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Réamhfhocal  

Ag eascairt ón bpróiseas comhairliúcháin reatha i dtaobh na Straitéise Digití do Scoileanna, ba 

mhian leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) aighneacht a 

chur faoi bhráid na Roinne Oideachais a dhíríonn go sonrach ar an dara Straitéis Dhigiteach 

do Scoileanna.  

Fáiltíonn COGG roimh an deis ionchur a bheith acu sa phróiseas, mar a bhaineann leis na 

scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus ról na Gaeilge sa chóras oideachais ach go háirithe. 

Aithníonn COGG an tábhacht nach beag a bhaineann le húsáid éifeachtúil a bhaint as 

féidearthachtaí fairsinge na teicneolaíochta, a thacódh leis agus a bheadh comhlántach ar an 

teagasc agus ar an bhfoghlaim laistigh agus lasmuigh de na seomraí ranga.  

Ról COGG 

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 

den Acht Oideachais 1998 le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais 

oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge. Tá feidhmeanna maidir le 

múineadh na Gaeilge i scoileanna eile na tíre ag an gComhairle chomh maith. 

Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí 

mhór-réimse oibre ann: 

▪ Soláthar acmhainní teagaisc 

▪ Seirbhísí taca 

▪ Taighde 

 

Comhthéacs  

Aithnítear go bhfuil scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (T1) ceannródaíoch agus forásach le 

fada maidir le húsáid thairbheach na teicneolaíochta agus nuálaíochta sa seomra ranga agus i 

ngort an oideachais fré chéile. Dála na n-acmhainní teagaisc agus foghlama sa bhfoirm chlóite 

(téacsleabhair san áireamh), is iad na dúshláin is mó atá le sárú go fóill ná deimhniú go 

soláthraítear na deiseanna céanna do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus atá ag 

daltaí/scoláirí i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla.  
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Na príomh-mholtaí 

• Aithnítear an dul chun cinn atá déanta i ndáil le tionscadail áirithe TFC le linn tréimhse 

an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta go dtí seo. Caithfear tógáil anois ar an tús maith 

atá déanta ag COGG i gcomhpháirt le Scoilnet agus an tAonad um Oideachas Gaeltachta 

(AOG) ar an Tairseach www.cogg,ie/tairseach agus ar na hiarrachtaí go dáta líonra de 

phobail chleachtais ábharbhunaithe T1 a chur ar bun go comhoibríoch ar bhonn 

digiteach.  

 

• Moltar go gcuirfí an tacaíocht chuí ar fáil – acmhainní maoinithe agus foirne – ionas go 

bhféadfaí comhordaitheoir/oifigeach lánaimseartha a earcú agus airgeadú a dhéanamh ar 

obair na Tairsí agus riaradh na bpobal cleachtais ar líne. Bheadh cúraimí pleanála, 

comhordaithe agus straitéisithe ar an té seo maidir le comhpháirtíochtaí a bhunú agus a 

bhuanú, agus deimhniú go mbeidh an bonneagar cuí in áit le hinbhuanaitheacht na 

bhforbairtí seo a shlánú. Léirigh tréimhse na dianghlasála go bhfuil deiseanna iontacha 

ann anois constaicí tíreolaíocha a shárú agus foghlaim ghairmiúil a dhéanamh go fíorúil. 

 

• Aithnítear an dea-obair agus na mórfhorbairtí atá curtha i gcrích ag an AOG agus H2 

Learning maidir le tionscadal píolótach an Ríomh-Mhoil Ghaeltachta in ábhar na fisice. Is 

tús maith é agus moltar go tréan go leathnófaí amach an clár ag an bpointe seo, agus 

tuilleadh ábhar a chur ar fáil más féidir, do scoileanna oileánda agus beaga nach mbeadh 

d’acmhainn acu raon leathan ábhar a sholáthar. 

