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Aguisín 1: Na Critéir Pleanála Teanga. 

Na Critéir Pleanála Teanga do Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta a forordaíodh faoi 

Acht na Gaeltachta (2012) 1. 

1. Eagraíocht, arna roghnú ag ÚnaG faoi fho-alt (6), (10)(a) nó (13)(a), de réir mar is cuí, d’alt 
7 d’Acht 2012, a bheith ann chun an plean teanga a ullmhú agus a chur i ngníomh sa 
limistéar iomchuí. 
 
2. An cion den daonra arb í an Ghaeilge an teanga labhartha atá acu sa limistéar iomchuí, ag 
féachaint do thionchar tosca déimeagrafacha, eacnamaíocha agus sóisialta ar an limistéar 
iomchuí.  
 
3. Na socruithe a shonraítear maidir le seirbhísí trí mheán na Gaeilge a sholáthar sa limistéar 
iomchuí.  
 
4. Forálacha Acht 1998 a bheith á n-úsáid, de réir mar is cuí, chun tacú leis an nGaeilge sa 
limistéar iomchuí, ag féachaint go háirithe do mhíreanna (i) agus (j) d’alt 6 den Acht sin. 
  
5. Oideachas bunscoile agus iarbhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa limistéar 
iomchuí, de réir bheartas na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear sruthanna a 
bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge i scoileanna Béarla agus roinnt ábhar a bheith á 
múineadh trí Ghaeilge i scoileanna Béarla, de réir mar is cuí.  
 
6. Beartais teanga chuí a bheith ann laistigh den timpeallacht scoile a thacaíonn le húsáid na 
Gaeilge mar theanga labhartha lasmuigh den chóras oideachais sa limistéar iomchuí.  
 
7. Seirbhísí cuí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear 
seirbhísí tacaíochta teanga, a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge sa limistéar iomchuí.  
 
8. Socruithe cuí a bheith ann sa limistéar iomchuí chun tacú le húsáid na Gaeilge ag leanaí ó 
theaghlaigh nach í an Ghaeilge an teanga labhartha atá sa bhaile acu.  
 
9. Socruithe cuí a bheith ann sa limistéar iomchuí chun tacú le foghlaim na Gaeilge ag leanaí 
réamhscoile, d’fhonn tacú le rollú i mbunscoileanna Gaeilge. 
  
10. Gníomhaíochtaí sóisialta cuí trí mheán na Gaeilge do dhaoine óga agus d’aoisghrúpaí eile 
a bheith ar fáil agus beartais teanga chuí a bheith ann i dtaca leis na gníomhaíochtaí sin sa 
limistéar iomchuí. 
 
11. Deiseanna cuí a bheith ar fáil sa limistéar iomchuí chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a 
úsáid lasmuigh den chóras oideachais. 
 

                                         
1
 http://www.udaras.ie/wp-content/uploads/2016/11/treoirlinte-pleanala-teanga-eagran-3-1.pdf 
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12. A mhéid a úsáidtear an Ghaeilge i gcúrsaí sóisialta agus áineasa sa limistéar iomchuí. 
 
13. Cuideachtaí agus gnóthaí a bheith ann a sholáthraíonn seirbhísí trí mheán na Gaeilge 
don phobal sa limistéar iomchuí. 
 
14. Beartais fostaíochta agus earcaíochta a bheith ann atá á gcur i ngníomh ag cuideachtaí 
agus gnóthaí sa limistéar iomchuí ar mhodh a chinntíonn go bhfuil ar a gcumas seirbhísí trí 
mheán na Gaeilge a sholáthar.  
 
15. A mhéid a úsáideann eagraíochtaí pobail agus comharchumainn an Ghaeilge sa limistéar 
iomchuí. 
 
16. A mhéid a úsáideann na meáin chumarsáide áitiúla an Ghaeilge sa limistéar iomchuí.  
  
17. Forálacha iomchuí na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2013 a bheith á n-
úsáid chun tacú leis an nGaeilge sa limistéar iomchuí. 
  
18. Seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa limistéar iomchuí.  
 
19. A mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne sa limistéar iomchuí leis an bplean teanga.  
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Aguisín 2: Na Réimsí Pleanála Teanga. 

 
ÚnaG: Treoirlínte Pleanála Teanga - Eagrán 32 
 
Ní foláir na Réimsí a leanas a chuimsiú mar is cuí sna Bearta nó sna Moltaí Gnímh 
 
A. An córas oideachais (lena n-áirítear seirbhísí luathoideachais). 
 
B. Seirbhísí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear 
seirbhísí tacaíochta teanga. 
 
C. Seirbhísí don aos óg agus d’aoisghrúpaí eile. 
 
D. Deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais. 
 
E. An Earnáil Ghnó. 
 
F. Eagraíochtaí pobail agus comharchumainn. 
 
G. Na Meáin Chumarsáide. 
 
H. Seirbhísí Poiblí. 
 
I. Pleanáil agus Forbairt fhisiceach; 
 
J. Seirbhísí sóisialta agus caitheamh aimsire 
 
K. Staid na Gaeilge sa limistéar – dearcadh, cumas agus nósmhaireacht an phobail ina leith.  

 
  

                                         
2
 http://www.udaras.ie/wp-content/uploads/2016/11/treoirlinte-pleanala-teanga-eagran-3-1.pdf 



 

 

7 

 

 

Aguisín 3: Téarmaí Tagartha An Fhóraim agus an Choiste Stiúrtha. 

 

Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga 

Téarmaí Tagartha an Fhóraim 

 
(i) Is é Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ainm na heagraíochta, ar a 

bhfuil ionadaíocht, ó eagrais phobail agus gnóanna teanga- bhunaithe  a 

chláraigh leis an bhFóram nuair a gairmíodh é; 

(ii) Is féidir leis an bhFóram cuireadh a thabhairt d’ eagrais nó do ghrúpaí eile atá 

gníomhach sa bpobal a bheith páirteach sa bhFóram, má aithnítear bearnaí 

san ionadaíocht nó sa saineolas; 

(iii) Beidh cead ag gach eagras, atá cláraithe leis an bhFóram, beirt ionadaithe a 

chur ag cruinnithe an Fhóraim. 

(iv) Aidhm: 

Plean Teanga a ullmhú do limistéir Chois Fharraige de réir forálacha Acht na 

Gaeltachta 2012 agus de réir an chomhaontaithe idir an Fóram agus Údarás 

na Gaeltachta  

(v) Riaradh: 

Beidh duine as gach ceann de chúig cheantar bunscoile i gCois Fharraige, 

chomh maith le Bainisteoir Chomhlacht Forbartha an Spidéil agus Bainisteoir 

Chomharchumann Sailearna Teo. ar Choiste Stiúrtha an Fhóraim leis an 

tionscadal pleanáil teanga atá faoi chúram an Fhóraim a riaradh agus leis na 

haidhmeanna agus na spriocanna a bheas leagtha amach ag an bhFóram a 

bhrú chun cinn. 

(vi) Is faoin  gCoiste Stiúrtha oifigigh an Fóraim a roghnú ina measc féin;  

(vii) Leanfar le hobair an Fhóraim go mbeidh an Plean Teanga comhaontaithe 

agus foilsithe; 

(viii) Tá sé de fhreagracht ar bhaill an Fhóraim ionadaíocht a dhéanamh ar 

thuairimí a gcuid eagras féin agus aiseolas a roinnt lena gcuid eagras faoi 

obair, cur chuige agus imeachtaí an Fhóraim; 

(ix) Beidh cruinniú uair sa ráithe ar a laghad ag an bhFóram; 

(x) Ceapfaidh an Fóram fochoistí le gnéithe éagsúla den tionscadal a reáchtáil is 

a chur chun cinn;  
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(xi) Aontóidh an Fóram téarmaí tagartha do gach fochoiste;  

(xii) Beidh na fochoistí ag tuairisciú don Choiste Stiúrtha go príomha agus cuirfidh 

an Coiste Stiúrtha córas tacaíochta ar fáil do na fochoistí de réir mar a 

theastóidh; 

(xiii) Is tré theachtaireachtaí rphoist  de ghnáth a scaipfear eolas ar bhaill an 

Fhóraim; 

(xiv) Déanfaidh an Fóram athbhreithniú ar an tionscadal gach 6 mhí.  

(xv) Sa gcás nach bhfuil eagras ag cur ionadaithe ag cruinnithe an Fhóraim go 

rialta, is féidir leis an bhFóram ionadaíocht an eagrais a scor.  

(xvi) Beidh sé de chumhacht ag an bhFóram na téarmaí tagartha seo a leasú.  
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Téarmaí Tagartha an Choiste Stiúrtha 

 
(i) Coiste Stiúrtha Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga atá ar an ngrúpa 

seachtar a roghnaíodh le hobair an Fhóraim a reáchtáil.  

(ii) Aidhmeanna: 

 Riaradh a dhéanamh ar thionscadal pleanáil teanga atá faoi chúram Fhóram 

Chois Fharraige um Pleanáil Teanga agus aidhmeanna is spriocanna a bheas 

leagtha amach ag an bhFóram a  bhrú chun cinn. 

(iii) Comhdhéanamh : 

duine as gach ceann de chúig cheantar bunscoile i gCois Fharraige, maraon  le 

Bainisteoir Chomhlacht Forbartha an Spidéil agus Bainisteoir 

Chomharchumann Sailearna Teo.  

Níl gá Leas Chathaoirleach a cheapadh ar an gCoiste Stiúrtha ach é a fhágáil 

faoi na baill a bheadh i láthair, Cathaoirleach a cheapadh ar aon chruinniú 

nach mbeadh Cathaoirleach na heagraíochta in ann freastal air. 

(iv) Tá sé de fhreagracht ar an gCoiste Stiúrtha tuairisc rialta a thabhairt do bhaill 

an Fhóraim ar obair an Choiste Stiúrtha agus ar obair na bhFochoistí. 

(v) Tá sé de fhreagracht ar an gCoiste Stiúrtha ionadaíocht a dhéanamh ar son an 

Fhóraim le Údarás na Gaeltachta. 

(vi) Beidh  gnáthchruinniú míosúil ag an gCoiste Stiúrtha ar an 3ú Luan de gach mí 

ag tosnú ag 20.15 i.n.  

(vii) Beidh sé de cheart ag an gCoiste Stiúrtha saineolaithe agus foireann 

thacaíochta a fhostú de réir mar is gá.  

(viii) Beidh cuntas GMAIL ag an gCoiste  agus úsáidfear é le  teachtaireachtaí a 

mhalartú. 

(ix) Beidh sé de chumhacht ag an bhFóram na téarmaí tagartha seo a leasú.  

  



 

 

10 

 

Aguisín 4: Liosta na nEagraíochtaí atá Páirteach i bhFóram Chois Fharraige um Pleanáil 
Teanga.  

Cumann Forbartha Chois Fharraige 

Comhlacht  Forbartha an Spidéil 

Comharchumann Sailearna / An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh 

Coiste Forbartha na bhForbacha 

Coiste Pobail Ros a’ Mhíl 

Coiste Pobail na Tulaí 

Coiste Pobal na Mine 

Cumann Forbartha Chois Fharraige 

Éigse an Spidéil 

Mná Tí na gColáistí Samhraidh 

Pobal ar Aire 

Conradh na Gaeilge 

Coláiste Chroí Mhuire 

Coláiste Cholmcille 

Bunscoileanna (5) – Na Forbacha, Spidéal, Sailearna, an Tulach & 

Ros a’ Mhíl 

Coláiste Chamuis 

Club Óige Lurgan 

Tuismitheoirí na Gaeltachta 

An Gaelacadamh  

Bogha Ceatha, an Spidéal  

Naíonra Ros a’ Mhíl 
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Aguisín 5. Na Bailte Fearainn san LPT. 

 

Toghroinn Baile Fearainn Paróiste 

Cill Chuimín 
(Gaillimh) 

Baile an tSléibhe Ros a Mhíl/Na Mine 

 Cartúr Leathan  

 Na Doireadh Theas  

 An Leathchartúr  

 Na Mine  

 Ros a’ Mhíl  

 Tóin an Chnoic  

 Doire Choill  

 Cnoc Aduaidh  

 Baile na hAbhann Thuaidh An Tulach  

 Baile na hAbhann Theas  

 An Bhanrainn Bhán Thuaidh   

 An Bhanrainn Bhán Theas  

 An Chloch Mhór Thuaidh  

 An Chloch Mhór Theas  

 Indreabhán  

 Caorán na gCearc Thuaidh  

 Caorán na gCearc Theas  

 An Tulach  

   

Sailchearnach Corr na Rón An Cnoc 

 An Teach Mór  

 An Lochán Beag  

 Na hAille  

 An Cnoc Theas  

 Gleannán  

 Both Bhracháin  

 Clochar na gCon  

   

Cill Aithninn Bothúna   

 Both Loiscthe   

 Clochar na Lára  

 Fionnán  

 Coill Rua   

 Leitir Fir  

 Seanadh an Mhóinín  

 Salathúna  
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 Cathair  

 Púirthín  

 An Chré Dhubh  

 An Cnocán Glas  

 Leithrinn  

   

An Spidéal Fionnaslainn An Spidéal 

 An Coileach  

 An Cnoc  

 Cnoc an Locha  

 Leitir Meas  

 Leitir Péic  

 Liopa  

 An Pháirc  

 Seanadh Gharráin  

 An Sídheán  

 Baile Liam  

 Baile an tSagairt  

 Baile an Domhnalláin  

 Baile Liam  

 An Spidéal  

 Troscaigh na gCapall  

Na Forbacha Doire Locháin Thiar An Spidéal 

 Doire Locháin Thoir  

 Cnoc an Easair Maigh Cuilinn 

 Leamhchoill  

 Leitir Gungaid  

 Aill an Phréacháin Na Forbacha 

 Baile na hAbhann  

 Coismeig Mór  

 Doire Chrith  

 Doire Uachtair  

 Na Forbacha Garbha  

 Cnocán an Bhodaigh  

 Cnoc na Gréine  

 Na Poilíní  

 An tSaoirsin  

 An Straidhp  

 Seanadh Fhraochóg  
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Aguisín 6: Suirbhé ar Thuismitheoirí le Páistí 19 d’aois agus faoina bhun. 

 

Limistéar Pleanála Teanga Chois Fharraige. 

Tuarascáil Taighde réitithe ag Seirbhísí Pleanála Teanga do Fhóram Chois Fharraige um 

Pleánail Teanga. 

23 Eanáir, 2016 
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Réamhrá 

 

I Mí na Bealtaine 2015 d’fhostaigh Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga an 

chomhlacht Seirbhísí Pleanála Teanga (SPT - as seo amach) chun seirbhísí proifisiúnta 

pleanála teanga a sholáthair. Tá sé mar aidhm ag an bhFóram plean teanga a réiteach roimh 

dheireadh Mhí na Bealtaine 2016. Tá sprioc/anna an phlean teanga fós (Eanáir ‘16) le 

soiléiriú.  

 

Mar chuid den obair pleanála teanga tá taighde sochtheangeolaíochta ar bun i réimsí difriúla 
den phobail (nó na pobail) atá lonnaithe sa gceantar. Tá na réimsí seo leanas na measc: 
 

An Óige 

Fostaithe Atá ag Obair sa gCeantar 

An Earnáil Mhiondíola 

Eagraíochtaí Sóisialta, Deonacha, Caithimh Aimsire agus Spóirt 

Tuismitheoirí le páistí scoile acu 

Daoine atá in Aois Tuismitheoireachta 

Daoine Nua isteach agus Foghlaim na Gaeilge 

 

Is tuarascáil é seo ar an taighde a rinneadh idir an 23 agus 30 Samhain ar Thuismitheoirí le 

Páiste Scoile atá ina gcónaí san LPT amháin.  

 

 



 

 

17 

 

2. Cúlra 

 

Tá sé mar chúram ar an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Acht na Gaeltachta 

2012 a chur i bhfeidhm. Déantar an obair seo i bpáirt le hÚdarás na Gaeltachta agus le Foras 

na Gaeilge.  

 

Ghlac an Roinn leis gurb é an bealach leis an Acht a chur i bhfeidhm ná an cúram a chur ar 

na pobail Ghaeltachta iad féin an teanga a chaomhnú agus úsáid an teanga a fhorbairt trí 

phleananna teanga a réiteach agus a chur i bhfeidhm. Tá an próiseas dá bhainistiú agus dá 

mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta. Ag tús 2015 fógraíodh na Limistéir Pleanála Teanga agus 

go raibh ‘Ceanneagraíochtaí’ le roghnú le pleananna teanga a réiteach do na LTPanna. De 

ghnáth is é an comharchumann áitiúil a chuireann isteach ar an ról ach i gceantar Chois 

Fharraige tháinig grúpaí pobail agus an dá chomharchumann áitiúla le chéile in aon 

mhórghrúpa nó fóram amháin. Is iad Comharchumann Sailearna agus Comhlacht Forbartha 

an Spidéil chomh maith le hionadaithe na n-eagras pobail atá ag feidhmiú sa gceantar atá 

mar bhaill den Fhóram. Tá thart ar fiche ball ann agus is é ‘Fóram Chois Fharraige um 

Pleanáil Teanga’ atá mar theideal ar an gceanneagraíocht. Toghadh Coiste Stiúrtha a bheadh 

ionadaíoch ar na cúig thoghrann atá san LPT chomh maith le bainisteoirí Chomharchumann 

Sailearna agus Chomhlacht Forbartha an Spidéil. I Mí Aibreáin d’eagraigh an Fóram próiseas 

earcaíochta le seirbhísí proifisiúnta pleanála teanga a fhostú. Is é an comhlacht SPT a 

bhuaigh an comórtas agus síníodh conradh bliana idir iad agus an Fóram i Bealtaine 2015. 

 

Buaileann an Fóram le chéile uair sa dá mhí agus an Coiste Stiúrtha go míosúil. Bíonn 

cruinnithe níos minicí ann idir Cathaoirleach agus Rúnaí an Fhóraim le baill foirne SPT.   
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An Limistéar Pleanáil Teanga – Cois Fharraige 

Is ceantar fairsing é an an LPT agus le daonra de 6,277 (3 bl.+) ann (Daonáireamh 2011). 

Síníonn sé ó Chuan Chasla soir go dtí Na Forbacha. 

 

Figiúr 1:  LPT Chois Fharraige 

I Limistéar Pleanála Teanga ( LPT) Chois Fharraige tá cúig thoghrann. Is é an toghroinn an t-

aonad riaracháin is lú ó thaobh riaracháin agus i dtaobh an daonáirimh dhe. Is iad na 

toghranna, ag tosu thiar, ná: 

Toghroinn Ainm Coitianta 

Cill Chuimín Ros a’ Mhíl, Na Mine, An Tulach. 

Sailearna Ó Abhainn Chroimghlinne go Abhainn an Chnoic 

Cill Aithnín Ó Abhainn an Chnoic go Abhainn Bhoth Loiscthe 

An Spidéal Ó Abhainn Bhoth Loiscthe go teorainn Lipe & Dhoire Locháin  

Na Forbacha Na Forbacha 

Tábla 1:  LPT Chois Fharraige - Limistéar Pleanála Teanga  (Na Toghranna) 
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Tá sé tábhachtach go dtuigtear seo cá bhfuil na toghranna seo mar chuid den LPT mar tá 

ábhar na tuarascála bunaithe ar na toghranna.  

3.1 Labhairt na Gaeilge 

Maidir le labhairt na Gaeilge is mar seo atá cúrsaí san LPT:  

Tábla 2: Cainteoirí Laethúla Gaeilge (ón Staidéar Cuimsitheach (SCT), 2007, Nuashonraithe 

2015). Daonáireamh 2011.  

Toghroinn Daonra 

3 

bliana+ 

Cumas 

Gaeilge 

(%) 

Cainteoirí  

Laethúla  

Gaeilge 

 (CLG) 

% CL Cainteoirí 

Laethúla 

Gaeilge (CLG) 

lasmuigh den 

Chóras 

Oideachais 

% CL 

lasmuigh 

den 

Chóras  

Oideach

ais 

Cata-

góir 

Cill 

Chuimín 

1260 1,168 

(92.1%) 

1072 84.5% 876 69.1% A 

Sailearna 1381 1,226 

(88.8%) 

1120 81.0% 891 64.6% A 

Cill Aithnín 956 839 

(87.2%) 

721 75% 584 60.7% A 

An Spidéal 1380 1,139 

(81.8%) 

898 64.6% 732 52.6% B 

Na 

Forbacha 

1256 942 

(74.9%) 

542 43% 301 23.9% C 

Iomlán 6233       

 

3.2 Teaghlaigh san LPT agus Scéim Labhairt na Gaeilge san LPT 

Is éard a bhí (cuireadh deireadh leis i 2011) i Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) ná deontas a 

íocadh le teaghlaigh a chruthaigh, trí chigireacht ó REOG, go raibh an Ghaeilge á húsáid mar 

theanga baile lena bpáistí a bhí faoi bhun 19 mbliana déag. Is iad na tuismitheoirí iad féin a 

chur isteach ar an scéim agus ní chuile thuismitheoir a chur isteach air. Agus an méid sin 

ráite, insíonn na figiúirí dúinn faoi shláinte úsáid na Gaeilge i measc na dteaghlach sna 

toghranna difriúla. 
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Tábla 3: Teaghlaigh agus Scéim Labhairt na Gaeilge (2011) 

Toghroinn Teaghlaigh le páistí in aois 

scoile 

Scéim Labhairt na Gaeilge  

(SLG) 

% SLG 

Cill Chuimín 138 106 76 

Sailearna 159 105 66 

Cill AIthnín 99 50 50 

An Spidéal 167 44 26 

Na Forbacha 130 20 15 

 Líon Iomlán na 

dTeaghlach 

693 325 47 
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3.3 An LPT agus Catagóirí mar a sonraíodh iad i sa Staidéar Cuimsitheach (SC) (2011).  

Tá  Na Forbacha i gCatagóir C,  fágann sin go bhfuil úsáid na Gaeilge sách lag ann. Tá an 

Spidéal i gCatagóir B, is é sin go bhfuil an Béarla ag teacht chun cinn mar theanga an phobail. 

Tá na trí thoghrann eile i gCatagóir A, is é sin go bhfuil an Ghaeilge sách láidir sa gceantar.  

 

Figiúr 2: LPT de réir catagóirí an SCT 

 

3.4 LPT Chois Fharraige agus Catagóirí mar a sonraíodh iad i nDaonáireamh (2011) 

 

Tá an léarscáil (leathanach 10, figiúr a 3))  bunaithe ar fhigiúirí an Daonáirimh (2011). Sa 

léarscáil seo tá na toghranna léirithe de réir 20%-40%, 40%-60% 60%-80% agus  > 80% agus 

bunaithe. Léiríonn sé go bhfuil dhá thoghroinn le leibhéil labhartha na Gaeilge de >80%. Is 

iad sin Sailearna agus Cill Chuimín. Tá An Spidéal agus Cill Aithnín idir 60% agus 80%. Tá na 

Forbacha faoi bhun < 60%  agus > 40%. 
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Ta sé le feiscint go bhfuil difir idir léarscáil an SCT (figiúir 2) agus léarscáil an Daonáirimh 

(figiúr a 3). Is é an míniú atá ar seo ná go n-úsáideann an Daonáireamh figiúirí de <20%, 

20%-40%, 40% - 60%, 60% - 80% agus >80%. Úsáideann an SCT figiúirí bunaithe ar shláinte 

an teanga labhartha i measc an phobail, i.e. 67% (2/3)+ = Gaeilge shláintiúil. 44% - 67% = 

Gaeilge i mbaol agus <44% = Béarla i réim.  

 

Figiúr 3: LPT Chois Fharraige de réir 20-40-60-80% céatadáin de Chainteoirí Laethúla Gaeilge 

Tá an léarscáil thuas le fáil ar shuíomh idirlín Údarás na Gaeltachta . Is áis an-úsáideach an 

suíomh d’aon duine nó grúpa atá ag plé le cúrsaí pleanála teanga. Is é an seoladh le teacht 

ar an léarscáil seo: 

https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3c2ff4d2fc1b49448c176

62f94e23cda 

4. Modheolaíocht an Taighde 

Is é Údarás na Gaeltachta a shocraigh teorainneacha na limistéar pleanála teanga. De bharr 

fhairsingeacht LPT Chois Fharraige ní bheadh sé indéanta suirbhé a dhéanamh ó dhoras go 

doras gan mhór-achmhainní a bheith ar fáil, rud nach raibh. Mar sin, socraíodh ar shuirbhé 

sochtheangeolaíoch a dhéanamh ar thuismitheoirí le páistí faoi bhun 19 mbliana déag 

amháin mar go raibh tábhacht faoi leith ag baint le heolas a bhailiú faoi theaghlaigh. Is ar an 

sciar seo den phobal atá todhchaí na Gaeilge mar theanga baile agus pobail ag brath sna 
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blianta atá amach romhainn.  Chomh maith le sin bhí córas ann le teacht ar na tuismitheoirí 

trí na hinstitiúidí oideachais agus na hionaid cúram leanaí.  

Is suirbhé cuimsitheach a bhí sa suirbhé agus tá buíochas ag dul do na hinstitiúidí oideachais 

agus d'ionaid cúram leanaí a thug an-tacaíocht dúinn leis na ceistneoirí a scaipeadh agus a 

bhailiú.  

Bunscoil Ros a’ Mhíl 

Naíonra Ros a’ Mhíl 

Bunscoil na Tulaí 

Naíonra na Mine 

Coláiste Cholm Cille - Indreabhán 

Scoil Sailearna - An Cnoc 

An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh – Indreabhán 

Coláiste Chroí Mhuire – An Spidéal 

Scoil Éinne - An Spidéal  

Ionad 'Bogha Ceatha' – An Spidéal 

Naíolann An Chéad Eitilt – Na Forbacha 

Naíonra na bhForbacha 

Bunscoil na bhForbacha 

Coláiste na Coiribe – Cnoc na Cathrach & Scoil Náisiúnta Bhearna 

Theastaigh teacht ar na fírící sochtheangeolaíochta a bhaineann leis an teanga sa phobal. I 

measc na gceisteanna taighde bhí: Ce chomh láidir agus atá an Ghaeilge mar theanga baile 

sa gceantar? Cé as d'áitritheoirí an cheantair sa lá atá inniu ann? Cá seasann an Ghaeilge leis 

an nglúin óg? An bhfuil tuismitheoirí a tógadh le Gaeilge ag labhairt na teanga lena ngasúir 

agus muna bhfuil cén fáth nach bhfuil? An bhfuil lucht labhartha na Gaeilge sa cheantar á 

mbá ag daoine ag teacht isteach ar bheagán nó gan Gaeilge ar bith? Dréachtadh ceistneoir 

le 8 leathanach agus 25 ceist ann. Is ar bhonn na neamh-ainmníochta a rinneadh an suirbhé.  

