Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022
tuairisc ar dhul chun cinn 9 Nollaig 2019

An Plean Gníomhaíochta 2018-2022
• Plean oibre tras-Rannach
• 180+ beart – 60 páirtí leasmhar
• Córas Monatóireachta níos éifeachtaí - RCOG,
ROS, RLGO, DPER, an tÚdarás agus an
Foras
• Tuairisc Bhliantúil maidir lena chur i bhfeidhm –
(Iúil 2018 go dtí Meitheamh 2019)
• 17 Nollaig 2019 – Tithe an Rialtais

Scéim na gCúntóirí Teanga
• Ciste €959,074 ceadaithe in 2018 don scoilbhliain 2018/19:

• 32 scoil bhreise
• 137 scoil in iomlán (110 bunscoil agus 27 iar-bhunscoil)
• Ciste 3 bliana de €3,592,458 ceadaithe in 2019 do 2019/20, 2020/21 & 2021/22:
•

6 seachtaine breise in aghaidh na scoilbhliana (5 seachtaine breise i gcás na n-iarbhunscoileanna)

•

113 cúntóir fostaithe

• Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga – Eanáir 2020

Luathbhlianta
Comhar Naíonraí na Gaeltachta
• Allúntas €1,260,000 - 2018 go 2020
• 3 oifigeach earcaithe san eagraíocht faoin gclár oibre go dáta,
(SSRI a riar thar ceann na Roinne);
• Teagmháil á dhéanamh leis na seirbhísí luathoideachais Béarla sa
Ghaeltacht agus clár tacaíochtaí á thairiscint dóibh;
• Plean gnímh i réimse na luathbhlianta sa Ghaeltacht
(RCOG/Údarás/CNNG/RLGO)

Luathbhlianta – ar lean
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
• Tá sé beartaithe, i bprionsabal i gcomhar leis an Ionad um
Aosoideachas agus Fhorbairt Ghairmiúil in Ollscoil na
hÉireann Gaillimh agus an tAcadamh leagan Gaeilge den
Chlár Teanga agus Oiliúna don réimse Luathoideachais a
thairiscint in 2020;

Na hEalaíona Dúchasacha
Ealaín na Gaeltachta
• Allúntas c. €1.275m - clár oibre 3 bliana
• clár gníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta do dhaoine óga a chur chun
cinn sa Ghaeltacht.
• Ar leas 1,000 dalta
• 20 scoil i nGaeltacht na Gaillimhe, Ranganna sa Chrannóg i nGaoth
Dobhair agus in Ionad Cultúrtha Bhaile Bhuirne i nGaeltacht Mhúscraí.
• 3 Phost lánaimseartha, 1 páirtaimseartha,
• Straitéis do na healaíona teanga-bhunaithe (RCOG. Údarás, Foras, an
Chomhairle Ealaíon agus TG4).

An Teaghlach
Tuismitheoirí na Gaeltachta
• Allúntas suas le €1,027,613 - 2018 go 2020 ceadaithe
• 5 oifigeach earcaithe ag TNAG faoin gclár oibre, comórtas fógartha
chun oifigeach a fhostú i gcúige Mumhan
• gníomhaíochtaí ar bun ar an talamh sna LPT
• Taca do na OPTs
• Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh thar ceann RCOG

Scéim na gCampaí Samhraidh
• Ceadaíodh allúntas breise d’Údarás na Gaeltachta i
leith Scéim na gCampaí Samhraidh ó 2018 ar aghaidh.
• Reáchtáladh 199 Campa sa Ghaeltacht in 2019 agus
rinneadh freastal ar 6,443 páiste

An Próiseas Pleanála Teanga
Ciste Pleanála Teanga – 2016 – 2020
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An Próiseas Pleanála Teanga - ar lean
•
•
•
•
•

16 LPT ceadaithe go dáta
7 PT á bhreithniú faoi láthair – 2 LPT, 2 BSG agus 3 LG
8 LPT i mbun ullmhúcháin faoi láthair
7 BSG i mbun ullmhúcháin faoi láthair (16 ar fad ann)
Aidhm: gach LPT agus LG agus an oiread is mó is féidir den 16
BSG a bheith i mbun fheidhmiú pleanannna roimh dheireadh 2020

An Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga
• Clár Caipitil: €2.322m - 50+ tograí caipitil go bliantúil
• Clár Reatha: €6.88m - 12 eagraíocht a fhaigheann cúnamh reatha
o Scéim na gCúntóirí Teanga
o Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge
o Scéim na gCampaí Samhraidh

Luathbhlianta – Clár Caipitil
Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga
• Uasleibhéal Deontais ardaithe ó 80% go dtí 95%
• 5 seirbhís luathbhlianta maoinithe go dáta ag an
ráta 95%.