 

• Tá ábhair áirithe ag leibhéal na hArdteistiméireachta a bheadh ar bheagán éilimh trí 

mheán na Gaeilge – dá réir sin bíonn sé deacair dul i ngleic ar an ngnáthbhealach 

traidisiúnta maidir le soláthar acmhainní teagaisc agus foghlama. Moltar go láidir go 

ndéanfaí scéim chomhoibríoch a bhunú, trína ndéanfaí píolótú ar ábhar amháin mar 

thúsphointe, agus meithleacha múinteoirí san ábhar roghnaithe sin a earcú agus a 

chomhordú, le hacmhainní teagaisc agus foghlama cuí a chruthú agus a chomhroinnt ar 

shuíomh tiomanta lárnach. Bheadh gá le comhordaitheoir saineolach le tabhairt faoin 

obair seo mar aon le comhairle agus tacaíocht ó gheallsealbhóirí éagsúla m.sh. COGG, 

AOG agus foireann ábhair na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

(SFGM). Bheadh an teicneolaíocht rílárnach i scéim dá leithéid, a rachadh chun tairbhe 

na n-oidí a mhúineann ábhair ina bhfuil bearnaí aitheanta. Bheadh gá le maoiniú agus 

tacaíocht bhreise ionas go bhféadfaí an fhís seo a réadú.  

http://www.cogg,ie/tairseach
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• Léiríonn an t-aischothú reatha ó scoileanna go bhfuil dúil mhór ag scoileanna T1 i 

ngearrfhíseáin teagaisc agus foghlama, agus aithnítear go bhfuil bearna sa réimse seo. 

Moltar go ndéanfaí aghaidh a thabhairt ar na bearnaí seo ar bhonn na comhpháirtíochta 

agus feictear go bhfuil róil fhéideartha anseo do COGG, SFGM (Teicneolaíocht san 

Oideachas), TG4 Foghlaim agus Foclóir.ie  

 

• Go n-aithneofaí an tábhacht a bhaineann le soláthar cuí TFC do scoileanna lán-Ghaeilge 

agus Gaeltachta, agus go ndéanfaí infheistíocht agus earcú cuí sa réimse seo, le dearbhú 

go mbeidh scoileanna agus múinteoirí feistithe leis na scileanna TFC atá riachtanach le 

dul i ngleic le straitéisí teagaisc agus foghlama na linne seo. Easnamh a bhí le sonrú sa 

chéad Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 nach raibh saintagairtí sásúla do stádas 

agus tábhacht na Gaeilge agus Gaeltachta. 

 
 

• Go gcuirfí oiliúint níos cuimsithí agus níos fairsinge ar fáil do mhúinteoirí atá ag teagasc 

trí mheán na Gaeilge i réimsí riachtanacha éagsúla TFC ar bhonn níos rialta agus níos 

struchtúrtha. 

 

• Go ndéanfaí oifigigh/comhairleoirí TFC lánaimseartha x 2 le hinniúlacht sa Ghaeilge a 

earcú laistigh den tSFGM (Teicneolaíocht san Oideachas) – duine le cúraimí bunscoile 

agus duine le cúraimí iar-bhunscoile. Moltar go n-oibreoidís i gcomhpháirt le seirbhísí 

taca eile m.sh. COGG, AOG, foirne ábharbhunaithe na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí 

(SSM) agus SFGM chun comhairle a fháil maidir leis na bearnaí reatha sa soláthar. 

 
 

• Moltar go ndéanfaí clár meantóireachta do mhúinteoirí a chur ar bun le tacú leo siúd ar 

bheagán taithí/muiníne – déantar a mhacasamhail i réimsí eile agus níl aon chúis nach 

ndéanfaí amhlaidh maidir le scileanna digiteacha agus TFC. Bheadh sé tábhachtach a 

chinntiú go soláthrófaí leagan Gaeilge de chlár dá leithéid go comhuaineach leis an gclár 

Béarla.  

 

• Go ndéanfaí laethanta iomlána FGL do mhúinteoirí dírithe ar uas-sciliú TFC a leabú 

laistigh d’fhéilire na scoilbhliana agus go reáchtálfaí iad i ríomhlanna/ar line, mar a 

dhéantar le laethanta oiliúna reatha a bhíonn á seachadadh ag COGG (faoin bPolasaí don 
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Oideachas Gaeltachta), an tSSM (An tSraith Shóisearach) agus an tSFGM (an Idirbhliain 

agus an Ardteistiméireacht). 