Mar thoradh ar an gceistneoir níl aon duine ná teaghlach inaitheanta agus is staitisticí agus 

tuairimí scríofa amháin atá i gceist. 
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Tá sé tábhachtach le tuiscint gur ar bhonn na féintuarscála a líonadh isteach na ceistneoirí, 

i.e. léiríonn na torthaí dearcadh na bhfreagróirí féin. Is míniú é seo chomh maith ar an 

bhfáth nach ionann na figiúirí i ngach rannóg mar nár freagraíodh chuile cheist ar chuile 

cheistneoir. Tá gá leis na fírící agus na fadhbanna a aithint sula dtéitear i ngleic le réiteach a 

fháil ar na  dúshláin agus ar na fadhbanna sochtheangeolaíochta a imríonn tionchar ar 

shláinte úsáid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh agus pobail san LPT.  Mar a deirtear ‘sula 

dtugtar faoi leigheas a chur ar an othar, ní mór diagnóis chruinn a bheith ag an dochtúir’. 

Dearadh ceistneoir agus scaipeadh é ar na tuismitheoirí trí na hinstitiúidí thuasluaite. 

Tuigeadh ó Dhaonáireamh 2011 go raibh 693 teaghlaigh san LPT le páistí > 3 bliana d'aois 

agus < 19 mbliana. B’shin iad na teaghlaigh go raibh teacht orthu tríd an gcóras oideachais 

agus tríd na trí ionad cúraim leanaí  atá ag feidhmiú sa gceantar. Tugadh cuireadh do 

thuismitheoirí eile le páistí an-óg, trí fhógraí ar an raidió, ceistneoirí a líonadh isteach agus a 

sheoladh ar ais.  

Clóbhuaileadh dhá leagan den cheistneoir agus scaipeadh iad, ceann i nGaeilge agus ceann 

dátheangach. Scaipeadh an leagan cuí de réir pholasaí teanga na n-institiúidí. 

Tapaíodh an deis leis an bpobal a chur ar an eolas faoin bPróiseas Pleanála Teanga. 

Eagraíodh feachtas feasachta faoin togra. Mar chuid den fheachtas feasachta, scaipeadh 

póstaeir sna siopaí áitiúla ó Ros a’ Mhíl soir chuig Na Forbacha, crochadh póstaeir 

uiscedhíonacha taobh amuigh de na scoileanna, bhí míreanna nuachta ar RnaG agus 

foilsíodh altanna sa gCuradh Chonnachta.  

Ag obair ar líon na dteaghlach san LPT de 693 scaipeadh thart ar 700 den leagan Gaeilge den 

cheistneoir agus 460 den leagan dátheangach. De bharr go raibh gach seans ann go raibh 

páistí ag teaghlach a bhí ag freastal ar níos mó ná ionad oideachais amháin, nó ar thrí 

(naíolann, bunscoil agus meánscoil) ionad fiú, agus le rogha leagan (Gaeilge nó 

dhátheangach) a thabhairt dóibh, dáileadh go leor ceistneoirí. Tugadh treoir an-soiléir do na 

teaghlaigh nach raibh ach ceistneoir amháin le líonadh ag gach teaghlach. 

Díríodh an taighde ar na 693 teaghlaigh seo. Tháinig 353 ceistneoir arais, is é sin ráta 

freagartha de 51%. Astu seo bhí sciar acu nach raibh inghlactha de bharr nach raibh aon 

eolas, nó fíorbheagan eolais, tugtha, nó nach raibh cónaí orthu san LPT. D’fhág sin go raibh 

334 ceistneoirí bailí, is é sin ráta freagartha bailí de 48%. Idir aithreacha agus máithreacha, 

ghlac 638 tuismitheoirí páirt sa suirbhé. 

Chomh maith le ceisteanna taighde tugadh deis do na freagróirí a gcuid tuairimí a thabhairt 

maidir le dhá cheist: 

Daoine nua isteach agus foghlaim na Gaeilge agus 

Moltaí maidir le hábhar don Phlean Teanga. 
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Glacadh go fonnmhar leis an deis agus scríobhadh 190 freagra ar gach aon cheann den dá 

cheist. Úsáidfear an t-ábhar seo amach anseo nuair a bheidh an plean teanga dá réiteach 

don cheantar. 

 

5.  Eolas Ginearálta ón Taighde 

5.1. Ceistneoirí líonta de réir toghranna 

 Tábla 4: Ceistneoirí líonta agus bailí de réir toghranna 

Toghroinn Catagóir sa Staidéar 

Cuimsitheach 

Teangeolaíochta 

(SCT, Nuashonruithe 

2015) 

Líon na 

gCeistneoirí 

% % de Dhaonra 

6,525 LPT Chois 

Fharraige 

(Daonáireamh 

2011) 

Cill Chuimín A 38 12.7 1,315          20.2% 

Sailearna A 89 29.7 1,448          22.2% 

Cill Aithnín A 39 13.0 1,000          15.3% 

An Spidéal B 70 23.3 1,450          22.2% 

Na Forbacha C 64 21.3 1,312          20.2% 

   100% 6,525         100% 

Níor luaigh 

Toghroinn 

 34   

Iomlán  334   

Catagóir A ar fad 

le chéile 

A 186 55.4 3,763           57.7% 

 

5.2 Briseadh síos de réir inscne (ceist 2, ceist 3) 

Fir (de réir ceist 2) 310 

Mná (de réir ceist 3)  326.  Fágann sin gur freagraíodh do 16 bhean sa bhreis ar na fir.  

Iomlán Freagróirí  636 
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5.3 Anailís 

Tá scaipeadh líon na bhfreagróirí sásúil go maith. Cé go bhfuil líon Thoghroinn Chill Chuimín 

íseal i gcomparáid leis an sciar den daonra a chónaíonn ann, agus tá % Sailearna, béaldorais, 

ard.  

Nuair a bhreathnaítear ar an mbriseadh síos de réir Chatagóirí A, B, C is 55.4 - 23.3 - 21.3 

líon na bhfreagróirí anseo agus 57.7 - 22.2 - 20.2 briseadh síos an daonra. Feictear nach 

bhfuil mórán difir idir scaipeadh an daonra agus scaipeadh na bhfreagróirí. Dá bhrí sin, is 

féidir a rá go bhfuil líon na bhfreagróirí ionadaíoch ar an scaipeadh daonra atá i gCois 

Fharraige. 

Níl aon difear suntasach idir líon na mban agus líon na bhfear a d'fhreagair. 
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6. Cén áit ar tógadh Muintir Chois Fharraige? Ceist 1   

Tábla 5:  Cén áit ar togadh tuismitheoirí an LPT? 

Áit Líon % 

Gaeltacht Chonamara 357 56.2 

Gaeltacht Eile 22 3.5 

Éire taobh amuigh 

den Ghaeltacht 

193 30.4 

Thar Lear Tíortha 

Béarla 

41 6.5 

Thar Lear eile 17 2.7 

Thar Lear ní fios cén 

áit 

4 0.7 

Iomlán 635 100% 

 

 

Is é sin, go simplí: 

Tabla 5b: Cén áit ar togadh tuismitheoirí an LPT  

An Ghaeltacht  60% 

Éire taobh amuigh den Ghaeltacht 30% 

Thar lear (trí Bhéarla nó eile) 10% 

 

 

Na Forbacha 

Áit Líon % 

Gaeltacht 46 38 
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De réir Toghranna seo mar a tógadh na 

Tuismitheoirí: 

Cill Chuimín 

Áit Líon % 

Gaeltacht Chonamara 49 72 

Gaeltacht Eile 1 1.5 

Éire taobh amuigh 

den Ghaeltacht 

12 17.5 

Thar Lear 6 9 

Iomlán 68 100% 

Tábla 5d:  Cén áit ar togadh tuismitheoirí – 

Cill Chuimín 

 

 

 

Chonamara 

Gaeltacht 

Eile 

5 4 

Éire taobh 

amuigh den 

Ghaeltacht 

62 51.5 

Thar Lear 7 6 

Iomlán 120 100 

Tábla 5e:  Cén áit ar togadh tuismitheoirí 

– Na Forbacha 

Sailearna 

Áit Líon % 

Gaeltacht 

Chonamara 

112 67.5 

Gaeltacht Eile 8 5 

Éire taobh 

amuigh den 

Ghaeltacht 

29 17.5 

Thar Lear 17 10 

Iomlán 166 100 

Tábla 5c:  Cén áit ar togadh 

tuismitheoirí - Sailearna 



 

 

29 

 

 

 

 

LPT Chois Fharraige 

Freagróirí gur de bhunú na Gaeltachta 

(Conamara agus Gaeltacht Eile) iad? 

Áit % 

Cill Chuimín 73.5 

Sailearna 72.5 

Cill Aithnín 64.3 

An Spidéal 52.5 

Na Forbacha 42 

Tábla 5h:  Tuismitheoirí de bhunadh na 

Gaeltachta de réir toghrann 

An Spidéal 

Áit Líon % 

Gaeltacht 

Chonamara 

64 48 

 Gaeltacht Eile 6 5 

Éire taobh 

amuigh den 

Ghaeltacht 

48 36 

Thar Lear 15 11 

Iomlán 133 100 

Tábla 5f:  Cén áit ar togadh 

tuismitheoirí – An Spidéal 

Cill Aithnín 

Áit Líon % 

Gaeltacht 

Chonamara 

48 63 

Gaeltacht 

Eile 

1 1.5 

Éire taobh 

amuigh den 

Ghaeltacht 

19 25 

Thar Lear 8 10.5 

Iomlán 76 76 100 

Tábla 5g:  Cén áit ar togadh tuismitheoirí 

– Cill Aithnín 
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7. Nósmhaireacht agus Cumas Teanga na bhFreagróirí (Ceisteanna 2-7 & 17) 

Tábla 6: An líon daoine gur labhair a mbeirt tuismitheoirí Gaeilge amháin, nó Gaeilge den 

chuid is mó, leo   

Freagróirí le beirt tuismitheoirí a dtóg a dtuismitheoirí iad le Gaeilge nó Gaeilge den chuid 

is mó (as 636 iomlán na bhfreagróirí) 

Líon % 

269 as an iomlán de 636. 42 

As an 269 tuismitheoir seo:   

% acu a labhraíonn Gaeilge amháin nó Gaeilge den chuid is mó lena bpáirtí 70  

29% den 

Iomlán 

% acu a labhraíonn Gaeilge amháin nó Gaeilge den chuid is mó lena bpáistí 92  

39% den 

Iomlán  

% acu a labhraíonn a bpaistí Gaeilge amháin nó Gaeilge den chuid is mó ar 

ais lena dtuismitheoirí 

84 

35% den 

Iomlán 

% acu a labhraíonn a bpáistí Gaeilge amháin nó Gaeilge lena chéile 73 

31% den 

Iomlán 

 

Thuairisc 269 freagróirí, i.e. 42%, gur labhair a mbeirt tuismitheoirí Gaeilge amháin nó 

Gaeilge den chuid is mó, leo 

Astu siúd thuairisc 70% acu (29% den iomlán) gur labhair siad Gaeilge nó Gaeilge den chuid 

is mó lena bpáirtithe.  

Thuairisc 101 teaghlach (33% as 306) a d’fhreagair an cheist, go raibh fear as Gaeltacht 

Chonamara i gcleamhnas le bean as Gaeltacht Chonamara.  
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Maidir le cumas sa Ghaeilge, is mar seo a tuairiscíodh:  

Díobh siúd a tógadh sa nGaeltacht (idir Conamara agus Gaeltacht eile), thuairisc 297 as 341 

gur cainteoirí dúchais iad, is é sin 86%. 

Díobh siúd a tógadh in Éirinn taobh amuigh den Ghaeltacht thuairisc 20% go raibh Gaeilge 

Líofa acu agus 27% go raibh Gaeilge Réasúnta acu 

Díobh siúd a tógadh in Éirinn taobh amuigh den Ghaeltacht thuairisc níos mó ná leath nach 

raibh mórán Gaeilge acu.  

Tábla 7: Cumas labhartha sa nGaeilge 

Tábla 8: Cumas labhartha sa nGaeilge, tuismitheoirí nach ón nGaeltacht iad. 

Cén cumas labhartha sa nGaeilge? Ceist a 17 

 Líon % 

Cainteoir dúchais ón nGaeltacht  314 51.5 

Cainteoir líofa nár tógadh sa nGaeltacht 48 7.9 

Cainteoir réasúnta ach ní líofa 84 13.8 

Cúpla focal nó beagán Gaeilge   91 14.9 

Fíor-bheagán Gaeilge  67 11 

 604 Níos mó na 100% dá 

bharr líofacht i 

dteanga eile 

Cén cumas labhartha sa nGaeilge?   Freagróirí nár tógadh sa nGaeltacht.  Ceist a 17. 

 Líon % 

Cainteoir líofa  38 20.3 

Cainteoir réasúnta ach ní líofa 51 27.3 

Cúpla focal nó beagán Gaeilge   60 32.1 

Fíor-bheagán Gaeilge  38 20.3 
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Tábla 9: Teanga a labhraíonn tuismitheoirí lena chéile. (Iad siúd de bhunadh na Gaeltachta).     

 

 187 100 

Cén teanga a labhraíonn tuismitheoirí lena chéile. (Iad siúd de bhunadh na Gaeltachta).   

Ceist a 4   

 Líon  %  % 

Gaeilge 

amháin  

148 43.7 Gaeilge amháin nó 

Gaeilge den chuid is 

mó  

55.5 

Gaeilge den 

chuid is mó  

40 11.8 

Béarla den 

chuid is mó  

75 21.1 Béarla den chuid is 

mó  

Nó Béarla amháin  

43 

Béarla 

amháin  

74 21.8 

Teanga Eile 2 .6  

 339 100 

Cén teanga a labhraíonn Tuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta lena bpáiste/í.  Ceist 5    

 Líon  %  % 

Gaeilge 

amháin  

177 52.5 Gaeilge nó Gaeilge 

den chuid is mó 

76 

Gaeilge den 

chuid is mó  

79 23.4 

Béarla den 

chuid is mó  

62 18.4 Béarla nó  Béarla den 

chuid is mó 

24 

Béarla 

amháin  

19 5.6 
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Tábla 10: An teanga a labhraíonn tuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta  lena ngasúr  

Sa chás seo, cuireadh dhá cheist maidir leis an bpáiste is sine agus an páiste is óige. Ní raibh 

aon athrú suntasach ach idir an dá fhreagra ach cibé athrú a bhí ann is i dtreo níos mó 

Gaeilge a bheith á labhairt leis an bpáiste is óige.  

Tábla 11: An teanga a labhraíonn tuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta  lena ngasúir  

 

 

Tábla 12: An teanga a labhraíonn páistí (gach cineál tuismitheoir) lena chéile 

Cén teanga a labhrann na gasúir lena chéile? Ceist 6  (de réir Toghranna) 

 Cill 

Chuimín 

Sailearna Cill 

Aithnín 

An 

Spidéal 

Na 

Forbacha 

Níl 

Toghroinn 

luaite 

Iomlán 

Gaeilge nó 

Gaeilge is mó 

19 

(68%) 

47 

(66.2%) 

18 

(53%) 

19 

(30.6%) 

3  

(5.4%) 

13 119 

(42.7%) 

Béarla/ Béarla 

is mó 

9  

(32%) 

24 

(33.8%) 

16 

(47%) 

43 

(69.4%) 

53 

(94.6%) 

15 160 

(57.3%) 

 

 

 337 100   

Cén teanga a labhraíonn a bpáiste/í  le tuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta Ceist a 6 

 Líon  %  % 

Gaeilge amháin  158 45 Gaeilge nó Gaeilge den 

chuid is mó 

66 

Gaeilge den chuid is mó  74 21 

Béarla den chuid is mó  58 16 Béarla nó  Béarla den 

chuid is mó 

20 

Béarla amháin  13 4 

 303 86   
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8. Cinneadh maidir le teanga a labhairt  (Ceist a 8) 

Seo a leanas torthaí ar an gceist: 

Tábla 13: Cinneadh maidir le teanga le labhairt le gasúir 

 

Tábla 14: Cinneadh maidir le teanga le gasúir (tuismitheoirí de bhunú na Gaeltachta) 

 

Tábla 15: Cinneadh maidir le teanga le gasúir (Cainteoirí líofa Gaeilge nach ón nGaeltacht 

iad) 

 

 

An ndearna tuismitheoirí cinneadh d’aon turas maidir le cén teanga/acha a labhródh tú/sibh 

le do/bhur bpáiste/í?  Gach freagróir. Ceist 8 

 Líon % 

Rinne  342 55.5 

Ní dhearna  274 44.5 

 An ndearna tuismitheoirí cinneadh d’aon turas maidir le cén teanga/acha a labhródh 

tú/sibh le do/bhur bpáiste/í?  Tuismitheoirí ón nGaeltacht 

 Athair   Máthair 

Rinne  91 (64%) 116 (69%) 

Ní dhearna  52 (36%) 52 (31%) 

An ndearna  tuismitheoirí cinneadh d’aon turas maidir le cén teanga/acha a labhródh siad 

lena bpáiste/í?  Cainteoirí líofa ó taobh amuigh den Ghaeltacht 

 Athair   Máthair 

Rinne  17 (71%) 20 (80%) 

Ní dhearna  7 (30%) 5 (20%) 
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8.1 Anailís ar na Ceisteanna faoi Chinneadh 

Tá cinneadh á thógáil in a lán teaghlach an Ghaeilge a labhairt. Cé go bhfuil an % ard ag 

cainteoirí dúchais atá i gcleamhnas le chéile tá % níos airde arís ann sa chás go roghnaíonn 

cainteoir líofa a d'fhoghlaim an teanga an Ghaeilge a bheith mar theanga baile.  

Tá sciar suntasach de mhuintir na Gaeltachta ag labhairt na Gaeilge sa mbaile agus gan aon 

chinneadh á dheanamh, díreach gurb í teanga a muintire í agus gurb é sin an rud nádúrtha.  

Sa chás go bhfuil Béarla á labhairt sa bhaile ní dhéanann cainteoirí aonteangacha Béarla 

cinneadh dá laghad mar nach bhfuil cinneadh le déanamh ach is léir freisin go leor teaghlach 

teanga-mheasctha nach ndéantar cinneadh iontu agus is Béarla a thagann chun cinn anseo. 
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9. Cén fáth gur tógadh cinneadh Gaeilge a labhairt? (Ceist a 9) 

San iomlán níor tuigeadh go cruinn a raibh i gceist leis seo. Tugadh 8 bhfáth agus iarradh 1, 

2, 3 a chur lena rogha 3 cinn in ord tábhachta. Thug go leor 1, 2 nó 3 do gach ceann de na 8 

gcinn. Fós féin is féidir eolas a ríomh ó na freagraí. Tá 3 phointe chun tosaigh ar an gcuid 

eile, is iad sin, mar gurb í teanga chumarsáide mo mhuintire, an teanga is nádúrtha dom 

agus an teanga is mian liom labhairt. Is beag tacaíochta a fuair tábhacht an bhuntáiste 

eacnamaíochta ná leanúnachas an cheantair mar cheantar Gaeltachta. 

Nuair a scagtar na tuistí seo de réir cumais sa teanga is mar a chéile a bheag nó a mhór na 

cainteoirí dúchais agus na foghlaimeoirí líofa ach go gcuireann na foghlaimeoirí líofa 

tábhacht 'an teanga a labhrann mo pháirtí' in áit 'teanga mo mhuintire'. 

Tábla: Líon marcanna maidir leis an bhfáth go ndearnadh cinneadh Gaeilge a labhairt le 

gasúir (Ceist a 9) 

  Tábla 16: Cén fáth gur tógadh cinneadh Gaeilge a labhairt 

Fáth Líon a thug 

marc 

Is í an teanga is mian liom labhairt le mo 

ghasúir 

132 

Is í an teanga is nádúrtha dom labhairt le mo 

ghasúir 

128 

Is í an teanga a labhrann mo mhuintir ar fad 127 

Tá buntáiste oideachais ag baint leis an 

nGaeilge 

69 

Is í an teanga a labhrann mórán chuile 

theaghlach sa gceantar 

60 

Is í an teanga a labhrann mo chéile den chuid 

is mó 

38 

Tá buntáiste eacnamaíochta leis an nGaeilge 18 

Is mian liom cur le leanúnachas teanga na 

Gaeltachta 

6 
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10.  Cén fáth gur tógadh cinneadh Béarla a labhairt? (Ceist a 10) 

Bhain na deacrachtaí céanna le freagraí na ceiste seo le Ceist a 9. Go leor a thug 1, 2 nó 3 do 

gach pointe. Mórán mar an gcéanna le pátrún na bhfáthanna go labhrann tuistí Gaeilge a bhí 

na freagraí. Arís bhí fáthanna oideachasúla agus eacnamúla sa 5ú agus 7ú áit faoi seach agus 

ba é tuairim na dtuistí nár bhain an fáth mórán le Béarla a bheith in úsáid ag teaghlaigh eile 

sa cheantar.  

Nuair a chuirtear cumas sa Ghaeilge i gcomparáid le freagróirí Cheist a 10 thug an líon 

chainteoirí dúchais Gaeilge chuile chúis le fios - beagáinín níos mó ag cur tic le 'sin a 

labhrann mo pháirtí' agus 'buntáiste oideachais an Bhéarla'. Is beag ar fad Cainteoir Líofa a 

d'fhoghlaim Gaeilge a líon isteach an cheist seo - ní mórán acu a roghnaíonn gasúir a thógáil 

trí Bhéarla. Maidir leosan gan mórán Gaeilge, labhrann siad Béarla mar go bhfuil siad 

compórdach sa teanga sin agus sin an teanga a labhrann a muintir. 

Tábla: Líon marcanna maidir leis an bhFáth go ndearnadh cinneadh Béarla a labhairt le 

gasúir (Ceist a 10) 

 Tábla 17: Cén fáth gur tógadh cinneadh Béarla a labhairt 

Fáth Líon a thug 

marc 

Is í an teanga is nádúrtha dom labhairt le mo 

ghasúir 

94 

Is í an teanga a labhrann mo mhuintir ar fad 90 

Is í an teanga a labhrann mo chéile den chuid 

is mó 

57 

Is í an teanga is mian liom labhairt le mo 

ghasúir 

56 

Tá buntáiste oideachais ag baint leis an 

mBéarla 

49 

Is í an teanga a labhrann mórán chuile 

theaghlach sa gceantar 

36 

Tá buntáiste eacnamaíochta leis an mBéarla 34 
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11.Cúram Leanaí.  Ceisteanna 11, 12, 13. 

Tábla 18. Cúram Leanaí 

Cé a thugann aire do na páistí nuair nach mbíonn siad ar Scoil/Naíonra? (Ceist 11)      

 Líon % 

Muid féin sa mbaile  177 54.3 

Mamó – Daideo  63 19.3 

Duine Áitiúil  38 11.7 

Naíolann / Eile 29 8.9 

Gaol(ta) Eile  17 5.2 

Au Pair  2 .6 

Iomlán 333 100 

 

Tábla 19. Cén teanga a labhraítear le páistí sa gcás go dtugtar aire dóibh sa mbaile?  

Má tá aire á thabhairt do na páistí sa mbaile, cén teanga a labhraítear leo? (Ceist a 12)      

 Líon % 

Gaeilge amháin  102 36.6 

Gaeilge den chuid is mó  61 21.9 

Béarla den chuid is mó   74 26.5 

Béarla amháin  40 14.3 

Teanga(cha) eile  1 0.4 

Iomlán 279 100 

 

Nóta maidir le Tábla 19. Ar an gcéad fhéachaint is cosúil ó na figiúirí do Naíolanna a bheith 

sách íseal ach le heolas a chur isteach maidir le Naíolann bhí an bosca 'eile' le ticeáil. Maidir 
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le Ceist a 12 ní raibh soiléir gurb éard a bhí uainn ná 'má thagann duine isteach sa teach 

chun aire a thabhairt do ghasúir, cén teanga a labhraítear?' mar go bhfuil a fhios againn ó 

Cheisteanna 4-7 cén teanga a labhraíonn tuistí agus gasúir. Líon mórán chuile dhuine Ceist a 

12, 279 as 333, dá bhrí sin, níl aon mhór-eolas anseo dúinn. 

 

Tábla 20: Cén teanga a labhraítear leis na páistí nuair atá cúram leanaí ar siúl lasmuigh den 

bhaile? 

Má tá aire á thabhairt do na páistí taobh amuigh den teaghlach, cén teanga a labhraítear 

leo san ionad seo? (Ceist 13) 

 Líon % 

Gaeilge amháin  99 47.6 

Gaeilge den chuid is mó   44 21.2 

Béarla den chuid is mó   45 21.6 

Béarla amháin  18 8.7 

Iomlán  206 100 

 

Maidir le Ceist a 13, is léir % sách ard ar siúl trí Ghaeilge (69%) agus Cois Fharraige ar fad san 

áireamh. Bheadh gach uile chineál cúram leanaí i gceist anseo - feighlíocht linbh ócáidiúil 

istoíche mar aon le Naíolanna agus eile. 

11. 1 Tuairimí Scríofa (Ceist a 25) a thagair don réimse seo (agus Naíonraí san áireamh): 

Iarradh go leagfaí béim ar an réimse. Deir tuismitheoir go mba 'chóir nós na Gaeilge agus 

Gaeilge mhaith a bheith sna Naíonraí' agus duine eile gur ghá 'nós an Bhéarla sna crèche-

anna a athrú'. 'Chabhródh oiliúint ar Stiúrthóirí (Naionraí/Naíolanna)' a dúirt duine eile. 

Moladh go mbeadh i bhfad níos mó imeachtaí teaghlaigh don 'mháthair agus páiste in 

éineacht' chomh maith. Moltar go bhféachfaí ar 'Club iar-scoile sa scoil seachas Naíolann' 

(an scoil a úsáid go dtí a 5.30/6pm). 

Luaigh beirt cur chuige an dá Naíonra san ITT - duine ina choinne agus a mhalairt ar fad ag 

duine eile ag rá go bhfuil 'Naíonra ar leith do na cainteoirí dúchais ina chabhair 

fhadthéarmach'.  
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12. Imeachtaí Sóisialta na nGasúr Ceisteanna 14,15,16 

  Tábla 21: Imeachtaí Sóisialta na nGasúr. 

