
Ilteangachas:              
ó theoiric go cleachtas 
 

3ú & 4ú Márta 2016, Baile Átha Troim, Co. na Mí 
Beidh Comhdháil 2016 ar siúl in Éirinn san Óstán 
Knightsbrook, Baile Átha Troim, Co. na Mí. Is 
cúis áthais dúinn go mbeidh saineolaithe linn a 
bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu le cainteanna a 
thabhairt sna réimsí ilteangachais agus 
oideachais.   
 

Beidh spéis mhór seo acu siúd atá páirteach san 
oideachas agus sna heagraíochtaí mionteanga sa 
chomhdháil seo mar go mbeidh na hábhair faoi 
chaibidil bunaithe ar na hargóintí ar son 
ilteangachais & conas ilteangachas a bhaint 
amach. San áireamh beidh cainteanna ó 
shaineolaithe idirnáisiúnta ar thorthaí an 
taighde is déanaí ar an ilteangachas agus beidh 
léargas ar leith ar fáil faoi na modhanna is 
éifeachtaí é a bhaint amach. Beidh deiseanna 
ann do rannpháirtithe foghlaim óna chéile, eolas 
a roinnt agus staid reatha réigiúin éagsúla trasna 
na hEorpa a phlé agus a fhiosrú.   
 

Má tá tú páirteach san oideachas nó in 
eagraíocht mhionteanga, bainfidh tú tairbhe as 
an deis léargas a fháil sa taighde a léiríonn na 
buntáistí cruthaithe a bhaineann le 
hilteangachas. Cuirfear in iúl cé na modhanna is 

éifeachtaí as a 
bhféadfadh  
scoileanna leas 
a bhaint astu.   

Beidh an lucht freastail ag plé agus ag fiosrú na 
n-ábhar seo le ceannairí agus le cleachtóirí atá 
chun tosaigh sna réimsí seo san Eoraip.   
 

Tabharfaidh aoichainteoirí ardchéimiúla ar an 
ilteangachas cainteanna thar an dá lá. Ina 
measc beidh: 

 Rónán Ó Domhnaill, Coimisinéir Teanga 

 Hywel Lewis, Ollscoil na Breataine Bige  

 Liam Ó Flannagáin, Comhairle na 
Gaelscolaíochta 

 T.J. Ó Ceallaigh, Ollscoil Luimnigh  

 Carys Lake, Ysgol Eifionydd 

 Julia Barnes, Ollscoil Mondragon  

 Meirion Prys Jones, NPLD 

 Nóra Ní Loingsigh, Gaelscoileanna Teo. 

 Ciorstaidh NicLeòid, Ollscoil Dhún Éideann 
 

Is deis den chéad scoth í Comhdháil CAER don 
fhoghlaim agus don ghréasánú más duine 
aonair, scoil, nó eagraíocht atá páirteach san 
oideachas trí mhionteanga tú.   
 

Má tá tuilleadh eolais uait bí i dteagmháil le:  

Caoimhín Ó hEaghra, An Foras Pátrúnachta: 

Teil: 003531-6294110  

Rphost:caoimhin@foras.ie 

Comhdháil CAER 

#CAER16 Cuardaigh ‘CAER’ 



Bunaíodh CAER (Cumann Oideachais na Réigiúin Eorpach) i 1995 ar mhaithe leis an oideachas trí 
mhionteangacha a fhorbairt agus a chur chun cinn. Le blianta anuas tá an eagraíocht tar éis tionscnaimh a 
chomhordú mar aon le gréasáin agus naisc a chruthú idir réigiúin éagsúla san Eoraip ina bhfuil daoine ag 
foghlaim trí mhionteanga.  Is é misean na heagraíochta oideachas trí mhionteangacha a chur chun cinn 
agus a fheabhsú agus mar sin: 

 
 Eagraíonn CAER comhdháil bhliantúil leis an deis a thabhairt 

do shaineolaithe sa réimse oideachas trí mhionteanga an         
t-eolas is déanaí a chur i láthair. Tabharfaidh ceardlanna na 
comhdhála an deis plé a dhéanamh & foghlaim óna chéile.  

 Déanann CAER comhordú ar Thionscnaimh Eorpacha ina 
mbíonn oiliúint curtha ar fáil do chleachtóirí ó chúlraí éagsúla 
den oideachas trí mhionteanga ar thopaicí ábhartha ar nós 
tumoideachas, cuimsiú sóisialta agus go leor eile nach iad.  

Mar eagraíocht, tá AN FORAS PÁTRÚNACHTA dírithe ar Oideachas Lán-Ghaeilge a leathnú agus a fhorbairt 
ar fud na tíre. Is mian leis an bhForas rogha an oideachais lán-Ghaeilge a chur ar fáil do thuismitheoirí 
agus do dhaltaí mar aon le pobal Gaelach a chothú agus labhairt na Gaeilge mar mheán cumarsáide a chur 

chun cinn. 

Bunaíodh AN FORAS PÁTRÚNACHTA i 1993 agus sa lá atá inniu ann is é an 
pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn ag an dá leibhéal.  
Leanann gach scoil faoi phátrúnacht an Fhorais an córas tumoideachais ní 
amháin ar mhaithe leis an deis is fearr a thabhairt do dhaltaí ó thaobh 
líofacht a bhaint amach ach an léirthuiscint agus grá don teanga agus don 
chultúr freisin.    

Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a thabhairt 
d’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an 
mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. Sa lá atá 
inniu ann, tá Gaelscoileanna Teo. freagrach mar 
cheanneagraíocht as an réimse Tumoideachas/
Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. 
Cuimsíonn an ról nua seirbhís tacaíochta do naíonraí 
agus do scoileanna lán-Ghaeilge/Gaeltachta freisin. 
Áirítear i measc róil agus feidhmeanna na heagraíochta comhairle, cúnamh agus tacaíocht do dhaoine ar 
mian leo oideachas lán-Ghaeilge dá bpáistí, mar aon le seirbhís tacaíochta do naíonraí agus scoileanna.  
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