 
 

• Moltar go soláthrófaí tacaíocht bhreise do cheannairí scoile maidir le bainistiú agus 

cothabháil na gcrua-acmhainní teicneolaíochta. Bíonn obair mhór leanúnach i gceist 

anseo agus ba chóir an t-aitheantas cuí a thabhairt dó seo i leithroinnt na n-uaireanta 

múinteoireachta – ba chóir go mbeadh ról an chomhordaitheora TFC ar comhchéim le 

ról na gcomhordaitheoirí cláir eile toisc ualach na hoibre a ghabhann leis na dualgais 

bhreise sin. 

 

• Is minic a thagraítear do dheacrachtaí a chruthaíonn coitiantacht an Bhéarla ar na meáin 

shóisialta agus ar ghairis theicneolaíocha maidir le todhchaí bisiúil na Gaeilge, ach tá neart 

deiseanna ann freisin. Moltar tuilleadh iniúchta agus taighde a dhéanamh ar na bealaí a 

bhféadfaí tacú le forbairt teanga, go háirithe forbairt na Gaeilge labhartha trí mheán na 

dteicneolaíochtaí digiteacha. 

 

• Go mbunófaí cnuasaigh dhigiteacha Gaeltachta mar chuid den Schools Excellence Fund.  

 

• Go gcinnteofaí go mbeidh clúdach leathanbhanda iontoafa ar ardluas ag gach scoil sa tír -

beag beann ar a suíomh tíreolaíoch. 

 

• Go ndeimhneofaí go mbeidh guth an scoláire agus tuairimíocht ó dhaltaí curtha san 

áireamh agus gnéithe na pleanála á gcur i gcrích don dara straitéis dhigiteach. Bheadh 

luach saibhir ag baint lena n-eispéireas le linn na dianghlasála ach go háirithe. 

 

• Maidir le cuid de na tionscadail/comórtais/cláir reatha m.sh. TechFéile, Bleaist 

Eolaíochta, Eolaí Óg, MS DreamSpace srl., agus ag tógáil ar chuid de na réitigh 

éigeandála a tharla le linn na dianghlasála, an bhféadfaí bealaí a dheimhniú le cinntiú nach 

bhfágfar scoileanna tuaithe/iargúlta/oileánda in áit na leathphingine nuair a eagraítear 

mórócáidí dá leithéid (go hiondúil i mBÁC)? An bhféadfaí tuilleadh iarrachtaí a 

dhéanamh teacht ar shocruithe for-rochtana agus naisc bheo a dhéanamh go fíorúil mas é 

an taisteal atá ag cruthú bacainní rannpháirtíochta? 
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• Maidir le seirbhísí taca a sholáthar trí mheán na Gaeilge, luaitear go minic easpa foirne le 

Gaeilge nó easpa buiséid le hacmhainní a fhorbairt i nGaeilge agus le hacmhainní a aistriú 

go Gaeilge. Tá sé leagtha síos in Alt 7(2)(d) den Acht Oideachais (1998) go bhfuil feidhm 

reachtúil ag an Aire seirbhísí taca trí Ghaeilge a sholáthar do scoileanna aitheanta a 

chuireann teagasc trí Ghaeilge ar fáil agus d’aon scoil aitheanta eile a iarrann soláthar den 

sórt sin. Iarrtar go gcuirfear seo i bhfeidhm mar ábhar práinne ionas go mbeidh gach taca 

a chuirtear ar fáil i mBéarla ar fáil go comhuaineach as Gaeilge. 

 

Conclúid  

Aithníonn COGG an tábhacht nach beag a bhaineann le húsáid éifeachtúil a bhaint as 

féidearthachtaí fairsinge na teicneolaíochta, a thacódh leis agus a bheadh comhlántach ar an 

teagasc agus foghlaim laistigh agus lasmuigh de na seomraí ranga.  

D’fháilteodh COGG go mór roimh dheiseanna aon chuid de na moltaí seo thuas a phlé leis an 

Roinn Oideachais ar mhaithe le soláthar cuí a dhéanamh i ngort an teagaisc agus na foghlama 

digití do na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Beimid ag súil le bheith rannpháirteach sa 

phlé agus bheith ag obair i gcomhpháirt leis na geallsealbhóirí éagsúla amach anseo. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 