Caitheamh Aimsire Líon  

Cumann Lúthchleas Gael 208 

Rugbaí/Sacar 110 

Snámh 160 

Ealaíon 56 

Ceol & Damhsa 140 

Club Óige 45 

Eile  

Spórt - Cispheil, Cearáité, Dornálaíocht, Gleacaíocht, Haca, Judó, Leadóg 

Bhoird, Liathróid Láimhe, Marcaíocht ar chapall, Rothaíocht, Rámhaíocht, Ceol 

eile, Veidhlín, Canadh & Amhránaíocht, Damhsa eile, Drámaíocht, Coderdojo, 

Sábháilt Uisce, Tuismitheoirí na Gaeltachta 

60 

 

Sa chuid thiar de Chois Fharraige is mó atá Imeachtaí trí mheán na Gaeilge ach ní go 

hiomlán. Cuireadh Rugbaí agus Sacar le chéile agus Ceol agus Damhsa agus tá meascán sna 

% dá bhrí seo. De réir mar a théitear soir trí Chois Fharraige is ea a mhéadaítear úsáid an 

Bhéarla. Tá líon ard gasúr ag dul isteach go Gaillimh agus i mBéarla amháin atá siad seo. Tá 

mionlach suntasach ag taisteal siar an bóthar chomh fada leis an gCeathrú Rua, Casla agus 

na hOileáin ag imeachtaí éagsúla. 
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 Tábla 22: Imeachtaí Sóisialta na nGásúr. Cén Teanga? 

Ionad Cur chuige Teanga ó thaobh % 

Cnoc 

(PríomhIonad 

Cheantar Chois 

Fharraige Thiar) 

Meastar na himeachtaí eagsúla a bheith idir 95% agus 55% trí mheán na 

Gaeilge. Is cosúil roinnt Béarla a bheith in imeachtaí áirithe. 

An Spidéal Idir 75% agus 30% trí mheán na Gaeilge. Cuid mhaith, mar sin, trí mheán 

an Bhéarla dar le tuistí. 

 

Na Forbacha Idir 40% agus 14% trí mheán na Gaeilge. Cuid mhaith de na himeachtaí 

anseo trí Bhéarla ach fós Gaeilge in úsáid seachas mar atá níos faide soir 

arís. 

 

Tuairimí i leith Imeachtaí don Óige le fáil i Mír a 20. 

 

13. Cumas na bhFreagróirí sa nGaeilge Ceist 17 

Tábla 23: Cumas na bhFreagróirí sa nGaeilge 

 

Cumas labhartha sa nGaeilge. 

 Líon  % 

Cainteoir dúchais ón nGaeltacht  295 52.4 

Cainteoir líofa nár tógadh sa nGaeltacht 45 8 

Cainteoir réasúnta ach ní líofa 80 14.2 

Cúpla focal nó beagán Gaeilge agam  83 14.7 

Fíor-bheagán Gaeilge  55 9.8 

 558 100 
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Tábla 24: Cumas na bhFreagróirí sa nGaeilge de réir Toghranna 

  Cill 

Chuimín 

Sailearna Cill 

Aithnín 

An 

Spidéal 

Na 

Forbacha 

Níl 

Toghroinn 

luaite 

Iomlán 

618 

Cainteoir 

Dúchais 

45  

(65%) 

116 

(70%) 

49 

(63%) 

60 

(45%) 

28 

(24%) 

22 320 

(52%) 

Cainteoir 

Líofa 

 6 

(9%) 

15 

(9%) 

5 

(6%) 

16 

(12%) 

4 

(3%) 

5 51 

(8%) 

 Réasúnta 

ach ní Líofa 

 10 

(14%) 

 8 

(5%) 

 11 

(14%) 

22 

(16%)  

29 

(24%)  

 5 85 

(14%) 

  

Cúpla Focal   5 

(7%) 

17 

(10%)  

 6 

(7%) 

 22 

(16%) 

 36 

(30%) 

 8 94 

(15%) 

  

Fíor-

bheagán  

 3 

(4%) 

 10 

(6%) 

 7 

(9%) 

 14 

(11%) 

 22 

(18%) 

 12  68 

(11%) 

 

Is é sin beagán le cois 60% a thuairiscíonn gur cainteoirí dúchais nó líofa iad. 

I dToghroinn Chill Chuimín faightear an céatadán is mó de chainteoirí dúchais agus líofa – 

68.4%. 

Sna Forbacha faightear an céatadán is lú de chainteoirí dúchais agus líofa – 26.6%. 

Sa Spidéal faightear an céatadán is airde de chainteoirí líofa nach ón nGaeltacht iad – 11.3%. 

 Níl Gaeilge líofa ach ag 20% de dhaoine nua isteach. 
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Tábla 25: An Ghaeilge sa teaghlach (cainteoirí líofa) 

Líon na nDaoine atá Líofa sa nGaeilge  (60% de na freagróirí) 

% daoine atá líofa i nGaeilge 60% 

astu seo, an % a labhraíonn Gaeilge lena bpáirtí 58% = 35% den 

iomlán 

astu seo, an % a labhraíonn Gaeilge lena bpáiste is sine 83% = 50% den 

iomlán 

astu seo, an % a labhraíonn Gaeilge lena bpáiste is óige 83% = 50% den 

iomlán 

astu seo, an % a dá bpáistí  labhraíonn Gaeilge lena 

dtuistí (páiste is sine) 

74.4% = 45% den 

iomlán 

astu seo, an % dá bpáistí  labhraíonn Gaeilge lena dtuistí 

(páiste is óige) 

73.7% = 44% den 

iomlán 

astu seo, an % dá bpáistí  labhraíonn Gaeilge lena chéile  64% = 38% den 

iomlán 

 

 

14. Ceist a 5: 'An Teanga a labhraíonn Tuistí le Páistí' agus Ceist a 7: 'An Teanga a 

labhraíonn Páistí eatarthu féin' le béim ar 'Gaeilge Amháin' mar chur chuige thar 'Gaeilge 

den chuid is mó' 

Léiríonn Tábla a 26 gur fearr an cur chuige ag tuistí fanacht le 'Gaeilge amháin' agus iad ag 

labhairt le gasúir. Sa chás gurb í 'Gaeilge amháin' a labhraíonn na tuistí le gasúir i 98% de 

fhreagraí tá an láimh in uachtar ag Gaeilge mar theanga idir na gasúir féin. Fiú nuair is 

'Gaeilge amháin' ag an athair nó ag an máthair bíonn breis 90% de na gasúir ag labhairt na 

Gaeilge eatarthu féin.  

Tagann an Béarla chun cinn má thugtar áit ar bith dó (mar a tharlaíonn le 'Gaeilge den chuid 

is mó') mar a fheictear 57-62% de na gasúir ag iompú ar an mBéarla mar theanga eatarthu 

féin. 
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Tábla 26: "Gaeilge Amháin' á labhairt ag Tuistí versus 'Gaeilge den chuid is mó' 

Teanga a 

labhraíonn Tuistí 

le Gasúir 

Teanga a 

labhraíonn páistí 

eatarthu féin: 

Gaeilge amháin 

Teanga a 

labhraíonn páistí 

eatarthu féin: 

Gaeilge den chuid 

is mó 

Teanga a 

labhraíonn páistí 

eatarthu féin: 

Béarla/Béarla 

den chuid is mó 

Gaeilge amháin 

ón Athair 

71% 21% 8% 

Gaeilge amháin 

ón Máthair 

73% 21% 6% 

Gaeilge amháin 

ón Máthair agus 

Athair 

80% 18% 2% 

Gaeilge den chuid 

is mó: Athair 

8% 35% 57% 

Gaeilge den chuid 

is mó: Máthair 

7% 31% 62% 
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15. Daoine Nua Isteach agus Foghlaim na Gaeilge Ceisteanna 18, 19, 20 

Cabhair do Fhoghlaimeoirí Fásta 

Bhain ceisteanna a 18 agus a 19 leo sin a d'fhoghlaim Gaeilge go maith (18) agus nár 

fhoghlaim (19). Baineann Ceisteanna a 20/25 leis seo chomh maith mar nocht leath na 

bhfreagróirí tuairimí faoi fhoghlaim na Gaeilge ag daoine fásta agus tá sin san áireamh 

anseo. Freisin tá SPT tosaithe ar agallaimh a chur ar fhoghlaimeoirí éagsúla a bhfuil líofacht 

áirithe bainte amach acu ó tháinig siad chun cónaí i gConamara. 

 

Ceist a 18: Daoine a d'fhoghlaim an Ghaeilge go maith 

35 duine a dúirt gur chuidigh ranganna Gaeilge sa Ghaeltacht leo féin. Cé go bhfuil figiúr i 

bhfad níos airde ann a deir (Ceist a 19) nár éirigh leo i ranganna Gaeilge, fós féin is é seo an 

fachtóir is mó Gaeltachta a thugann Gaeilge dóibh. Is in áit eile in Éirinn agus sa scoil an áit is 

mó (83 duine) inar fhoghlaim daoine Gaeilge ach seo na torthaí eile (agus cuid acu luaite ag 

na daoine céanna). Faoi láthair (tús 2016), tá SPT i mbun tuilleadh taighde maidir leis an 

gceist seo d’fhonn teacht ar shamplaí den deachleachtas.  

 Tábla 27: Cár fhoghlaim na Cainteoirí Líofa nó Réasúnta Líofa an Ghaeilge? 

 

Cár fhoghlaim siad an Ghaeilge?  (Cainteoirí Líofa nach ón nGaeltacht iad)   Ceist 18 

 Líon  

Ar Scoil taobh amuigh den Ghaeltacht  83 

Ranganna sa nGaeltacht 35 

Trí Phósadh 26 

Coláistí Samhraidh (agus na freagróirí in aois níos óige) 25 

Ón bPobal áitiúil 19 

Ó chairde 5 

Eile (Obair, Cúrsaí 3ú Leibhéal, etc)   
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17. Daoine Nua Isteach nár éirigh leo an Ghaeilge a shealbhú. Ceist a 19 

76 a mhaígh gur fhreastail siad ar ranganna Gaeilge agus nár éirigh leo. Bhain an oiread 

céanna (73) triail as Gaeilge a labhairt le daoine níos líofa ná iad féin. Thriail dornán eile ag 

an Ionad Oibre.  

Tábla 28: Iarrachtaí a rinne daoine nár éirigh leo a bheith líofa an teanga a fhoghlaim sa 

Ghaeltacht 

 

Anailís ar cheisteanna 18 & 19: Maidir le cumas sa Ghaeilge a thabhairt d'fhoglaimeoirí, is é 

an fachtóir is mó a imríonn dea-thionchar ná dea-chaighdeáin Ghaeilge a bheith i scoileanna 

ar fud fad na Galltachta, agus taithí a bheith ag go leor daoine ar choláistí samhraidh. Ó 

tharla an oiread de mhuintir na hÉireann a bheith ag teacht chun cónaithe go Cois Fharraige 

tá an gné seo tábhachtach ach ní leor é.  

Maidir le foghlaimeoirí Gaeilge ag teacht go Cois Fharraige, is próiseas sealbhaithe teanga 

dea-eagraithe, istigh sa nGaeltacht féin, an rud is mó a théann i bhfeidhm orthu mar aon le 

tacaíocht neamhfhoirmeálta an phobail. Faraoir níl ag éirí le ranganna Gaeilge mar atá agus 

níl aon chóras cuimsitheach ann le breith ar dhaoine nua isteach. Is gá tochailt níos doimhne 

le breith ar na cúiseanna atá leis an easnamh agus tá seo thíos i dtuairimí na bhfreagróirí 

(Ceisteanna Oscailte a 20 & a 25).  

Mar atá ráite i 14. thuas, caitheadh am ag cur agallaimh ar dhaoine nua isteach a bhain 

líofacht sa Ghaeilge amach ó tháinig siad chun cónaithe anseo. Rinneadh seo le teacht ar 

eolas maidir leis na modhanna is éifeachtaí foghlamtha Gaeilge.  

 

  

Inis faoi iarrachtaí a rinneadh chun Gaeilge a fhoghlaim Ceist 19 

 Líon 

Cúrsa Gaeilge / Ranganna sa nGaeltacht  76 

Labhairt le daoine níos cumasaí ná mé féin 73 

Labhairt le comh-oibritheoirí 18 

Eile (Obair, Cúrsaí 3ú Leibhéal, etc)  38 
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Ceisteanna Oscailte: Ceist a 20 agus míreanna as freagraí do Cheist a 25 a bhaineann le 

Foghlaimeoirí Fásta 

Thug 188 duine freagra scríofa ar Cheist a 20 agus seo thíos achoimre ar a ndúirt siad: 

Thar aon abairt eile is dóigh go gcuimsíonn ‘It’s too easy to speak English’ an staid mar atá. 

Ar thaobh na ndaoine nua isteach is léir go gcliseann ar an misneach tar éis tamaill ar an dá 

leibhéal: (a) iarrachtaí a dhéantar Gaeilge bhriste a labhairt go sóisialta agus (b) an córas 

ranganna, ciorcail chomhrá, etc - níl sé ag obair go sásúil. Ó thaobh na gcainteoirí líofa agus 

dúchais de, tá an dea-thoil ann agus tacaíocht don chabhair atá ag teastáil ó na daoine nua. 

Tá gá le spreagadh cinnte a bheith ann chun an teanga a fhoghlaim ach córas tacaíochta an-

ghairmiúil áitiúil freisin chun go dtarlóidh an fhoghlaim sa chás go bhfuil an toil chun 

foghlama ann. 

Moltaí i dtaobh na bhFoghlaimeoirí Fásta: Rinneadh cuid mhór moltaí praicticiúla faoi na 

cinnteidil seo a leanas: 

(a) Tacaíocht do Fhoghlaimeoirí a Phleanáil ag Leibhéal an 

Cheantair/LPT/Reígiúin/Chonamara  

(b) Córas Poiblíochta Cuimsitheach i dtaobh na Tacaíochta 

(c) Leas a bhaint as Idirlíon, Teicneolaíocht, Raidió agus Teilifís don Fhoghlaim 

(d) Dearcadh agus Cur Chuige na nDaoine Nua féin  

(e) Cabhair an Phobail a eagrú i leith na bhFoghlaimeoirí - 'gan bheith ró-sciobtha Béarla a 

labhairt' (a deir tuismitheoir amháin) agus Moltaí praicticiúla maidir le Cainteoirí Líofa ag 

cuidiú le Foghlaimeoirí 

(f) Céard is féidir a dhéanamh le linn Am Scoile (timpeall ar na Scoileanna)? 

(g) Ranganna Féin le nó gan Scrúdú ceannchúrsa 

(h) Ranganna le Scrúduithe ceannchúrsa nó Cáilíochtaí a bhaint amach 

(i) Ranganna ceangailte le Sainspéis/ Spórt/ etc 

(j) Nuálaíocht a bheith ag gabháil le chuile shórt. 

(k) Clubanna Sainspéise  

(l) Costas - saor go leor 

(m) Tacaíocht Fhoirmeálta do Thuistí ar Thosú a gcuid gasúr ar scoil 

(n) Saol poiblí - Siopaí, Gnólachtaí, Ionaid Leighis - Polasaí a bheith iontu an Ghaeilge mar 

theanga réamh-shocruithe 
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17. Na Meáin Chumarsáide Ghaeilge Ceisteanna a 21, 22 

Tábla 29: Léamh ábhair i nGaeilge 

 

Sna tuairimí scríofa tagraíodh do thábhacht na léitheoireachta sa Ghaeilge. Cáineadh 

easnamh sa líon leabhar atá ar fáil don aos óg, go háirithe iad sin os cionn 8 mbliana d'aois. 

Tuigeadh an tábhacht ollmhór atá le leitheoireacht ó thaobh shealbhú na teanga sa réimse 

saibhris agus cruinnis. Iarradh go mbeadh nuachtáin agus nuachtlitreacha áitiúla ann trí 

Ghaeilge. Iarradh go ndéanfaí infheistíocht sna meáin chumarsáide. 

 Tábla 30: Éisteacht le Raidió na Gaeltachta 

Laghdaíonn an cleachtas éisteachta de réir mar a théitear soir i gCois Fharraige. An 3 

phointe eile is mó: (a) Ba chóir an t-easnamh iomlán i dtaobh chláracha chun cuidiú le 

foghlaim na Gaeilge a líonadh, mar atá luaite thuas i dtaobh chuidiú le Foghlaimeoirí 

(baineann seo le TG4 freisin), (b) go gcraolfadh siopaí agus gnólachtaí poiblí agus pobail go 

mbíonn an raidió ar siúl acu Raidió na Gaeltachta agus (c) tuilleadh airde a thabhairt ar an 

Óige. 

 

 

Cé chomh minic ‘s a léann tuismitheoirí ábhar i 

nGaeilge? 

Líon % 

Go minic  211 31.7 

Go hannamh  240 36 

Riamh  165 24.8 

Cé chomh minic ‘s a éistíonn tuismitheoirí le Raidio na Gaeltachta  Cuir X sa mbosca cuí.  

 Líon % 

Go minic  268 43 

Go hannamh  172 28 

Riamh  183 29 
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18. An Ghaeltacht Amach Anseo Ceist a 24 

Tábla 31: Tuairimí faoi thabhacht na Gaeltachta 

 

Tá tacaíocht de 93% á léiriú anseo agus is go pearsanta a cuireadh an cheist is é sin, 'duitse, 

cé chomh tábhachtach is atá sé go mbeidh Cois Fharraige ina Ghaeltacht amach anseo'. Is 

tacaíocht an-mhór é seo chun gnímh chun Plean Teanga a réiteach agus a chur i bhfeidhm. 

 

Táthar á rá go mb’fhéidir nach mairfidh an Ghaeltacht, cé chomh tábhachtach is atá sé do 

thuismitheoirí go mbeidh an ceantar seo ina Ghaeltacht amach anseo?  

 Líon % 

An-tábhachtach  431 69 

Tábhachtach  148 24 

Ar bheagán tábhacht  30 5 

Níl sé tabhachtach domsa  12 2 



 

 

50 

 

19. Moltaí faoin bPlean Teanga Ceist 25 

 

I gCeist a 25 iarradh ar dhaoine a dtuairimí a thabhairt faoin bPlean Teanga. Sna freagraí 

thagair daoine chomh maith do Ranna Rialtais, Údarás na Gaeltachta agus don 'Ghaeltacht 

Oifigiúil'. Seo achoimre ar na tuairimí: 

 

a) Próiseas na Pleanála Teanga agus Pleananna Teanga eile 

Moladh go leanfaí ag bailiú tuilleadh eolais ón bpobal, sa dá threo (ón gcoiste agus ar ais 

chucu) ach moladh freisin go seachnófaí ‘elitism’ agus go gcoinneofaí 'an chosmhuintir 

rannpháirteach'. 

Is gá ‘gníomhú’ agus an mbeidh na hacmhainní ann? Léiríodh mí-shástacht nár tharla 

dóthain le Plean an Spidéil. 

‘Thar aon ní, bímis réalaíoch. Ní bheidh cúrsaí mar a bhí ach (tá) 80% insroichte.'  

  

b) An Stát/Roinn Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG)/Údarás na Gaeltachta 

agus Airgead Stáit 

Go ndéanfadh an Stát 'ceannaireacht a thaispeáint'. D'iarr tuismitheoir amháin 

'aithbhreithniú iomlán ar an Údarás & REOG'. Léiríodh buairt faoi scéimeanna oideachais an 

Údaráis agus go mba cheart 'scéimeanna a bhunú do dhaoine óga in earnáil na 

teicneolaíochta – iad ag fágáil na Gaeltachta i ngeall ar an easpa seo'. 

(i) Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) luaite go minic agus teastaíonn é a fháil ar ais mar go 

mbíodh an t-airgead ag dul chucu sin a labhraíonn Gaeilge - 'níl siad siúd atá ag labhairt na 

Gaeilge ag fáil pingin rua.'  

(ii) Léirítear buairt faoi dheontais a bheith ag dul chuig dreamanna 'nach gcomhlíonann 

riachtanas teanga'. 

c) Gaeltacht Oifigiúil 

Maidir leis an mbeagán a luaigh seo iarradh go leagfaí an bhéim san áit ina bhfuil an 

Ghaeilge á labhairt.  

c) Eagraíochtaí Gaeltachta 
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Mar atá thuas gur Ghaeilge amháin a bheadh i gceist mar chur chuige. Tá tuiscint ag an Óige 

ar fad ar an nGaeilge ó na scoileanna agus, dá bhrí sin, ní call a bheith 'ag brú Béarla'. 

20. An Óige - Tuairimí / Moltaí na bhFreagróirí faoi Scolaíocht & faoi Riachtanais na 

gCainteoirí Óga Dúchais agus na hÓige  

 

20.1 Cainteoirí Óga dúchais 

Tá sé le léamh go sonrach go bhfuil cabhair an phobail agus na scoileanna ar fad ag teastáil 

lena chinntiú go saibhrítear Gaeilge na ndaoine óga. "Ná bímis ag déanamh Béarla as an 

nGaeilge” a deir tuismitheoir. Is gá leanacht go tréan leis an nós Gaeilge amháin a labhairt 

ag baile, sa teaghlach cé go n-aithnítear an nós a bheith faoi bhrú. 

Thíos tá na tuairimí faoin gcóras scolaíochta. Iarrtar tacaíocht sa réimse an-mhór a 

tharlaíonn lasmuigh-de-am-scoile - polasaí agus cur chuige Gaeilge amháin a bheith ag lucht 

spóirt agus lucht sainspéise. Theastódh go mbeadh deis ag an Óige leas níos iomláine a 

bhaint as Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge (Coláistí Gaeilge), ar bhonn cónaitheach fiú.  

Moladh chomh maith an Óige a bheith mar chuid den phróiseas pleanála teanga 'trí fhiafrú a 

bhfuil uathu'. 

20.2 Tuairimí i Leith Scoileanna agus Cúrsaí Oideachais 

Cé nár iarradh tuairimí i leith scolaíochta agus oideachais, rinneadh os cionn 50 moladh. Is 

foghlaim, saibhriú agus nós labhartha na teanga na téamaí a bhí ag tuistí. Léiríodh buairt faoi 

easnaimh agus deacrachtaí ag an dá leibhéal, go háirithe sna meánscoileanna. Tuigeadh do 

na scoileanna atá ag iarraidh freastal ar na teaghlaigh ar fad agus córas náisiúnta oideachais 

a chur i bhfeidhm ina scoileanna féin.   

(a) Cainteoirí Dúchais 

Ba cheart cur chuige a bheith ann gur orthu seo go príomha, na cainteoirí dúchais, ba chóir 

an córas uile a bheith dírithe, le hoideachas lánGhaeilge' ag teastáil ón Naíonra go 

hArdteist'.   

Síleadh go bhféadfaí scoileanna ina mbeadh Gaeilge amháin mar theanga oibre agus 

sóisialta a bhaint amach trí pholasaí teanga, trí mhúinteoirí a bheith ag cur an pholasaí i 

bhfeidhm, trí chaighdeán Gaeilge na ngasúr a ardú, trí mhúinteoirí le Gaeilge líofa amháin 

(agus canúint Chonamara amháin fiú) a fhostú, trí áiseanna teagaisc, leabhra cuí, etc a 

bheith ar fáil. Chomh maith chuirfí béim ar bhród as an teanga agus feasacht ina taobh a 

ardú. Ar an láimh eile tuigeadh go bhfuil tacaíocht agus infheistíocht de dhíth sna 

meánscoileanna mar go mbíonn 'brú aisteach ón mBéarla'.  
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(b) Polasaí Gaeilge mar theanga oibre sna Scoileanna 

Cé gur luaigh cuid mhór go gcuirfí an polasaí i bhfeidhm agus nár thuig siad cén fáth, dá 

bhféadfaí seo a dhéanamh ar an gcéad leibhéal, nach dtarlódh sé sna meánscoileanna 

freisin. Iarradh go mbeadh spreagadh ann mar chur chuige seachas píonóis a ghearradh. 

'Polasaí ciallmhar teanga' a d'iarr tuismitheoir 'ach é a chur i bhfeidhm'. 

(c) Gaeilge mar ábhar scoile 

Tá 'foghlaim na Gaeilge ar scoil an-tábhachtach' agus saibhreas agus cruinneas an dá ní atá 

ag teastáil anseo. Chun seo a bhaint amach moladh pointí ardteiste, ábhar breise ardteiste, 

scoláireachtaí a thabhairt ar ais, béim ar chanúint Chonamara, dúshláin léitheoireachta, etc.  

(d) Meánscoileanna 

Go mbeadh 'an oiread céanna béime ar Ghaeilge ar an dara leibhéal', oidí le Gaeilge mhaith 

a fhostú agus moltaí na múinteoirí féin a bhailiú. Córas an 'Droichead' atá ag Pobalscoil 

Chorca Dhuibhne a leanacht. 

(e) Iompar na dTuistí féin 

'Go gcloiseann páistí go bhfuil tuistí ag déanamh iarrachta chomh maith' agus nach mbeadh 

tuistí ag béicíl Béarla sa chlós' a deir beirt.  

(f) Eile 

Theastódh a deir tuismitheoir na "gasúir áitiúla a choinneáil sna scoileanna áitiúla trí 

fheabhas a chur ar áiseanna, scoláireachtaí, etc." 

 

20.3 Fealsúnacht/Ardú Feasachta le Daoine Óga 

Deir tuismitheoir 'a programme of Cultural Identity needed – sense of identity very lacking. 

Needed to understand why speaking Irish is important.' Tá gá le 'feachtas feasachta teanga a 

eagrú le tuistí óga le cinneadh a thógáil ón tús faoin nGaeilge'. Is gá díriú ar 'bhuntáistí an 

dátheangachais a phoibliú'.  
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20.4 Imeachtaí don Óige 

Mar atá ráite thuas, tá gá le polasaí cosanta teanga agus 'go mbeadh eagrais spóirt níos 

cúraimí ó thaobh nósmhaireacht teanga de.' Moltar go dtógfaí céimeanna chun seo a 

chinntiú. Bíodh oiliúint ar fáil do chóitseálaithe, do theagascóirí le nach mbeifí ag géilleadh 

'do Bhéarla ró-éasca cé go dtuigeann na gasúir ar fad Gaeilge.' 

Na hEalaíona Gaeltachta agus ‘Tuismitheoirí na Gaeltachta’ - go dtabharfaí gach tacaíocht 

dóibh.    

Na Déagóirí: Teastaíonn 'Imeachtaí do dhéagóirí seachas páistí bunscoile'. Maidir le Déagóirí 

iad féin: 'Bíodh guth acu - tarraing isteach iad sa phleanáil teanga' agus ba chóir 'fiafrú de 

dhaoine óga a bhfuil uathu.' 'Cur chuige cairdiúil seachas ‘blas na seanmóireachta’ a bheith 

ann agus (ba cheart) Déagóirí a spreagadh lena gcuid féin a dhéanamh den teanga (ó thaobh 

na cruthaíochta).' Imeachtai deireadh seachtaine do dhéagóirí. 

