Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Scéim
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Caibidil 1
Réamhrá agus cúlra

Tugann Acht na dTeangacha Oifigiúla éifeacht reachtúil do sheirbhísí poiblí a bheith
á seachadadh trí mheán na Gaeilge, faoi mar a fhoráiltear sa Bhunreacht. Glactar leis
go bhfuil gach saoránach i dteideal a g(h)nó uile leis an Stát agus gach páirt ar leith dá
g(h)nó leis an Stát a dhéanamh trí Ghaeilge amháin. Agus tá dualgas dá réir ar
chomhlachtaí poiblí an teidlíocht sin a aithint ina gcuid déileálacha uile leis an
Saoránach, agus an Ghaeilge a chothú agus a chaomhnú ina cáil mar theanga
náisiúnta.
Foráiltear in Acht na dTeangacha Oifigiúla go ndéanfaidh comhlachtaí poiblí dréacht
scéim a ullmhú ina sonrófar na seirbhísí dá gcuid a bhfuil sé ar intinn ag an
gcomhlacht poiblí iad a sheachadhadh go heisiach as Gaeilge, go heisiach as Béarla
nó sa dá theanga. Leagtar amach sa scéim seo na bearta atá ar intinn ag Coláiste
Oideachais Eaglais na hÉireann chun a chinntiú, i gcás aon seirbhísí nach bhfuil á
soláthar as Gaeilge ag an gColáiste, go soláthrófar amhlaidh iad in imeacht tréimhse
ama nó sraith scéimeanna. Tá tús feidhmeach ag an scéim le héifeacht ón 1 Samhain
2007 agus beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana ón dáta sin nó go dtí go
mbeidh scéim nua deimhnithe ag an Aire de bhua Alt 15 den Acht, cibé acu is túisce.

