An t-Oideachas lán-Ghaeilge
An Foras Pátrúnachta - Fealsúnacht agus Cleachtas
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An Foras Pátrúnachta
Tá AFP ag feidhmiú go rathúil mar phatrún ar scoileanna lán-Ghaeilge ó bhí 1993 ann. Is
Pátrún Náisiúnta é a bhunaíonn agus a bhainistíonn scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbun agus
ag an dara leibhéal. Freastalaíonn ár scoileanna ar dhaltaí ó chuile cheantar, chúlra,
chreideamh agus aicme.

Tacaímid lenár scoileanna oideachas den scoth a sholáthar agus le pobail scoile Ghaelacha a
chruthú. Déantar é seo trí idirghabháil a dhéanamh leis na heagrais náisiúnta Ghaeilge/
Ghaelacha agus trí thacú leis na boird bhainistíochta, leis na múinteoirí agus leis na
tuismitheoirí cleachtais atá ar bharr feabhais a roinnt.

Chuir AFP beartais Tumoideachais agus Éitis i leith na Gaeilge i bhfeidhm a threoraigh
oideachas agus forbairt na bpobal Gaeilge go ceannródaíoch. Is é AFP an t-aon phátrún atá ag
feidhmiú go heisíoch ar mhaithe leis an Oideachas lán-Ghaeilge.

Bunaíodh AFP chun rogha a thabhairt do thuismitheoirí. Aithnítear an gá freastal ar mhianta
tuismitheoirí agus iad ag lorg rogha scoileanna de shainspiorad éagsúla dá bpáistí. Thug AFP
an rogha seo do thuismitheoirí ón tús ó gur faoi thuismitheoirí bunaithe é sainspiorad
Caitliceach, Idirchreidmheach nó Ilchreidmheach a roghnú don scoil. Leanaimid lenár sprioc go
mbeidh tuismitheoirí in ann oideachas lán-Ghaeilge a fháil dá bpáistí i scoil lena rogha éiteas.

Fís AFP:

Oideachas lán-Ghaeilge den
chaighdeán is airde a chur ar fáil do
leanaí na tíre
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Fealsúnacht AFP
Creidimid chun gur féidir le daltaí fás agus forbairt ina ndaoine iomlána atá ábalta
feidhmiú go stuama sa saol, is gá dóibh aithne agus tuiscint a bheith acu orthu féin, ar cé
as
ar
tháinig
siad,
ar
a
gcultúr
agus
ar
cad
í
a
n-oidhreacht. Ina theanna sin, le blianta anuas, tá méadú ar na riachtanais atá orainn
feidhmiú i gcomhthéacs ilchultúrtha, ilteangach agus ilghnéitheach, sa chlann, sa láthair
oibre agus sa tsochaí. Is gá do dhalta a gcuid luachanna a iniúchadh agus iad a shealbhú
óna gclanna, óna bpobail agus ón tsochaí chun caidrimh dhearfacha a fhorbairt, ní hamháin lena bpobail féin ach le cultúir, le teangacha agus le meonta eile.
Aithnímid tábhacht na Gaeilge, ní hamháin mar theanga, ach mar mhodh chun ár bhféiniúlacht, ár gcultúr agus ár n-oidhreacht a aistriú ó ghlúin go glúin. Tuigfidh daltaí atá ag
freastal ar ár scoileanna go bhfuil siad ag fás aníos in Éirinn seachas in aon áit eile. Blaisfidh
siad de shaíocht na Gaeilge, feicfidh siad gur rud nádúrtha é dóibh féin, dá scoil agus dá
dteaghlaigh a bheith mar chuid de shochaí Ghaeilge agus Ghaelach.
Leis an tuiscint seo orthu féin, ar a gclanna agus ar a gcomhphobail, méadófar ar a meas
agus ar a dtuiscint ar dhaoine agus ar chiníocha eile – iad siúd san áireamh a bhfuil cúlra
reiligiúnach, cultúrtha agus sóisialta éagsúil ar fad acu. Leis an bhforbairt phearsanta seo,
beidh ar a gcumas aghaidh a thabhairt ar an saol agus teangacha agus scileanna eile a
fhoghlaim go saoráideach fonnmhar.
Ár gcroíluachanna
Tabharfaidh Stiúrthóirí agus baill foirne An Foras Pátrúnachta faoina gcuid oibre le hionracas, meas agus oscailteacht. Tá luachanna an chomhionannais agus na huilechuimsitheachta lárnach inár bhfealsúnacht. Cuirimid an dalta chun tosaigh i ngach rud a dhéanaimid.
Cuirtear luach ar leith ar an nGaeilge san eagraíocht. Cuirfimid an Ghaeilge chun cinn i
gcónaí. Bainfimid úsáid aisti trí thumoideachas inár scoileanna, i mbun oibre le heagrais eile
agus ag tacú leo siúd a chuireann seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil.
Déanfaimid bunluachanna a chosaint inár scoileanna freisin; go mbeidh gach scoil
chomhoideachasúil, go mbeidh páistí lárnach ina n-oideachas féin, go mbeidh sároideachas trí Ghaeilge á fháil acu agus go mbeidh próiseas daonlathach ann gach scoil a
rith.
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Ó ghlúin go glúin
Mairimid i ré an domhandaithe ina gcruthaíonn ilchultúrachas agus ilteangachas deiseanna dúinn forbairt mar thír agus mar dhaoine.
Táimid ar fad ag iarraidh go mbeidh ár ndaltaí ullamh chun dul i ngleic leis na dúshláin
agus leis na deiseanna a chuirtear os a gcomhair agus iad ar a dtaistil saoil. Chun bheith
ullamh, bímid, mar theaghlaigh, ag iarraidh na luachanna, na scileanna agus na deiseanna is fearr a thabhairt dár ndaltaí. Tá sé mar aidhm ag An Foras Pátrúnachta go bhforbróidh ár ndaltaí a gcumais a oiread agus is féidir.
Táimid ag iarraidh go mbeidh ár ndaltaí ina saoránaigh agus iad ábalta saol breá
cruthaitheach, taitneamhach a bheith acu. Saoránaigh a chuireann go dearfach leis an
bhfís atá againn don tsochaí atá uainn. Sochaí atá oscailte, ilchultúrtha agus cothrom.
Caithfear tacú lenár ndaltaí a bheith ina saoránaigh atá in ann an tsochaí seo a chruthú.
Creideann An Foras Pátrúnachta gur féidir tacú le teaghlaigh féiniúlacht iomlánach a fhorbairt in ár ndaltaí trí na deiseanna, na cumais agus na luachanna is fearr atá againn mar
shochaí a aistriú trí na scoileanna lán-Ghaeilge.