Polasaí Teanga Imeachtaí na nDéagóirí: Ní cóir díriú orthusan is líofa amháin ó thaobh 

nósmhaireacht teanga de mar 'nach n-oibríonn ‘guilt-trips’ – ná cuirtear ualach den chineál 

sin sa mullach ar dhaoine óga'. Ba chóir caitheamh mar an gcéanna le cách. Tá Gaeilge ag 

gach éinne ón scoil. 
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21. Tuairimí / Moltaí eile   

  

(b) Imeachtaí don Phobal Uile 

Thagair cuid mhór daoine dá bhféadfaí a dhéanamh maidir le himeachtaí pobail ach an 

tsamhlaíocht a bheith chun cinn.  

(c) Saol Laethúil – Siopaí, Gnólachtaí, Comharthaíocht, Poiblíocht 

(i) Comharthaíocht: Iarradh go mbeadh 'sé níos feiceálaí' agus go mbeadh cruinneas ann 

agus go raibh 'an iomarca Béarla sna comharthaí fós'.  

(ii) Siopaí, Banc, Cógaslann, Ionaid Leighis, etc:  Mar atá ráite thuas i dtaobh na 

bhFoghlaimeoirí ba cheart Gaeilge a bheith mar theanga réamhshocruithe in áiteanna poiblí, 

siopaí, ionaid leighis, bancanna, etc. Is léir go mbristear sprid na gcainteoirí nuair a chaifear 

an teanga a lorg, an díomá a bhíonn ann nuair a fhreagraítear duine i mBéarla agus go 

mbíonn “orainn ‘an bhfuil Gaeilge agat?’ a fhiafraí”. 

(iii) Poiblíocht: Arís mar atá ráite thuas é go dona d'fhoghlaimeoirí. Mar réiteach amháin 

theastódh ‘suíomh amháin idirlín leis an eolas ar fad air’.  

(d) Turasóireacht: Tá feidhm thurasóireachta le Gaeilge – tá sí éagsúil agus tá deis forbartha 

turasóireachta anseo. 

(e) Ealaíona Gaeltachta: Rinneadh suntas de thábhacht na scéalaíochta, na hamhránaíochta, 

na drámaíochta, an damhsa agus eile. Moladh go n-eagrófaí ‘Oícheanta Oireachtais’, deis ar 

bith ina mbeadh an tsean-mhuintir ag tabhairt cabhrach; comórtais, imeachtaí ceoil agus 

damhsa, cumainn dhrámaíochta agus seisiúin scéalaíochta.  

(f) Fostaíocht: Teastaíonn ‘fostaíocht do mhuintir na Gaeltachta (le go bhfanfaidh siad) sa 

nGaeltacht’.  

(g) Tithíocht:  Luaigh duine go mba chóir ceangal a bheith ar dhaoine nua freastal ar 

ranganna Gaeilge. Duine eile 'cead pleanála le tithe a thógáil níos fusa ag cainteoirí dúchais', 

tuismitheoir amháin ag rá 'cead pleanála ag Gaeilgeoirí amháin agus tuairim eile fós - 

'eastáit thithíochta do lucht na Gaeilge'. 
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22. Achoimre –  

Tá sé fíorthabhachtach, nó 'tábhachtach' do 93% de na freagróirí go mbeidh an ceantar mar 

Ghaeltacht amach anseo.  

Tá an patrún de na Catagóirí A, B, C le sonrú i ngach réimse trasna an Limistéir. (Catagóir A is 

ea ó Abhainn an Bhoth Loiscthe siar, B An Spidéal agus C Na Forbacha.)  

Tuairiscítear gur cainteoirí líofa iad 60% de na freagróirí  

Is ceantar é Cois Fharraige le difríochtaí suntasacha teangeolaíochta idir an taobh thoir agus 

an taobh thiar. Is é an ceantar is mó inimirce (Na Forbacha) ná an ceantar leis an sciar den 

phobal nach bhfuil Gaeilge líofa acu – 74%.  

Is fachtóir mór é leibhéal na hinimirce. Is daoine nua isteach iad 40% den phobal. Astu siúd 

is cainteoirí líofa 20% - duine as gach cúigear. 

Is fachtóir é an méid daoine a tógadh agus Gaeilge á labhairt ag an mbeirt tuismitheoirí 42%.  

Astu siúd (42%) a tógadh le Gaeilge amháin nó 'Gaeilge den chuid is mó', tá 70% (29% den 

iomlán)  i gcleamhnas ina labhraíonn siad Gaeilge lena bpáirtí agus labhraíonn 92% (sin 37% 

den iomlán) acu Gaeilge lena bpáistí, rud a chiallaíonn go bhfuil cur chuige 'Béarla le páirtí 

agus Gaeilge le gasúir' ar siúl ag roinnt mhaith teaghlach.  

Labhraíonn 34% de lánúin Gaeilge nó 'Gaeilge den chuid is mó' lena chéile nuair a chuirtear 

daoine a d'fhoghlaim Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht san áireamh.    

Tuairiscítear gurb í an Ghaeilge i gcónaí a labhraíonn 32% de thuismitheoirí lena bpáistí, 22% 

a labhraíonn an Béarla i gcónaí agus 46% a labhraíonn meascán den dá theanga 

Is í an Ghaeilge i gcónaí a labhraíonn 27% de pháistí lena dtuismitheoirí agus 13% eile 

'Gaeilge den chuid is mó'. 

Labhraíonn 22% de pháistí an Ghaeilge i gcónaí sa teaghlach eatarthu féin. 

Labhraíonn 25% de thuistí an Ghaeilge i gcónaí lena gcéilí/ a bpáirtithe.  

Labhraíonn 32% an Ghaeilge i gcónaí lena bpáistí. 

Labhraíonn 27% dá bpáistí an Ghaeilge lena dtuismitheoirí. 

Sa chás go bhfuil an toil chun foghlama ann níl ag éirí ach leis an tríú cuid d'fhoghlaimeoirí 

an Ghaeilge a fhoghlaim. 
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23. Príomhthátail  

 

Dearcadh 

Tá deathoil le brath i leith na Gaeltachta agus 93% á rá go bhfuil sé tábhachtach dóibh go 

mairfidh sí.  

An Ghaeilge sa Teaghlach 

Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an sciar de thuismitheoirí a tógadh i dteaghlach ina 

labhair a mbeirt tuismitheoirí leo. Léiríonn sé seo beogacht teanga. Baineann 42% de na 

freagróirí leis an gcatagóir seo. 

Tá líon na gcainteoirí Gaeilge i bhfad níos airde sa gcuid thiar den LPT ná mar atá sa taobh 

thoir. 

Tá ráta ard idir-phósadh idir na cainteoirí líofa agus daoine nach bhfuil líofa. Níl ach 60% de 

chainteoirí líofa i ngaol le páirtí atá líofa. 

Labhraíonn 80% de na cainteoirí líofa an Ghaeilge lena bpáistí. Ciallaíonn sé seo go bhfuil 

nós an dátheangachais sa teaghlach comónta go maith i.e tuismitheoir ag labhairt Béarla nó 

teanga eile lena ph/páirtí ach Gaeilge lena bpáiste/í. 

Tá ráta labhartha na Gaeilge i measc na bpaistí (22%) sna teaghlaigh níos ísle ná an ráta i 

measc a dtuismitheoirí (25%). 

Tá ráta labhartha na Gaeilge i measc na bpáistí sa chuid thiar de Chois Fharraige os cionn 

50% agus an ráta an-lag ar fad sa chuid thoir. Treocht an-mhór siar-soir. 

Nuair is cur chuige 'Gaeilge amháin', seachas fiú 'Gaeilge den chuid is mó', a bhíonn ag 

tuismitheoirí is ea is fearr a chinntítear Gaeilge a bheith á labhairt idir na gasúir féin, fiú 

mura bhfuil ach tuismitheoir amháin á dhéanamh. Os cionn 90% de na teaghlaigh seo is tá 

Gaeilge in uachtar i measc na ngasúr. 

An Cinneadh faoi Ghaeilge a roghnú mar theanga baile 

Cé go bhfuil sciar suntasach ann i gcónaí ag labhairt na Gaeilge sa mbaile agus nár smaoinigh 

faoi chinneadh a thógáil ina leith tá an chosúlacht ann go bhfuil agus go mbeidh gá níos mó 

ann le cúrsaí teanga a phlé sula mbeirtear na páistí agus cinneadh dearfach a thógáil. 
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Inimirce / Daoine Nua Isteach 

Tá an inimirce, nó pósadh isteach, an-choitianta. Níor tógadh sa nGaeltacht 40% de na 

freagróirí.  

Tá an ráta inimirce i bhfad níos airde san taobh thoir (58%) den LPT ná sa taobh thiar 

(26.5%). 

Níl Gaeilge líofa ach ag 20%  de na hinimircigh nó ‘daoine nua isteach’.  

Tá ráta teipthe ard ag daoine nua isteach a thriáil an Ghaeilge a fhoghlaim. 

As na daoine nua isteach a bhain líofacht amach sa nGaeilge ní de bharr freastail ar 

ranganna amháin ar shealbhaigh siad an teanga. 

 

Cúram Leanaí 

Tá 55% de thuismitheoirí ag tabhairt aire dá bpáistí sa bhaile agus maidir le 19% eile, is 

seantuismitheoirí atá i mbun cúraim.  

Acusan le cúram ar siúl taobh amuigh den bhaile tá sé ar fáil i nGaeilge amháin ag 48%.  

Is trí Bhéarla atá an cúram lasmuigh den bhaile ag 30% agus ag 41% laistigh den bhaile, faoi 

mar a bheifí ag súil leis. 

 

Imeachtaí Sóisialta na nGasúr 

Sa chuid thiar de Chois Fharraige is mó atá Imeachtaí trí mheán na Gaeilge ach ní go 

hiomlán. De réir mar a théitear soir trí Chois Fharraige is ea a méadaítear úsáid an Bhéarla. 

 

Daoine Nua Isteach agus Foghlaim na Gaeilge 

Os cionn 110 duine a bhain triail as Ranganna Gaeilge agus 30% ag rá gur éirigh leo feabhsú 

go mór. 70% ag rá nár éirigh leo. 

 

Níl aon chóras ann chun breith ar na daoine nua isteach agus tacú leo ó thaobh fhoghlaim 

na Gaeilge de. 
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Beagnach 200 duine a scríobh tuairim ar an ábhar seo. An rud is mó ná go dteipeann ar 

dhaoine Gaeilge a labhairt go sóisialta agus cliseann ar an misneach ansin. Ar an láimh eile, 

is cosúil dea-thoil a bheith i measc na gcainteoirí líofa ach nach bhfuil an dá phobal ag obair 

as lámh a chéile. 

 

Na Meáin Chumarsáide 

32% a léann Gaeilge go minic. Cáineadh easnamh i líon na leabhar don aos óg agus easnamh 

i nuachtáin chlóite do na daoine fásta. 

 

Laghdaíonn an cleachtas éisteacht le RnaG de réir mar a théann tú soir i gCois Fharriage. 3 

mholadh ó thaobh na meán chraolta: (a) Cláir do fhoghlaimeoirí (b) go gcraolfadh siopaí 

RnaG (c) tuilleadh don óige. 

 

Oideachas 

 

Cé nár cuireadh ceisteanna faoin ábhar chuir 50+ moltaí scríofa ar aghaidh. Léiriú ar 

thábhacht na scoileanna sa phleanáil teanga. 

 

Is gá cabhrú leis na cainteoirí dúchais saibhreas iomlán Gaeilge a bhaint amach. 

 

Gaeilge mar ábhar scoile an-tábhachtach. 

 

Go nglacfadh na scoileanna páirt sa phróiseas pleanála teanga agus go mbeidh pleananna 

teanga acu féin. 

 

Go mbeadh dea-shampla teanga ag teacht ó na tuismitheoirí féin i dtimpeallacht na scoile. 

 

Feabhas ar áiseanna iarrtha do na scoileanna áitiúla leis na gasúir a choinneáil sa gceantar. 
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An Óige 

 

Polasaí Cosanta Teanga a bhith ag dreamanna a eagraíonn imeachtaí don óige. 

Clár féiniúlachta cultúrtha ag teastáil sna scoileanna agus eile. 

Bíodh guth ag na déagóirí féin. Agus imeachtaí dóibh féin seachas do ghasúir bunscoile. 

Ba chóir caitheamh mar an gcéanna le cách i suíomh óige ar bith - tuigeann agus labhraíonn 

an óige uile  Gaeilge agus ní chóir a bheith ag súil le Gaeilge ó na cainteoirí líofa/dúchais.  

 

Eile 

Gaeilge a bheith mar theanga réamhshocruithe i siopaí agus i ngnólachtaí beaga. 

Comharthaíocht a bheith 'níos feiceálaí' agus go mbeadh cruinneas ann agus go raibh 'an 

iomarca Béarla sna comharthaí fós'.  

 ‘Suíomh amháin idirlín leis an eolas ar fad air’.  

Tá deis forbartha turasóireachta culturtha agus Gaeilge anseo. 

Ealaíona Gaeltachta: Deiseanna a bheith iad a chleachtadh, a thaispeáint agus deis ag na 

glúnta níos sine iad a thabhairt ar aghaidh. 

Fostaíocht agus tithíocht do mhuintir na Gaeltachta le go bhfanfaidh siad ann. 
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Aguisín 7: Suirbhé ar Naíonraí.  

Tagann trí naíonra san LPT faoi réim Chomhar na Naíonraí Gaeltachta. Is iad sin Naíonraí Ros 
a’ Mhíl, Na Mine agus Na bhForbacha.  Dáileadh ceistneoirí simplí ar na naíonraí agus tháinig 
na torthaí arais ó CNNG in aon cháipéis amháin. 

 

1 I do thuairim, cén céatadán de na gasúir atá ag 
freastal ar an Naíonra a thosaíonn agus an cumas 
acu Gaeilge a labhairt gan stró?  

42% ar an mheán san LPT 
(bunaithe ar fhigiúirí 2015/2016) 

2 I do thuairim, céard iad na dúshláin atá ann don Ghaeilge mar theanga pobail sa 
gceantar? 

 Níl an Ghaeilge mar theanga teaghlaigh ag go leor de na páistí sna ceantair seo. 

 Tá go leor daoine nach bhfuil Gaeilge acu ag lonnú sna ceantair seo. 

 Tá seirbhísí luathoideachais agus cúram leanaí trí Bhéarla ar fáil sna ceantair seo mar 
nach bhfuil aon choinníoll teanga ag baint leis na deontais a chuirtear ar fáil do na 
seirbhísí sin (ECCE, TEC). 

 Tá daoine óga an-tógtha leis na meáin agus na meáin shóisialta agus is trí Bhéarla a 
bhíonn an caidreamh ar fad orthu sin. 

 
 
 
 
 

3 An bhfuil aon mholtaí agat leis an nGaeilge a láidriú mar theanga baile agus pobail sa 
gceantar?  

 Buntáistí na Gaeilge mar theanga teaghlaigh a chur ar shúile tuismitheoirí sula 
dtagann an páiste ar an saol. 

 Polasaí soiléir maidir le hoideachas trí Ghaeilge sa nGaeltacht a bheith ar fáil ag na 
scoileanna ón Roinn Oideachais. 

 Tacaíochtaí a chur ar fáil do dhaoine a bhogann isteach sna ceantair seo maidir leis 
an teanga a fhoghlaim agus a thabhairt dá gclann. 

 Imeachtaí sóisialta a chur ar fáil do dhaoine óga trí mheán na Gaeilge.  

 Scéim CNNG “Nasc leis an mbunscoil” a bheith i bhfeidhm idir na Naíonraí agus an 
bhunscoil; thabharfadh sé sin deis eile le cur ar shúile na dtuismitheoirí an phráinn, 
an tábhacht agus an leas atá sa teanga. 

 Ceannródaíocht pobail a thabharfadh léargas ar thábhacht Gaeilge a bheith mar 
theanga teaghlaigh. 
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Aguisín 8: Ceardlann leis na bunscoileanna san LPT. 

12 Meán Fómhair 2016 14:00-16:00 

Áisitheoir: An Dr TJ Ó Ceallaigh, Colaiste Mhuire gan Smál, Luimneach.  

 

1. Réamhrá 

Sa tuairisc seo, cuirtear síos ar cheardlann ar an bPleanáil Teanga, An Plean Teanga agus an 

Bhunscoil Ghaeltachta, a reáchtáladh in Óstán na Páirce, An Spidéal ar an 12 Meán Fómhair 2016. 

Ghlac ceithre bhunscoil páirt sa cheardlann ar an lá agus cuireadh an cheardlann ar fáil i scoil 

amháin eile nach raibh i láthair ar an 12 Meán Fómhair. 

Déantar cur síos sa tuairisc seo ar bhonn iomlánaíoch (i. cúig bhunscoil) ar chúlra agus cuspóirí 

na ceardlainne, ar an gcur chuige a úsáideadh agus ar na torthaí a bhí uirthi. 

 

2. Cúlra agus cuspóirí 

Le forálacha d’ath-shainmhíniú ar limistéir Ghaeltachta bunaithe ar chritéir theangeolaíocha 

seachas critéir thíreolaíocha, cuirtear deis mhór ar fáil do phobal Chois Fharraige páirt a ghlacadh 

sa phleanáil agus sa chur i bhfeidhm chun tacú le húsáid na Gaeilge sa cheantar. Chuige sin, tá 

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ag réiteach Plean Teanga do cheantar Chois 

Fharraige faoi réir conartha leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, bunaithe ar a 

bhfuil leagtha amach in Acht an Gaeltachta, 2012. Tá cúrsaí oideachais an-lárnach sa bPlean agus 

tá roinnt modhanna in úsáid ag an bhFóram le comhairle a fháil agus le heolas a bhailiú ón 

bpobal le tacú le moltaí a dhéanamh i leith an oideachais. Beartaíodh tuairimí agus comhairle a 

lorg ó mhúinteoirí na scoileanna sa gceantar agus reáchtáladh an cheardlann chuige sin. Cuirfear 

plé an lae san áireamh nuair a scríobhfar an Plean.  

 

3. Cur chuige agus clár na ceardlainne 

Socraíodh go gcuirfí a oiread deiseanna idirphlé do na múinteoirí agus ab fhéidir le linn na 

ceardlainne mar ní bhíonn aon deis acu teacht le chéile. Chuige sin, bhí sé bhord eagraithe sa 

seomra againn ag a raibh rannpháirtithe ó bhunscoileanna éagsúla an cheantair.  

Bhí ionchur amháin ag tús na ceardlainne a mhair deich nóiméad: 

1. Cuireadh síos ar an bplean teanga do limistéir pleanála teanga an Spidéil. Míníodh a raibh 

i gceist le plean teanga agus míníodh na treorlínte ón Roinn a bhí leagtha amach dó. 

Rinneadh ceangal idir an plean teanga agus cuspóirí agus obair na ceardlainne. Cuireadh 

síos go ginearálta ar rannpháirtíocht sa phleanáil teanga. Cuireadh béim ar phróiseas an 

chomhairliúcháin agus ar thacaíocht an phobail d’fheidhmiú an phlean. 
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Bhí dhá sheisiún idirphlé i gceist sa cheardlann féin:  

Ag an gcéad seisiún, rinneadh plé ag gach bord ar ráitis éagsúla a bhí cumtha d’aon ghnó chun 

plé agus tuairimí a mhealladh ar na réimsí seo a leanas (feic Aguisín): 

1. Sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta 

2. Sainmhíniú ar Tumoideachas 

3. Féiniúlacht an mhúinteora Gaeltachta 

4. Ról an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i gcomparáid le ról múinteora i ngaelscoil 

Ag an dara seisiún, reáchtáladh múinteoirí i ngrúpaí sainspéise bunaithe ar an ról a bhí acu ar 

scoil, mar shampla Múinteoirí na Naíonán, Bunranganna, Meánranganna, Ardranganna, 

Tacaíocht Foghlama/Acmhainn, Príomhoidí. Iarradh ar rannpháirtithe tuairimí a nochtadh i 

dtaobh: 

5. Cúig rud a chuideodh leo mar mhúinteoirí agus mar fhoireann i scoil Ghaeltachta mar 

aon leis na saintacaíochtaí a aithint chun na nithe seo a bhaint amach 

6. Ról an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i leith shealbhú, shaibhriú agus shóisialú teanga i 

measc na ndaltaí mar aon leis na tacaíochtaí atá ag teastáil chun an ról seo a 

chomhlíonadh 

7. Moltaí le cur sa phlean teanga 

Rinne na múinteoirí cúram den phlé le dúthracht, macántacht agus díograis. Chuir siad aiseolas ar 

fáil do na grúpaí eile maidir le gach ceann de na ráitis, ag baint úsáid as smeach-chairt nó flipchart; 

agus cuireadh cuntas i scríbhinn ar fáil ó gach grúpa. 

 

4. Torthaí 

Cuirtear síos anseo ar na príomhthorthaí a d’eascair as an bplé ag baint úsáid as caint dhílis agus 

ráitis na múinteoirí féin. 

4.1. Sainmhíniú ar Scoil Ghaeltachta 

 Scoil atá lonnaithe i gceantar/limistéar tíreolaíochta Gaeltachta le dualgas reachtúil 

agus freagracht uirthi an Ghaeilge a shaibhriú, a shlánú, a chaomhnú agus a shábháilt 

 Scoil a mhúineann trí mheán na Gaeilge agus a fheidhmíonn go huile agus go 

hiomlán trí mheán na Gaeilge le béim ar leith ar cheol, ar chultúr, ‘ar nósanna na 

háite’ agus ar ealaíona Gaeltachta  

 Scoil ina bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga agus á labhairt inti mar theanga 

chumarsáide na scoile, idir na múinteoirí agus gach duine eile atá ag obair inti 

 Scoil atá ag feidhmiú trí Ghaeilge agus a éilíonn an Ghaeilge mar theanga an chlóis 

 Scoil ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga ag formhór na bpáistí/na 

dteaghlach agus go bhfuil meas áitiúil ar an teanga mar theanga an phobail 
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 Scoil ina bhfuil béim ar shaibhreas teanga agus ar ardchaighdeán litearthachta na 

Gaeilge 

 

4.2. Sainmhíniú ar ‘Tumoideachas’ 

 Oideachas/cumarsáid go huile agus go hiomlán i dteanga amháin bunaithe ar 

pholasaí aontaithe agus treoir oifigiúil ón Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) 

 'Tábhachtach go mbeadh na Naíonáin Mhóra i dtaithí ar theanga na scoile' 

 'Gasúir sáite sa teanga ón tús'; 'foghlaim i ngan fhios dóibh féin'; 'nósanna agus 

nathanna cainte, ceol agus saibhreas teanga á dtabhairt dóibh ón tús' 

 “'Go mbeadh an chéad teanga ar eolas go maith sula dtosaítear ar an dara teanga” 

 “Oideachas trí Ghaeilge go Rang a 2” 

[Le polasaí agus treoirlínte na ROS in easnamh, níl aontú ar bhrí an fhocail ná ar an gcaoi 

a gcuirtear i bhfeidhm é – Céard go díreach atá i gceist? Conas é sin a dhaingniú sa 

chleachtas? Céard é an cur chuige is fearr don chomhthéacs? Cad iad na cleachtais is 

oiriúnaí don scoil Ghaeltachta? An bhfuil struchtúr ar leith ag teastáil? Cathain agus 

conas tús a chur le teagasc T2? Cén ról atá ag an mBéarla sa phróiseas? Cad mar gheall ar 

mheasúnú? Conas déileáil le riachtanais teanga éagsúla i seomra ranga ilghrád?] 

4.3. Féiniúlacht an mhúinteora Gaeltachta 

 Braitheann sé ar an duine féin – is rud aonarach pearsanta é don duine, rud nach 

bhfuil dubh nó bán 

 Tá dlúthnasc ag ár bhféiniúlacht lenár gcultúr/teanga mar mhúinteoirí i scoileanna 

Gaeltachta. 'Cinneadh agus Rogha is ea cur isteach ar phost i Scoil Ghaeltachta' 

 Baineann an Ghaeilge le féiniúlacht an mhúinteora Gaeltachta agus tá idir fhreagracht 

agus bhrú ar an múinteoir í a chaomhnú agus a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad 

ghlúin eile ['Freagracht faoi leith i dtaobh an tseachadta ó ghlúin go glúin' ] 

 Tá féiniúlacht faoi leith ag an múinteoir sa scoil Ghaeltachta de bharr na freagrachta 

teanga, oidhreachta agus cultúir atá fágtha go minic ag doras na scoile chun iompar 

na teanga a bhainistiú ó Naíonáin go Rang 6 

 Tá nasc lárnach idir Pobal/Scoil/Baile agus ní mór tacaíocht an phobail agus fís na 

scoile agus an mhúinteora a bheith ar aon dul lena chéile. ‘Tá an scoil/múinteoirí ina 

scátháin ar an bpobal’ 

 

4.4. Ról an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i gcomparáid lena ról i ngaelscoil 

 Tá brú de chineál difriúil mar gheall orthu seo a leanas: 

o Easpa tacaíochta ón mbaile/bpobal 

o Dearcadh difriúil ag cuid de thuismitheoirí na linne seo 

 Caithfidh an scoil glacadh le páistí ó cheantair eile 

 Tá mar fhreagracht sa bhreis ort an Ghaeilge a chosaint mar theanga labhartha an 

phobail agus ‘oidhreacht bheo áitiúil a choinneáil ag imeacht’ 
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 Ní mór do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta acmhainní teagaisc atá ar fáil a chur in 

oiriúint, a aistriú agus a chaighdeánú go canúnach 

 Tá dualgas ar mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta a bheith mar chainteoirí líofa 

Gaeilge ar ardchaighdeán teanga 

 Ag déileáil le saincheisteanna casta an dátheangachais gan aon pholasaí ná treoir ón 

ROS 

 Tá meon diúltach ag tuismitheoirí agus ag daltaí Gaeltachta áirithe i leith na teanga. 

