
Próiseas comhairliúcháin chun polasaí a 
fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge 
lasmuigh den Ghaeltacht 
Ceistneoir ar líne 

1.    Faisnéis chúlra 
Baineann na ceisteanna sa chuid seo le do chúlra féin. Tá roinnt de na ceisteanna éigeantacha. 

Léirítear iad seo le réiltín (*). Tabharfaidh do fhreagraí ar na ceisteanna seo deis dúinn ceisteanna 

níos ábhartha a chur ort sa cheistneoir (mar shampla, beidh roinnt ceisteanna nach mbeidh le 

freagairt ach ag múinteoirí nó daltaí). 

 

An bhfuil an ceistneoir seo á fhreagairt agat mar: (roghnaigh gach ceann a bhaineann) 

Tuismitheoir/Caomhnóir 

Dalta/Scoláire (nó scoláire a chríochnaigh le déanaí) 

Oideachasóir gairmiúil (Múinteoir/Cúntóir Riachtanas Speisialta/Príomhoide/Oideoir Luathbhlianta, 

srl.) 

Eile 

Cad é an cur síos is fearr ar an áit ina bhfuil cónaí ort? 

Ceantar tuaithe 

Ceantar uirbeach 

Cén contae ina bhfuil cónaí ort? 

An féidir leat Gaeilge a labhairt? 

Is féidir, go líofa 

Is féidir, táim sách maith 

Is féidir, ach ní go ró-mhaith 

Ní féidir dáiríre, cúpla focal agus cúpla frása 

Ní féidir, in aon chor 

>Do thuismitheoirí> 

Freastalaíonn/D'fhreastail mo pháiste ar (roghnaigh gach ceann a bhaineann): 

Nóta: Má tá níos mó ná páiste amháin agat, roghnaigh gach ceann atá ábhartha. 

Suíomh foghlama agus cúraim na luath-óige lán-Ghaeilge (mar shampla, naíonra) 



Suíomh foghlama agus cúraim na luath-óige meán-Bhéarla 

Bunscoil lán-Ghaeilge (Gaelscoil) 

Bunscoil mheán-Bhéarla 

Meánscoil lán-Ghaeilge (Gaelcholáiste) 

Aonad/sruth lán-Ghaeilge i meánscoil mheán-Bhéarla 

Meánscoil mheán-Bhéarla 

Eile 

>Do dhaltaí> 

Freastalaím/D'fhreastail mé ar (roghnaigh gach ceann a bhaineann): 

Suíomh foghlama agus cúraim na luath-óige lán-Ghaeilge (mar shampla, naíonra) 

Suíomh foghlama agus cúraim na luath-óige meán-Bhéarla 

Bunscoil lán-Ghaeilge (Gaelscoil) 

Bunscoil mheán-Bhéarla 

Meánscoil lán-Ghaeilge (Gaelcholáiste) 

Aonad/sruth lán-Ghaeilge i meánscoil mheán-Bhéarla 

Meánscoil mheán-Bhéarla 

Eile 

>Do daoine ag obair san earnáil> 

Cén cineál suíomh oideachais ina bhfuil tú ag obair faoi láthair? 

Suíomh foghlama agus cúraim na luath-óige lán-Ghaeilge (mar shampla, naíonra) 

Suíomh foghlama agus cúraim na luath-óige meán-Bhéarla 

Bunscoil lán-Ghaeilge (Gaelscoil) 

Bunscoil mheán-Bhéarla 

Meánscoil lán-Ghaeilge (Gaelcholáiste) 

Aonad/sruth lán-Ghaeilge i meánscoil mheán-Bhéarla 

Meánscoil mheán-Bhéarla 

Eile 

Cén ról atá agat? (roghnaigh gach ceann a bhaineann)? 

Oideoir luathbhlianta 

Múinteoir 

Príomhoide 



Múinteoir oideachais speisialta 

Cúntóir riachtanas speisialta 

Eile 

>Do mhúinteoirí  IBL> 

Má tá tú ag múineadh ag an meánleibhéal, roghnaigh an t-ábhar/na hábhair a bhfuil tú cláraithe le 

hiad a theagasc. 