Caibidil 2
Léargas ginearálta ar Choláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Cuireadh tús le stair an Choláiste sa bhliain 1811 nuair a bunaíodh Institiúid Oiliúna
Phlás Chill Dara. Bhí an Institiúid sin á reáchtáil ag an gCumann d’Oideachas na
mBocht in Éirinn (ar a dtugtaí Cumann Phlás Chill Dara go coitianta). Chuir sí tús le
cúrsaí oiliúna do mhúinteoirí, agus d’fhorbair sí gairm na múinteoireachta cáilithe mar
choincheap. Chuaigh Cumann Oideachais na hEaglaise i gceannas ar Choláiste Phlás
Chill Dara sa bhliain 1855, chun mic léinn Anglacánacha a oiliúint i gcomhair
scoileanna eaglasta. Rinne Coláiste Oiliúna Eaglais na hÉireann de Choláiste Oiliúna
Chumann Oideachais na hÉaglaise sa bhliain 1884. Fuair sé cúnamh stáit sa cháilíocht
sin agus aithníodh é ina Choláiste sainchreidmheach d’oiliúint Mhúinteoirí Náisiúnta.
Ba sna 1920idí a tharla forbairt shuntasach eile nuair a bunaíodh naisc le hOllscoil
Bhaile Átha Cliath, ionas go bhféadfadh na mic léinn freastal ar léachtaí i gColáiste
na Tríonóide agus leanúint ar aghaidh agus céim a bhaint amach i ndiaidh a dtréimhse
oiliúna i gColáiste Oiliúna Eaglais na hÉireann. D’éirigh leis an gColáiste blianta
diana an chogaidh a chur de, agus d’aistrigh sa bhliain 1969 ó Phlás Chill Dara isteach
i gcóiríocht nua saintógtha i Ráth Maonais. Athraíodh a ainm arís cúpla bliain ina
dhiaidh sin, agus rinne Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann de. Cuireadh tús le
cúrsa céime trí bliana, an Baitsiléar in Oideachas, i 1974. Chonacthas gur forbairt
nádúrtha a bhí ansin ar na naisc seanbhunaithe le hOllscoil Bhaile Átha Cliath.
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Ó 1985 i leith, tá an Coláiste tar éis páirtíocht a chothú sa tacaíocht foghlama agus i
riachtanais oideachasúla speisialta. Tugtar cúrsaí ar leibhéil dioplóma agus teastais
faoi láthair. Ollscoil Bhaile átha Cliath a dhámhann na dioplómaí, a chuimsíonn na
gnéithe teagasctha de chlár céim Mháistir.
2.1 Éatas
Is mór ag an gColáiste comhluadar a chruthú atá bunaithe ar luachanna Críostaí, agus
spreagtar na mic léinn chun gníomhú de réir phrionsabail Chríostaí ina saol agus ina
gcuid oibre. Moltar do na mic léinn ach go háirithe, meas agus ómós a léiriú i leith
gach indibhide ar leith, is cuma cén cúlra reiligiúnach nó sóisialta atá acu, nó faoina
n-inscne, faoin gcine lena mbaineann siad, faoi thosca a muintire, a ngnóthachtáil
oideachasúil, a gcuid tréithe fisiceacha nó faoina bhfeidhmiú intleachtach.
Féachann an Coláiste le hoideachas ar an gcaighdeán is airde is féidir a chur ar fáil, sa
bhunoiliúint a chuirtear ar ábhar oidí agus san fhorbairt phroifisiúnta leanúnach araon.
San oiliúint tosaigh a chuirtear ar ábhar oidí sa Choláiste dírítear ach go háirithe ar
dhaoine a ullmhú i gcomhair a bheith ag obair i scoileanna beaga, agus déantar
tréaniarracht maidir le cumas na mac léinn sa Gheailge a fheabhsú. San fhorbairt
phroifisiúnta leanúnach, is ar chúrsaí a chuireann ar chumas na múinteoirí cuidiú le
daltaí agus le mic léinn a mbíonn riachtanais oideachasúla faoi leith acu, nó a mbíonn
tacaíocht foghlama de dhíth orthu a leagtar an bhéim.
Toisc méid an choláiste agus toisc gur ar an gcampas a chónaíonn formhór na mac
léinn, bíonn dea-atmaisféar cairdiúil le brath i measc chomhluadar an choláiste.
2.2 An Suíomh
Tá an Coláiste suite ar láithreán fairsing i Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6, áit nach
bhfuil rófhada ó Choláiste na Tríonóide ná ó lár na cathrach. Bíonn go leor mac léinn
ag cur fúthu i Ráth Maonais, agus fáil ar sheirbhísí agus áiseanna maithe ann. Bíonn
fáil ag formhór na bhfochéimithe ar chóiríocht chónaithe ar an gcampas.
2.3 Na Mic Léinn
32 mac léinn san iomlán, mic léinn lánfhásta ina measc, a ghlactar isteach sa chúrsa
bunoiliúna sa Choláiste gach bliain. Baineannaigh is ea breis is 90 faoin gcéad díobh.
I láthair na huaire, faoi théarmaí Ordú Aire, is do mhic léinn ar baill iad d’Eaglaisí sa
traidisiún Protastúnach na háiteanna ar fad ar an gclár Baitsiléir in Oideachas.
Glactar le seasca rannpháirtí ar an gcúrsa iarchéime in Oideachas Speisialta. Caithfidh
na rannpháirtithe a bheith ina muinteoirí láncháilithe bunscoile nó iarbhunscoile. Ní ar
bhonn reiligiúnach a ghlactar leo áfach.
2.4 An Fhoireann
Tá cúig phost déag acadúla ceadaithe ar fhoireann an Choláiste. Ar chláir fhochéime
agus iarchéime a fhreastalaíonn siad sin, agus tá dhá phost do léachtóirí Gaeilge ina
measc. Tá dhá phost riaracháin lánaimseartha ann, an Príomhoide agus an Sparánaí/an
Cláraitheoir mar aon le post cléireachais/ fáilteora á dtacú. Is iad an Príomhoide agus
an Sparánaí, agus gan acu ach tacaíocht chléireachais an-teoranta, a chomhlíonann na
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feidhmeanna a bhaineann le cúrsaí acadúla, bainistíocht airgeadais, acmhainní
daonna, foirgnimh, cothabháil, faisnéis ghinearálta, etc. Is rídheacair don Choláiste,
dá bharr sin, sannadh a dhéanamh ar dhualgais agus ar fhreagrachtaí a éilíonn
ardscileanna teanga sa Ghaeilge chun seirbhísí áirithe i nGaeilge a sholáthar.

