin sa todhchaí.

Tá an t-eolas ina leith ar fáil ag an nasc seo:
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/athchoiriu-na-sraitheshinsearach/
Is bua an-mhór é do na haighneachtaí agus na
heagraíochtaí a ghlac páirt sa chomhairliúchán nach
bhfuil aon ísliú le bheith ar stádas na Gaeilge mar chroíábhar Ardteistiméireachta.

Dréachtsonraíocht T1 agus T2 do Ghaeilge na hArdteistiméireachta
I mí Feabhra 2021 d’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta
Curaclaim
agus
Measúnachta
(CNCM)
dréachtsonraíochtaí curaclaim do Ghaeilge na
hArdteistiméireachta, rud a chuir tús le tréimhse
comhairliúcháin phoiblí a tháinig chun deiridh ar an 30
Samhain 2021.

Thug Coiste Oideachais comhordaithe ag Conradh na
Gaeilge, atá comhdhéanta de 16 eagraíocht éagsúla a
bhfuil cur chun cinn na Gaeilge sa chóras oideachais,
laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht, chomh maith le
cur chun cinn na Gaeilge mar theanga an phobail mar
chuid den raon freagrachtaí atá orthu faoi anailís
chuimsitheach ar na saincheisteanna uile. Ag eascairt as
an anailís seo, choimisiúnaigh an Coiste beirt shaineolaí
oideachais, An tOllamh Áine Hyland, An tOllamh Emerita
agus Fíona Uí Uiginn, Iar-phríomhoide Choláiste
Íosagáin, agus Iar-Uachtarán Gaeloideachais chun
plécháipéis a réiteach ag freagairt don chomhairliúchán.
Aithnítear sa phlécháipéis iliomad easnamh sna
dréachtsonraíochtaí, ina measc:
• easpa eolais faoin ábhar atá le múineadh ag na
múinteoirí agus le foghlaim ag na daltaí,
• easpa eolais faoin gcóras measúnaithe,
• gan pháipéir scrúduithe samplacha agus córas
marcála a bheith ar fáil,
• gan cur síos soiléir ar an gcaighdeán a mbeifear ag súil
leis ag na leibhéil éagsúla,
• gan liosta de na téacsanna agus den litríocht a bheith
ar fáil.
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Tá tábhacht mhór ag baint leis an Ardteistiméireacht do
scoláirí, scrúdú a imríonn tionchar mór ar a roghanna
gairme agus saoil. Tá múnla nua de dhíth do Ghaeilge na
hArdteistiméireachta, múnla a chuireann sonraíochtaí ar
fáil a fhreastalaíonn go héifeachtach, go cothrom, go
cruthaitheach agus go spreagúil ar riachtanais fhoghlama
gach scoláire. Tugann an phlécháipéis lón machnaimh
meáite ar conas is fearr freastal ar na riachtanais seo
agus conas meas a léiriú ar riachtanas, spéis agus cumas
scoláirí sa chóras oideachais lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta.
Tríd an phlécháipéis, tá éilimh ar na húdaráis oideachais,
an CNCM, an Roinn Oideachais agus Coimisiún na
Scrúduithe Stáit déanta go soiléir agus go beacht.
Áirítear ina measc;
• Polasaithe uile an Stáit i leith na Gaeilge, an Straitéis
20 bliain don Ghaeilge agus an Polasaí Oideachais
Gaeltachta ina measc, a chur san áireamh agus
forbairtí á ndearadh acu d’fhoghlaim agus do
mhúineadh na Gaeilge.
• Aon chinneadh faoi shonraíocht nua don Ghaeilge sa
tSraith Shinsearach a chur ar leataobh go dtí go
mbeidh athbhreithniú ar an tSraith Shóisearach i gcrích
agus torthaí an athbhreithnithe curtha ar fáil.
• Sonraíochtaí nua a dhearadh a fhreastalaíonn ar
riachtanais teanga gach scoláire ón gcainteoir dúchais
go scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise foghlama acu.
• Fráma nó múnla eile a cheapadh do na sonraíochtaí
seachas T1 agus T2. Moltar an dá mhúnla thíos sa
phlécháipéis leis seo a dhéanamh:

Rogha 2 - Sonraíochtaí a chur ar fáil ag na trí leibhéal seo
a leanas:
(i) Bonnleibhéal, (ii) Gnáthleibhéal, (iii) Ardleibhéal AGUS
ábhar nua Saíocht agus Litríocht na Gaeilge. Ábhar
breise roghnach a bheadh ar fáil do scoláirí a mbeadh
spéis acu tabhairt faoi ar an múnla céanna le Mata/Mata
Feidhmeach. Bheadh pointí CAO ag dul leis an ábhar nua
seo ar an mbealach céanna le Mata/ Mata Feidhmeach.
Moltar go mbeadh na leibhéil éagsúla sna múnlaí seo
ceangailte leis an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach,
rud a chinnteodh bóthar dearfach chun cinn do gach
scoláire ar a thuras teanga.
Beidh acmhainní breise, ar a n-áirítear soláthar
mhúinteoirí breise agus forbairt ghairmiúil leanúnach ag
teastáil leis na moltaí seo a chur i bhfeidhm. Creidimid
gur infheistíocht riachtanach a bheidh ann chun
sonraíochtaí a chur ar fáil do scoláirí uile na tíre seo a
fhreastalóidh go sásúil agus go cothrom ar a gcuid
riachtanas.
Níl an tuarascáil ar an gcomhairliúchán foilsithe ag an
CNCM go fóill. Beidh Gaeloideachas ag plé leis na
scoileanna agus a gcuid pobail a luaithe is atá an
tuarascáil ar fáil chun a gcuid tuairimí a fháil ar mholtaí
na tuarascála.

Rogha 1 - Sonraíochtaí nua a chur ar fáil ag na ceithre
leibhéal seo a leanas:
(i) Bonnleibhéal, (ii) Gnáthleibhéal, (iii) Ardleibhéal AGUS
(iv) Sárleibhéal – cúrsa nua a bheadh dírithe ar
ardchaighdeán i labhairt agus scríobh na teanga mar aon
le heolas ar ghnéithe de shaíocht, litríocht agus de shaol
na Gaeilge. Moltar go mbeadh líon áirithe pointí breise
CAO a bheith ar fáil dóibh siúd a roghnódh an scrúdú ag
Sárleibhéal mar chúiteamh ar an obair bhreise a bheadh
ag dul leis an tsonraíocht seo.
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SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA DON EARNÁIL
Ábhar tacaíochta agus acmhainní
Mar uirlis tacaíochta do na naíonraí, scoileanna agus a
gcuid tuismitheoirí uile lean Gaeloideachas uirthi ag
forbairt póstaeir, bileoga agus acmhainní anuas ar na
gnáthfhoilseacháin
ar
ghnéithe
éagsúla
den
tumoideachas. Léiríonn an t-aiseolas agus an tóir a bhí
orthu go bhfuil tairbhe ag baint leis an gcineál seo
tacaíochta do na naíonraí agus na scoileanna.