Tá daltaí sna gaelscoileanna ann mar rogha phearsanta ach tá daltaí sna scoileanna 

Gaeltachta mar is scoileanna áitiúla iad 

 Dúshláin sa bhreis sa scoil Ghaeltachta maidir le soláthar don éagsúlacht 

teangeolaíochta i measc na ndaltaí a fhreastalaíonn ar thacaíocht 

foghlama/acmhainne 

 Múintear cainteoirí dúchais Gaeilge agus foghlaimeoirí na Gaeilge i scoileanna 

Gaeltachta i gcomhthéacsanna ilghrád  

 Déanann scoileanna Gaeltachta freastal ar an bpobal. Ní féidir idirdhealú de réir 

teanga 

 Tá ionchais arda ag tuistí Gaeltachta agus bíonn siad ag súil le níos mó ná mar a 

bhíonn i ngaelscoileanna 

 Cuireann an difear sa gcumas idir gasúir agus an t-easpa ábhar i gcanúint Chonamara 

an-bhrú ar mhúinteoirí 

 Cuireann ionchais an phobail brú sa bhreis ar mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta 

caighdeán a bhaint amach 

 

4.5. Cúig rud a chuideodh leo mar mhúinteoirí agus mar fhoireann i scoil Ghaeltachta mar aon le tacaíochtaí 

a aithint chun na nithe seo a bhaint amach 

Grúpa 
Sainspéise 

Rudaí a chuideodh Tacaíochtaí 

Múinteoirí na 
Naíonán 

 Cúntóir ranga 

 Áiseanna teagaisc 
digiteacha  

 Acmhainní ábhartha 
d’Aistear 

 Leabhair léitheoireachta 

 Acmhainní a bhaineann le 
saibhriúchán na Gaeilge  

 Dul i bhfeidhm ar Thuistí 
Óga na Gaeltachta nuair 
atá na mná ag súil leis an 
bpáiste - bíonn an teanga 
baile daingnithe faoin am 
a thosaítear ar scoil. 
Oideachas a chur orthu i 

 Feachtais bailithe airgid ó 
Choiste na dTuistí 

 Buiséad faoi leith ón Roinn 
Oideachais agus Scileanna 

 Brú na ROS ar fhoilsitheoirí 

 Treoir do mhúinteoirí maidir 
le cur chuige ilghrád le freastal 
ar riachtanais theangeolaíochta 
ar leith 

 Forbairt ghairmiúil 
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dtaobh bhuntáistí a 
dteanga féin a bheith go 
líofa ag na gasúir. 

 Cruinnithe Ionduchtaithe 
do Thuistí nua a eagrú i 
bhfad níos luaithe 

 Cumarsáid agus 
comhtháthú níos fearr le 
Naíonraí 
 

Bunranganna  Treoir níos cinnte agus 
Polasaí láidir aontaithe i 
ngach scoil Ghaeltachta 

 Go nglacfaí leis gur Scoil 
Ghaeltachta í agus 
tacaíocht a léiriú 

 Cumainn áitiúla a bheith 
ar aon intinn 

 Cumarsáid idir scoileanna: 
Comhchruinnithe & 
Comh-imeachtaí 
 

 Tacaíocht na ROS 

 Tacaíocht an phobail 

 Nasc le Naíonraí a fhorbairt 

Meánranganna  Tumoideachas a shoiléiriú 

 Tacaíocht do 
thuismitheoirí chun iad a 
spreagadh i dtreo na 
teanga 

 Scéimeanna saibhriúcháin 
teanga do mhúinteoirí 

 Cúntóirí ranga 

 Treoirlínte agus infheistíocht 
ón ROS 

 Naisc a dhéanamh le 
scoileanna atá ag feidhmiú trí 
mheán mionteanga i dtíortha 
eile 
 

Ardranganna  Acmhainní oiriúnacha trí 
mheán na Gaeilge – 
téacsleabhair agus ábhair 
dhigiteacha 

 Polasaí i leith an 
tumoideachais 

 Uaireanta breise le cúntóirí 
teanga 

 Treoir maidir le teagasc 
idirdhealaithe 

 Lárionad áiseanna a bhunú do 
mhúinteoirí i scoileanna 
Gaeltachta ionas go mbeidh 
siad in ann acmhainní a roinnt 

 Rannóg ar leith i PDST le 
freastal ar scoileanna 
Gaeltachta 

 Forbairt ghairmiúil 

Tacaíocht 
Foghlama/ 
Acmhainne 

 Suim agus meon dearfach 
na dtuismitheoirí sa 
Ghaeilge a spreagadh 

 Teimpléid aontaithe 
bunaithe ar 
shainriachtanais ábhartha 
a dhréachtú agus a chur ar 

 Tuilleadh airgid agus tuilleadh 
oiliúna 

 Comhoibriú idir mhúinteoirí i 
scoileanna éagsula – am 
oifigiúil a chur ar fáil chun 
cleachtas a roinnt agus a 
chíoradh 
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fáil, mar shampla plean 
oideachais don dalta 
aonair i scoil Ghaeltachta 

 Seirbhísí trí Ghaeilge 
amháin, mar shampla 
síceolaithe 

 Traenáil ó theiripeoirí 
urlabhra maidir le sealbhú, 
foghlaim, saibhriú na 
Gaeilge 

 Pacáistí trí Ghaeilge chun tacú 
le páistí le deacrachtaí 

 Soiléiriú ar ról an chúntóra 
teanga 

Príomhoidí  Soiléiriú, treoir agus 
treoirlínte ón ROS maidir 
le tumoideachas 

 Cúntóir teanga lán-
aimseartha agus oiliúint 
chuí curtha air/uirthi 

 Rúnaí lán-aimseartha 

 Ciste le hacmhainní teanga 
mar aon le scéimeanna 
léitheoireachta  

 Soiléiriú, treoir, treoirlínte 
agus maoiniú ón ROS 

 

4.6. Ról an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i leith shealbhú, shaibhriú agus shóisialú na teanga i measc na 

ndaltaí mar aon leis na tacaíochtaí atá ag teastáil chun an ról seo a chomhlíonadh 

 

4.6.1. Ról 

 Tacú le forbairt teanga an ghasúir, cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí araon 

 Dea-shampla teanga a chur ar fáil, cumarsáid a spreagadh agus meon dearfach a 

chothú 

 Ár gcuid Gaeilge féin a fheabhsú - bímis an-chruinn agus saibhir inár gcuid labhartha 

agus ár gcuid scríbhneoireachta 

 Drámaí, sean-nós, gnéithe an chultúir, leibhéal teanga dúshlánach a chur chun cinn 

 Tuismitheoirí a spreagadh le bheith freagrach 

 A chinntiú go bhfuil gach múinteoir ag freastal ar shealbhú, ar shaibhriú agus ar 

shóisialú teanga, mar shampla, stór focal agus réimse teanga níos teibí agus níos 

leithne a mhúineadh ó Rang a 2 ar aghaidh agus an Ghaeilge a chur chun cinn mar 

theanga chlóis. Meastar go n-iompaíonn R3/4 ar an mBéarla mar níl siad sách líofa 

chun na mothúcháin a chur in iúl. 

 Cúiseanna a thabhairt do dhaltaí Gaeilge a labhairt nuair atá Béarla ag chuile dhuine 

agus uaireanta nuair a bhíonn sé níos éasca Béarla a labhairt 

 Gasúir a cheartú agus gan glacadh le Gaeilge bhriste (Córas dian) chomh maith le 

gramadach a mhúineadh ar bhealach spreagúil ( i ngan fhios do na gasúir) 

 Cur chuige sa scoil uile de dhíth - an fhoireann ar fad ar an leathanach céanna - 

Aontas, comhthuiscint 
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 Difreálú: Clár a bheith ann d’fhoghlaimeoirí ach clár do chainteoirí dúchais leis 

 Cúntóirí teanga do chuile dhuine fiú do na gasúir le togha na Gaeilge 

 

4.6.2. Tacaíochtaí 

 Polasaí, treoir agus forbairt ghairmiúil 

 Úrscéalta agus leabhair Ghaeilge a chur ar fáil do mheánranganna 

 

4.7. Moltaí le cur sa phlean teanga 

 Treoir agus treoirlínte ón ROS maidir le tumoideachas 

 Scéim, treoirlínte agus oiliúint níos fearr do chúntóirí teanga 

 Cúntóirí ranga a lonnú i ngach scoil Ghaeltachta 

 Na critéir a bhaineann le polasaí iontrála na scoile a fhiosrú 

 Tacaíocht teanga a chur ar fáil do thuismitheoirí, mar shampla ciorcal cainte 

 Acmhainní cuí a chur ar fáil 

 Tacaíocht a chur ar fáil do scoileanna Gaeltachta maidir le polasaí teanga a 

dhréachtú agus a chur i bhfeidhm mar fhoireann, mar shampla polasaí teanga don 

tacaíocht foghlama 

 Forbairt ghairmiúil inscoile do mhúinteoirí dírithe ar oideolaíocht i scoil 

Ghaeltachta 

 Gaeilge le múineadh mar ábhar go dtí na caighdeáin is airde i ngach scoil 

Ghaeltachta 

 Scrúduithe caighdeánaithe idirdhealaithe do pháistí a bhfuil tumoideachas iomlán 

faighte acu 

 

 

5. Conclúid 

Ghlac na múinteoirí páirt fhonnmhar sa cheardlann. Tugadh deis dóibh taithí agus tuairimí a 

nochtadh agus a fhiosrú trí phlé oscailte. Cuirfidh torthaí na ceardlainne seo le pleanáil teanga 

don oideachas sa cheantar. 
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Aguisín: Clár agus Bileoga Saothair na Ceardlainne 

 

 

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga 

An Plean Teanga agus an Bhunscoil Ghaeltachta 

Óstán na Páirce, An Spidéal 

12 Meán Fómhair 2016 

Clár an Lae 

 

  

14:00:  Focal Fáilte + Comhthéacsú 

14:10:  Obair ghrúpa: Seisiún a hAon 

15:00: Sos 

15:10: Obair ghrúpa: Seisiún a Dó 

15:50: Clabhsúr 
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Obair ghrúpa: Seisiún a hAon 14:10-15:00 

 
 

 

Pléigh na ráitis seo a leanas i ngrúpaí (25 nóiméad plé + 25 nóiméad aiseolais). 

1. Sula bpléann tú le do ghrúpa é, breac síos na smaointe a ritheann leat 

féin faoin ráiteas 

2. Pléigh an ráiteas le baill an ghrúpa 

 An aontaíonn sibh nó an easaontaíonn sibh leis na ráitis seo a leanas?  

 Cén fáth go n-aontaíonn sibh? / go n-easaontaíonn sibh leo? 

3. Breac síos na pointí/ freagraí an ghrúpa ar an mbileog mhór 
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Ráiteas A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Is ionann an scoil s’againne agus chuile 

scoil tuaithe eile timpeall na tíre. 

 

Déan sainmhíniú ar Scoil Ghaeltachta. 
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Ráiteas B 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Ráiteas C 

 

 

 

 

Níl aontú ann ar céard é tumoideachas ná ar 

an gcaoi a gcuirtear i bhfeidhm é. 

 

Déan sainmhíniú ar ‘Tumoideachas’. 

 

Tá féiniúlacht ar leith ag an múinteoir i Scoil 

Ghaeltachta.  
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Ráiteas D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá brú ar mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta nach 

bhfuil ar a gcomh-mhúinteoirí i ngaelscoileanna.  

1. Cén fhéiniúlacht í?  

2. Cén chaoi a gcothaítear sin? 
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Obair ghrúpa: Seisiún a Dó: 15:10 – 15:50 

 

 

Trí théama le cíoradh anseo (20 nóiméad plé agus 20 nóiméad 

aiseolais): 

 

1. Luaigh 5 rud a chuideoidh libh mar fhoireann i scoil Ghaeltachta 

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

 

 

Cén chaoi a bhféadfaí na rudaí seo a bhaint amach? 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
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2. Cad iad ról an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i leith shealbhú, 

shaibhriú agus shóisialú na teanga i measc na ndaltaí? 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

 

Léirigh na tacaíochtaí atá ag teastáil lena bhfuil thuas a chomhlíonadh? 
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3. Moltaí le cur sa bPlean Teanga (smaoinigh siar ar an bplé a rinneadh le 

linn Seisiúin a hAon):  

(a) Moltaí do mhúinteoirí aonair 

(b) Moltaí don scoil ina hiomláine 
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Aguisín 9: Ceardlann leis na hIarbhunscoileanna san LPT.  

 

 

Ceardlann ar an bPleanáil Teanga do Mhúinteoirí dhá iar-bhunscoil Ghaeltachta 

Dáta 1 Meitheamh 13:00-15:30 

Réitithe ag an Ollamh Muiris Ó Laoire, Instititiúd Teicneolaíochta Thrá Lí.  

 

5. Réamhrá 

Sa tuairisc seo, cuirtear síos ar cheardlann ar an bPleanáil Teanga a reáchtáladh in Ostán na 

Páirce, An Spidéal ar an 1 Meitheamh 2016. Bhí dhá iar-bhunscoil Ghaeltachta páirteach ann. 

Déantar cur síos ar chúlra agus cuspóirí na ceardlainne, ar an gcur chuige a úsáideadh agus ar na 

torthaí a bhí uirthi. 

 

6. Cúlra agus cuspóirí 

Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ag réiteach Plean Teanga do cheantar Chois 

Fharraige faoi réir chonradh leis an Roinn Ealaín, Oidreachta agus Gaeltachta, bunaith ar a bhfuil 

leagtah amach in Acht an Gaeltachta 2012.. Tá cúrsaí Oideachais an-lárnach sa bPlean agus 

tároinnt modhanna in úsáid ag an bhFóram le comhairle a fháil agus le heolas a bhailiú ón 

bpobal le tacú le moltaí a dhéanamh i leith an Oideachais. Beartaíodh tuairimí agus comhairle a 

lorg ó mhúinteoirí na scoileanna sa gceantar agus  reáchtáladh an cheardlann chuige sin.  Cuirfear 

plé an lae san áireamh nuair a scríobhfar an Plean.   

7. Cur chuige agus clár na ceardlainne 

Socraíodh go gcuirfí a oiread deiseanna idirphlé do na múinteoirí  agus ab fhéidir le linn na 

ceardlainne mar ní bhíonn aon deis acu teacht le chéile. Chuige sin, bhí sé bhord eagraithe sa 

seomra againn ag a raibh rannpháirtithe ón dá scoil suite.   

Bhí dhá ionchur ag tús na ceardlainne a mhair deich nóiméad an ceann: 

2.  Cuireadh síos ar an bplean teanga do limistéir pleanála teanga An Spidéil. Míníodh a 

raibh i gceist le plean teanga agus míníodh na treorlínte ón Roinn a bhí leagtha amach dó. 

Rinneadh ceangal idir an plean teanga agus cuspóirí agus obair na ceardlainne.   
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3. Cuireadh síos go ginearálta ar rannpháirtíocht sa phleanáil teanga. Cuireadh béim ar 

phróiseas an chomhairliúcháin agus ar thacaíocht an phobail do fheidhmiú an phlean. 

Bhí dhá sheisiún idirphlé i gceist sa cheardlann féin:   

Ag an gcéad seisiún rinneadh plé ag gach bord ar ráitis éagsúla a bhí cumtha d’aonghnó chun plé 

agus tuairimí a mhealladh ar na réimsí seo a leanas (feic Aguisín): 

5. Féiniúlacht scoil Ghaeltachta 

6. Dualgais an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i leith chaighdeán agus chineál teanga na 

scoláirí 

7. Tábhacht chumas Gaeilge na scoláirí do cháil agus inmharthanacht an cheantair mar 

Ghaeltacht 

8. Ról an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i gcomparáid le ról múinteora i nGaelcholáiste 

9. Ráiteas ó iar-bhunscoil Ghaeltachta faoi thacaíocht le caomhnú na teanga sa Ghaeltacht 

(ón Turascáil Cigireachta ar Sholáthar Oideachais Trí Mheán na Gaeilge i Scoileanna Gaeltachta 

2015) 

10. Ráiteas ó iar-bhunscoil Ghaeltachta maidir le ceannasaíocht bheith á glacadh ag scoláirí i 

leith úsáid na Gaeilge sa scoil Ghaeltachta (ón Turascáil Cigireachta ar Sholáthar Oideachais 

Trí Mheán na Gaeilge i Scoileanna Gaeltachta 2015) 

  

Ag an dara seisiún iarradh ar rannpháirtithe tuairimí a nochadh i dtaobh: 

11. Cúig rud a chuideodh leo mar mhúinteoirí agus mar fhoireann i scoil Ghaeltachta 

12. Féiniúlacht scoil Ghaeltachta 

13. Moltaí le cur sa phlean teanga 

14. Ráiteas misin scoil Ghaeltachta 

 

Rinne na múinteoirí cúram den phlé le dúthracht, macántacht agus le díograis.  Chuir siad 

aiseolas ar fáil do na grúpaí eile maidir le gach ceann de na ráitis, ag baint úsáid as flipchart; agus 

cuireadh cuntas i scríbhinn ar fáil ó gach grúpa. 

 

8. Torthaí 

Cuirtear síos anseo ag baint úsáid as caint dhílis agus ráitis na múinteoirí féin ar na 

príomhthorthaí a d’eascair as an bplé. 

5.1. Féiniúlacht Scoil Ghaeltachta 

 Tá féiniúlacht agus eiteas faoi leith ag iar-bhunscoil Ghaeltachta 

 Tá dualgas breise ar mhúinteoirí inti agus is fiú é 
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 Tá dualgas i leith spreagadh a chur ar fáil chun an Ghaeilge a úsáid agus meas ar an 

teanga a léiriú 

 Tá dualgas ar leith ar scoil Ghaeltachta oidhreacht ar leith teanga agus chultúir a chur ar a 

súile do scoláirí 

 Bíonn dualgas ar leith ann freastal ar raon leathan cumais (tuistí + daltaí) 

 Bíonn gá le dearcadh/eiteas dearfach 

 

5.2. Dualgais an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i leith chaighdeán agus chineál teanga na scoláirí 

 An bhfuil sé mí-cheart má labhraíonn gasúir Béarla? 

 Cad is brí le ceart v mí-cheart? 

 Gá le Gaeilge labhartha a fheabhsú? 

 Tá gríosadh agus mealladh an-tábhachtach 

 An cairéad níos fearr ná an maide? 

[Cé nár aontaigh gach duine le linn an tseisiúin aiseolais leis seo, aontaíodh i gcoitinne sa 

bhfóram plé oscailte nár cheart ligean do bhotúin agus drochtheanga dul ar aghaidh-ach 

níltear cinnte conas tabhairt faoin “gceartú”] 

 

5.3. Tábhacht chumas Gaeilge na scoláirí do cháil agus inmharthanacht an cheantair mar cheantar 

Gaeltachta 

 Tá sé fíor go go bhfuil cumas Gaeilge na scoláirí san iar-bhunscoil Ghaeltachta 

tábhachtach do cháil agus do inmharthanacht an cheantair mar Ghaeltacht 

 Gan saibhreas teanga, caillfear an teanga 

 Ní mór cumarsáid éifeachtach a dhéanamh 

 Ní féidir leis an scoil ach cuid áirithe a dhéanamh; tá ról tuismitheoirí 

fíorthábhachtach ina leith seo 

 

5.4. Ról an mhúinteora sa scoil Ghaeltachta i gcomparáid lena ról i nGaelcholáiste 

 Roghnaítear Gaelcholáiste ach ní roghnaítear scoil Ghaeltachta 

 Glactar le cách sna scoileanna Gaeltachta= brú breise 

 Brú ar scoileanna Gaeltachta ó thaobh uimhreacha de 

 Easpa measa ar mhúinteoirí nach cainteoirí dúchais iad 

 Dhá leagan de théacsleabhair de dhíth-ní bhíonn na haistriúcháin Ghaeilge sásúil 

 

5.5. Ráiteas ó iar-bhunscoil Ghaeltachta faoi thacaíocht le caomhnú na teanga sa Ghaeltacht 

 An ráiteas an-uaillmhianach 
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 Dúshlán maidir le soláthar múinteoirí 

 Liúntas do mhúinteoirí Gaeltachta a thabhairt thar n-ais 

 Gá le háiseanna, acmhainní agus téacsleabhair 

 Cad faoi scoláirí le riachtanais speisialta? 

 

5.6. Ráiteas ó iar-bhunscoil Ghaeltachta maidir le ceannasaíocht bheith á glacadh ag scoláirí i leith úsáid na 

Gaeilge sa scoil Ghaeltachta (ón Turascáil Cigireachta ar Sholáthar Oideachais Trí Mheán na Gaeilge  

i Scoileanna Gaeltachta 2015) 

 Aontaíodh go hiomlán leis an ráiteas-an dá scoil páirteach sa scéim Gaelbhratach 

 Is scéim í Gaelbhratach chun ceannasaíocht a chur chun cinn i measc scoláirí 

 Fadhb le córas meantóirí-ní mór am bheith leagtha síos dó sa chlár ama 

 Tá freagracht ar phobal na scoile ar fad ina leith seo-ní amháin ar dhaltaí 

 Dea-chleachtas a bheith le feiceáil ón mbarr anuas 

 Ní leor cur i gcuimhne do scoláirí Gaeilge a labhairt 

 Seoid luachmhar is ea na scoláirí i scoil Ghaeltachta-is iad an todhchaí iad agus tá 

todhchaí na teanga ina lámha 

 Caithfear seans dóibh an cheannasaíocht a ghlacadh 

 

5.7. Rudaí a chuideodh leo mar mhúinteoirí agus mar fhoireann i scoil Ghaeltachta 

 Téacsleabhair agus áiseanna. Go bhfostódh COGG triúr aistreoirí lánaimseartha, 

duine le Gaeilge an Iarthair, duine le Gaeilge na Muamhan agus le Gaeilge Uladh 

chun téacsleabhair a aistriú go Gaeilge, Powerpoints etc 

 Go mbeadh polasaí iontrála mar an gcéanna ag na scoileanna 

Gaeltachta/Gaelscoileanna in aon cheantar faoi leith 

 Painéal aistriúcháin foirne faoi leith do mhúinteoirí inniúil sa Ghaeilge is nach bhfuil 

sé ag cur isteach ar dheiseanna fostaíochta múinteoirí sa scoil cheana féin atá inniúil 

ar Ghaeilge 

 Tumchúrsaí saor in aisce do aon mhúinteoir a bheadh á n-iarraidh 

 Bronnadh CID i scoil Ghaeltachta ag braith ar inniúlacht sa Ghaeilge (leibhéal T2 

TEG?) 

 Aitheantas ón Roinn go bhfuil difríochtaí agus breis oibre ar mhúinteoirí i scoil 

Ghaeltachta 

 Liúntas Gaeltachta do gach múinteoir 

 Am ar an amchlár do gach múinteoir chun aistriúcháin a dhéanamh 

 Acmhainní breise a bheith ar fáil: airgead bheith ar fáil do leithéidí COGG-Gaeilge 

sholeíte i dtéacsleabhair 

 Polasaí iontrála: Freastal ar gach dalta ach le coinníollacha 
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 Cúrsa Gaeilge do na scoláirí agus na tuismitheoirí agus is gá iad  a chur ar fáil sa scoil 

náisiúnta 

 Béim a chur ar an bpolasaí go ndéantar gach ábhar trí mheán na Gaeilge 

 Acmhainní agus áiseanna breise 

 Am curtha ar leataobh d’ábhair ranga agus do dhifreálú  

 Deontas do scoil le haghaidh costas cóipeála a ghlanadh 

 Cruinnithe a eagrú le COGG nuair atá cúrsaí athraithe gan a bheith ag fanacht blianta 

le leagan Gaeilge. Bíonn an leabhar as dáta faoin am go mbíonn sé ar fáil dúinn 

 Oiliúint leanúnach a chur ar fáil sna hIonaid Mhúinteoirí trí Ghaeilge 

 Acmhainní a chur ar fáil trí Ghaeilge ar aon dul le rudaí sa Bhéarla 

 Téacsleabhair Ghaeilge bheith foilsithe in am 

 Ardaigh na bonúsphointí do na hábhair trí Ghaeilge 

 FGL trí Ghaeilge 

 Cuntóirí teanga a chur ar fáil 

 Cúrsaí do thuistí-iad a spreagadh le Gaeilge a labhairt 

 Cúrsaí do mhúinteoirí ar bheagán Gaeilge 

 Am curtha ar fáil do mhúinteoirí aistriúcháin a dhéanamh ar nótaí 

 

 

 

5.8. Féiniúlacht scoil Ghaeltachta 

 Dílseacht don teanga 

 Ionannas- Gaeltacht, Tuath agus Pobal 

 Meas ar chultúr, oidhreacht agus saibhreas an cheantair 

 Táimid Gaelach go smior agus tiomanta don Ghaeilge 

 Beatha teanga í a labhairt- imeachtaí traidisiúnta a mhealladh, an oidhreacht a chothú 

agus a chaomhnú 

 Moladh, mealladh agus maoirsiú  

 Ócáidí sóisialta trí Ghaeilge do mhúinteoirí 

 Níos mó ceangail le cultúr agus le hoidhreacht na teanga agus meon dearfach bheith 

ag scoláirí 

 Comhoibriú idir pobal na scoile ar fad (múinteoirí, tuismitheoirí, scoláirí) 
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5.9. Moltaí le cur sa phlean teanga 

 Dea-shampla a léiriú i measc na foirne sa seomra ranga agus i dtimpeallacht an 

scoile i gcoitinne trí Ghaeilge a labhairt an t-am ar fad  

 An teanga a labhairt istigh agus taobh amuigh den scoil sa phobal áitiúil 

 Polasaí iontrála ag cur béime ar an nGaeilge mar theanga theagaisc agus 

cumarsáide na scoile. Mar pholasaí luafar gurb í an Ghaeilge amháin 

príomhtheanga na scoile. Caithfidh tuismitheoirí glacadh leis agus cuirfear 

ranganna do thuismitheoirí agus do dhaltaí ar fáil chun an polasaí a thabhairt slán  

 Am pleanála a chur ar fáil do mhúinteoirí chun nótaí breise agus aistriúcháin a 

dhéanamh. Níl dóthain nótaí agus téacsleabhair ar fáil trí Ghaeilge agus mar sin 

bíonn brú breise i gceist ar mhúinteoirí i scoil Ghaeltachta ná mar a bhíonn ar 

mhúinteoirí i scoileanna Béarla. Ní mór aitheantas a thabhairt don éileamh seo ar 

bhreis ama. Tá costas breise i gceist le fótachoipeáil a dhéanamh de na nótaí agus 

na haistriúcháin cheal téacsleabhair mhaithe inúsáide. 