2.5 Na naisc le hOllscoil Bhaile Átha Cliath
Bunaíodh naisc le hOllscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, a chéaduair
sna 1920idí. Scoil an Oideachais san Ollscoil a dhéanann an chéim Baitsiléir in
Oideachas (B.Ed) a theagasc, i gcomhar le trí choláiste oideachais chomhlachaithe,
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann ina measc.
Cláraíonn na mic léinn lena rogha Coláiste Oideachais agus le hOllscoil Bhaile Átha
Cliath, Coláiste na Tríonóide agus bíonn lán-rochtain acu ar áiseanna na hOllscoile.
Déanann siad freastal ar chúrsaí áirithe laistigh dá rogha Coláiste Oideachais agus ar
chúrsaí breise i gcomhar le mic léinn ó na Coláistí Oideachais eile, laistigh de Scoil
Oideachais na hOllscoile. Dámhtar gnáthchéim B.Ed i gceann trí bliana. Mic léinn a
bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, féadfaidh siad clárú don cheathrú bliain d’obair Ollscoile
chun B.Ed ar leibhéal onóracha a bhaint amach.
Maidir leis na Cúrsaí in Oideachas Speisialta a dhéantar go hiomlán i gColáiste
Oideachais Eaglais na hÉireann, is í an Ollscoil a dhéanann iad a bhailíochtú, agus
dámhtar dioplóma Ollscoile orthu.
2.6 Naisc leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Is í an Roinn Oideachais agus Eolaíochta a dhéanann an Coláiste a mhaoiniú go
díreach, a rialaíonn líon na mac léinn a nglactar leo, líon na bpost lánaimsire ar an
bhfoireann agus na táillí acadúla.
2.7 An Cúlra Reachtach
Leagadh amach bunreacht Choláiste Oideachais Eaglais na hÉireann de réir scéim a
cuireadh le chéile faoin gCoimisiún um Dhearlaicí Oideachais (Acht na nDearlaicí
Oideachais (Éire) 1885 /Educational Endowments (Ireland) Act 1885).
Faoi théarmaí na scéime is comhlacht corparáide atá i ngobharnóirí an choláiste a
mbaineann comharbas suthain leis agus atá in ann seilbh a ghlacadh ar mhaoin, idir
mhaoin réadach agus mhaoin phearsanta, chun críche na scéime. Tá talamh agus
foirgnimh an Choláiste dílsithe do na Gobharnóirí mar iontaoibh.
Na cumhachtaí atá ag na Gobharmóirí, de réir mar atá siad leagtha amach faoin scéim,
baineann siad le Gobharnóirí nua a chomhthoghadh, cothabháil an Choláiste agus na
scoileanna cleachtais, socruithe cóiríochta do na mic léinn, na téarmaí agus na dálaí
faoina nglactar le mic léinn, cíosanna, cánacha agus muirir a íoc, foireann a cheapadh
agus mic léinn a chur amach as an gColáiste.
2.8 An Misean
Is é sainchúram uathúil Choláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, soláthar
leordhóthain d’oidi bunscoile cáilithe a chur ar fáil a fhéadfaidh fónamh i
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mbunscoileanna atá faoi bhainistíocht Eaglais na hÉireann, An Eaglais
Phreispitéireach in Éirinn, agus an Eaglais Mhodhach. De réir théarmaí agus
choinníollacha An Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1997, tá ordú Aire i
bhfeidhm a chaomhnaíonn na háiteanna uile ar an tcúrsa B.Ed. do mhic léinn ar baill
iad d’eaglaisí sa traidisiún Protastúnach. Cinntíonn an socrú sin go gcaomhnófar an
t-éatas agus an spiorad sainiúil a bhaineann le bunscoileanna Eaglais na hÉireann.
2.9 Oiliúint d’Oidí Bunscoile
Na mic léinn a nglactar leo ar an gclár B.Ed., caithfidh siad na héilimh
Ardteistiméireachta a shásamh atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta d’iontrálaithe sna Coláistí Oideachais uile. Forálann siad sin, inter alia,
d’íosghrád C sa Ghaeilge ag an Ardleibhéal. Iad siúd a nglactar leo ar an gClár B.Ed.
sa Choláiste, caithfidh siad a bheith rannpháirteach i dtosach i ndianchúrsa ceithre
seachtaine sa Ghaeilge a seachadtar cuid de sa Choláiste agus an chuid eile i
nGaeltacht Chonamara. Anuas air sin, ní mór do na mic léinn ceithre seachtaine a
chaitheamh ar chúrsa faofa ina rogha Gaeltacht i gcaitheamh a gcéad bliana staidéir.
Is ábhar pas/teipe í an Ghaeilge i ngach bliain de chúrsa an B.Ed., agus chun dul ar
aghaidh isteach sa chéad bhliain eile dá gcúrsa, caithfidh na mic léinn uile grád pas a