Ár Suíomh Gréasáin
Leanadh leis an bhforbairt ar ár suíomh gréasáin,
www.gaeloideachas.ie agus táimid muiníneach gur áis
luachmhar 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
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meáin. Tá obair tosaithe ar fhorbairt a dhéanamh ar an
dá shuíomh eile atá againn, is iad sin
www.irishforparents.ie agus www.gaeilgedonnaíonra.ie
chun barr feabhais a chur orthu mar áiseanna den scoth
do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí sna naíonraí.
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Na Meáin Shóisialta
Is iad na príomhardáin a bhíonn in úsáid againn ar na
meáin shóisialta ná Facebook, Twitter, agus Instagram,
chomh maith lenár gcuntas ar YouTube. Úsáidimid na
meáin shóisialta chun aird an phobail a tharraingt ar obair
agus ar sheirbhísí Gaeloideachais, chun eolas a roinnt
faoin oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus
chun ábhair eile a roinnt atá nasctha lenár gcuid
spriocanna nó atá spéisiúil agus úsáideach dár bpobal.
Roinntear Stórtha Focal agus postálacha eile a
bhaineann le hócáidí speisialta ar nós an Nollaig, Lá
Fhéile Vailintín, agus Lá Fhéile Pádraig ar na dátaí cuí
agus toisc go roinntear postálacha den chineál seo go

forleathan, cuireann siad le líon na ndaoine a leanann
leathanaigh Gaeloideachas agus mar thoradh, le líon na
ndaoine a fheiceann agus a thuigeann an obair a bhíonn
ar siúl againn mar eagraíocht.
Chomh maith lenár bpríomhleathanaigh, tá trí ghrúpa
Facebook ag Gaeloideachas – Múinteoirí atá ag
múineadh
i
mbunscoileanna
lán-Ghaeilge
(Gaelscoileanna), Múinteoirí Naíonra, agus Tearmann
Teaghlaigh – ina roinntear ábhair agus acmhainní
úsáideacha le baill na ngrúpaí, agus ina mbíonn deis ag
múinteoirí agus tuismitheoirí plé a bheith acu lena chéile.

Gaeloideachas ar YouTube
Tá níos mó físeáin ón tsraith Déan Comhrá do
thuismitheoirí á roinnt ar YouTube gach cúpla mí agus tá
tóir mhór orthu. Tugann na físeáin dhátheangacha seo
frásaí simplí úsáideacha do thuismitheoirí is caomhnóirí
le húsáid sa ghnáthchaint sa bhaile lena bpáistí.
Roinntear sraitheanna eile freisin mar is cuí, mar shampla,

le déanaí cuireadh sraith rannta agus dánta in airde
bunaithe ar ár leabhrán An tEarrach sa Naíonra. Is áis
mhaith í YouTube freisin lenár gcuid ceardlanna agus
seimineáir ghréasáin a roinnt dóibh siúd nach raibh in ann
freastal orthu.

Nuachtlitreacha
Tá níos mó físeáin ón tsraith Déan Comhrá do
thuismitheoirí á roinnt ar YouTube gach cúpla mí agus tá
tóir mhór orthu. Tugann na físeáin dhátheangacha seo
frásaí simplí úsáideacha do thuismitheoirí is caomhnóirí
le húsáid sa ghnáthchaint sa bhaile lena bpáistí.
Roinntear sraitheanna eile freisin mar is cuí, mar shampla,
le déanaí cuireadh sraith rannta agus dánta in airde
bunaithe ar ár leabhrán An tEarrach sa Naíonra. Is áis
mhaith í YouTube freisin lenár gcuid ceardlanna agus
seimineáir ghréasáin a roinnt dóibh siúd nach raibh in ann
freastal orthu.
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An Nead – Scéim chun Suíomh Gréasáin a Chruthú
Is áis iontach do scoileanna suíomh idirlín a bheith acu,
áit ina bhfuil tuismitheoirí in ann teacht ar eolas ranga,
foirmeacha, beartais, naisc chuig acmhainní ar líne dá
leanaí agus grianghraif d'imeachtaí scoile. Tuigeann
Gaeloideachas go mbíonn sé dúshlánach do a lán
scoileanna na scileanna cuí a fháil laistigh den fhoireann

agus go mbíonn brú ama i gceist freisin. Faoin scéim An
Nead cuirtear suíomh ar fáil do scoileanna ar bhealach
oiriúnaithe do scoileanna agus na srianta airgid a bhíonn
orthu. Tá treoirghrúpa de bhunscoileanna ag baint tairbhe
as An Nead cheana agus suíomhanna cruthaithe dóibh i
mbliana.

Beatha Teanga
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. I 2021,
rinneadh forbairt ar an acmhainn seo tríd leathanach
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suímh a chruthú ar shuíomh idirlín Gaeloideachais.
Seoladh an acmhainn ar líne in Aibreán 2021, acmhainn
atá lán le hagallaimh, físeáin, podchraoltaí agus
acmhainní tacaíochta. Léiríonn an t-aiseolas ó scoileanna
go bhfuil an-leas á bhaint as an acmhainn seo go háirithe
ag scoileanna atá ag iarraidh an teanga labhartha a
threisiú i measc daltaí.
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Comórtais Liteartha an Oireachtais
Tá Gaeloideachas i gcomhpháirt leis An tOireachtas arís
i 2022 den dara bliain as a chéile chun comórtas a rith
do na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge mar
chuid de Chomórtais 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 dianghlasála agus a
raibh an-tóir orthu.

Riachtanais Speisialta Oideachais
Tá riachtanais bhreise nó speisialta oideachais (RSO) san
earnáil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta aitheanta mar
thosaíocht ag Gaeloideachas le cúpla bliain anuas.
Baineann obair Ghaeloideachais 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. Mar thacaíocht do scoileanna tá forbairt
leanúnach á dhéanamh againn ar ábhar bolscaireachta
mar aon le seimineáir oiliúna agus eolais ar ghnéithe
éagsúla den RSO a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do
thuismitheoirí. Tá rannóg ar leith ar shuíomh
Gaeloideachais don réimse RSO sa scoil lán-Ghaeilge
agus Ghaeltachta.
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, cuid acu
cuimsithe sna rúin atá á moladh ag an gCruinniú
Ginearálta Bliantúil. 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 curtha i
gcrích ag an Ollamh Pádraig Ó Duibhir agus an Dr Sinéad
Nic Aindriú thar ceann Gaeloideachais 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. Cuimsítear san
anailís uirlisí measúnachta agus diagnóise ar raon leathan
de riachtanais speisialta oideachais. Tá an-áthas orainn
bheith in ann na torthaí taighde seo a sheoladh ag an
Tionól Forbartha.