 Earcaíocht mhúinteoirí le Gaeilge mhaith líofa bheith ina polasaí ag gach scoil 

 Múinteoirí / ábhair oidí ar bheagán Gaeilge a spreagadh chun foghlama sula 

dtosaíonn siad ag múineadh trí Ghaeilge (bliain amháin as an dá bhliain 

máistreachta ar nós Erasmus) 

 An nasc idir scoileanna Gaeltachta a threisiú agus an nasc leis an bpobal teanga a 

threisiú  

 Seirbhís aistriúcháin do mhúinteoirí (nótaí a bheith cruinn) a chur ar fáil a 

bhainfeadh den dua a bhaineann leis an síoraistríuchán do mhúinteoirí 

 Bród as an teanga agus dílseacht don teangaa spreagadh i measc scoláirí agus 

tuismitheoirí 

 

 

 

4.10 Ráiteas misin scoil Ghaeltachta 

“Sí an Ghaeilge príomhtheanga chumarsáide agus teagaisc na scoile” 

“Táimid ag cur ardchaighdeán oideachais go hiomlán trí Ghaeilge chomh fada agus is féidir ar fáil do phobal na 

Gaeltachta” 

“San iar-bhunscoil Ghaeltachta tapaítear gach deis tacú le labhairt agus scríobh na Gaeilge agus oidhreacht na 

Gaeilge agus meas a chothú agus meon dearfach a spreagadh i leith traidisiún ár dteanga dúchais” 
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“Ardchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge a sholáthar-an Ghaeilge a leathnú mar theanga labhartha 

cumarsáide- timpeallacht foghlama dearfach taitneamhach i leith na Gaeilge a chothú agus go ndéanfaí freastal ar 

oidhreacht agus ar chultúr na Gaeltachta” 

“Is scoil Ghaeltachta í an scoil seo. Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile i ngach gné de shaol na scoile 

 

6. Conclúid 

Ghlac na múinteoirí páirt fhonnmhar dhúthrachtach sa cheardlann. Bhí plé macánta oscailte ar 

siúl agus nochtaíodh tuairimí lena linn agus a bhféadfaí tógáil go córasach agus go muiníneach 

orthu sa phleanáil teanga san oideachas sa cheantar. 

 

Ráitis ó na príomhoidí agus múinteoirí: 

 

                 

                                         Féiniúlacht Scoil Ghaeltachta: Na heochairfhocail 
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Aguisín: Clár agus Bileoga Saothair na Ceardlainne 

 

 

 

 

 

Ceardlann: An Plean Teanga Gaeltachta agus An Iar-bhunscoil 

Ostán na Páirce, An Spidéal 

1 Meitheamh 2016 

Clár an Lae 

12:30: Lón  

13:00:   Focal Fáilte 

13:10:   An Plean Teanga: Réamhrá 

13:20:   Rannpháirtíocht sa Phlean Teanga  

13: 30: Obair ghrúpa: Seisiún a hAon 

14:30:  Sos 

14:45:  Obair ghrúpa: Seisiún a Dó 

15:30:  Clabhsúr 
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Obair ghrúpa: Seisiún a hAon 13:30-14:30 
Pléigh na ráitis seo a leanas i ngrúpaí (30 nóiméad plé + 30 nóiméad aiseolais). 

4. Sula bpléann tú le do ghrúpa é, breac síos na smaointe a ritheann leat 

féin faoin ráiteas 

5. Pléigh an ráiteas le baill an ghrúpa 

 An aontaíonn sibh nó an easaontaíonn sibh leis na ráitis seo a leanas?  

 Cén fáth go n-aontaíonn sibh? / go n-easaontaíonn sibh leo? 

6. Breac síos na pointí/ freagraí an ghrúpa ar an mbileog mhór 

Ráiteas A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Níl aon difríocht idir an scoil s’againne 

agus aon scoil eile timpeall na tíre sa 

mhéid is gurb é an cúram atá orainn ná 

scoláirí a thabhairt suas go caighdeán an 
Teastais Shóisearaigh agus na hArdteiste. 

 



 

 

87 

 

 

 

 

Ráiteas B 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Feictear dom nach é mo chúramsa  

é Gaeilge na ngasúr a cheartú.   

Fágaim sin uilig faoin múinteoir 

Gaeilge         Múinteoir 

Eolaíochta 

M 
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Ráiteas C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tá caighdeán agus  cumas Gaeilge na 

ngasúr an –tábhachtach do cháil agus 

inmharthanacht  an cheantair seo 

mar Ghaeltacht 
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Ráiteas D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá brú ar mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta 

nach bhfuil ar a gcomh-mhúinteoirí  i 

nGaelcholáistí ná i nGaelscoileanna. 
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Ráiteas E 

 

 

 

 An bhfuil an ráiteas seo ró-uaillmhianach?  

 An stáid é atá réalaíoch don cheantar?  

 Cén chaoi a bhféadfaí an stáid seo a bhaint amach?                                                                                                        
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Ráiteas F 
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Obair ghrúpa: Seisiún a Dó: 14:45 

 

Ceithre théama le cíoradh anseo (30 nóiméad plé agus 30 nóiméad 

aiseolais): 

 

4. Luaigh 5 rud a chuideoidh libh mar fhoireann i scoil Ghaeltachta 
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5. An bhfuil féiniúlacht ar leith ag an múinteoir i Scoil Ghaeltachta.  

6. Cén fhéiniúlacht í?  

7. Cén chaoi a gcothaítear sin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

9.  

10.  

11.  
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12. Moltaí le cur sa bPlean Teanga (smaoinigh siar ar an bplé a rinneadh le 

linn seisiúin a hAon):  

(b) Moltaí do mhúinteoirí aonair 

(b) Moltaí don scoil ina hiomláine 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Scríobh ráiteas misin don iar-bhunscoil Ghaeltachta 
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Aguisín 10: Próifíl Teanga Chliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta. 

i Limistéar Pleanála Teanga Chois Fharraige 

Réitithe ag Údarás na Gaeltachta, 12 Bealtaine 2016. 

Réamhrá 

Tar éis d’Údarás na Gaeltachta Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga a roghnú chun 

plean teanga a réiteach do Limistéar Pleanála Teanga Chois Fharraige faoin bPróiseas 

Pleanála Teanga, tá an Fóram i mbun taighde ar ghnéithe éagsúla sochtheangeolaíocha, mar 

shampla cúrsaí teaghlaigh, foghlaimeoirí Gaeilge, cúrsaí óige agus cúrsaí fostaíochta agus 

gnó. Ar iarratas ón bhFóram rinne an tÚdarás suirbhé i measc a chliantchomhlachtaí a bhfuil 

cúigear agus os a chionn fostaithe acu le léargas a fháil ar a bpróifíl fostaíochta agus teanga. 

Na Modhanna Taighde 

 

Sampláil 

An daonra: Dar le Suirbhé Fostaíochta Údarás na Gaeltachta 2015, bhí 1,684 fostaithe i 

gcliantchomhlachtaí an Údaráis i Limistéar Pleanála Teanga Chois Fharraige, ar fostaithe 

lánaimseartha iad 1,621 díobh. Tá 124 comhlacht i gceist anseo. 

 

An sampla: Comhlachtaí a bhfuil cúigear nó níos mó fostaithe acu a bhí mar shampla don 

taighde seo toisc an tionchar a imríonn comhlachtaí den mhéid seo ar iompar teanga. 

 

Nósanna imeachta 

Cuireadh an ceistneoir amach sa phost Dé Luain, 29 Feabhra 2016 agus tugadh Dé hAoine, 

18 Márta 2016 mar spriocdháta dóibh, tréimhse 3 seachtaine. Istigh leis an gceistneoir bhí 

litir mhíniúcháin ó Phríomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Steve Ó Cúláin, chomh 

maith le bileog thagartha mar threoir do Cheist 20. Cuireadh leagan Gaeilge den cheistneoir 

chuig comhlachtaí teangabhunaithe, agus cuireadh leagan Béarla agus leagan Gaeilge chuig 

fuílleach na gcomhlachtaí. Ní raibh aon difríocht eile ann idir an leagan Béarla agus an 

leagan Gaeilge. 
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Tháinig 12 ceistneoir isteach roimh an spriocdháta. Dé Luain 21 Márta cuireadh litir 

mheabhrúcháin agus cóip eile den cheistneoir amach chuig fuílleach na gcomhlachtaí nach 

bhfuarthas ceistneoir uathu roimh an spriocdháta. Tar éis tuilleadh ceistneoirí a fháil ar ais, 

tugadh treoir do na feidhmeannaigh a bhí freagrach as na comhlachtaí nár fhreagair an 

ceistneoir, glaoch ar na comhlachtaí le meabhrú dóibh é a chomhlánú agus a sheoladh ar 

ais. 

 

Maidir le hionchur na faisnéise ó na ceistneoirí agus an anailís a rinneadh uirthi, baineadh 

úsáid as Microsoft Excel. I gcás cheisteanna 3–7 agus 20–21, áiríodh na céatadáin ar bhonn 

líon na bhfostaithe toisc gur ceisteanna iad a bhaineann leis an bhfostaí aonair. Áiríodh 

fuílleach na gceisteanna ar bhonn líon na gcomhlachtaí toisc gur ceisteanna iad a bhaineann 

leis an gcomhlacht aonair. 

 

An ráta freagartha 

As na 37 ceistneoir a cuireadh amach, tháinig 26 ceistneoir ar ais. Is ionann é seo agus ráta 

freagartha de 70.3%. Nuair a chuirtear as an áireamh na ceistneoirí (1 cheann amháin) a 

tháinig ar ais nach raibh inúsáidte toisc líon ard ceisteanna a bheith gan fhreagra, tá ráta de 

68% i gceist. 

 

Sa chás go raibh míthuiscint maidir le ceist a fhreagairt, nó nár freagraíodh ceist ar leith ar 

cheistneoir ar leith ar chor ar bith, cuireadh an comhlacht nó a bhfostaithe as an áireamh 

agus torthaí na ceiste á gcomhbhailiú. 

 

Nádúr an cheistneora 

Fadhbanna neamh-fhreagróra: Tá 11 chomhlacht ann nár fhreagair an suirbhé. Rinneadh 

anailís gharbh ar phróifíl na gcomhlachtaí le patrún a aimsiú. Breathnaíodh ar líon na 

bhfostaithe sna comhlachtaí nár fhreagair, chomh maith leis an earnáil ina bhfuil siad. Níor 

tugadh aon phatrún faoi deara tríd an anailís gharbh seo. 

 

Gealladh sa litir mhíniúcháin ón bPríomhfheidhmeannach go ndéanfaí comhbhailiú ar an 

bhfaisnéis agus nach luafar ainm na gcomhlachtaí san eolas a chuirtear ar fáil do 

dhreamanna taobh amuigh den Údarás, an Cheanneagraíocht san áireamh. Maidir le húsáid 
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na faisnéise go hinmheánach in Údarás na Gaeltachta, luadh sa litir mhíniúcháin gur ar 

mhaithe le cuspóirí anailíse agus pleanála atá an fhaisnéis á bailiú ó thaobh sholáthar agus 

dháileadh na fostaíochta sa Ghaeltacht. 

 

Léiriú na dTorthaí 

Ceist 2: Ar mhaithe le rúndacht na bhfreagróirí, baineadh úsáid as Suirbhé Fostaíochta an 

Údaráis chun an briseadh síos de réir earnála a léiriú. 

Ceist 13: Níorbh fhéidir ceist 13 a chur san áireamh sna torthaí ós léir go raibh míthuiscint 

maidir le modh freagartha na ceiste. 

 

Scaipeadh na dTorthaí 

Is chun cuspóirí pleanála an Údaráis féin amháin an fhaisnéis a bailíodh ó cheisteanna 22–

24. 
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Anailís 

Tugadh ceithre thoradh ar leith faoi deara san anailís ar Cheisteanna 1–21. 

 

Níl an líon fostaithe a thaistealaíonn ó thaobh amuigh den Ghaeltacht chomh hard lena 

raibh coinne leis. (Ceist a Trí: 58% sa Ghaeltacht, 42% taobh amuigh den Ghaeltacht) 

Tá céatadán níos mó fear (61%) ag obair sna comhlachtaí sa sampla ná mar atá céatadán na 

bhfear ag obair sa tír ina hiomláine (53% dar le Daonáireamh 2011). Le léargas níos fearr a 

fháil ar an toradh seo, theastódh anailís a dhéanamh go háirithe ar líon na bhfear agus ban 

atá ag obair san earnáil phríobháideach. 

Ceist 20: Tá céatadán ard fostaithe ina n-oibrithe bóna bháin (oibrithe gairmiúla agus lucht 

bainistíochta/teicniúil) i gcomparáid le hoibrithe bóna ghoirm (oibrithe leathoilte agus 

oibrithe neamhoilte). Ní mar seo a bhíodh sé i dtús ama Údarás na Gaeltachta. 

Is iad an Pholainnis, an Rúisis agus an Laitvis na teangacha is coitianta tar éis na Gaeilge agus 

an Bhéarla. 
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Torthaí 

Ceist 1: Cé mhéad fostaithe? 

 
Méid an 
chomhlachta 
de réir líon 
na 
bhFostaithe 

5–9 10–14 15–24 25–49 50–99 100+  

Céatadán 4% 6% 9% 20% 15% 46% 100% 

Líon na 
bhFostaithe 

33 51 78 177 134 395 868 

 

Ceist 2: Cén earnáil ina bhfuil na fostaithe ag obair? 

 
 Acmhainn Bi Déantúsaíoch Éadaí Innealtóireach Seirbhís Iomlá
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í 
Nádúrtha 

a t Eile & 
Teicstíl
í 

t í n 

Céatadán 1% 3% 30% 5% 16% 45% 100% 

Líon na 
bhFostaith
e 

11 57 504 91 261 760 1,684 
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Ceist 3: Cá bhfuil cónaí ar na fostaithe? 

 
 Sa Ghaeltacht Taobh amuigh den 

Ghaeltacht 
Iomlán 

Céatadán 58% 42% 100% 

Líon na bhFostaithe 501 367 868 

 

 

Ceist 4: Cad as do na fostaithe ó dhúchas? 

 
 Ón nGaeltacht Ón gcuid eile 

den tír 
Ó thíortha eile Iomlán 

Céatadán 44% 35% 21% 100% 

Líon na 
bhFostaithe 

370 296 175 841 
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Ceist 5: Cén céatadán fear agus ban atá sna comhlachtaí? 

 
Inscne Fir Mná Iomlán 

Céatadán 61% 39% 100% 

Líon na bhFostaithe 527 341 868 

 

 

Ceist 6: Cén céatadán fear agus ban atá ina mbainisteoirí sna comhlachtaí? 

 
Inscne Fir Mná Iomlán 

Céatadán 79% 21% 100% 

Líon na bhFostaithe 473 123 596 
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Ceist 7: Cén aois iad na fostaithe sna comhlachtaí? 

 
Aois 18-25 26-35 36-49 50-65 Iomlán 

Céatadán 12% 35% 38% 15% 100% 

Líon na 
bhFostaithe 

95 287 310 121 813 

 

 

Ceist 8: Cén céatadán de na comhlachtaí a bhfuil baint dhíreach acu leis an nGaeilge? 

 
 Baint dhíreach Gan bhaint dhíreach Iomlán 

Céatadán 29% 71% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

7 17 24 
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Ceist 9: Cén céatadán de na comhlachtaí a bhfuil clár teanga acu? 

 
 Clár teanga Gan chlár teanga Iomlán 

Céatadán 85% 15% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

22 4 26 

 

Ceist 9 (a): As na comhlachtaí a bhfuil clár teanga acu, cén céatadán a d’aontaigh an clár leis 
an Údarás? 

 
 I gcomhar leis an 

Údarás 
An comhlacht ina 
aonar 

Iomlán 

Céatadán 86% 14% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

19 3 22 
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Ceist 10: Cén céatadán de na comhlachtaí a bhfuil riachtanas acu líon áirithe daoine le 
Gaeilge a fhostú? 

 
 Riachtanach Gan a bheith 

riachtanach 
Iomlán 

Céatadán 28% 72% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

7 18 25 

 

Ceist 11: Cén céatadán de chomhlachtaí a mbíonn teagmháil ag a bhfostaithe leis an bpobal 
áitiúil? 

 
 Teagmháil Gan Teagmháil Iomlán 

Céatadán 84% 16% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

21 4 25 
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Ceist 12: Cén céatadán de chomhlachtaí ina labhraítear an Ghaeilge den chuid is mó? 

 
 Gaeilge den 

chuid is mó 
50/50 Gaeilge & 
Béarla 

Béarla den 
chuid is mó 

Iomlán 

Céatadán 32% 32% 36% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

8 8 9 25 

 

Ceist 12 (a): As na comhlachtaí ina labhraítear Gaeilge den chuid is mó, cén céatadán 
Gaeilge a labhraítear? 

 
 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Iomlán 

Céatadán 0% 25% 0% 37.5% 37.5% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

0 2 0 3 3 8 
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Ceist 14: Cén céatadán de chomhlachtaí a thugann tacaíocht dá gcuid fostaithe a gcuid 
Gaeilge a fheabhsú? 

 
 Tugann tacaíocht Ní thugann tacaíocht Iomlán 

Céatadán 79% 21% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

19 5 24 

 

 

Ceist 15: Cén teanga ina bhfreagraítear an fón ag an bhfáiltiú? 

 
 I nGaeilge I mBéarla Go dátheangach Iomlán 

Céatadán 36% 40% 24% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

9 10 6 25 
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Ceist 16: Cén céatadán de chomhlachtaí ina n-úsáidtear teangacha eile seachas an Ghaeilge 
agus an Béarla? 

 
 Teangacha eile Gan teangacha eile Iomlán 

Céatadán 32% 68% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

7 15 22 

 

Ceist 17: Cén teanga ina bhfuil comharthaí seachtracha na gcomhlachtaí? 

 
 I nGaeilge I mBéarla Go dátheangach Iomlán 

Céatadán 44% 16% 40% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

11 4 10 25 
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Ceist 18: Cén teanga ina bhfuil an seoladh poist ar stáiseanóireacht na gcomhlachtaí? 

 
 I nGaeilge I mBéarla Go dátheangach Iomlán 

Céatadán 24% 28% 48% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

6 7 12 25 

 

Ceist 19: Cén teanga ina ndéantar margaíocht ar tháirgí nó seirbhísí na gcomhlachtaí? 

 
 I nGaeilge I mBéarla Go dátheangach Iomlán 

Céatadán 8% 52% 40% 100% 

Líon na 
gComhlachtaí 

2 13 10 25 
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Ceist 20: Na haicmí sóisialta faoina dtiteann fostaithe na gcomhlachtaí 

 
 Oibrithe 

Gairmiúla 
Lucht 
Bainistíochta 
agus 
Teicniúil 

Oibrithe 
Neamh-
láimhe 

Oibrithe 
Oilte 
Láimhe 

Oibrithe 
Leath-
oilte 

Oibrithe 
Neamh-
oilte 

Iomlán 

Céatadán 26.05% 15.96% 11.24% 12.39% 23.24% 11.11% 100% 

Líon na 
bhFostaithe 

204 125 88 97 182 87 783 

Ceist 21: Leibhéal is airde oideachais a baineadh amach 

 
 Lbh. 10 Lbh. 9 Lbh. 8 Lbh. 7 Lbh. 6 Lbh.  

4-5 
Lbh. 3 
nó faoi 

Iomlán 

Céatadán 2% 14% 19% 14% 17% 30% 4% 100% 

Líon na 
bhFostaithe 

10 96 129 94 115 197 25 666 
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Aguisín 1 – An Ceistneoir féin 

 

Anailís ar Phróifíl Fostaíochta agus Teanga Cliantchomhlachtaí de chuid Údarás na Gaeltachta 

2016 

 

Nóta: Is ionann fostaí agus fostaí lánaimseartha amháin sa suirbhé seo. Ná cuir lucht 

páirtaimseartha san áireamh le do thoil. (Sa chás seo ciallaíonn lánaimseartha duine atá fostaithe 

ar chonradh 9 mí nó níos mó agus a oibríonn 35 uair an chloig ar a laghad sa tseachtain). 

 

Cuid A – Gnó agus Fostaithe an Chomhlachta 

Cé mhéad fostaí atá sa chomhlacht? ____________________________________ 

Céard é gnó an chomhlachta? (Cur tic sa bhosca cuí)  

Déantúsaíocht Seirbhísí Acmhainní Nádúrtha Bia Innealtóireacht 

Na Meáin Turasóireacht Cógaisíocht & Feistí 
Leighis 

Eile 

 

Cén céatadán d’fhostaithe an chomhlachta a bhfuil gnáthchónaí orthu sa Ghaeltacht agus cén 

céatadán taobh amuigh den Ghaeltacht?  

Gaeltacht                                    % Taobh amuigh den Ghaeltacht                                %  

 

Cén céatadán measta de na fostaithe ar de bhunadh na n-áiteanna seo ó dhúchas iad?  

Gaeltacht                 % An chuid eile den tír                % Tíortha eile                   % 

 

Cén céatadán fear agus ban atá sa chomhlacht?  

Fir      % Mná % 

 

Cén céatadán fear agus ban atá ag feidhmiú ag leibhéal bainistíochta sa chomhlacht? 

Fir                                        % Mná                                       % 
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Cén céatadán d’fhostaithe an chomhlachta atá sna haoisghrúpaí seo a leanas: 

18-25  26-35  36-49  50-65  

Cuid B – An Ghaeilge agus an Comhlacht 

An bhfuil baint dhíreach ag táirge nó seirbhís an chomhlachta leis an nGaeilge?   

Tá   Níl  

An bhfuil plean teanga don Ghaeilge ag an gcomhlacht?  Tá   Níl  

Má tá, cén chaoi ar aontaíodh é?  

I gcomhar leis an Údarás   An comhlacht ina aonar  

An bhfuil sé riachtanach go mbeadh cumas Gaeilge ag fostaithe an chomhlachta?  

Tá   Níl   Má tá, cén céatadán measta? ___________________________________ 

 

Cuid C – Úsáid na Gaeilge 

An mbíonn teagmháil ag fostaithe an chomhlachta leis an bpobal áitiúil le linn uaireanta oibre? 

(Samplaí is ea siopa, bialann, banc, &rl.) Bíonn   Ní bhíonn  

 

Tabhair tuairim mheasta ar an mbriseadh síos ó thaobh úsáid laethúil teanga san ionad oibre. (Cuir 

tic sna boscaí is oiriúnaí) 

Gaeilge den chuid is mó 50/50 idir Ghaeilge agus Bhéarla Níos mó Béarla ná Gaeilge 

 

Má d’fhreagair tú ‘Gaeilge den chuid is mó’, cén céatadán Gaeilge?  

51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% 

 

 

 Ag úsáid an tábla thíos, tabhair eolas i dtéarmaí céatadáin faoin gcumas Gaeilge atá sna 
grúpaí gairmiúla éagsúla sa chomhlacht: 

  Ó 
dhúchas 

Líofa Measartha Gan 
Ghaeilge 

 An Bhainstíocht/Meánbhainistíocht     
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 Riarachán     

 Gnáthoibrithe     

 

An dtugann an comhlacht tacaíocht d’fhostaithe chun a gcuid Gaeilge a fheabhsú?  

Tugann   Ní thugann  

Cén teanga ina bhfreagraítear an fón ag an bhfáiltiú?  

I nGaeilge   I mBéarla   Go dátheangach  

An úsáidtear teangacha iasachta san ionad oibre?   Úsáidtear   Ní úsáidtear  

Má úsáidtear, cé na teangacha? _________________________________________ 

Cé mar atá ainm an chomhlachta ar chomharthaí seachtracha poiblí?  

I nGaeilge  I mBéarla   Go dátheangach  

Cé mar atá seoladh poist an chomhlachta ar an stáiseanóireacht, mar shampla cártaí gnó, duillíní 

dea-mhéine? 

I nGaeilge  I mBéarla   Go dátheangach  

Cé mar a dhéantar margaíocht ar tháirgí / sheirbhísí an chomhlachta? 

I nGaeilge  I mBéarla   Go dátheangach  

 

Cuid D – Oideachas agus Oiliúint 

Cén céatadán d’fhostaithe an chomhlachta a bhaineann leis na haicmí sóisialta seo? 

(féach samplaí san Aguisín) 

Oibrithe gairmiúla % 

Lucht bainistíochta agus teicniúil % 

Oibrithe neamhláimhe % 

Oibrithe oilte láimhe % 

Oibrithe leathoilte % 

Oibrithe neamhoilte % 

 

Luaigh i dtéarmaí céatadáin cén léibhéal is airde oideachais atá bainte amach ag fostaithe an 

chomhlachta: 
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Leibhéal 10 (Dochtúireacht) % 

Leibhéal 9 (Máistreacht nó Dioplóma Iarchéime nó  
cáilíochtaí gairmiúla ag Leibhéal 9) 

% 

Leibhéal 8 (Bunchéim Onóracha, Ard-Dioplóma, cáilíocht ghairmiúil) % 

Leibhéal 7 (Bunchéim) % 

Leibhéal 6 (Sainteastas nó Ardteastas) % 

Leibhéal 4 / 5 (Ardteistiméireacht) % 

Leibhéal 3 nó faoina bhun (Teastas Sóisearach / Teastas Grúpa) % 

 

Cuid E – Moltaí agus Tuairimí 

An bhfuil aon riachtanais ag an gcomhlacht ó thaobh na Gaeilge de?  Tá   Níl  

Sonraigh ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

An aithníonn an comhlacht aon bhearna oiliúna a bhféadfadh an tÚdarás freastal uirthi? Aithníonn 

  Ní aithníonn  

Sonraigh ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Aon tuairimí eile: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Seol an ceistneoir ar ais sa chlúdach litreach réamhíoctha atá iniata le do thoil nó tríd an 

ríomhphost chuig suirbhe@udaras.ie 

Go raibh maith agat as do chomhoibriú 

mailto:suirbhe@udaras.ie
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Analysis of the Employment and Language Profile of Údarás na Gaeltachta Client Companies, 

2016 

 

Note: Employee and full-time employee are one and the same in this survey. Please do not include 

part-time workers. (A full- time employee for the purpose of this survey is an employee on a 9 

month contract or longer and working a minimum of 35 hours per week). 

 

Part A – Company Business Activity and Employees 

How many employees are in the company? ____________________________________ 

What is the company's business? (Please check the relevant box) 

Manufacturing Services Natural Resources Food Engineering 

Media Tourism Pharmaceutical & 
Medical Devices 

Other  

 

Estimate the percentage of company employees habitually living in the Gaeltacht, and those 

outside the Gaeltacht.  

Gaeltacht                                    % Outside the Gaeltacht                                %  

 

Estimate the percentage of employee origin.  

Gaeltacht                 % The rest of the country             % Other countries                 % 

 

What percentage of men and women are in the company?  

Men      % Women % 

 

What percentage of men and women are functioning at a management level within the company?  

Men                                        % Women                                       % 

 

What percentage of company employees are in the following age groups:  

18–25  26–35  36–49  50–65  
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Part B – The Irish Language and the Company 

Is your company's product or service directly associated with the Irish language?   