fháil sa Ghaeilge scríofa agus labhartha araon.
2.10 Oideachas Speisialta
Tá an Coláiste tiomanta do thacaíocht oiriúnach a chur ar fáil do dhaltaí a mbíonn
tacaíocht foghlama de dhíth orthu agus dóibh siúd a mbíonn riachtanais oideachasúla
speisialta acu. Baintear an aidhm sin amach faoi láthair trí fhorbairt ghairmiúil
leanúnach a sholáthar do mhúinteoirí atá ag obair i réimsí na tacaíochta foghlama
agus na riachtanas oideachasúil speisialta, mar aon le hoiliúint a sholáthar do
chúntóirí riachtanais speisialta.
2.11 An Dioplóma Iarchéime in Oideachas Speisialta
Féachann an cúrsa sin le hoiliúint fhiúntach teoiriciúil agus praiticiúil a chur ar fáil
d’oidí atá ag obair le daltaí a mbíonn tacaíocht foghlama de dhíth orthu agus daltaí a
mbíonn riachtanais oideachasúla speisialta acu. Tá sé oscailte do mhúinteoirí i
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, in ionaid oideachais ar nós Youthreach
agus sa tseirbhís phríosúin. Ar bhonn blocscaoilte a eagraítear an clár oiliúna agus
féachann foireann an Choláiste le tacaíocht a sholáthar, agus le maoirseacht agus
measúnacht a dhéanamh ar obair na rannpháirtitihe ina gcuid scoileanna féin ar bhonn
rialta. Ach an cúrsa a chríochnú go sásúil, dámhtar Dioplóma Iarchéime de chuid
Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide.
2.12 Cúntóirí Riachtanas Speisialta
Cuireann an Coláiste oiliúint ar fáil do chúntóirí riachtanas speisialta atá fostaithe i
láthair na huaire i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna agus i scoileanna speisialta.
Cúrsa 60 uair an chloig atá ann, agus tá ábhar an chúrsa faofa ag an Roinn Oideachais
agus Eolaíochta. Tá dhá chúrsa dá leithéid ann faoi láthair: sa Choláiste a sheachadtar
cúrsa amháin, agus is in Ionad Oideachais Loch Garman a sheachadtar an cúrsa eile.
Bronntar teastas orthu siúd a n-éiríonn leo an cúrsa a chríochnú go sásúil.
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2.13 Gníomhaíochtaí Oideachasúla Eile
Cuirtear roinnt seirbhísí oideachasúla eile ar fáil sa Choláiste de bhreis ar na cláir
oiliuna. Ina measc tá tionscadal DICE, an Lárionad Léitheoireachta agus Músaem
Pluincéad an Oideachais in Éirinn.
2.14 Tionscadal DICE
Gníomhaíonn tionscadal DICE, nó an tionscadal um oideachais forbraíochta agus
idirchultúrtha, chun an t-oideachas forbraíochta agus idirchultúrtha a imeascadh
laistigh de réimse an oideachais d’oidí bunscoile. Triúr atá ar an bhfoireann, agus
gníomhaíonn sé ar fud na gcúig choláiste oideachais, ach is i gColáiste Oideachais
Eaglais na hÉireann atá sé lonnaithe agus is ann a dhéantar é a bhainistiú.
2.15 Músaem Pluincéad an Oideachais in Éirinn
Ar fhearann an Choláiste atá Músaem Pluincéad an Oideachais in Éirinn lonnaithe,
agus ceiliúrann sé traidisiún seanbhunaithe an oideachais in Éirinn. Is é an Músaem
sin an t-aon stór atá dírithe go huathúil ar thaifid scoile, trealamh scoile, troscán
scoile, déantáin agus téacsleabhair a chaomhnú a fuarthas le hoidhreacht ó thraidisiúin
scolaíochta níos sine. Tá go leor díobh le feiceáil i limistéir taispeántais an Mhúsaeim,
mar a n-instear scéal ár gcuid scoileanna agus a bhfuil déanta acu ar son stair
shóisialta na hÉireann i sraith taispeántas léirmhínitheach. Agus féadfaidh cuairteoirí
scoileanna an tseansaoil a bhlaiseadh i seomra ranga ón naoú haois déag a
athchruthaíodh go speisialta.
2.16 An Lárionad Léitheoireachta
Is é gnó an Lárionaid Leitheoireachta, cothú a dhéanamh ar ghnéithe uile na
léitheoireachta, ina measc litríocht leanaí, tacaíocht dóibh siúd a mbíonn deacrachtaí
léitheoireachta acu, cuimsiú sóisialta agus leabhair do leanaí, leabhair Ghaeilge agus
ról na leabharlann i scoileanna agus sa phobal. Eagraíonn an lárionad comhdhálacha,
cúrsaí agus léachtaí ócáidiúla.
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Caibidil a Trí
Seirbhísí a sholáthraítear i nGaeilge, i mBéarla, agus i nGaeilge agus Béarla.
3.1