A bhuíochas le Foras na Gaeilge, d’éirigh le
Gaeloideachas buiséad breise a chinntiú chun acmhainní
tacaíochta a chur ar fáil i réimse an uathachais agus mar
thacaíocht do pháistí sa chóras lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta. Bhunaíomar comhpháirtíocht le Middleton
Autism Unit agus táimid an-sásta leis an gcomhoibriú ar
fhorbairt acmhainní tacaíochta. Déanfar an pacáiste uile
a sheoladh ag comhdháil RSO Gaeloideachais a bheidh
ar siúl ar an 11 Samhain 2022 sa Mhuillean gCearr.
Cuimseoidh an pacáiste treoirleabhar atá in oiriúint don
chóras tumoideachais ag na leibhéil éagsúla – an
naíonra, an bhunscoil lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
chomh maith leis an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta. Idir an dá linn forbrófar podchraoltaí agus
cuirfear leagan Gaeilge / dátheangach ar fáil do réimse
leathan d’acmhainní Middleton.
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An Scéim Aitheantais Ghaeltachta
Mar chuid de thacaíocht Gaeloideachais do na
scoileanna atá páirteach sa Scéim Aitheantais
Scoileanna Gaeltachta, freastalaíonn ionadaithe ón
eagraíocht ar chruinnithe de Choiste Comhairleach Um
Polasaí don Oideachas Gaeltachta. Bhí dhá chruinniú ar
líne den Choiste ann ar an 2 Meitheamh agus 14 Nollaig
2022. Cuireadh an chéad tuarascáil mheastóireachta de
thrí cinn ar an bPOG i láthair ag cruinniú ar an 2
Meitheamh agus ar an 14 Nollaig eagraíodh
mioncheardlanna ar líne faoin téama i dTreo Phróiseas
Deimhniúcháin d’Aitheantas mar Scoil Ghaeltachta.
Chuir Gaeloideachas a moltaí féin maidir leis an
bpróiseas deimhniúcháin d’aitheantas mar scoil
Ghaeltachta ar aghaidh chuig An Aonad Oideachais
Gaeltachta ar an 18 Eanáir 2022, bunaithe ar phlé a rinne
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Coiste Comhairleach Gaeltachta Gaeloideachais ar an
téama bunaithe ar cheisteanna /moltaí ó chruinniú 14
Nollaig 2021. Níl aon eolas eile tagtha ón Aonad fós chuig
na scoileanna faoin bpróiseas deimhniúcháin a bheifear
a chur i bhfeidhm.
Is faoi stiúir agus le maoiniú ón Roinn Turasóireachta,
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a
reáchtáiltear Scéim na gCúntóirí Teanga. Rinne an Coiste
Stiúrtha, atá comhdhéanta de Ghaeloideachas, COGG,
An Roinn Oideachas agus an Roinn Turasóireachta,
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán an-chuid
oibre le linn 2021 ar fhorbairt lámhleabhar an Chúntóra.
Tá obair an Choiste ag díriú faoi láthair ar chothú
feasachta faoin lámhleabhar agus na moltaí ann a
fheidhmiú.
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Scéim Phíolótach na Scoileanna Beaga
Mar thoradh ar shiompóisiam náisiúnta a eagraíodh i
Meitheamh 2019 faoi na dúshláin atá ag scoileanna
beaga tuaithe, sheol an tAire Oideachais Norma Foley
tionscadal píolótach dhá bhliain do na scoileanna beaga
tuaithe ar an 3 Lúnasa 2021. Tá an tionscadal bunaithe
ar ghrúpaí scoileanna beaga a chur ag obair le chéile i
gcnuasaigh le tacaíocht ó chomhordaitheoir leis an
sprioc go ndéanfaidís iniúchadh agus aontú ar bhealaí
inmharthanacht a bhaint amach mar scoileanna beaga.
Táthar ag súil leis go dtreoróidh foghlaim ón tionscadal
píolótach polasaithe tacaíochta i leith scoileanna beaga
amach anseo.
Leagadh amach critéir ar leith do na cnuasaigh agus
thapaigh roinnt eagraíochtaí an deis comhordú a
dhéanamh ar chnuasach ar leith. Bhí Gaeloideachas ansásta bheith rannpháirteach sa tionscadal agus

cnuasach de scoileanna Gaeltachta a mholadh le bheith
sa scéim phíolótach. In éineacht le Gaeloideachas ar an
gCoiste Stiúrtha tá Cumann Múinteoirí Éireann, CPSMA,
IPPN agus CIBE. Tá comhordaitheoirí páirtaimseartha
fostaithe ag gach ceann de na cnuasaigh chun tacú leis
na scoileanna, agus is é Joe Mac Donnacha atá fostaithe
ag Gaeloideachas sa ról seo, agus é ag plé lenár
gcnuasach de 5 scoil Ghaeltachta atá lonnaithe i
gceantar Charna/Chill Chiaráin i gContae na Gaillimhe.
Tá Joe ag tacú freisin leis an CPSMA atá mar urraí ar
ghrúpa trí scoil in Uíbh Ráitheach, Co Chiarraí.
Tá cúig chnuasach scoileanna beaga ag feidhmiú ar fud
na tíre - i nDún na nGall, Gaillimh, Ciarraí, Cill Mhantáin
agus Loch Garman – 24 scoil ar fad idir iad.
Tá Comhordaitheoir Náisiúnta fostaithe ag an Roinn
Oideachais chun an tionscadal dhá bhliain a stiúradh.
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FORBAIRT GHAIRMIÚIL SA CHÓRAS OIDEACHAIS
LÁN-GHAEILGE AGUS GAELTACHTA
Seimineáir agus Forbairt Ghairmiúil do Naíonraí
Ba bhliain eisceachtúil a bhí ann arís 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 sa réimse seo bhí seisiúin
fíorúil in aghaidh na míosa le líonrú agus malartú
smaointe a éascú, seimineáir, físeáin ar líne,
nuachtlitreacha coicísiúla agus acmhainní nua do pháistí
an naíonra. Roghnaigh Gaeloideachas téama éagsúil
gach mí agus cuireadh fáilte roimh mhúinteoirí naíonra
fud fad na tíre chuige. Leanfar ar aghaidh leis na seisiúin
seo i 2022.
Ag eascairt as plean forbartha na heagraíochta do
shainchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí naíonra a chur ar fáil,
rinneadh Jacqui de Paor a earcú mar chomhordaitheoir

ar an gClár Sealbhaithe agus Forbartha Teanga. Chuige
sin, chuir sí ábhar iomlán an chúrsa le chéile, bunaithe ar
an ábhar ó www.gaeilgedonaionra.ie agus Aistear/Síolta.
Ritheadh cúrsa píolótach le seacht naíonra atá lonnaithe
i bPort Láirge. Bunaithe ar thorthaí an chúrsa phíolótaigh,
rinneadh cinneadh leanúint leis an gClár agus Máire Mhic
Mhathúna a earcú mar dara chomhordaitheoir. Beidh
lámhleabhar do mhúinteoirí naíonra á scríobh ag an
mbeirt acu, mar aon le struchtúr iomlán an chláir, le tosú
i 2022. Bunaithe ar éileamh ó mhúinteoirí naíonra a bhfuil
deacracht acu teacht ar ábhar feiliúnach i nGaeilge,
cuireadh leis an tsraith póstaer agus acmhainní ar líne ón
mbliain 2020. Forbraíodh iad seo ar fad i gcomhairle le
múinteoirí naíonra ar mhaithe le seirbhísí luathbhlianta
den scoth trí mheán na Gaeilge a éascú.

Seimineáir Dírithe ar Leibhéal an Naíonra
• Ceardlann Ceardaíochta

• Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora

• Sealbhú agus Saibhriú Teanga (sraith)

• Clár Sealbhaithe agus Fobartha

• GaeilgeDonNaíonra.ie; Acmhainn Foghlama

• Tacú le Páistí Uathacha

• Sealbhú Teanga Tríd an Drámaíocht

• Sealbhú Teanga Tríd An gCeol

• Tae & Plé na Naíonraí

• Ióga Do Pháistí

Seimineáir agus Forbairt Ghairmiúil do Scoileanna
An ócáid is suntasaí i gclár oibre Gaeloideachais ná an
Tionól Forbartha de bharr na ndeiseanna a chruthaíonn
sé do mhúinteoirí agus do phríomhoidí smaointeoireacht
úr a chloisteáil ó shaineolaithe san earnáil agus páirt
ghníomhach a ghlacadh i gceardlanna spreagúla. Nuair
nach raibh na deiseanna sin ann le dhá bhliain anuas,
dhíríomar ár bhfuinneamh ar sheimineáir agus ceardlanna
ar líne. Cé go n-aithnímid uile an tábhacht a bhaineann
leis an nasc pearsanta idir dhaoine, tá sé soiléir de bharr
an bhuntáiste a bhaineann le gan a bheith ag taisteal go
bhfeileann an cur chuige fíorúil le haghaidh roinnt
seimineáir agus cruinnithe. Buntáiste eile atá ann 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 seimineár agus ceardlann a reáchtáladh
ar shuíomh gréasáin Gaeloideachais anois. A oiread agus
is féidir, cuirfear deiseanna ar fáil do dhaoine teacht le
chéile i bpearsa, agus ag an am céanna ag cinntiú
rochtain fhorleathan ar ár gcuid imeachtaí.
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Seimineáir Dírithe ar Leibhéal
na Bunscoile