Yes   No  

Does your company have a language plan for Irish?  Yes   No  

If so, how was it agreed?   

In association with An tÚdarás   Internally within the company  

Is it necessary for company employees to have Irish language competence?  

Yes   No   If so, estimate the percentage. ___________________________________ 

 

Part C – Irish Language Usage 

Do your company's employees have any contact with the local community during business hours? 

(Examples include shops, restaurants, banks, etc.) Yes   No  

 

Estimate the breakdown of daily language usage in the workplace. (Check the most relevant box) 

Mostly Irish 50/50 Irish and English Mostly English 

 

If you answered 'Mostly Irish', what percentage of Irish?  

51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% 

 

 Using the table below, please state in percentage terms the Irish language competence 
within the various professional groups: 

  Native Fluent Reasonable No 
Irish 

 Management/Middle management     

 Administration     

 Ordinary workers     
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Does the company support employees to improve their Irish?  

Yes   No  

In which language is the phone answered at reception?  

In Irish   In English   Bilingually  

Are foreign languages used in the workplace?  Yes   No  

If so, what languages? _________________________________________ 

In which language is the company's name on external public signs?  

In Irish   In English   Bilingual  

In which language is the company's address on stationery, for example business cards, 

complimentary slips? 

In Irish   In English   Bilingual  

In which language is the marketing of company products/services carried out? 

In Irish   In English   Bilingual  

 

Part D – Education and Training 

What percentage of company employees belong to the following social classes? 

(examples in the Appendix) 

Professional workers % 

Managerial and technical % 

Non-manual workers % 

Skilled manual workers % 

Semi-skilled workers % 

Unskilled workers % 

 

State in percentage terms the highest level of education attained by company employees: 

Level 10 (Doctorate) % 

Level 9 (Masters or Postgraduate Diploma or  
professional qualifications at Level 9) 

% 
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Level 8 (Honours Primary Degree, Higher Diploma, professional 
qualification) 

% 

Level 7 (Primary Degree) % 

Level 6 (Advanced Certificate or Higher Certificate) % 

Level 4–5 (Leaving Certificate) % 

Level 3 or below (Junior Certificate/Group Certificate) % 

 

 

Part E – Recommendations and Opinions 

Does your company have any Irish language needs?  Yes   No  

Please state:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Has your company identified any training gaps which An tÚdarás could fill? Yes  No  

Please state:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Any other opinions:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Please return this questionnaire in the attached stamped addressed envelope or via email to 

suirbhe@udaras.ie 

 

Thank you for your cooperation  
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Aguisín 11: Lucht Gnó Chois Fharraige. 

Plépháipéar MeasMedia  05/02/2016 

Sprioc 

Bhí sé mar aidhm againn plépháipéar a chur ar fáil d’Fhóram Pleanála Teanga Chois Fharraige, a 

chuirfeadh tús le scéim nua chun lucht gnó an cheantair a ghríosadh chun seirbhís trí Ghaeilge ar 

ardchaighdeán a chur ar fáil don phobal, agus chun mórtas teanga a spreagadh i measc lucht gnó 

na háite. 

Chun an sprioc áirithe seo a bhaint amach theastaigh uainn seo leanas a dhéanamh: 

 

Gnólachtaí an cheantair a liostáil (iadsan a bhíonn ag plé go díreach leis an bpobal) 

Teagmháil a dhéanamh leis na gnólachtaí ar fad chun iad a chur ar an eolas faoi obair an Fhóraim 

Suirbhé a dhéanamh ar na gnólachtaí maidir lena ndearcadh i leith na teanga 

Grúpa Fócais a reachtáil le roinnt gnólachtaí chun níos mó plé a dhéanamh ar an ábhar 

Labhairt le heagrais ar nós Gaillimh le Gaeilge agus Gnó Mhaigh Eo a oibríonn le gnólachtaí ar an 

ábhar seo 

Labhairt le heagrais phoiblí a thacaíonn le scéimeanna chun lucht gnó a ghríosadh i dtreo na 

teanga 

Roinnt dearcthaí a bhailiú ó chuairteoirí chuig an nGaeltacht maidir lena n-eispéireas sa gceantar 

Grúpa Fócais áitiúil a reáchtáil chun plé a dhéanamh ar an ábhar 

 

Nóta:  Tá sé mar aidhm ag an bplépháipéar seo roinnt smaointe a chur ar fáil maidir le scéimeanna 

chun lucht gnó an cheantair a ghríosadh i dtreo na teanga, ní doiciméad sainiúil socheolaíoch atá i 

gceist ach doiciméad smaointeoireachta ó chomhlacht margaíochta. 
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Túsphointe – Na Gnólachtaí 

 

Mar thús, rinne muid liosta de na comhlachtaí ar fad atá ag feidhmiú sa gceantar.  Seo hiad a 

leanas: 

1. Tí Sé:  Ros a' Mhíl 

2. Tí Terry: Ros a’ Mhíl 

3. Tí Pheadair Mhóir:  Ros a' Mhíl 

4. Tí Durcan:  Baile na hAbhann 

5. Tír na nÓg:  An Tulach 

6. Tí Neansaí, gruaigeadóir: Na Minna 

7. An Poitín Stil: An Lochán Beag 

8. Tí Mholly: An Lochán Beag 

9. Cló Iar-Chonnacht: An Lochán Beag 

10. Gala, Siopa:  Indreabhán 

11. Bayvin Oil:  Indreabhán 

12. Bart’s Garage: Indreabhán 

13. Colm Noone, Boinn:  Indreabhán 

14. Siopa an Phobail & Oifig an Phoist: Indreabhán 

15. An Comhar Creidmheasa: Indreabhán 

16. Socos: Indreabhán 

17. Tí Mharcuis:  Indreabhán 

18. Seán Feeney Búistéara:  An Spidéal 

19. Supermac’s:  An Spidéal 

20. An Cruiscín Lán:  An Spidéal 

21. Cogaslann Bhreathnach:  An Spidéal 

22. Colm Gannon Ceol:  An Spidéal 

23. An Nead/Am Tae:  An Spidéal 

24. Tigh Ghiblin:  An Spidéal 

25. An Droighneán Donn:  An Spidéal 

26. Bia Thyme:  An Spidéal 

27. Tí Francis & Oifig an Phoist:  An Spidéal 

28. Siopa Crua Earraí Uí Dhomhnaill:  An Spidéal 

29. An tIonad Leighis:  An Spidéal 

30. Fiaclóir Liam Ó Droma:  An Spidéal 

31. AIB:  An Spidéal 

32. Síoda:  An Spidéal 

33. Fiaclóir Lavelle:  An Spidéal 
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34. Antonio’s Pizza:  An Spidéal 

35. Bialann Síneach:  An Spidéal 

36. An Teach Mór (Spiddal Health & Wellbeing):  An Spidéal 

37. Texaco:  An Spidéal 

38. An Bearbóir:  An Spidéal 

39. An Leabharlann:  An Spidéal 

40. An Cheardlann: (na hionaid ar fad) 

41. Tí Standún:  An Spidéal 

42. Óstán na Páirce:  An Spidéal 

43. Tí Phádraicín:  Na Forbacha 

44. Tí Slemon:  Na Forbacha 

45. Óstán Chósta Chonamara:  Na Forbacha 

 

Ionaid le Roinnt Siopaí Iontu 

As an 45 aonad thuasluaite tá ionaid ina bhfuil roinnt gnólachtaí éagsúla iontu – ar nós an Teach 

Mór ar an Spidéal, agus Ceardlann an Spidéil.  Sna hionaid seo d’éirigh linn labhairt le roinnt 

mhaith de na gnólachtaí agus freisin fuaireamar ‘dearcadh lárnach’. 

 

Ionaid Éighníomhach 

As an 45 aonad thuasluaite bhí roinnt gnólachtaí ann a cuireadh ar an eolas faoin suirbhé ach nár 

ghlac páirt ghníomhach sa bpléipháipéar.  Sna cásanna seo, ní féidir a rá go raibh na páirtithe 

diúltach ar aon bhealach – go deimhin is mó seans go bhféadfaí a rá go rabhadar dearfach - ach 

caithfear a rá nár ghlacadar páirt ghníomhach sa bpléiphéar ar chúis amháin nó eile.  As an 45 

aonad ar fad is féidir 9 ngnó a shonrú mar aonaid éighníomhacha.  Gnólachtaí aonaracha a bhí 

iontu seo (sin le rá nach bhfuil léithéidí An Teach Mór nó Ceardlann an Spidéil san áireamh).  

Fágann seo go bhfuil sampla láidir de 36 as 45 aonad a ghlac páirt ghníomhach sa bpléipháipéar.   

Tá sé tábhachtach a lua ag an bpointe seo gur fhreagair na comhlachtaí ar fad an suirbhé agus na 

gnéithe eile den phlépháipéar seo ar bhonn anaithide, mar sin ní bheidh muid ag lua ainm gnó ar 

bith chomh fada agus a bhaineann sé le dearcadh nó tuairimí a nochtadh.  Freisin, ní dhéanfar na 

hionaid a d’fhreagair nó a dhiúltaigh freagairt sa phróiséas a lua.  Seasann firicí an tsuirbhé go 

ginearálta chun tuairim láidir a thabhairt faoin gcéad chéim eile sa bpróiséas seo. 
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An Chéad Teagmháil 

Déanadh teagmháil le gach ceann de na 45 aonad thuasluaite agus cuireadh ar an eolas na húinéirí 

ar fad maidir leis an ábhar a bhí idir lámha ag MeasMedia.  Bhí meascán d’obair ghutháin agus de 

chuairteanna pearsanta chuig na siopaí/aonaid i gceist  i ngach cás sa réamhtheagmháil seo agus i 

gcuid de na cásanna bhí an dá chinéal teagmhála i gceist.  Seoladh ríomhphost i ndiaidh na chéad 

teagmhála i bhformhór na gcásanna. 

 

An Suirbhé 

Chuir muid na haonaid ar fad ar an eolas maidir le suirbhé a bhí á réiteach againn don togra seo.  

Sa suirbhé seo bhí sé i gceist againn na ceisteanna seo leanas a fhiosrú: 

1. Dearcadh an ghnó i leith na Gaeilge 

2. Cumas an ghnó seirbhís chuimhsitheach trí Ghaeilge a chur ar fáil don phobal 

3. Toillteanas an ghnó feabhas a chur ar an tseirbhís a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge 

4. Toillteanas an ghnó páirt a ghlacadh i scéim a chinnteodh go mbeadh seirbhís trí Ghaeilge 

ar fáil agus feiceálach ag an bpobal 

 

Torthaí an tSuirbhé 

Tháinig 28 suirbhé ar ais líonta amach as an 36 gnó a ghlac leis an suirbhé ar líne.  Seo céadtadán 

ard a dhóthain chun feidhm a thabhairt do phlépháipéar dá leithéid seo.  Chomh maith leis seo, 

fuair muid aisfhreagraí agus moltaí de chineál eile ón 8 gcomhlacht nár fhreagair an suirbhé ina 

iomláine. 

 

Ceist 1 & 2:  Tábhacht na Gaeilge: Dearcadh Gnó 

“Tá an Ghaeilge tábhachtach i mo ghnó.”  89.29% 

Bhain an chéad dá cheist sa suirbhé le dearcadh na n-úinéirí i leith thábhacht na Gaeilge go 

heacnamúil.  Más féidir cás a dhéanamh do thábhacht na Gaeilge go heacnamúil, is cinnte go 

mbeidh meon níos oscailte agus níos dearfaí ann chun an ghné seo den ghnó (Gaeilge) a bhrú chun 

cinn. 

I gceist 1 iarradh ar úinéirí nó lucht bainistíochta i ngnónna an cheantair a ndearcadh i leith 

thábhacht na Gaeilge a chur in iúl ar scála cúig phointe (Tábla 1.0). Léirigh 89.29% díobh go bhfuil 

siad den tuairim go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach ina ngnónna (D'aontaigh 64.29% go láidir leis 

an ráiteas 'Tá an Ghaeilge tábhachtach i mo ghnó',  ní raibh tuairim ag 3.57% agus d'aosaontaigh 
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7.14% leis an ráiteas). Nuair a chuirtear an dearcadh seo i gcomparáid leis an dara ceist (Tábla 1.1) 

feictear arís go bhfuil léibhéal ard a shíleann gur fiúntas dá ghnónna an Ghaeilge, d'aosaontaigh 

82% leis an ráiteas, 'Ní fiúntas ar bith do mo ghnó an Ghaeilge' ach spéisiúil go leor, d'aontaigh 

18.12% leis an ráiteas seo.  

 

Ceist 3:  An Ghaeltacht:  Buntáiste nó Míbhuntáiste 

Bhain ceist a dó le dearcadh na n-úinéirí faoi bheith lonnaithe sa nGaeltacht féin.  Más féidir 

branda láidir a chothú don Ghaeltacht is cinnte gur féidir a dhul i bhfeidhm ar na gnólachtaí seo 

chun páirt lárnach a ghlacadh sa mbranda. 

Easaontaíonn 82.14% go bhfuil siad faoi mhí-bhuntáiste a bheith lonnaithe sa nGaeltacht.   

Níor aontaigh ach 3.47% leis an ráiteas go bhfuil siad faoi ‘mí-bhuntáiste as a bheith lonnaithe sa 

Ghaeltacht’.  Thuairiscigh 82.14% nach bhfuil siad den tuairim go bhfuil a ngnó faoi mhíbhuntáiste 

toisc iad a bheith lonnaithe i gceantar Gaeltachta agus síleann 61.54% de na rannpháirtithe go 

mbaineann buntáiste eacnamaíoch leis an nGaeilge a chur chun cinn i measc gnónna i réigiúin 

Ghaeltachta. Léiríonn torthaí na gceisteanna seo a leanas chomh maith go bhfuil tábhacht mór á 

leagan ar an nGaeilge ag mórchuid de ghnónna an cheantair .  

Ceist 4:  Comharthaíocht & Fógraíocht 

I gceist 4 tá muid ag bogadh ó cheisteanna teibí go ceisteanna praicticúla a bhaineann le 

gníomhaíochtaí na siopadóirí i leith na Gaeilge.  Sa gcás seo chonaic muid titim bheag i 

bhfábharachas na siopadóirí i leith na Gaeilge: 

D’aontaigh 67.67% go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh comharthaíocht nó fógraíocht trí 

Ghaeilge mórthimpeall mo ghnó. 

D’easaontaigh 22.22% leis an ráiteas seo. 

Is mór an difiríocht idir an 7.41% a d’easaontaigh leis an ráiteas ‘Tá an Ghaeilge tábhachtach i mo 

Ghnó’ agus an 22.22% a d’easaontaigh leis an ráiteas ‘Tá sé tábhachtach go mbeadh 

comharthaíocht nó fógraíocht trí Ghaeilge mórthimpeall mo ghnó.’  Léiríonn seo an tábhacht a 

bhaineann le feachtas margaíochta chun dul i bhfeidhm ar na siopadóirí sin a shíleann go bhfuil 

tábhacht leis an nGaeilge ach nach fiú comharthaí nó fógraí Gaeilge a chrochadh. 
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Ceist 5, 6 & 7:  Ag Freastal ar an bPobal trí Ghaeilge 

Léiríonn sraith ceisteanna 5,6 & 7 go bhfuil bearna idir mheon dearfach na n-úinéirí i leith na 

Gaeilge agus a tiomántas chun seirbhís ar ardchaighdeán Gaeilge a gheallúint. 

I gceist a 5, bhí 92.59% den tuairim go raibh sé tábhachtach go mbeadh Gaeilge ag foireann an 

chomhlachta chomh mór agus is féidir.  Níor easaontaigh ach 3.7% leis an ráiteas seo. 

I gceist a 6, bhí 92.59% den tuairim go raibh sé tábhachtach go mbeadh siad in ann freastal ar an 

bpobal trí Ghaeilge agus arís níor easaontaigh ach 3.7% leis an ráiteas seo. 

Ag an am céanna, léiríonn torthaí cheist a 7 go bhfuil bearna idir mheon na n-úinéirí maidir leis an 

tábhacht  a shamhlaíonn siad le seirbhís Ghaeilge a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta agus aon 

chúram díreach a thógáil orthu féin an tseirbhís sin a chur ar fáil.  Mar fhreagra ar an gceist seo ní 

dúirt ach 52% de na freagróirí go raibh an Ghaeilge ar cheann de riachtanais an phoist nuair a 

bhí lucht foirne á earcú.  Seo titim de 40.59% ar an líon a shíleann go bhfuil sé tábhachtach go 

mbeadh Gaeilge ag foireann an chomhlachta chomh mór agus is a féidir agus dóibh siúd a dúirt go 

bhfuil sé tábhachtach freastal ar an bpobal trí Ghaeilge. 

Ní miste a thabhairt san áireamh, agus an cheist seo á fiosrú, go mbaineann dúshláin le hearcú i 

gcás gnónna a dteastaíonn scileanna ar leith ón bhfoireann - m.sh teastaíonn scileanna 

ríomhaireachta ar leith ó chomhlacht ríomhairí &rl. Ach i gcás shiopaí nó sa chás go dteastaíonn 

duine ag deasc fáilithe an tsiopa d'fhéadfaí riachtanas maidir leis an nGaeilge a chur san áireamh i 

gcás earcaithe. 

 

Ceist 8 & 9:  Dearcadh maidir le tacaíocht chun seirbhís mhaith Ghaeilge a chur ar fáil 

Léiríonn sraith ceisteanna 8 & 9 go mbeadh úinéirí gnó sásta úsáid a bhaint as pé cúnamh a 

bheadh ar fáil chun caighdeán seirbhíse agus fógraíochta/margaíochta trí Ghaeilge ar ardú ina 

gcuid gnónna.  Seo tacaíocht nó gné thábhachtach a chuireann eagrais ar nós Gaillimh le Gaeilge 

agus Gnó Mhaigh Eo ar fáil. 

Bheadh 66.66% de na gnólachtaí sásta úsáid a bhaint as eagras a chuirfeadh traenáil ar fáil chun 

seirbhís níos fearr trí Ghaeilge a chur ar fáil.  

Bheadh 70.37% de na gnólachtaí sásta úsáid a bhaint as eagras a chuideodh le plean dearadh 

fógraíochta agus seirbhís aistriúcháin a chur ar fáil. 

I gceist a 10 shonraigh 84.61% de na freagróirí go raibh sé tábhachtach dóibh go mbeadh Gaeilge 

le cloisteáil i measc na foirne – arís léiríonn sé seo go dtuigeann na húinéirí an tábhacht a 

bhaineann leis an nGaeilge a chloisteáil ach go bhfeictear é mar ‘chúram an duine aonair’ seachas 

mar pholasaí an chomhlachta. 
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Ceist 11:  Brandáil 

Arís, tagraíonn ceist 11 do chúrsaí brandála.  Is minic go mbaineann na gnólachtaí móra ar nós 

Brown Thomas, Dunnes Stores &rl úsáid as a gcuid málaí, sonrasisc agus eile chun teachtaireacht 

dhearfach a chur in iúl maidin lena ngnó.   

Dúirt 62.96% de na freagróirí go mbeadh sé tábhachtach dóibh an Ghaeilge a bheith ar gach ábhar 

chlóite ar nós sonrascanna agus admhálacha.  Seo bunús dearfach chun dul i bhfeidhm ar 

fheachtas brandála Gaeltachta i measc na ngnólachtaí ar fad. 

 

Ceist 12:  An Buntáiste Eacnamaíoch 

Rinne an cheist seo measúnú ar an dearcadh atá ag na gnólachtaí maidir le buntáiste eacnamaíoch 

na Gaeilge sa Ghaeltacht.  Léiríonn toradh na ceiste seo  go bhfuil bunús láidir ann chun feachtas a 

thógáil a dhíríonn ar an mbuntáiste a bhaineann le bheith bunaithe sa Ghaeltacht agus an teanga a 

chur chun cinn ina gcuid gnólachtaí.  Léirítear freisin, áfach, an líon daoine a dúirt nach raibh 

‘tuairim’ acu go raibh gá le feachtas eolais sa gceantar ar an ábhar seo. 

Dúirt 61.54% go n-aontaíonn siad go bhfuil buntáiste eacnamaíoch ann an Ghaeilge a chur chun 

cinn i measc gnónna sa Ghaeltacht. 

Dúirt 19.23% nach raibh aon tuairim acu ar an ábhar agus d’easaontaigh 19.23% leis an ráiteas 

seo. 

Ceisteanna 13-18:  Gradam Gnó 

I gceisteanna 13-18 rinne muid tuairimí na ngnólachtaí a mheas i leith ‘Gradam Gnó Gaeltachta’ a 

bheadh bunaithe le caighdeán na seirbhíse Gaeilge a chur chun cinn. 

Is cinnte go raibh formhór na ngnólachtaí i bhfábhar Gradam dá leithéid seo agus gur facthas seo 

mar mhodh chun aitheantas faoi leith a thabhairt do ghnólachtaí an cheantair. 

Dúirt 81.48% de ghnólachtaí an cheantair go mbeadh siad i bhfábhar Gradam Gnó a thabharfadh 

aitheantas do ghnólachtaí a chuireann seirbhís den scoth ar fáil trí Ghaeilge. 

Dúirt 62.96% de na freagróirí go mbeadh siad sásta páirt a ghlacadh i gcóras Gradaim Gnó.  Tá an 

líon seo beagnach 20% níos ísle ná an líon a d’fhreagair go raibh siad i bhfábhar an Ghradaim – 

léiríonn sé seo go bhfuil líon comhlachtaí ann i bhfábhar an Ghradaim ach nach nglacfadh páirt ann 

ar chúis amháin nó eile. 

D’fhreagair 80.77% go mbeadh siad i bhfábhar catagóirí éagsúla a bheith san áireamh sa 

nGradam – ag tabhairt aitheantas do chomhlachtaí ar léibhéalacha éagsúla seirbhíse trí Ghaeilge. 
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Léirigh 73.08% de na freagróirí gur shíl siad go mbeadh tairbhe le Gradam Gnó Gaeltachta maidir 

le caighdeán seirbhíse custaiméir a ardú – beag beann ar chúrsaí teanga. 

Bhí sé súntasach go ndúirt 77.78% de na freagróirí nach bhfuil aon ghá le duaischiste airgeadais a 

bheith i gceist leis an ngradam agus gur leor duaischiste fógraíochta agus poiblíochta.  Ní dúirt ach 

22.22% go raibh gá le duaischiste maith airgid. 

Ceist 19:  Lipéad nó Branda na Gaeilge 

Ar deireadh, chuir muid ceist ar na gnólachtaí maidir le lipéad nó branda a chrochadh in airde chun 

an caighdeán seirbhíse Gaeilge a léiriú don phobal.   

D’aontaigh 84.62% de na freagróirí go mbeadh siad sásta lipéad nó branda den saghas seo a 

chrochadh in airde. 

 

 

Grúpa Fócais 

Reachtáil muid grúpa fócais le roinnt gnólachtaí ón gceantar chun a thuilleadh eolais a fháil maidir 

le caighdeán na seirbhíse Gaeilge a ardú i measc gnólachtaí an cheantair.  Arís, ghlac na 

rannpháirtithe páirt ar bhonn anaithid. 

Tugadh cuireadh do shé chomhlacht ón gceantar a bheith i láthair.  Ina measc seo bhí úinéirí, nó 

daoine sinsearacha ó:  bhialann, siopa, ollmhargadh, tithe ósta agus cogaslann.   

Sé’n aidhm a bhíonn ag grúpa fócais ná ábhar a phlé go leathan agus tuairimí nó dearcadh na 

rannpháirtithe a leanacht, seachas a threorú.  Seo thíos cuid de na príomhphointí a tháinig chun 

cinn ón ngrúpa fócais: 

- Tá roinnt gnólachtaí ann a chuireann polasaí Gaeilge i bhfeidhm ar léibhéal amháin nó eile 

agus tá comhlachtaí eile ann atá fábharach don Ghaeilge ach nár chuir polasaí i bhfeidhm 

riamh.  Ba léir gur tháinig titim ar chaighdeán na seirbhíse Gaeilge le roinnt blianta anuas 

sna hionaid sin nach bhfuil polasaí i bhfeidhm.  Feictear do na comhlachtaí go mbeadh 

scéim fhoirmeálta in ann cabhair/leithscéal a thabhairt dóibh polasaí a chur i bhfeidhm. 

- Shíl roinnt comhlachtaí go raibh sé níos deacra na sean ‘clichés margaíochta’ ar nós ‘Back 

to School Deals’ agus rudaí mar seo a chur in iúl trí Ghaeilge.  D’fháilteodh na comhlachtaí 

seo roimh chabhair chun nathanna úsáideacha Gaeilge a chur ar fáil.   

- Shíl na comhlachtaí gur chóir teacht i dtír ar chultúr leathan an cheantair, seachas díreach 

díriú ar an teanga féin.   

- Shíl na comhlachtaí gur bealach maith a bheadh ann córas Gradaim a chur i bhfeidhm chun 

caighdeán seirbhíse na Gaeilge a ardú agus go bhféadfaí catagóir a bheith ann chun cúrsaí 
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ceoil, bia an cheantair, oidhreacht an cheantair agus gnéithe eile den chultúr a chur chun 

cinn. 

- Shíl na comhlachtaí go ginearálta go mbeadh tairbhe ann lipéad nó branda aitheanta a 

bheith ar fáil do chomhlachtaí Gaeltachta chun idirdhealú a dhéanamh idir na gnónna a 

chuireann ardsheirbhís Ghaeilge ar fáil agus iadsan nach gcuireann.   

- Nochtaíodh an tuairim go dteastaíonn leanúnachas le feachtas brandála/lipéid aitheantais 

do chomhlachtaí Gaeltachta, sé sin le rá go mbeadh teagmháil rialta de dhíth ó na heagrais 

a bheadh i bhfeidhm ar an bhfeachtas seo chun a chinntiú go bhfuil cabhair ar fáil do na 

comhlachtaí chun seirbhís a chur ar fáil ó thaobh fógraí nua a chrochadh, biachláir a aistriú 

etc 

- Bhí tuairim láidir ann go dteastódh pointe fócáis ar nós ócáid Ghradaim chun aird a 

tharraingt ar an mbranda bliain i ndiaidh bliana agus chun na comhlachtaí a thiomáint le 

feabhas a chur ar chaighdeán a seirbhíse Gaeilge. 

 

Taithí Ghaillimh le Gaeilge/Gnó Mhaigh Eo 

Bhí cruinniú againn le Freda Nic Giolla Chátháin (Gnó Mhaigh Eo) agus Bríd Ní Chonóile (Gaillimh le 

Gaeilge) maidir lena gcuid oibre féin le lucht gnó Mhaigh Eo agus na Gaillimhe agus chun a gcuid 

tuairimí a mheas maidir le scéim dá leithéid a bhunú i gceantar Chois Fharraige. 