Custaiméirí agus Cliantaí
Tá idir chliantaí inmheánacha agus chliantaí seachtracha ag an gColáiste: na
fochéimithe agus na mic léinn iarchéime agus baill an phobail i gcoitinne, faoi
seach.
Aithníonn an Coláiste na dualgais atá air i leith a chuid cliantaí inmheánacha
agus seachtracha i dtéarmaí fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2004.

3.2

Seirbhísí agus Teanga na Cumarsáide
Agus measúnacht a dhéanamh ar na seirbhísí reatha atá ar fáil, is léir gur trí
mheán an Bhéarla a sholáthraítear a bhformhór. Cé go bhfuil roinnt seirbhísí
ar fáil trí Ghaeilge (e.g. achomhairc faoi na gráid a dámhadh ar na mic léinn sa
chleachtadh múinteoireachta) is eisceachtaí iad agus ní hiad is gnách. Tugtar
freagra i nGaeilge ar chumarsáid scríofa i nGaeilge, ach mar rud ginearálta níl
na seirbhísí cumarsáide eagraithe ar bhealach a thugann aghaidh ar an dá
theanga oifigiúla ar bhonn comhionannais. De thoradh cainteanna le pobal na
Gaeilge agus iniúchadh breise ar fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla,
táthar a moladh go bhfeabhsófar seachadadh dátheangach na faisnéise faoin
gColáiste. Féachadh riamh le comharthaí agus staiseanóireacht dhátheangach a
sholáthar agus le hóráidí dátheangacha poiblí a thabhairt ag comhdhálacha, ag
bronnadh na gcéimeanna, etc. Níor mhór anois leaganacha dátheangacha a
sholáthar den eolas cúlra faoin gColáiste agus faoina chuid seirbhísí reatha,
mar chóip chrua agus go leictreonach. Bileoga eolais, paimfléidí, foirmeacha,
tuarascálacha bliantúla, cártaí gnó foine, etc., beidh siad sin feasta ina gcuid de
ghealltanas an Choláiste don soláthar dátheangach.