Seimineáir Dírithe ar Leibhéal na
hiar-Bhunscoile

•
•
•
•

• Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora
• Ag Spreagadh Cinnirí Gaeilge inár Scoileanna: Guth
agus Ról na Scoláirí mar Cheannairí Teanga
• Cruinniú Eolais do Thuismitheoirí ar an tSonraíocht
T1
• Feasacht Teanga a Chothú sa Rang Ábhair
• Cruinniú ar an Leanúnachas do Phríomhoidí

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

An Luath-Thumoideachas i Ré na Cianfhoghlama
Líofacht na Léitheoireachta sa Bhunscoil
Daltaí Ardchumais agus Ardtallainne
Cur i bhFeidhm Éifeachtach an LuathThumoideachais Iomláin
Ceardlann do Thuismitheoirí: Supporting Students
With Autism in Irish-Medium & Gaeltacht Education
Ag tacú Le Daltaí le Disléicse sa Bhunscoil
Cruinniú Eolais do Thuismitheoirí ar an
tSonraíocht T1
Múineadh na Scríbhneoireachta
Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora
Cur i láthair do Mhic Léinn BEd Institiúid Oideachais
Marino
Straitéisí Mata do Pháistí Ardchumais
Ceardlann do Thuismitheoirí: Why choose a
Gaelcholáiste for your child? Cén fáth Gaelcholáiste
a roghnú do do pháiste?
Taitneamh agus Tairbhe leis an Teanga Ó Bhéal
Osradharc ar Struchtúr na Chéad Bhliana Bunscoile i
gComhthéacs an luath-Thumoideachais Iomláin
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FOCAL BUÍOCHAIS
Ceannasaithe Eagraíochta agus a gCuid Comharba
Táim cinnte go bhfuil tacaíocht iomlán phobail na
scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agam nuair a
ghabhaim buíochas ó chroí le Muireann Ní Mhóráin a
chuaigh ar scor ag deireadh Mhí Feabhra 2022. Chaith
Muireann 20 bliain ag saothrú an ghoirt agus ag stiúradh
obair den scoth agus í ina Príomhfheidhmeannach ar
COGG. Guímid gach sonas agus rath uirthi sa chéad
chaibidil eile dá saol. Cuirfimid fáilte mhór croíúil roimh a
comharba, Jacqueline Nic Fhearghusa, a bhfuil saintaithí
agus saintuiscint na mblianta aici ar an oideachas lánGhaeilge agus Gaeltachta.
Ba chailliúint an-mhór dúinn uile Treasa Kirk as a ról mar
Stiúrthóir ar an Aonad Gaeltachta. Léirigh Treasa díograis
agus dúthracht den scoth i gcónaí agus í i gceannas ar
fhorbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta. Guímid
gach rath ar Threasa agus í ar ais sa chigireacht agus
beimid ag súil leis na deiseanna leanúint leis an
gcomhoibriú léi chun leasa na scoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta. Is í Muireann Tóibín atá ag feidhmiú in
áit Threasa go sealadach agus guímid gach rath uirthi.
I ndiaidh blianta fada díograiseacha d’earnáil na Gaeilge,
d’fhógair beirt cheannasaithe Ceanneagraíochtaí go raibh
siad ag dul ar scór, is iad sin Liam Ó Maolaodha ó
Oireachtas na Gaeilge agus Antoine Ó Coileáin ó Ghael
Linn. Is cailliúint an-mhór iad an bheirt ceannródaí láidre

san earnáil, a chaith a gcroíthe agus a n-anamacha le cur
chun cinn na teanga. Táimid an-sásta bheith ag obair le
Máirín Nic Dhonnchadha atá anois mar Stiúrthóir ar an
Oireachtas agus beimid ag súil le cloisteáil faoi
chomharba Antoine amach anseo.
Athrú mór eile san earnáil ba ea imeacht Dheirbhile Nic
Craith ó Chumann Múinteoirí Éireann. Tréaslaímid le
Deirbhile as an obair mhór éifeachtach a chuir sí i gcrích
agus as guth na scoileanna lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta a bheith chun tosaigh ina clár oibre. Guímid
gach rath agus sonas ar Dheirbhile agus í ar scor ón
obair. Tá réimse oibre Dheirbhile slán i lámha Mháirín Uí
Chéilleachair, seanchara an oideachais lán-Ghaeilge
agus Iar-Uachtarán Gaeloideachais, a tháinig i
gcomharba ar Dheirbhile. Is iontach an rud é cara sa
chúirt, a bhfuil an Ghaeilge an-ghar dá croí a bheith i ról
an Ard-Rúnaí Cúnta sa CMÉ.
Chuireamar fáilte sa tréimhse seo freisin roimh Stiúrthóir
nua an NAPD, Paul Crone, a tháinig i gcomharbas ar
Clive Byrne. Bhí tuiscint agus tacaíocht i gcónaí ag Clive
don oideachas lán-Ghaeilge agus táimid an-bhuíoch dó
dá bharr. Guímid gach rath ar Paul agus fáiltímid roimh
na deiseanna comhoibrithe i gcónaí, go háirithe mar a
bhaineann leis an gcoiste Gaeloideachais faoina gcúram.

Foras na Gaeilge
Thar ceann an bhoird stiúrtha agus na foirne, is mian liom
buíochas mór a ghlacadh le Foras na Gaeilge as an
tacaíocht don eagraíocht agus an maoiniú a cheadaigh
dúinn an clár oibre a chur ar fáil agus a chur i gcrích. Is
mór agam i gcónaí an comhoibriú agus na deiseanna atá
á gcruthú don earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta.
Ár
mbuíochas
ar
leith
le
Príomhfheidhmeannach an Fhorais, Seán Ó Coinn, Leas-

Phríomhfheidhmeannach,
Edel
Ní
Churráin,
Clárbhainisteoir Oideachais, Joe Ó Coinne agus a bheirt
chomhghleacaí Caoimhe agus Nuala.
Buíochas mór leis na ceanneagraíochtaí Conradh na
Gaeilge, Coláiste na bhFiann, Oireachtas na Gaeilge, Glór
na nGael agus Gael Linn as an gcomhpháirtíocht ag
leibhéal An Fóram Comhpháirtíochta.

Eagraíochtaí Gaeilge agus Oideachais
Bliain mhaith eile a bhí ann agus muid ag plé agus ag
comhoibriú le heagraíochtaí eile. Níl aon cheist ach go
gcabhraíonn an fhorbairt smaointe agus comhroinnt
acmhainní chun leasa na hearnála. Táim fíorbhuíoch do
Chaoimhín Ó hEaghra, An Foras Pátrúnachta agus a
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fhoireann as an tacaíocht agus an comhoibriú. Táim anbhuíoch freisin do Mhuireann agus dá foireann uile i
COGG as an obair as lámha a chéile ar go leor
ceisteanna, tionscadail agus tacaíochtaí don earnáil.
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Pobal na Naíonraí agus na Scoileanna
Braitheann rath Gaeloideachais ar rannpháirtíocht na
scoileanna, na naíonraí agus an phobail inár gcuid oibre.
Is ann dúinn chun freastal ar na pobail sin, pobail a
chreideann sa luach a bhaineann leis an tumoideachas.