Córas na gColáistí Gaeilge
Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge
— 27,032 scoláire in 2019
— 1,149 múinteoir agus 346 cúntóir áitiúil
— 700+ teaghlach, 42 coláiste
• DEIS Gaeltachta
— 50 scoláireacht ar fáil go bliantúil ar fiú c. €850 an ceann
— Do lucht freastail iar-bhunscoileanna DEIS na tíre chun freastal a dhéanamh ar choláiste
samhraidh sa Ghaeltacht.
• ERASMUS Gaeltachta
— Ciste bliantúil ar fiú €250,000
— Suas le 175 mac léinn tríú leibhéal ag cur fúthu ar feadh seimeastar ollscoile le teaghlaigh
Ghaeltachta fad is atá siad ag freastal ar chúrsa cáilithe tríú leibhéal.

Córas na gColáistí Gaeilge – ar lean
Sábháilteacht Dóiteáin
• Measúnú Sábháilteachta Dóiteáin a lorgófar feasta ó lucht
stiúrtha gach coláiste Gaeilge – lena n-áirítear coláistí cónaithe
atá ag fáil aitheantais faoi láthair faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí
Gaeilge.

NASC Gaeltachta
• Ciste nua-bhunaithe ar fiú €60,000 é in iomlán in aghaidh na
bliana.
• Oscailte d’eagraíochtaí Gaeilge atá ag feidhmiú sa Ghaeltacht,
maoiniú reatha ionann le €20,000 ar a mhéid nó 75% den
chostas iomlán chun imeacht/aí cultúrtha/ealaíona nó spóirt
aon-uaire a chur ar bun trí mheán na Gaeilge.

Techspace
•
•
•
•

Is tionscadal de chuid Camara Ireland Teoranta é
lonnaithe in ionaid óige agus scoileanna.
€2,700 in aghaidh na scoile/ionad óige ar fáil
Suas le €300 chun freastal ar an gcúrsa oiliúna.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú)
• Sprioc de 20% d’earcaithe nua sa tseirbhís phoiblí inniúil sa Ghaeilge
• Deireadh a chur le córas na scéimeanna teanga agus
caighdeáin teanga a thabhairt isteach
• Cearta saoránach chun úsáid a bhaint as na leaganacha Gaeilge
dá n-ainmneacha agus seoltaí.

2020 – Pleananna
Pleanáil Teanga
• Beart 2.1 den Phlean Gníomhaíochta a fhíorú – Córas Pleanála Teanga
• Cur chuige a aontú maidir le hathbhreithniú bhliain 3 de phleananna teanga
• Cur chuige a aimsiú maidir le naisc a chothú idir na LPTs, na BSGs agus na LGs
• Ceardlanna Pleanála Teanga – rannpháirtíocht ROS?
Pleanáil Teanga ar bhonn níos leithne
• Plean Gníomhaíochta Tuarascáil Bhliantúil 2 (Iúil 2019 go Nollaig 2020)
• Bille na dTeangacha Oifigiúla
• Athbhreithniú SCT a fhoilsiú agus coiste a bhunú maidir lena chur i bhfeidhm
• Straitéis do na healaíona teanga-bhunaithe a bhrú chun cinn
• Earnáil na luathbhlianta sa Ghaeltacht – RCOG/Údarás/CNNG/RLGO
• Sábháilteacht Dóiteáin sna coláistí Gaeilge (Measúnú Sábháilteachta Dóiteáin)
• Clár caipitil a bhrú chun cinn móide clár oibre i gcomhar leis an Údarás (Ionaid Oideachais agus
Óige in Indreabhán agus i nGaoth Dobhair