3.3

Modhanna cumarsáide leis an bPobal
Déanann formhór ball an phobail teagmháil leis an gcoláiste trí theacht isteach
go pearsanta nó ar an nguthán. Pointe teagmhála eile is ea comhfhreagras. Is
iad seo a leanas na cuspóirí chun an soláthar sa réimse sin a fheabhsú:





Cuirfear oiliúint ar fáil do fháilteoir an Choláiste beannachtaí bunúsacha
Gaeilge a bheith ar eolas acu agus iad a úsáid.
Beannófar do ghlaoiteoirí gutháin i nGaeilge ar dtús.
Má tá glaoiteoir ag lorg mionfhaisnéis ar ghnéithe de cheachtar den dá chúrsa
a reachtáiltear sa Choláiste deimhneofar go gcuirfear an glaoiteoir i
dteagmháil a luaithe agus is féidir le duine den fhoireann a bheidh in ann an
cheist a phlé i nGaeilge leis/léi. Deimhneofar freisin go bhfaighidh an
glaoiteoir an t-eolas atá uaidh/uaithi i scríbhinn más gá.
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3.4

Fáilteofar roimh ghlaoiteoirí pearsanta go dtí an Coláiste i nGaeilge agus
cuirfear faisnéis ar fáil de réir an chuntais thuas.
Ceapfar teimpléid Ghaeilge chun go mbeidh sé níos fusa an chumarsáid a
admháil.
Ceapfar fógraí dátheangacha chun an chumarsáid a éascú le hinsititiúidí arb í
an Ghaeilge a bpríomhtheanga cumarsáide. Úsáidfear iad sin, de réir mar is
cuí, i gcumarsáid a thionscantar sa Choláiste.

Foirmeacha Iarratais agus Cláraithe
Úsáideann an Coláiste roinnt foirmeacha iarratais agus cláraithe a bhaineann le
cúrsaí a thairgtear do chustaiméirí inmheánacha.
•

3.5

An cuspóir anseo, na foirmeacha uile dá leithéid a sholáthar i nGaeilge agus i
mBéarla araon. Tá tús curtha cheana féin le leagan Gaeilge de na foirmeacha
sin a sholáthar.Laistigh de thréimhse na scéime seo cuirfear foirmeacha
iarratais agus cláraithe an Choláiste ar fáil go dátheangach laistigh d'aon
chlúdach amháin ach amháin i gcásanna nuair nach bhfuil sé seo praiticiúil de
bharr méid, leagan amach nó nádúr an doiciméid. In sna cásanna sin, cuirfear
leaganacha Béarla agus Gaeilge den doiciméad ar fail.

Faisnéis faoi Chúrsaí agus faoin Oiliúint
Tugtar faisnéis éagsúil faoi na cúrsaí agus faoin oiliúint a sholáthraítear. Is iad
na cuspóirí seo a leanas a bheidh i bhfeidhm maidir leis na cúrsaí agus leis an
oiliúint sin uile.





3.6

Beidh bróisiúir agus bileoga faisnéise uile an Choláiste ar fáil i bhformáid
dhátheangach.
Lámhleabhair do mhic léinn faoi na cúrsaí uile, idir chúrsaí fochéime agus
iarchéime, cuirfear ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla iad ar sceideal céim ar
chéim, ag brath ar thorthaí comhráite idir Coláistí Comhlachaithe Choláiste na
Tríonóide.
Cuirfear tráthchláir agus sceidil scrúduithe/measúnachta agus fógraí ginearálta
ar fáil i bhformáid dhátheangach laistigh de thréimhse na scéime seo.