Gaeilge 

Béarla 

Matamaitic 

Eolaíocht 

Stair 

Tíreolaíocht 

Grafaic 

Gnó 

Corpoideachas 

Bitheolaíocht 

Fisic 

Ceimic 

Fraincis 

Gearmáinis 

Spáinnis 

Staidéar Foirgníochta 

Ceol 

Innealtóireacht 

Eacnamaíocht Bhaile 

Teicneolaíocht Adhmaid 

Eile 

>>> 

 

2.    Deiseanna a mhéadú chun oideachas lán-Ghaeilge a rochtain 
I gClár an Rialtais: Ár dTodhchaí le Chéile tá tiomantas an líon leanaí a fhaigheann a gcuid oideachais 

trí mheán na Gaeilge a mhéadú go suntasach. Baineann na ceisteanna seo a leanas leis an gcaoi inar 



féidir linn deiseanna a mhéadú do leanaí agus do dhaoine óga chun an t-oideachas lán-Ghaeilge a 

rochtain. 

 

Cé chomh mór agus a aontaíonn tú leis an ráiteas/na ráitis seo a leanas? 

Ba cheart go gcuirfeadh an polasaí nua atá á fhorbairt go suntasach leis na deiseanna atá ag leanaí 

agus ag daoine óga a gcuid oideachais a fháil trí mheán na Gaeilge. 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

>Do thuismitheoirí> 

Cén fáth gur roghnaigh tú suíomh lán-Ghaeilge do do pháiste? (Roghnaigh suas le cúig chúis). 

Is í an Ghaeilge a bhíonn á labhairt againn mar theanga bhaile 

Tá spéis agam sa Ghaeilge 

Chuala mé go bhfuil buntáistí ag baint le bheith ilteangach 

Roghnaigh mé an scoil lán-Ghaeilge mar gheall ar éiteas na scoile (mar shampla, ilchreidmheach) 

Roghnaigh mé an scoil lán-Ghaeilge toisc gur scoil chomhoideachais (ilghnéis) a bhí inti 

Shíl mé go raibh áiseanna níos fearr ag an scoil lán-Ghaeilge 

Shíl mé go raibh rogha ábhar níos fearr ag an scoil lán-Ghaeilge 

Shíl mé go raibh cáil níos fearr ar an scoil lán-Ghaeilge 

Shíl mé go bhfreastalódh an scoil lán-Ghaeilge níos fearr ar riachtanais speisialta oideachais mo 

pháiste 

Shíl mé go bhfreastalódh an scoil lán-Ghaeilge níos fearr ar spéiseanna mo pháiste (spórt, ceol, srl.) 

Bhí páiste á chur/curtha ag cairde/muintir go dtí an scoil lán-Ghaeilge 

Theastaigh ó mo pháiste freastal ar an scoil lán-Ghaeilge 

Eile 

>Do dhaltaí> 

Cén fáth gur roghnaigh tú scoil lán-Ghaeilge? (Roghnaigh suas le cúig chúis). 

Is í an Ghaeilge a bhíonn á labhairt ag mo theaghlach sa bhaile 

Bhí spéis agam sa Ghaeilge 

Chuala mé go raibh buntáistí ag baint le bheith ilteangach 



Roghnaigh mé an scoil lán-Ghaeilge mar gheall ar éiteas na scoile (mar shampla, ilchreidmheach) 

Roghnaigh mé an scoil lán-Ghaeilge toisc gur scoil chomhoideachais (ilghnéis) a bhí inti 

Shíl mé go raibh áiseanna níos fearr ag an scoil lán-Ghaeilge 

Shíl mé go raibh rogha ábhar níos fearr ag an scoil lán-Ghaeilge 

Shíl mé go raibh cáil níos fearr ar an scoil lán-Ghaeilge 

Shíl mé go bhfreastalódh an scoil lán-Ghaeilge níos fearr ar mo riachtanais speisialta oideachais 

Shíl mé go bhfreastalódh an scoil lán-Ghaeilge níos fearr ar mo spéiseanna (spórt, ceol, srl.) 

Bhí mo chairde/mo chlann ag dul ann (nó chuaigh siad ann) 

Roghnaigh mo thuismitheoirí an scoil lán-Ghaeilge 

Eile 

>Do daoine ag obair i suíomh lán-Ghaeilge> 

Cén fáth gur roghnaigh tú oibriú i suíomh lán-Ghaeilge? (Roghnaigh suas le trí chúis.) 

Labhraím Gaeilge go líofa 

Tá spéis ar leith agam sa Ghaeilge 

Bhí an scoil/suíomh lán-Ghaeilge cóngarach don áit a bhfuil cónaí orm 

Shíl mé go raibh cáil níos fearr ar an scoil/suíomh lán-Ghaeilge 

Bhí an post sa scoil/suíomh lán-Ghaeilge níos tarraingtí (mar shampla, níos mó uaireanta teagaisc, 

conradh buan) 

Eile 

>>> 

Conas a d'fhéadfaí daoine a spreagadh chun oideachas lán-Ghaeilge a roghnú? 