Táimid thar a bheith buíoch daoibh as bhur gcuid spéise
inár gcuid oibre, bhur n-iarratais ar chúnamh, bhur naiseolas agus bhur rannpháirtíocht in obair
Gaeloideachais.

Bord Stiúrtha Gaeloideachais
Thar ceann na foirne, is mian liom mo bhuíochas ó chroí
a ghabháil leis an mBord Stiúrtha as a gcuid díograis
agus dílseachta don eagraíocht agus don earnáil. Ní
bliain éasca a bhí ann leis an easpa deiseanna a bhí ann
teacht le chéile i bpearsa agus sásamh a bhaint as
comhluadar a chéile. Ní mar a chéile é i gcónaí ar
Microsoft Teams, ach choinnigh siad orthu le fuinneamh
agus le misneach ag cruinnithe boird agus cruinnithe de
chuid na gcoistí comhairleacha.

Táim fíorbhuíoch do Sheán Ó hArgáin, Uachtarán
Gaeloideachais as a chuid ama a chur ar fáil go fial
flaithiúil. Níl aon amhras ach go bhfuil croí Sheáin sa
Ghaeilge agus san oideachas lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta agus táimid an-bhuíoch dó as a chuid ama a
chur ar leataobh don obair thábhachtach seo.

An Fhoireann
Deirtear gur léiriú é rathúlacht eagraíochta ar leibhéal
sástachta na foirne. Tá súil agam go n aontóidh sibh liom
go raibh rath le hobair na heagraíochta agus tuigim ón
bhfoireann go n aontóidís go raibh sástacht ag baint lena
gcuid oibre. Ina mbealaí féin agus ar leibhéil éagsúla tá
ceannaireacht den scoth léirithe ag an bhfoireann –
ceannaireacht mar bhaill aonair agus ceannaireacht mar
bhaill fhoirne. Baineann téama an Tionól seo – An
Cheannaireacht agus an Fhoghlaim i gCúinsí
Eisceachtúla an oiread céanna leis an bhfoireann is a
bhaineann le gach ceannaire scoile nó ranga. Is ábhar
mór sásaimh é sin domsa.
Chreid mé riamh agus creidim i gcónaí go bhfuil foireann
ar leith ag Gaeloideachas – foireann a oibríonn go

dícheallach mar go gcreideann siad i bhfís agus i gcur
chuige na heagraíochta. Ní amháin go bhfuil cumas,
cruthaitheacht agus ceannaireacht á léiriú, foireann
thuisceanach agus lách atá ann, a bhíonn ag faire amach
dá chéile.
Chuireamar fáilte mhór croíúil roimh bheirt
chomhghleacaí nua i mbliana - Ciara Nic Aonghusa atá
linn mar Riarthóir Oifige agus Clodagh Ní Mhúirí atá mar
Fheidhmeannach Cumarsáide. Tháinig Ciara agus
Clodagh i gcomharbas ar Bhrigid Ní Ghríofa agus Jill
McMahon faoi seach, beirt atá bogtha ar aghaidh uainn
agus a ghuímid gach rath agus sonas orthu.
Go raibh fada buan sibh uile.
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RIALACHAS CORPARÁIDEACH AGUS DUALGAIS
AN BHOIRD STIÚRTHA
RÓL AN BHOIRD STIÚRTHA
Tugann Stiúrthóirí Gaeloideachas aire do shócmhainní na cuideachta (sealbha, maoin agus airgead).
Is féidir na dualgais a rangú in dhá aicme:
• dualgais faoin dlí coiteann, arna gcruthú ar dtús sna cúirteanna; agus
• dualgais faoin reachtaíocht, arna leagan síos in Acht na gCuideachtaí.

Dualgais faoin dlí coiteann
1.
2.
3.
4.

Ní mór do stiúrthóirí gníomhú de mheon macánta agus ar mhaithe le leas na cuideachta.
Ní mór do stiúrthóirí gníomhú go macánta agus go cúramach i ndáil leis an gcuideachta.
Ní mór do stiúrthóirí gníomhú de réir bhunreacht na cuideachta agus an dlí.
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 reachtúla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eolas pearsanta a nochtadh
Leasanna pearsanta a nochtadh
Taifid airgeadais a choimeád
Iniúchóireacht a shocrú
Tuairisciú do na comhaltaí
Cruinnithe a thionól
Taifid de chruinnithe a choimeád
Cláir a choimeád

Bainistíocht riosca
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.

COMHDHÉANAMH AN BHOIRD
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

Feidhmíonn 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.
1
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• 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

Coistí comhairleacha
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.
2.
3.
4.

Coiste Comhairleach Riaracháin agus Rialachais
Coiste Comhairleach maidir le Riachtanais Speisialta Oideachais
Coiste Comhairleach don Tionól Forbartha
Coiste Comhairleach Gaeltachta
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Tinreamh ag na cruinnithe Boird
Ball
Boird

21.01.
2021

16.03.
2021

18.05.
2021

15.06.
2021

16.09.
2021

19.10.
2021

23.11.
2021

11.12.
2021

08.01.
2022

29.01.
2022

05.03.
2022

23.03.
2022

07.04.
2022

Antóin
Delap

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ceaptha ar
an mBord

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Chris
Hickson
Aodh
Mac Craith

√

√

√

√

√

Micheál S.
Mac Donnacha

√

√

√

√

√

Róise
Nic Corraidh

√

√

√

√

Anna
Ní Chartúir

√

√

√

√

Laura
Ní Chathasaigh

√

Joanne
Ní Choileáin

√

Caitríona
Ní Luasa
Clodagh
Ní Mhaolchiaráin

√

Bríd
Ní Sheighin
Fíona
Uí Uiginn

√

Mícheál
Ó Ceoinín

√

Seán
Ó hArgáin
Cathnia
Ó Muircheartaigh

√

√

John Joe
Mac Íomhair

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Cormac
Ó Tuairisg
Marc
De Grás

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Éirithe as
an mBord

Jacaí
de Brún

√

Éirithe as
an mBord

Lisa
Ní Iarlaithe

√

Éirithe as
an mBord

Mícheál
Ó Broin
Tomás
Ó Cadhain

Éirithe as
an mBord

√

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

Sainmhíniú
• 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
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Próiseas
• Ní mór do gach comhalta boird insint don chomhlacht
rialaithe má chreideann sé/sí go bhfuil coimhlint leasa
nó dílseachta aige/aici maidir le ceist a bhfuil cinneadh
le déanamh 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.

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.

Ráiteas maidir le cumarsáid
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.
• 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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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.

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.
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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.

Tuarascáil Bhliantúil Gaeloideachas don bhliain 2021

TUAIRISCIÚ AIRGEADAIS DON BHLIAIN
DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021
IONCAM
Foinsí Ioncaim 2021

Bunmhaoiniú Fhoras na Gaeilge 95%
Tionscadal maidir le hUathachas 4%
Táillí ballraíochta na scoileanna 1%

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 2021 ceadaíodh deontas de
€708,562 don eagraíocht chun a cuid feidhmeanna a bhaint amach. Cheadaigh Foras na Gaeilge deontas breise de
€30,000 i 2021 do thionscadal ar an Uathachas. Tá €2,664 den deontas sin iarchurtha go 2022.