Foilseacháin
I gcaitheamh fráma ama na scéime reatha seo:



cuirfear bróisiúr an Choláiste ar fáil i bhformáid dhátheangach.
rachaidh an Coláiste i gcomhairle le Coláistí Comhlachaithe Choláiste na
Tríonóide le súil go gcuirfear ar fáil leagan dátheangach de lámhleabhar
cuimsitheach na mac léinn don B.Ed.
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3.7

Suíomh Gréasáin an Choláiste
Is iad na cuspóirí a bheidh ann maidir le suíomh gréasáin an Choláiste:




3.8

Cur síos a sholáthar i nGaeilge agus i mBéarla araon faoi na cúrsaí.
Gnáis iontrála do na cúrsaí a sholáthar i nGaeilge agus i mBéarla araon.
Cuairteoirí chuig suíomh gréasáin an Choláiste, beidh fáil acu ar fhaisnéis trí
mheán na Gaeilge via leathanach baile an Choláiste . Tá an Coláiste i mbun
socruithe chun suíomh gréasáin an Choláiste á ath-thógáil go luath, agus tá tús
curtha cheana féin leis an obair aistriúcháin ar an ábhar statach atá air. Is é sin
an chéad chéim dár bplean agus bheadh súil againn é bheith curtha i gcrích
laistigh de thréimhse na scéime seo. A luaithe a bheidh aon ábhar breise
riachtanach le foilsiú déanfar é sin chomh maith. (cf nóta faoi Lámhleabhar an
B.Oid in alt 3.6. Bheadh i gceist é sin a bheith inléite ar shuíomh an Choláiste
nuair a bheadh sé ar fáil.)
Córais Ríomhaireachta agus TF
De réir mar a dhéantar córais ríomhairí a uasghrádú agus a uasdhátú
féachfaidh an Coláiste chuige go mbeidh ar a n-acmhainn cruinnúsáid na
Gaeilge a éascú. Cuirfear córais i bhfearas ar a mbeidh gutaí agus sínte fada
orthu, mar aon le bogearraí litreora agus bogearraí eile tacaíochta teanga. I
mbliana rinneadh uasghrádú ar chórais ríomhairí an Choláiste a dheimhníonn
go bhfuil na ríomhairí uile in ann eochairchlár na Gaeilge a láimhseáil ar na
bogearraí uile a mbaineann mic léinn agus léachtóirí leas astu. Anuas air sin,
tá an córas curtha i dtreo sa chaoi gur féidir le haos léinn an Choláiste teacht
go héasca ar litreoirí focal, foclóirí agus áiseanna iliomad do theagasc na
Gaeilge ar-líne. Faoi láthair, níl aon seirbhís idirghníomhach dá chuid féin
eagraithe ag an gColáiste, ach sa chás go ndéanfar sin amach anseo tabharfar
aird don leagan Gaeilge de.

3.9

Folúntais a Fhógairt
Déanfaidh an Coláiste:


3.10

Poist in oideachas tosaigh oidí a fhógairt i nuachtáin Bhéarla agus Ghaeilge
araon.

Tacaiocht don Ghaeilge sa Choláiste
Leanfar den chleachtas reatha tacú leis na teanga sna slite seo a leanas:






Ranganna roghnacha i nGaeilge a sholáthar do na mic léinn sin a bhfuil
cúnamh dá leithéid de dhíth orthu.
Duaiseanna agus dámhachtainí a sholáthar ar mhaithe le díogras a chothú i
scileanna Gaeilge.
Dianchúrsa Gaeilge a sholáthar do na mic léinn chéad bliana uile.
Seirbhísí séipéil a eagrú a reachtáilfear trí mheán na Gaeilge.
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3.11

Leanúint den tacaíocht do rannpháirtíocht na mac léinn in ócáidí sóisialta agus
cultúrtha i nGaeilge, sa choláiste agus sa phobal is leithne araon.