 

500 carachtar fágtha. 

 

3.    Aistriú chuig an meánscoil 
In 2020, chuaigh 36% de dhaltaí a bhí ag fágáil bunscoileanna lán-Ghaeilge ar aghaidh chuig 

meánscoileanna lán-Ghaeilge. Ba mhaith linn a fháil amach cad a d'fhéadfaí a dhéanamh chun níos 

mó scoláirí a spreagadh le leanúint lena gcuid oideachais i suíomhanna lán-Ghaeilge. 

 

Cad d'fhéadfaí a dhéanamh chun daltaí ó bhunscoileanna lán-Ghaeilge a spreagadh chun leanúint 

lena gcuid oideachais i meánscoileanna lán-Ghaeilge? 

 



500 carachtar fágtha. 

 

4.    Soláthar an oideachais lán-Ghaeilge a threisiú agus a thacú 
D'fhonn teaghlaigh a spreagadh chun oideachas lán-Ghaeilge a roghnú, tá sé tábhachtach go mbíonn 

an t-oideachas agus an cúram a chuirtear ar fáil ar ardchaighdeán, go mbíonn na hacmhainní 

ábhartha ar fáil, agus go mbíonn na scileanna agus an t-eolas ábhartha ag múinteoirí agus ag 

oideoirí. 

 

Cé chomh mór agus a aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? 

Tá dóthain acmhainní ranga agus téacsleabhair trí mheán na Gaeilge ar fáil chun tacú leis an teagasc 

agus leis an bhfoghlaim i gcomhthéacsanna lán-Ghaeilge. 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

Tá dóthain acmhainní digiteacha trí mheán na Gaeilge ar fáil chun tacú leis an teagasc agus leis an 

bhfoghlaim i gcomhthéacsanna lán-Ghaeilge. 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

Tá dóthain tacaíochtaí teanga ar fáil do scoláirí i scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil cabhair bhreise 

ag teastáil uathu leis an nGaeilge (mar shampla, múinteoirí ag múineadh teanga shainiúil don 

ábhar). 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

Cad iad na príomhdhúshláin a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge d'ardchaighdeáin a 

sholáthar? Conas is féidir aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo chun an soláthar san earnáil a 

threisiú agus a thacú? 



 

2000 carachtar fágtha. 

 

5.    Riachtanais speisialta oideachais i suíomhanna agus i scoileanna 

lán-Ghaeilge 
Déantar acmhainní, ar nós poist CRS (Cúntóir Riachtanas Speisialta) agus poist MOS (Múinteoir 

Oideachais Speisialta) a leithdháileadh ar scoileanna lán-Ghaeilge ar an mbonn céanna le scoileanna 

a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla. Tugann na sonraí le fios, áfach, gur lú an seans go 

bhfreastalóidh leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar scoileanna lán-

Ghaeilge ná ar scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla. Ba mhaith linn cloisteáil faoi thaithí 

daoine sa réimse seo agus a fháil amach cad a d'fhéadfaí a dhéanamh chun tacú le leanaí agus 

daoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i suíomhanna lán-Ghaeilge. 

 

Cé chomh mór agus a aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? 

Is féidir leis an oideachas lán-Ghaeilge freastal go héifeachtach ar leanaí agus ar dhaoine óga a bhfuil 

riachtanais speisialta oideachais acu. 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

 

Conas mar a cheapann tú is féidir an soláthar tacaíochta do leanaí agus do dhaoine óga le 

riachtanais speisialta oideachais i suíomhanna lán-Ghaeilge a fheabhsú? 

 

500 carachtar fágtha. 

 

6.    Comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú san oideachas lán-

Ghaeilge 
Ba mhaith linn do mholtaí nó do thuairimí a fháil faoin gcaoi ina bhféadfaimis a chinntiú go 

mothaíonn gach duine go bhfuil fáilte rompu agus go gcuirtear iad san áireamh san oideachas lán-

Ghaeilge, beag beann ar a gcúlra. 

 

Cad a cheapann tú a d'fhéadfaí a dhéanamh chun comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú a 

chur chun cinn san oideachas lán-Ghaeilge? 



 

500 carachtar fágtha. 

 

7.    Gaeilge i suíomhanna oideachais agus sa mhórphobal 
Tugann sonraí ón daonáireamh agus ó thaighde le fios go bhfuil a lán daltaí agus scoláirí i 

nGaelscoileanna nach labhraíonn Gaeilge ach sa seomra ranga amháin. Ba mhaith linn cloisteáil faoin 

gcaoi inar féidir leis an gcóras oideachais níos mó Gaeilge a spreagadh lasmuigh den seomra ranga – 

sa scoil/suíomh agus sa phobal. 