Ioncam ó fhoinsí eile
Ghnóthaigh Gaeloideachas ioncam de €5,549 in 2021 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.
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CAITEACHAS
Réimsí Caiteachais 2021

Acmhainní foirne agus seirbhísí comhairliúcháin 71%
Costais reatha - cíos, trealamh, táillí, árachas 17%
Acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí 12%

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 2021 tugadh faoi oiliúint foirne sna réimsí seo a
leanas:
• Cumarsáid
• Riaradh córais ríomhaireachta
• Eagarthóireacht físe agus dearadh grafach
• Slándáil ar líne
• Cianobair (do bhainisteoirí agus d'fhostaithe)
• Teacht aniar
• Cruinneas na Gaeilge

Acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí
Tá cur síos cuimsitheach ar acmhainní, scéimeanna agus gníomhaíochtaí na heagraíochta in 2021 ar fáil i dTuairisc
an Ardfheidhmeannaigh ar obair na heagraíochta. B'iad na gníomhaíochtaí ba mhó in 2021 ná:
• I bhfianaise na srianta a bhí ar naíonraí agus scoileanna
teacht le chéile i 2021, cuireadh maoiniú don scéim Le
Chéile trí Ghaeilge i dtreo forbairt ábhar breise do
thuismitheoirí don suíomh Irishforparents.ie agus
caitheadh maoiniú na scéime Ar Scáth a Chéile ar
seimineáir ar-líne do na scoileanna.

• 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
• Acmhainn Tacaíochta don Uathachas
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Acmhainní foirne agus seirbhísí comhairliúcháin
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.

Bandaí Tuarastail na Foirne
Tá 10 foirne fostaithe le Gaeloideachas i láthair na huaire. Bhí 12 fostaí araon ann san iomlán sa tréimhse 2021:
• Beirt ar €20,000 – 30,000

• Duine amháin ar €50,000 – 60,000

• Cúigear ar €30,000 – 40,000

• Duine amháin ar €80,000 – 90,000

• Triúr ar €40,000 – 50,000

Pinsin
Tá scéim pinsin ag Gaeloideachas le Irish Life. Tá deis ag gach fostaí a bheith rannpháirteach sa scéim seo nuair a
thosaíonn sé/sí 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.
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BAILE ÁTHA CLIATH D9 K4P6
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EOLAS
Stiúrthóirí

Seán Ó hArgáin Uachtarán
Mícheál S Mac Donnacha , Leas-Uachtarán
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin Rúnaí
Mícheál Ó Ceoinín Cisteoir
Anna Ní Chartúir Oifigeach Caidrimh Poiblí
Cathnia Ó Muircheartaigh
Cormac Máirtín Ó Tuairisg
Fíona Uí Uiginn
Aodh Mac Craith
Laura Ní Chathasaigh
Antóin Delap
Joanne Ní Choileáin
Marc de Grás
Róise Nic Corraidh
(ón 11 Feabhra 2021)
Bríd Ní Sheighin
(ón 11 Feabhra 2021)
Caitríona Ní Luasa
(ón 11 Feabhra 2021)
Crios Hickson
(ón 15 Meitheamh 2021)
Lisa Ní Iarlaithe
(go dtí an 11 Feabhra 2021)
Seán Seosamh Mac Íomhair (go dtí an 11 Feabhra 2021)
Mícheál Ó Broin
(go dtí an 11 Feabhra 2021)
Jacqueline de Brún
(go dtí an 11 Feabhra 2021)

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

Bluett Conran Limited
Cuntasóirí Cairte agus
Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta,
52 Plás Shéamais Thoir
Baile Átha Cliath D02 R868
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TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021
Cuireann na stiúrthóirí a ráitis airgeadais don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 faoi bhráid na gcomhaltaí.

PRÍOMHGHNÍOMHACHTAÍ
Corpraíodh Gaeloideachas i 1999 faoin ainm “Gaelscoileanna Teoranta” le teacht mar chomharba ar eagraíocht
neamhchorpraithe “Gaelscoileanna” a bunaíodh i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht d’fhorbairt
na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Ó mhí 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 2021
Tá an ráiteas faoi ghníomhaíochtaí airgeadais agus an clár comhardaithe don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021
ar leathanaigh 14 go 18. Tá toradh na bliana le léamh sa ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ar leathanach 14. Tá
staid chúrsaí na cuideachta léirithe ar an gclár comhardaithe ar leathanach 15.

COTHROMAS
Tá gluaiseacht an chothromais léirithe sa ráiteas faoi ghníomhaíochtaí airgeadais ar leathanach 14.

STIÚRTHÓIRÍ
Is iad seo leanas na stiúrthóirí a bhí ann ón 1 Eanáir 2021:
Seán Ó hArgáin, Uachtarán
Mícheál S Mac Donnacha, Leas-Uachtarán
Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Rúnaí
Mícheál Ó Ceoinín, Cisteoir
Anna Ní Chartúir, Oifigeach Caidrimh Poiblí
Cathnia Ó Muircheartaigh
Cormac Máirtín Ó Tuairisg
Fíona Uí Uiginn
Aodh Mac Craith
Laura Ní Chathasaigh
Antóin Delap

Joanne Ní Choileáin
Marc de Grás
Róise Nic Corraidh (ón 11 Feabhra 2021)
Bríd Ní Sheighin (ón 11 Feabhra 2021)
Caitríona Ní Luasa (ón 11 Feabhra 2021)
Crios Hickson (ón 15 Meitheamh 2021)
Lisa Ní Iarlaithe (go dtí an 11 Feabhra 2021)
Seán Seosamh Mac Íomhair (go dtí an 11 Feabhra 2021)
Mícheál Ó Broin (go dtí an 11 Feabhra 2021)
Jacqueline de Brún (go dtí an 11 Feabhra 2021)

De réir an Bhunreachta éiríonn Mícheál Ó Ceoinín, Joanne Ní Choileáin, Anna Ní Chartúir, Cormac Máirtín Ó Tuairisg,
Marc de Grás, Laura Ní Chathasaigh, Cathnia Ó Muircheartaigh, Fíona Uí Uiginn agus Antóin Delap as oifig ag an
gcruinniú cinn bhliana agus, iad a bheith inainmnithe, cuireann siad iad féin ar fáil le bheith atofa.
Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach.
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DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021(ar leanúint)
IMEACHTAÍ TÁBHACHTACHA Ó DHEIREADH NA BLIANA
Ní raibh aon imeachtaí tábhachtacha a bhaineann leis an gcuideachta ó dheireadh na bliana.

IMEACHTAÍ IARCHLÁR COMHARDAITHE – PANDÉIM COVID - 19
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 Bluett Conran Limited, Cuntasóirí Cairte agus Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta, in iúl go bhfuil siad
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.
Ar son na stiúrthóirí
SEÁN Ó hARGÁIN
MÍCHEÁL Ó CEOINÍN
Stiúrthóirí
7 Aibreán 2022

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
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fíor cothrom ar shócmhainní, dhliteanais agus stádas airgeadais na cuideachta amhail ar dháta dheireadh bliana
airgeadais agus ar bhrabús nó caillteanas na cuideachta don bhliain airgeadais agus go ngéilleann siad ar gach
dóigh eile do Acht na gCuideachtaí 2014.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú acu ní foláir do na stiúrthóirí:
-

polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a chur i bhfeidhm go leanúnach,
breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama,
a rá ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir chaighdeán cuntasaíochta is infheidhme, na caighdeáin sin a
aithint agus tionchar agus cúiseanna imeachta ábhartha ó na caighdeáin sin a nótáil, agus
na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin sa chás go bhfuil sé mí-oiriúnach a
cheapadh go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.