Mic léinn lánfhásta
Is sna nuachtáin Bhéarla amháin a chuirtear fógraí maidir le hiarratais iontrála
d’oiliúint tosaigh oidí faoi láthair. Déanfar:


3.12


3.13



Iarratais ó mhic léinn lánfhásta a fhógairt i nuachtáin Bhéarla agus Ghaeilge
araon.
Cairt Seirbhíse Custaiméara
Déanfar Cairt Seirbhísí Custaiméara an Choláiste a scrúdú agus a leasú agus a
uasdhátú de réir mar is gá lena chinntiú go bhfuil a chuid forálacha ag teacht
leis riachtanais Acht na dTeangacha Oifigiúla agus na Scéime.

Forbairt na Foirne maidir leis an Acht Teanga
Tá polasaí forbartha do bhaill foirne dea-fhorbartha ag an gColáiste. Chun
méadú a thuilleadh ar na leibhéil feasachta ar pholasaí an Choláiste, bunaithe
ar riachtananais Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus chun na leibhéil cumais
sa Ghaeilge a fheabhsú déanfar na forálacha seo a leanas:
Seisiúin fhaisnéise chun an fhoireann a chur ar an eolas faoina gcuid dualgas
nua faoin Acht



Maoiniú breise chun feabhas a chur ar a gcumas siúd a bhfuil feabhsú de dhíth
ar a gcuid scileanna teanga, chun go mbeidh siad in ann freastal ar na héilimh
bhreise a leagfar orthu, ag éirí as an Acht Teanga a chomhlíonadh.



Tacú leis an bhfoireann uile agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis na héilimh
phraiticiúla maidir le hábhar a sholathar i scríbhinn, etc., de réir mar a bhíonn
a leithéid á lorg ag an bpobal nó ag cliantaí an choláiste (e.g. go mbeadh teacht
ag an bhfoireann ar aistritheoirí creidiúnaithe cáilithe)



Is gá aghaidh a thabhairt ach go háirithe ar na héilimh chlianta ó dhaoine a
thagann ó chúlra Gaelscoile nó Gaeltachta, agus ar thoradh na n-éileamh sin ar
fhoireann an choláiste



Oiliúint fhoirmiúil i nGaeilge d’fhoireann na oifige tosaí. An úsáid oiliúna sin
chun déileáil le glaonna pearsanta agus le ceisteanna ar an nguthán.



Is féidir cumas i nGaeilge a liostú, de réir mar is cuí, mar scil inmhianaithe
agus foireann úr á hearcú amach anseo.
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3.14

An Coiste Comhordaitheach
Chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an dréachtpholasaí seo agus a
chinntiú go gcomhlíonann an coláiste a chuid dualgas i dtéarmaí Acht na
dTeangacha Oifigiúla, moltar:



Coiste Comhordaitheach Teanga a bhunú agus baill air ón bhfoireann, agus
más féidir, ó Bhord na nGobharnóirí, chun aghaidh a thabhairt ar chéimeanna
éagsúla feidhmiú céimnithe na Scéime seo, chun iad a chomhordú, a phoibliú,
agus a mhonatórú.

Caibidil a Ceathair
Monatóireacht agus Athbhreithniú
Déanfaidh Coiste Comhordaitheach Teanga an choláiste monatóireacht leanúnach ar a
fheidhmiú seo, agus soláthróidh siad tuarascáil bhliantúil lena cur faoi bhráid an
Phríomhoide agus Bord na nGobharnóirí.

Caibidil a Cúig
An Scéim a Phoiblú
Cuirfear cóipeanna den Scéim ar fáil don fhoireann agus do na mic léinn uile ach iad a
iarraidh. Cuirfear cóipeanna chuig an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an
Coimisinéir Teanga, Coláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath, Bord Oideachais
Eaglais na hÉireann. Cuirfear cóipeanna ar fáil d’aon bhall den phobal ach iad a
iarraidh.
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