 

Cé chomh mór agus a aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas? 

Tá ról ag an gcóras oideachais maidir le húsáid na Gaeilge a mhéadú sa phobal. 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

Mothaím go bhfuil ról agamsa maidir le húsáid na Gaeilge a mhéadú sa phobal áitiúil. 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

Mar thuismitheoir/caomhnóir, cé chomh minic a labhraíonn tú Gaeilge le do pháiste/pháistí? 

I gcónaí 

An chuid is mó den am 

Uaireanta 

Go hannamh 

Ní labhraíonn mé Gaeilge leo riamh 

Mar thuismitheoir/caomhnóir, an gcuireann scoil/suíomh do pháiste an Ghaeilge chun cinn go 

gníomhach sa phobal? 

Cuireann 

Ní chuireann 



Níl a fhios agam/Nílim cinnte 

Cén teanga ina n-eisíonn scoil/suíomh do pháiste cumarsáidí go tuismitheoirí? (Mar shampla, 

nuachtlitreacha, nótaí, srl.) 

I mBéarla amháin 

I mBéarla den chuid is mó 

Go dátheangach (50/50) 

I nGaeilge den chuid is mó 

I nGaeilge amháin 

Conas a d'fhéadfaí naisc níos fearr a chruthú idir an t-oideachas lán-Ghaeilge agus an pobal i 

gcoitinne chun úsáid na Gaeilge a chothú laistigh den phobal? 

 

500 carachtar fágtha. 

 

 

 

8.    Treo an pholasaí 
Beidh polasaí nua na Roinne don oideachas lán-Ghaeilge á threorú ag na freagraí ar an 

gcomhairliúchán seo, mar aon le príomhtheachtaireachtaí ó thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ba 

mhaith linn do thuairimí a fháil ar na réimsí a bhféadfaimís aird agus acmhainní a dhíriú orthu. 

 

Agus an polasaí seo á fhorbairt, cé acu seo a leanas ar cheart don Roinn tosaíocht a thabhairt 

dóibh, dar leatsa, chun an tionchar is mó a imirt ar an oideachas lán-Ghaeilge? (Roghnaigh suas le 

cúig réimse) 

Níos mó múinteoirí agus oideoirí luathbhlianta don oideachas lán-Ghaeilge 

Caighdeáin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm d'aonaid/sruthanna lán-Ghaeilge i scoileanna atá ag 

feidhmiú trí mheán an Bhéarla 

Tacaíochtaí do thuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge acu ach ar mhaith leo oideachas lán-Ghaeilge a 

roghnú dá leanaí 

Dreasachtaí airgeadais chun múinteoirí/oideoirí a mhealladh chuig an oideachas lán-Ghaeilge 

Cur leis na hacmhainní (téacsleabhair, acmhainní ar líne, srl.) atá ar fáil trí mheán na Gaeilge 

Próiseas soiléir chun cuidiú le scoileanna meán-Bhéarla athrú go scoileanna lán-Ghaeilge, más mian 

leo 

Caighdeáin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do Ghaelscoileanna/do Ghaelcholáistí 

Oiliúint do mhúinteoirí/oideoirí ar mhodheolaíocht an tumoideachais 



Ranganna Gaeilge do mhúinteoirí/oideoirí ar mhaith leo obair san oideachas lán-Ghaeilge 

Taighde ar an oideachas lán-Ghaeilge a mhaoiniú 

Naisc a éascú idir scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta 

Roinnt ábhair a mhúineadh ó mhol digiteach cianfhoghlama chun an raon ábhar atá ar fáil trí mheán 

na Gaeilge a leathnú 

Scoileanna/suíomhanna lán-Ghaeilge nua a bhunú nuair nach bhfuil a leithéid ar fáil 

Feasacht a ardú ar bhuntáistí an oideachais lán-Ghaeilge 

Bearta chun tacú le níos mó éagsúlachta agus ionchuimsithe san oideachas lán-Ghaeilge 

Bearta chun tacú le daoine óga i suíomhanna lán-Ghaeilge a bhfuil riachtanais speisialta oideachais 

acu 

Eile 

Bain úsáid as an spás thíos le do thoil chun tuairimí/léargais bhreise a d'fhéadfadh a bheith agat ar 

fhorbairt an pholasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht a léiriú. 

 

2000 carachtar fágtha. 