Tá na stiúrthóirí freagrach as a áirithiú go gcoimeádann an chuideachta nó go gcoinníonn an chuideachta ar coimeád
taifid chuí chuntasaíochta a mhíníonn agus a chláraíonn mar is ceart idirbhearta na cuideachta, a chuireann ar a
gcumas am ar bith sócmhainní, dliteanais, stádas airgeadais agus brabús agus caillteanas na cuideachta a aimsiú
le cruinneas réasúnta, a chuireann ar a gcumas a áirithiú go gcloíonn na ráitis airgeadais agus tuarascáil na stiúrthóirí
le hAcht na gCuideachtaí 2014. Tá siad freagrach freisin as sócmhainní na cuideachta a chosaint agus dá réir sin as
céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus gnóthaí cama eile a chosc agus a aimsiú.
Ar son na stiúrthóirí
SEÁN Ó hARGÁIN
MÍCHEÁL Ó CEOINÍN
Stiúrthóirí
7 Aibreán 2022

DEARBHÚ STIÚRTHÓIRÍ
Tá na ráitis airgeadais ar leathanaigh 14 go 18 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 2021.
Ar son na stiúrthóirí
SEÁN Ó hARGÁIN
MÍCHEÁL Ó CEOINÍN
Stiúrthóirí
7 Aibreán 2022
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TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH
DO NA COMHALTAÍ
Tuarascáil ar an iniúchadh ar na ráitis airgeadais
Tuairim
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais Gaeloideachas (“an Chuideachta”) don bhliain dar críoch an 31 Nollaig
2021 ar leathanaigh 14 go 18 ar a n-áirítear an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, 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 um Thuairisciú Airgeadais 102 - Alt 1A infheidhme in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú
Airgeadais.

Tuairimí agus conclúidí ag eascairt as m’iniúchadh
I dtaca leis na ráitis airgeadais, inár dtuairimse
• tugann siad léargas fíor cothrom ar na sócmhainní, na dliteanais agus ar staid airgeadais na Cuideachta ar
an 31 Nollaig 2021 agus ar a toradh don bhliain a críochnaigh ansin;
• ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir Chaighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102 – Alt 1A an Caighdeán um
Thuairisciú Airgeadais infheidhme in Éirinn; agus
• ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir cheangaltais Acht na Cuideachtaí 2014.

Bunús na Tuairime
Stiúraíomar ár n-iniúchadh faoi réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire) {CII (Éire)} agus an dlí atá i
bhfeidhm. Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí faoi réir na gcaighdeán seo thíos (sa chuid dár dtuarascáil dar
teideal Freagrachtaí na n-iniúchóirí as iniúchadh a dhéanamh ar an ráitis airgeadais). Táimid neamhspleách ar an
gCuideachta faoi réir na gceangaltas eiticiúla a bhaineann lenár n-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 chomhlíonamar ár gcuid 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].
Creidimid go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta a fuaireamar dóthanach agus cuí le go mbeadh bunús lenár dtuairim.

Tátail a bhaineann le gnóthas leantach
Agus na ráitis airgeadais á iniúchadh thángamar ar an gconclúid gur iomchuí úsáid na stiúrthóirí ar bhonn
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh agus na ráitis airgeadais á n--ullmhú.
Bunaithe ar an obair atá déanta againn níor shainaithin muid aon éiginnteachtaí ábhartha a bhaineann le himeachtaí
nó coinneálacha a d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh, ina n-aonar nó i dteannta a chéile, ar chumas na
cuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ón dáta nuair
a údaraítear na ráitis airgeadais lena n-eisiúint.
Déantar cur síos ar ár gcuid freagrachtaí agus freagrachtaí na stiúrthóirí maidir le gnóthas leantach sna codanna
ábhartha den tuarascáil seo.
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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 dár tuarascáil orthusan. Ní chlúdaíonn ár dtuairim ar na ráitis airgeadais an t-eolas
breise agus, seachas an méid atá ráite go sonrach inár dtuarascáil, ní thugaimid aon tátal dearbhaithe orthusan.
I dtaca le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, tá freagracht orainn an t-eolas breise a léamh agus, é sin á dhéanamh
againn, cíoradh a dhéanamh féachaint an bhfuil an t-eolas eile neamhréireach go bunúsach leis na ráitis airgeadais
nó le heolas ar thángamar air agus muid i mbun an iniúchta, nó a fheictear dúinn a bheith míshonraithe go hábhartha
ar aon dóigh eile. Má thagaimid ar aon neamhréireacht ábhartha nó aon mhíráiteas follasach tá dualgas orainn a
chinneadh cé acu an bhfuil, nó nach bhfuil, aon mhíráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais nó aon mhíráiteas ábhartha
san eolas eile. Má thagaimid ar an dtuairim, agus an tuairim bunaithe ar an obair atá déanta againn, go bhfuil míráiteas
ann san eolas breise, tá dualgas orainn é sin a thuairisciú.
Níl aon ní le tuairisciú againn i dtaca leis seo.

Tuairimí faoi nithe eile atá leagtha síos in Acht na gCuideachtaí 2014
Inár dtuairim bunaithe ar a obair a rinneamar agus muid i mbun an iniúchta, agus air sin amháin, tuairiscímid:
• go bhfuil an t-eolas uile atá tugtha i dtuarascáil na stiúrthóirí don bhliain airgeadais a n-ullmhaítear na ráitis
airgeadais ina leith ag teacht leis na ráitis airgeadais; agus
• gur ullmhaíodh tuarascáil na stiúrthóirí faoi réir ceanglais dhlíthiula is infeidhme.
Fuaireamar gach eolas agus gach míniú, chomh fada agus is eol dúinn agus as ár gcreideamh, a mheasaimid a
bheith riachtanach chun críche ár n-iniúchta.
Is í ár dtuairim 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 orainn a thuairisciú mar eisceacht
Agus é bunaithe ar an eolas is ar an tuiscint a fuaireamar ar an gCuideachta is ar a timpeallacht agus muid i mbun
an iniúchta, níor thángamar ar aon mhíráiteas ábhartha i dtuarascáil na stiúrthóirí.
Leagann Acht na gCuideachtaí 2014 an dualgas orainn tuairisc a thabhairt daoibh más rud é, inár dtuairim, nach
gcomhlíonann an chuideachta ceanglais aon cheann d’ailt 305 go 312 den Acht, a bhaineann le nochtadh luach
saothair agus idirbhearta stiúrthóirí.
Níl aon ní le tuairisciú againn 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 de réir an chreata tuairiscithe airgeadais is infheidhme 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.
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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, más infheidhmithe, agus
leas á bhaint acu as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé in intinn ag bainistíocht na Cuideachta
a leachtú nó éirí as gnóthaí, nó mura bhfuil aon rogha réadúil acu ach é sin a dhéanamh.