Rogha Éiteas
Tá raon leathan scoileanna a bhfuil éiteas éagsúil acu faoinár bpátrúnacht idir
Chaitliceach, Idirchreidmheach agus Ilchreidmheach. Oibríonn An Foras Pátrúnachta go
dian i gcomhpháirt leis na páirtithe leasmhara chun an rogha seo a sholáthar do thuismitheoirí na tíre.
Tá comhoibriú leanúnach ar siúl idir ár scoileanna Caitliceacha agus Idirchreidmheacha idir
na paróistí agus na deoisí éagsúla i múnlú creidimh na bpáistí agus á n-ullmhú do na
sacraimintí. Leanann na scoileanna Ilchreidmheacha clár eitice agus móralta. Tríd an clár
oibre foghlaimíonn daltai faoi na mórchreidimh éagsúla, clár a bhfuil gach córas creidimh
ar chomhchéim, déantar ceiliúradh ar gach córas agus ní bhíonn tús áite ag aon chóras
creidimh amháin.
Chomh maith leis sin, foghlamaíonn daltaí faoin dúlra, an timpeallacht agus faoina bhforbairt phearsanta mar dhaoine. Éascaítear comhoibriú idir tuismitheoirí agus na creidimh
éagsúil ina bpobail trí choistí tuismitheoirí.

Cuireann solúbthacht AFP maidir le rogha éiteas ar a chumas aige freastal a dhéanamh ar
phobail de réir mar a fhorbraíonn siad. Ar an gcaoi seo, déanann AFP a dhícheall a
phríomhsprioc a bhaint amach maidir le scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú agus ag an am
céanna aghaidh a thabhairt ar na hathruithe atá ag teacht chun cinn inár bpobail. Táimid
ag tnúth leis an éagsúlacht san oideachas a fhorbairt tuilleadh amach anseo agus rogha
chuimsitheach a chur ar fail do thuismitheoirí amach anseo.
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Éachtaí Ár Scoileanna
Trí oideachas lán-Ghaeilge a fháil, bíonn daltaí dátheangach nó ilteangach. Tá na
buntáistí a bhaineann leis seo léirithe arís agus arís trí thaighde idirnáisiúnta.