Freagrachtaí na n-iniúchóirí as iniúchadh a dhéanamh ar an ráitis airgeadais
Tá mar aidhmeanna againn dearbhú réasúnta a fháil faoi cé acu an bhfuil, nó nach bhfuil, na ráitis airgeadais ina niomláine saor ó aon mhíráiteas ábhartha, bíodh sé mar earráid nó mar chalaois, agus chun tuarascáil iniúchóra a
eisiúint a chuimsíonn ár dtuairim. 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 ár bhfreagrachtaí mar iniúchóirí
Mar chuid d’iniúchadh faoi réir CII (Éire), tarraingímid ar bhreithiúnas gairmiúil agus coinnímid sceipteachas
proifisiúnta le linn an iniúchta. Thairis sin:
• Aithnímid agus déanaimid 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 lenár dtuairim. 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 thagaimid ar an dtuairim gur ann d’éiginnteacht
ábhartha tá dualgas orainn i ár dtuarascáil iniúchóra aird a dhíriú ar an nochtadh eolais gaolmhar sna ráitis
airgeadais nó, má tá an nochtadh gan a bheith dóthanach, ár dtuairimí a leasú. Tá ár gconclúidí bunaithe ar
an bhfianaise iniúchóireachta atá faighte againn suas le dáta ár dtuarascáil 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.
Tuairiscímid 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 thángamar uirthi le linn ár n-iniúchta.
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Cuspóir ár n-obair iniúchóireacha agus cé do/di a bhfuilimid freagrach
Is do chomhaltaí na Cuideachta amháin, mar chomhlachas, ár dtuarascáil faoi réir alt 391 d’Acht na gCuideachtaí
2014. Thugamar faoinár n-obair iniúchóireachta le go dtuairisceoimis do chomhaltaí na Cuideachta na nithe úd a
bhfuil dualgas orainn a thuairisciú inár dtuairisc iniúchóireachta agus ní ar aon chúis eile. Chomh fada agus is
ceadmhach dúinn de réir dlí, ní ghlacaimid ná ní ghabhaimid chugainn féin freagracht as ár n-obair iniúchóireachta,
as an tuarascáil seo ná as na tuairimí ar thángamar orthu, i leith duine ar bith eile seachas i leith na Cuideachta agus
comhaltaí na Cuideachta mar chomhlachas.
Thomas Bluett
Cuntasóir Cairte
Sínithe ar a shon agus thar a cheann:
Bluett Conran Limited
Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta
52 Plás Shéamais Thoir
Baile Átha Cliath D02 R868
7 Aibreán 2022
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RÁITEAS FAOI GHNÍOMHAÍOCHTAÍ
AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021
Cistí

Iomlán

2021
€

Cistí
Neamhshrianta
2020
€

Srianta
2020
€

2020
€

708,562
30,000
(2,664)
-

708,562
30,000
(2,664)
5,549

19,441

708,562
-

708,562
19,441

-

-

-

1,000
800
360

-

1,000
800
360

Ioncam
Caiteachas

5,549
-

735,898
(723,222)

741,447
(723,222)

21,601
-

708,562
(738,411)

730,163
(738,411)

Farasbarr/(easnamh) na bliana

5,549

12,676

18,225

21,601

(29,849)

(8,248)

IONCAM
Deontas – Foras na Gaeilge
Deontas – Foras na Gaeilge : Uathachas
: Iarchurtha go 2022
Ballraíocht
Seastáin agus Ranníocaíochta COGG
ar an Tionól Forbartha
Táillí – Tionól Forbartha
Cúrsaí Oiliúna

Cistí
Neamhshrianta
2021
€

Cistí

Iomlán

Srianta
2021
€

5,549

Farasbarr ag tús na bliana

197,165

205,413

Farasbarr ag deireadh na bliana

215,390

197,165
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CLÁR COMHARDAITHE AR AN 31 NOLLAIG 2021
Nótaí

2021
€

2020
€

241,183

224,356

(25,793)

(27,191)

215,390

197,165

215,390

197,165

SÓCMHAINNÍ REATHA
Airgead sa bhanc
CREIDIÚNAITHE
(iníoctha laistigh de bhliain amháin)

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE DLITEANAIS REATHA

5

COTHROMAS
Ráiteas faoi ghníomhaíochtaí airgeadais: neamhshrianta

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.
Ar son na stiúrthóirí
SEÁN Ó hARGÁIN
MÍCHEÁL Ó CEOINÍN
Stiúrthóirí
7 Aibreán 2022
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NÓTAÍ AR NA RÁITEAS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021

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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2. FARASBARR OIBRIÚCHÁIN Ó GHNÁTHGHNÍOMHACHTAÍ
2021
€

2020
€

738,562

708,562

2021

2020

10

10

Léirítear an farasbarr oibriúcháin ó
ghnáthghníomhachtaí tar éis an ioncaim seo
leanas a áireamh:
Deontas: Foras na Gaeilge

3. FOSTAITHE
Is é líon míosúil na ndaoine a fostaíodh le linn
na bliana mar a leanas:
Feidhmeannaigh
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:
Luach saothair an príomhfheidhmeannaigh - €99,965 don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 (2020 - €95,983).

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 an 14 Feabhra 2000.

5. CREIDIÚNAITHE
2021
€

2020
€

14,457

13,366

Deontas faighte iarchurtha

2,664

-

Cárta Creidmheasa

2,138

3,387

Creidiúnaithe ginearálta

6,534

10,438

25,793

27,191

Cáin Fostaíochta
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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 7 Aibreán 2022 d’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais agus d’údaraigh siad go n-eiseofaí iad.
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RÁITEAS FAOI GHNÍOMHAÍOCHTAÍ
AIRGEADAIS – CUNTAS OIBRIÚCHÁIN
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2021
Iomlán
Srianta
2021
€

Iomlán
Srianta
2020
€

513,204

460,178

42,619

45,435

1,125

2,724

Costais Oifige

28,736

36,769

Suíomh Idirlín

6,537

17,009

Taisteal agus Cothabháil

4,677

15,856

Trealamh

5,256

6,009

478

622

17,988

10,837

Táillí Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta

5,843

5,843

Oiliúint Foirne

1,647

6,084

550

2,657

5,266

-

935

-

9,998

6,736

CAITEACHAS
Tuarastail agus Préimheanna Pinsin
Gnáthchostais Reatha:
Cíos
Árachas

Táillí Bainc
Táillí Proifisiúnta

Fearais – Obair ó Bhaile
Liúntas do Ríomhobair
Earcaíocht
Seirbhísí/Gníomhaíochtaí:
Le Chéile trí Ghaeilge
Ábhair Bholscaireachta

34,444

48,094

Comhairliúcháin le Scoileanna

1,963

8,603

Tionól Forbartha/Clár Sealbhaithe Teanga

6,845

7,375

900

800

Ceardlanna Stiúrthóirí Naíonraí
Forbairt Scoileanna Nua

5,000

3,152

Acmhainn Tacaíochta don Uathachas

27,336

-

Foilseacháin

(2,000)

10,009

3,000

-

875

-

Forbairt Scileanna Múinteoirí Naíonraí

-

11,011

Semineár ar Riachtanais Speisialta Oideachais

-

4,788

Taighde ar Riachtanais Speisialta Oideachais

-

14,384

Málaí Naíonraí

-

13,328

723,222

738,411

Ar Scáth a Chéile
Comórtas an Oireachtais
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NÓTAÍ
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SONRAÍ TEAGMHÁLA
AGUS EOLAS CORPARÁIDEACH
Is Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta í Gaeloideachas, cláraithe
i mBaile Átha Cliath, Éire.
Uimhir cuideachta: 317146 | Uimhir chláraithe carthanais: 20042394 | CHY: 13520
Oifig chláraithe i Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9, D09 K4P6, Éire
+353 1 8535195 | eolas@gaeloideachas.ie
www.gaeloideachas.ie | Facebook.com/Gaeloideachas | Twitter.com/Gaeloid

Iniúchóir
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