Acadúil: Baineann daltaí Gaelscoileanna torthaí níos airde amach sa Bhéarla & sa Mhata
sna Scrúduithe Caighdeánaithe Náisiúnta. Mar gheall go bhfuil na daltaí dátheangach,
tá sé i bhfad níos éasca orthu líofacht a bhaint amach i dteangacha eile.
Cognaíoch: Is fearr a réitíonn daltaí dátheangacha fadhbanna, is smaointeoirí
cruthaitheacha iad agus tá tuiscint mhéadaithe acu ar choincheapa sa mhata.
Cumarsáid: Tá scileanna cumarsáide níos fearr ag daltaí Gaelscoileanna mar gheall ar
an luath-thumadh i dteanga eile.
Cultúrtha: Tuigeann daltaí Gaelscoileanna luach cultúir éagsúla níos doimhne. Léiríonn
taighde go mbíonn níos mó inghlacthachta agus níos lú ciníochais mar thoradh air seo.
Féinmheas: Faigheann daltaí Gaelscoileanna léirthuiscint níos doimhne ar a gcultúr féin
agus tagann méadú ar fhéinmheas agus ar thuiscint a bhféiniúlachta féin. Bíonn daltaí
Gaelscoileanna níos sásúla ar scoil ná daltaí i gcineálacha eile oideachais.
Fostaíocht: Is scil luachmhar é an cumas oibriú i níos mó ná teanga amháin. Bíonn
deiseanna breise ag páistí Gaelscoileanna óna líofacht sa Ghaeilge agus i dteangacha
eile.
Cuireann AFP leas an pháiste aonair chun tosaigh i gcónaí agus is i gcuideachta a thuismitheoirí a thugaimid faoina oiliúint agus faoina oideachas. Dírítear ar bhuanna an dalta
féin a fhorbairt agus a chothú trí obair thairbheach, leanúnach a dhéanamh leis.
Educational Research Centre, 2011; Gallagher & Hanna, 2002
Cenoz & Valencia, 1994
Bialystok et al., 2005
Cummins, 2000
Gallagher & Hanna, 2002
Baker, 2003; NMABE, 2006; Cummins, 2000
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Ó Phleanáil go Cleachtas
Tagann obair uile AFP le prionsabail na pleanála teanga agus leis na haidhmeanna atá
leagtha amach i Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Mar shampla léiríonn saothar taighdeoirí
neamhspleácha gur ceann de na modhanna sealbhaithe teanga is éifeachtúla ná an
tumoideachas agus dá bharr seo cuireann gach scoil de chuid AFP Polasaí Tumoideachais i bhfeidhm.

Pobal Gaeilge a chothú
Cothaíonn scoileanna faoi phátrúnacht AFP fás orgánach de chainteoirí Gaeilge.






Eagraítear gníomhaíochtaí cultúrtha do dhaltaí/thuismitheoirí chun úsáid na Gaeilge a
normalú lasmuigh den timpeallacht scoile.
Tá córas d'Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach a dhíríonn ar an nGaeilge ar fáil do phobail
scoileanna lán-Gaeilge na tíre.
Spreagtar scoileanna naíonraí a bhunú
Cinntíonn AFP go gcuirtear seirbhísí ar fáil dár scoileanna trí Ghaeilge - seirbhísí oideachais, fostaíochta, eaglasta, spóirt, srl.
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An todhchaí
Aithníonn an stát áit ar leith don Ghaeilge agus d’oideachas lán-Ghaeilge. Aithnítear
cearta tuismitheoirí agus páistí maidir leis seo.
Chuir muid fáilte leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta. Aithnítear sa pholasaí
tábhacht na scoileanna i gcur chun cinn na Gaeilge. Aithnítear freisin nach féidir le
scoileanna é seo a dhéanamh gan tacaíochtaí a bheith ar fáil dóibh. Aontaímid go
hiomlán leis na tacaíochtaí atá á sholáthar ann do na scoileanna Gaeltachta.
Má aithnítear gur gá tacú le scoileanna Gaeltachta feidhmiú trí Ghaeilge chun an
Ghaeilge a chur chun cinn feictear dúinn go bhfuil na riachtanais céanna ag na
scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.
Feidhmíonn siad trí Ghaeilge leis na dúshláin chéanna agus iad ag cur chun cinn na
Gaeilge. Dá bhrí sin, ba chóir go mbeadh na tacaíochtaí céanna ar fáil dóibh agus atá
ar fáil do na scoileanna Gaeltachta.

Éilíonn An Foras Pátrúnachta go sonrach:
1. Go dtabharfaí na tacaíochtaí céanna do scoileanna lán-Ghaeilge agus atá ar fáil do
na scoileanna Gaeltachta
2. Go dtabharfaí aitheantas agus tacaíocht dá réir don suíomh/comhthéacs ar leith ina
bhfeidhmíonn na scoileanna lán-Ghaeilge
3. Go réiteoidh an ROS plean gnímh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do gach
dalta sa tír atá á lorg mar rogha
4. Go ndíreoidh an ROS ar bhonn práinne ar phlean chun cinntiú go bhfuil dóthain
múinteoirí ranga agus múinteoirí ábhar ann a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu chun
freastal ar an earnáil
5. Go ndíreodh an ROS ar fhoirgnimh bhuana a sholáthar don chéatadán ard de
scoileanna lán-Ghaeilge atá i gcóiríocht shealadach le fada
6. Go léireoidh an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na Ranna Stáit eile
ceannaireacht le cur i bhfeidhm Straitéis na Gaeilge. Ní leor polasaí neodrach a
bheith ag na Ranna Stáit i leith cheist na Gaeilge agus oideachas lán-Ghaeilge. Tá gá
práinneach le beartas dearfach, tacúil agus gníomhach a chur ar bun.
7. Go gcuirfidh an ROS plean gnímh i bhfeidhm mar bheart práinne chun seirbhís trí
Ghaeilge a bheith ar fáil dár scoileanna agus dúinn agus muid ag plé leis an ROS.
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