Seo an taithí a bhí comónta idir an dá eagras: 

1. Tá an dá eagras ag plé le comhlachtaí atá lonnaithe lasmuigh den Ghaeltacht agus mar sin 

ní hionann an dúshlán atá acu agus a bheadh ag eagras a bheadh ag gríosadh comhlachtaí 

Gaeltachta chun díriú ar phobal Gaeltachta.   

2. Tá fás ollmhór tagtha ar an méid comhlachtaí a oibríonn leis na heagrais seo chun an 

Ghaeilge a chur chun cinn ina gcuid gnónna. 

3. Reachtálann an dá chomhlacht scéim Gradaim chun na gnónna a thiomáint chun caighdeán 

seirbhíse Gaeilge den scoth a chur chun cinn i gcomhthéacs a gceantair féin. 

4. Tá fostaithe ag an dá eagras ar bhonn lán-aimseartha chun cabhair leanúnach a thabhairt 

do na comhlachtaí. 

5. Tá maoiniú suntasach á fháil ag an dá chomhlacht ó na Comhairlí áitiúla agus ó Roinn na 

Gaeltachta. 

Seo a leanas na moltaí comónta a thug an dá eagras, bunaithe ar a gcuid taithí féin, maidir le scéim 

a reachtáil i gCois Fharraige chun lucht gnó a ghríosadh i dtreo na Gaeilge: 

1. Is post lán-aimseartha é seo agus moltar fiú go dteastaíonn beirt chun an obair a 

dhéanamh go fiúntach. 

2. Teastóidh cabhair agus gríosadh leanúnach ó na gnólachtaí. 
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3. Moladh córas Gradaim chun pointe fócais a thabhairt do scéim leanúnach. 

4. Teastaíonn maoiniú suntasach bliantúil (idir 40-80k) chun an obair seo a dhéanamh mar is 

ceart. 

5. Más eagras deonach atá i mbun na hoibre ní mór nasc a chruthú le heagrais phoiblí nó 

eagras forbartha pobail chun roinnt den obair a chur ina dtreo siúd. 

6. Ní mór don bhrandáil a bheith déanta go gairmiúil. 

7. Ní mór an-chuid poiblíochta a bhaint amach do na gnólachtaí atá ag cruthú go maith faoin 

scéim. 

 

Na hEagrais Phoiblí 

Labhair muid le roinnt eagrais phoiblí maidir le scéimeanna chun lucht gnó na Gaeltachta a 

ghríosadh i dtreo chur chun cinn na Gaeilge.  Theastaigh uainn a mheas cén tacaíocht a bheadh 

ar fáil ó na heagrais seo a leanas:   

Údarás na Gaeltachta 

Comhairle Condae na Gaillimhe 

Roinn na Gaeltachta 

 

Comhairle Condae na Gaillimhe 

Léirigh Oifigeach Forbartha Chomhairle Condae na Gaillimhe, Páid Ó Neachtain, an-spéis tacú 

le scéim chun lucht gnó na Gaeltachta a ghríosadh chun seirbhís níos cuimsithí agus níos 

feiceálaí a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta.  Dúirt an tUasal Ó Neachtain go mbeadh sé de 

chúram air féin breathnú ar an gceantar Gaeltachta mar aonad iomlán seachas díreach ar 

cheantar Chois Fharraige, agus go deimhin go mbeadh ceantair faoina chúram lasmuigh den 

Ghaeltacht, ach go mbeadh sé ábalta oibriú le Fóram Chois Fharraige chun scéim phíolóiteach 

a reachtáil sa gceantar agus go bhféadfaí tógáil air sin.  D’fháilteodh an tUasal Ó Neachtain 

roimh iarratas faoi scéim na gcomhphobail i mbliana chun an togra a bhrú chun cinn.  Bheadh 

an tUasal Ó Neachtain sásta castáil le baill den Fhóram maidir leis an togra seo. 

 

Údarás na Gaeltachta 

Labhair muid le Máire Ní Mhainnín ó Údarás na Gaeltachta maidir leis an bplépháipéir seo.  

Luaigh Máire go mbíodh an tÚdarás thar a bheith gníomhach agus iad ag tacú le 

cliantchomhlachtaí dá gcuid féin chun polasaithe teanga a chur i bhfeidhm.  Bhíodh tacaíocht 
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de 50% ar fáil chun fógraí dátheangacha a chrochadh in airde mar shampla.  Cé nach dtiteann 

comhlachtaí príobháideacha, ar nós tithe ósta, bialanna &rl faoina mbráid, is cinnte freisin go 

dtabharfadh an tÚdarás tacaíocht do chomhlachtaí dá léithéid san am a caitheadh.  Luaigh sí 

gur tháinig srian leis an gcinéal seo tacaíochta nuair a thit an ghéarchéim eacnamaíochta 

amach ach i bprionsabal go mbeadh an tÚdarás fós ag cuidiú le comhlachtaí in obair dá 

leithéid. 

Luaigh Máire Ní Mhainnín freisin gur chuidigh an tÚdarás le heagras den teideal ‘Corca 

Dhuibhne ag Caint’ chun obair den chineál seo a chur chun cinn i measc ghnólachtaí Chorca 

Dhuibhne roinnt blianta ó shin.  Séard a bhí i gceist anseo ná gur tugadh suaitheantais agus 

aitheantas do chomhlachtaí sa gceantar a bhí báúil don teanga agus a chuir deásheirbhís ar fáil 

trí Ghaeilge. 

Luaigh sí freisin go bhfeictear di go mbeadh scéim dá leithéid ag luí go láidir leis na spriocanna 

atá le baint amach ag na ceanneagraíochtaí ar fad agus go bhfeictear di go mbeadh scéim dá 

leithéid thar a bheith fiúntach. 

Mhol Máire Ní Mhainnín go gcuirfí dréachtpháipéar le chéile maidir le scéim dá leithéid a 

reachtáil i nGaeltacht Chois Fharraige agus go mbeadh an obair costáilte go cruinn.  Bhí sise ar 

aon intinn le Bríd Ní Chonóile as Gaillimh le Gaeilge agus Freda Nic Giolla Chátháin go mbeadh 

costas riaracháin i gceist go príomha agus mhol sí é seo a chur san áireamh.  Luaigh sí Údarás 

na Gaeltachta, Roinn na Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus Comhairle Chondae na Gaillimhe 

mar pháirtithe a d’fhéadfadh tacú leis an togra seo ach páipéar cuimhsitheach a bheith curtha 

faoina mbráid. 

 

Roinn na Gaeltachta 

Labhair muid le Seán MacEoin ó Roinn na Gaeltachta.  Dar le Seán, is cúram é seo a bheadh ar 

Údarás na Gaeltachta, seachas ar an Roinn féin ach bheadh seisean lánsásta suí isteach ar 

chruinniú leis an Údarás chun pé tacaíocht a d'fhéadfaí a thabhairt chun an scéim áirithe seo a 

phlé. 

 

Dearcadh na gCuairteoirí 

Mar chuid den phlépháipéar rinne muid suirbhé ar sampla beag daoine a thugann cuairt ar 

cheantar na Gaeltachta.  Tá sé tábhachtach a rá nach sampla eolaíoch é seo in aon chor ach 

díreach blaiseadh ar an dearcadh atá ag cuairteoirí chuig an nGaeltacht ar an léibhéal seirbhíse 

Gaeilge a raibh súil acu leis agus an leibhéal a fuair siad.  Chuir muid an ceistneoir seo faoi 

bhráid 33 duine ar fad ar fud na tíre. 
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Seo a leanas cuid den phríomheolas ón gceistneoir sin: 

1.  Shíl 75% de na daoine go raibh an nasc idir an Ghaeilge agus Conamara tábhachtach. 

2. Dúirt breis is 57% gurb í an Ghaeilge ceann de na príomhchúiseanna chun cuairt a thabhairt 

ar an nGaeltacht. 

3. Dúirt 87.88% de na daoine gur rud dearfach a bheadh ann dá labhrófaí leo i nGaeilge ar 

dtús sa Ghaeltacht agus iad ag siopa/teach ósta/caifé nó bialann. 

4. Dúirt 75.75% de na freagróirí gur rud diúltach a bheadh ann dá bhfreagrófaí i mBéarla iad 

sa Ghaeltacht, tar éis labhairt leis an duine i nGaeilge. 

5. Dúírt 77.42% go ndéanann siad iarracht nó tréaniarracht labhairt le daoine i nGaeilge sa 

Ghaeltacht. 

6. Dúirt 70.97% de na daoine gur chuala siad go leor, nó roinnt Ghaeilge sa Ghaeltacht ach 

dúirt 29.04% gur beag Gaeilge a chuala siad. 

Tá sé tábhachtach a rá gur scaipeadh an suirbhé gairid seo i measc lucht foirne na gComhairlí 

áitiúla ar fud na tíre agus gur iarradh ar dhaoine a thug cuairt ar Ghaeltacht Chois Fharraige é a 

líonadh amach.  Mar atá ráite, tugann sé seo blaiseadh beag den dearcadh atá ag cuairteoirí i leith 

an cheantair ach ní sampla eolaíoch atá i gceist. 

 

Muintir na hÁite 

Fuair muid blaiseadh de dhearcadh mhuintir na háite sa ghrúpa fócais a reachtáladh.  Bhí seachtar 

páirteach sa ngrúpa fócais agus seo a leanas na príomhphointí ón ngrúpa focais sin: 

1. An-bhródúil as an gceantar agus as cultúr na háite. 

2. Imníoch faoin teanga a dhul i léig. 

3. Tuairim láidir gur chóir do lucht trádála a bheith níos gníomhaí i leith chur chun cinn na 

Gaeilge. 

4. Báúil do chóras brandála/lipéid a léireodh caighdeán sheirbhíse Gaeilge an ionaid. 

5. Báúil do chóras Gradaim a dhéanfadh aitheantas a thabhairt do chomhlachtaí a bheadh ag 

déanamh tréaniarracht cur le cur chun cinn na Gaeilge. 

6. Luaigh duine amháin nár chóir go dteastódh ‘Gradam’ chun comhlachtaí Gaeltachta a 

ghríosadh ach gur dóigh gurb é sin an cás anois agus gurb fhiú sin a dhéanamh. 
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Conclúidí/Moltaí 

Is cinnte go bhfuil lucht gnó Chois Fharraige thar a bheith dearfach i leith na Gaeilge agus de réir 

na bhfigiúirí thuasluaite tuigtear dóibh go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach dá gcuid gnónna ó 

thaobh brandála agus ó thaobh na heacnamaíochta de. 

Is cinnte freisin go bhfuil struchtúr de dhíth ar na comhlachtaí seo chun feabhas a chur ar a gcuid 

seirbhíse Gaeilge.  Is minic nach mbíonn polasaithe teanga i bhfeidhm sna gnólachtaí agus mar sin 

titeann an caighdeán seirbhíse ar bhealaí éagsúla.  Cé nach bhfuil muid ag caint ar pholasaí teanga 

a chur i bhfeidhm is cinnte go gcuideodh structúr aitheantais/suathantais le gnólachtaí chun 

caighdeán seirbhíse Gaeilge níos airde a choinnéail. 

Is léir ó na samplaí beaga ar labhair muid leo go dteastaíonn ón bpobal féin (cuairteoirí agus 

daoine áitiúla) go mbeadh seirbhís mhaith ar fáil sa gceantar trí Ghaeilge.  Síleann muid gur féidir a 

dhul i bhfeidhm ar na gnólachtaí trí chuid de na figiúirí thuasluaite a chur faoina mbráid.  

Creideann muid freisin go bhfuil an dearcadh seo ag na gnólachtaí féin ar bhonn 

neamhfhoirmeálta. 

Tá sé soiléir ónár gcuid cainteanna le Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo agus Údarás na 

Gaeltachta gur obair mhór a bheadh i gceist le gnólachtaí a ghríosadh agus a mhealladh go 

leanúnach i dtreo seirbhís den scoth a chur ar fáil trí Ghaeilge.   

Molann muid go mbeadh pointe focais ar nós ‘Gradam’ nó ‘Ócáid Cheiliúrtha Bhliantúil’ ann chun 

aird na ngnólachtaí a dhíriú ar an ábhar seo go rialta.  Síleann muid freisin go gcuideodh sé seo le 

háird na meán a dhíriú ar an ábhar agus le fócas an phobail féin a dhíriú ar chaighdeán seirbhíse 

Gaeilge sa nGaeltacht.   

Creideann muid nach bhfuil aon ghá le duaischiste airgid a thabhairt dóibh siúd a fhaigheann 

Gradam ach go bhfuil gá le duaischiste maith poiblíochta agus margaíochta. 

Creideann muid gur fiú breathnú ar Ghradam na Gaeltachta a leathnú amach ar chatagóirí éagsúla 

a thugann san áireamh na gnólachtaí sin atá ar ardchumas agus iadsan atá ag feabhsú de réir a 

chéile.  Is fiú freisin smaoineamh ar chatagóir a bhreathnódh ar chultúr na háite a chur chun cinn 

(ceol, bia, oidhreacht) ach an Ghaeilge a bheith lárnach anseo i gcónaí. 

Creideann muid gur chóir dréachtpháipéar, nó páipéar molta láidir a chur le chéile a bheidh 

costáilte agus a shonróidh seo a leanas: 

- Céard go díreach a bheidh i gceist le scéim Gradaim/Aitheantais? 

- Cén eagras a thógfaidh cúram orthu féin chun é seo a riaradh? 

- Cén costas a bhainfidh leis seo? 

Measann muid go bhfuil gá le duine a fhostú go lán-aimseartha chun an obair seo a dhéanamh i 
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gceart agus go bhféadfadh an duine seo a bheith fostaithe faoi bhráid an Fhóraim féin nó i 

gcomhar le ceann de na Comhar Chumainn.  Síleann muid go gcaithfidh sé seo a bheith san 

áireamh sa dréachtpháipéar a chuirfear faoi bhráid na hudaráis chuí agus is dóigh linn go bhfuil 

seans an-láidir ann go gcuirfear idir 40-60k ar fáil don phost seo ach an achainí a bheith déanta i 

gceart.  Is dóigh linn gur leor duine amháin chun na h-oibre seo, fad is a bhfuil tacaíocht le fáil ag 

an duine seo ó eagras eile (Comharchumainn/Fóram etc). 

Síleann muid gur féidir scéim phíolóiteach a reachtáil ar bheagán airgid agus le roinnt mhaith obair 

dheonach sa gcéad bhliain.  Is dóigh linn gur féidir an scéim seo a reachtáil ar mhaoiniú de €3,000 

– agus poiblíocht á fáil in aisce ó na meán áitiúla agus ag díriú ar sciar bheag comhlachtaí ar dtús.  

Síleann muid gurbh fhiú labhairt le Comhairle Condae na Gaillimhe mar phríomhthacaí don scéim 

phíolóiteach.  Is é ár dtuairim ná go seasfadh scéim dá leithéid go láidir agus an mórdhréacht á 

chur faoi bhráid na n-údarás áitiúil.   

Ba chóir go ndíreodh scéim phíolóiteach ar na gnéithe seo: 

1.  Suaitheantas do chomhlachtaí:  branda nó lipéad le crochadh in airde 

2. Ócáid bhronnta do chomhlachtaí atá ag cruthú go maith, i roinnt catagóir 

3. Poiblíocht shuntasach a bhaint amach go háitiúil do na comhlachtaí seo. 
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Aguisín 12: An Nuatheicneolaíocht. 

Ról na Nuatheicneolaíochta i bhForbairt Teanga 

Réitithe ag Julianne Ní Chonchobhair. 

Ginearálta 

Léirigh an taighde gur mór an úsáid a bhaineann daoine óga (faoi bhun 35) go háirithe, as an 

teicneolaíocht nua mar áis chumarsáide agus gur i mBéarla den chuid is mó an teanga a 

roghnaíonn siad mar theanga cumarsáide arlíne nó téacs. De bharr lárnacht na 

nuatheicneolaíochta i saol an phobail sa lá atá inniu ann, agus an de facto úsáid a bhaintear as an 

mBéarla agus na meáin seo á n-úsáid, tá an Ghaeilge díbrithe as, nó a húsáid íslithe sa réimse seo 

de shaol an phobail.  

 Tá an nuatheicneolaíocht lárnach sa saol inniu agus caitheann daoine an-chuid ama leis, 

daoine níos óige go háirithe. Tá go leor buntáistí don oideachas, gnó agus saol sóisialta ag 

baint leis.  

 Is dúshlán do bheocht mhionteangacha é go mbreathnaítear ar an mBéarla mar theanga na 

nuatheicneolaíochta. Moltar dul i ngleic leis seo trí normalú ó aois óg, is é sin, deiseanna 

nádúrtha praiticiúla a thabhairt do dhaoine óga le húsáid na nuatheicneolaíochta trí 

Ghaeilge a éascú agus a spreagadh. 

D’fhéadfadh ról lárnach a bheith ag an nuatheicneolaíocht i bhforbairt mionteangacha. De réir 

taighde, nuair nach bhfuil dóthain ábhar sa mhionteanga agus é éasca le teacht air, méadaíonn 

úsáid an Bhéarla sa léitheoireacht agus sa chumarsáid (ríomhphoist, mar shampla).34  

Príomh-mholadh agus Cur Chuige 

Tá sé tábhachtach seirbhísí praiticiúla teicneolaíochta a fhreastlaíonn ar riachtanais an phobail, 

idir óg agus aosta, a chur ar fáil le go bhféadfadh an pobal cumarsáid a dhéanamh i nGaeilge gan 

smaoineamh fiú.  

 

Príomhphointí Taighde 

a. Úsáid na Nuatheicneolaíochta - Ginearálta  

                                         
3
 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13614560512331392186 

4
 http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/irish.pdf 
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 Dar le Google, baineann 88% d’Éireannaigh úsáid as an idirlíon (neamhspleách ar a 

gcuid oibre)5, 87% go laethúil6. Tá guthán cliste in úsáid ag 78% den daonra, taibléid in 

úsáid ag 50% agus ríomhaire in úsáid ag 77%.7  

 Is iad ag ceannach ábhar nua (ar líne nó i siopa fisiciúil) déanann 56% taighde ar líne.8 

Cuartaíonn 78% eolas faoi sheirbhísí áitiúla ar líne.  

 Nuair atá eolas uathu, cuartaíonn 83% an t-eolas sin ar líne ar dtús.9  

 Tá guthán cliste in úsáid ag 97% de dhaoine idir 16–25, taibléid in úsáid ag 50% agus 

ríomhaire in úsáid ag 85%.10  

b. Úsáid na Nuatheicneolaíochta agus an Ghaeilge. Daoine Óga.  

 Lasmuigh den chóras oideachais is mó a chaitheann daoine óga a gcuid ama leis an 

nuatheicneolaíocht. Is i mBéarla den chuid is mó a bhíonn na gléasanna sin (ríomhairí, 

taibléidí agus gutháin).  

 Go minic, is i mBéarla a bhíonn daoine óga agus fásta ag cumarsáid (teachtaireachtaí ar 

ghutháin agus na meáin shóisialta), fiú iad siúd a labhraíonn Gaeilge lena chéile. 

Léirítear easpa muiníne maidir lena gcuid Gaeilge mar chúis leis seo. Ní bhíonn siad 

buartha faoi bhotúin a dhéanamh i mBéarla.  

 Tá meon ag cuid den phobal go bhfuil sé níos deacra tabhairt faoin nuatheicneolaíocht i 

nGaeilge. Easpa cleachtaidh agus easpa scileanna sa teicneolaíocht is mó is cúis leis seo.  

 Thuairisc daoine óga (sna fócasghrúpaí le daoine faoi bhun 35 bliana d’aois) go bhfuil 

siad amhrásach faoin nGaeilge a úsáid de bharr easpa muiníne ina scileanna liteartha i 

nGaeilge. Thuairisc siad freisin go seolann siad ábhar go han-mhinic go grúpa daoine ina 

                                         
5
 https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=N1&filter=country:ireland 

6
 https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=M6&filter=country:ireland 

7
 https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=M1&filter=country:ireland 

8
 https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=S17&filter=country:ireland 

9
 https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=N3&filter=country:ireland 

10
 https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=M1&filter=country:ireland%7CC1:16_24 
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bhfuil daoine le Gaeilge, agus daoine dá huireasa, agus sa chás seo, roghnaíonn siad an 

Béarla.  

 Thuairisc siad freisin gurb é a rogha gléas ná an fón póca cliste. Bhí sé i bhfad chun 

tosaigh ar ríomhaire (glúine nó deasc) 

c. Scileanna Maidir le hÚsáid na Nuatheicneolaíochta 

 Tá meon ag an bpobal go bhfuil daoine óga an-eolach i dtaobh na nuatheicneolaíochta. 

Cé go bhfuil siad an-chompórdach ag baint úsáid as an nuatheicneolaíocht agus gur 

buntáiste é seo is iad ag dul i ngleic leis, níl siad an-eolach air.  

 Níl formhór acu ag foghlaim scileanna bunúsacha. Mar shampla, faoin am go 

mbaineann siad an idirbhliain amach bíonn deacrachtaí ag go leor le Word agus Excel, 

agus le ceangaltáin a chur le ríomhphost. Tá géarghá le forbairt scileanna sa 

nuatheicneolaíocht i measc daoine óga, scileanna atá anois riachtanach don saol 

acadúil tríú leibhéal agus don saol oibre.  

 Níl ríomhairí riachtanach mar ábhar scoile agus ní bhíonn deis dá bharr ag daltaí 

scileanna ríomhaireachta a fhoghlaim. Tugann roinnt daltaí faoin ECDL san Idirbhliain 

agus tá ríomhairí in úsáid mar chuid den chúrsa Gairmhchlár na hArdteistiméireachta 

(LCVP), dóibh siúd atá ag tabhairt faoi.  

d. An Nuachtheicneolaíocht sa Chóras Oideachais 

 Níl sé d’acmhainn ag gach scoil seomra ranga le ríomhairí a chur ar fáil. Bíonn ríomhaire 

nó dhó ag gach seomra ranga ina áit. Cuidíonn sé sin le húsáid na nuatheicneolaíochta 

mar chuid den rang, ach ní thugann sé deis do dhaltaí scileanna bunúsacha a fhoghlaim 

ná dul i ngleic le húsáid na Gaeilge leis an nuatheicneolaíocht.  

 Tá scoileanna i gCois Fharraige, múinteoirí agus daltaí, dearfach i leith na 

nuatheicneolaíochta agus forbairt scileanna ach tá tacaíocht agus áiseanna de dhíth.  
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 Níl maoiniú ar fáil do scoileanna le ríomhairí agus trealamh teicniúil eile. Tá saolré 

ríomhairí agus gléasanna eile gearr agus gan d’acmhainn ag an scoil cinn nua a 

cheannach.  

 Tá plean i leith na nuatheicneolaíochta ag an Roinn Oideachais, Straitéis Dhigiteach do 

Scoileanna 2015–2020, a foilsíodh mí Dheireadh Fómhair 2015. Pléann sé úsáid na 

teicneolaíochta sa chóras oideachais, moltaí maidir le forbairt scileanna ICT agus 

uasghrádú ar threalamh agus leathanbhanda do scoileanna. Bhí infheistíocht geallta 

don bhliain 2016 ach níl eolas faoi aon scéim foilsithe go fóill.11 

Forbairt scileanna sa teicneolaíocht don óige le béim ar úsáid na Gaeilge 

a. TechSpace 

 Is tionscadal de chuid Camara Ireland Teoranta é Techspace a fheidhmíonn mar 

ghréasán náisiúnta in ionaid óige agus scoileanna chun cabhrú le daoine óga (13–19 bl.) 

a bheith gníomhach sa teicneolaíocht agus i gcruthú ábhair dhigitigh.  

 Chuir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ( 

REOGRTG) maoiniú ar fáil do Chamara Ireland Teoranta ag tús 2015 chun ábhar oiliúna 

ar líne a aistriú go Gaeilge agus cúrsaí traenála a eagrú dóibh siúd a mbeadh suim acu 

TechSpace as Gaeilge a bhunú. 

 Tá duine le Gaeilge fostaithe ag TechSpace agus tá comhordaitheoir a théann timpeall 

ar na scoileanna.  

 Cuireadh deontas ar fáil do scoileanna agus d'eagraíochtaí chun trealamh a bhí de dhíth 

don togra a cheannach. Bhí traenáil curtha ar fáil do mhúinteoirí agus meantóireacht 

leanúnach.  

 Tá gach Gaelcholáiste agus iarbhunscoileanna Gaeltachta i gCúige Chonnacht i ndiaidh 

páirt a ghlacadh sa scéim, ach amháin scoil amháin i gceantar Chois Fharraige. Bhí spéis 

léirithe ag an scoil, ach ní raibh dóthain ama acu tabhairt faoi nuair a thosaigh sé.  

                                         
11

 https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Straiteis-Dhigiteach-do-
Scoileanna-2015-2020.pdf 
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 Tá saineolaithe in ábhair éagsúla curtha ar fáil do scoileanna ag an gcomhlacht 

léiriúcháin ROSG.  

b. CoderDojo 

 Is tionscadal é seo a chuireann tacaíocht ar fáil do scoileanna agus eagraíochtaí a 

theastaíonn uathu scileanna sa ríomhchlárú a mhúineadh do dhaoine óga.  

 Cuireann bunscoil amháin - na Forbacha - cúrsa idir 10–12 seachtain ar fáil do ranganna 

a Cúig agus a Sé. Tá siad á dhéanamh le trí bliana anuas agus bíonn comórtas gach 

bliain inar féidir le gasúir a gcuid tograí ríomhchlárú féin a chur isteach ann. I nGaeilge 

amháin a bhíonn na tograí seo.  

 Tá go leor eagraíochtaí atá sásta tacú le tograí TechSpace agus CoderDojo agus a bhfuil 

iarracht déanta cheana acu: Muintearas, Ógras, Feachtas, ina measc.  

 Sna scoileanna a d’eagraigh tograí TechSpace agus CoderDojo, bhí aiseolas iontach ó na 

daltaí agus múinteoirí. Tá siad ag foghlaim scileanna atá riachtanach don saol oibre 

agus acadúil sa lá atá inniu ann agus ag fáil taithí ar scileanna eile a bhaineann leis an 

nuatheicneolaíocht in ábhair éagsúla a bhfuil spéis acu iontu. Maidir le húsáid na 

Gaeilge agus an nuatheicneolaíocht, tuairiscíodh go bhfuil ag éirí thar barr leo agus 

nach bhfuil aon fhadhb ag na gasúir dul i ngleic leis an nGaeilge in úsáid na 

nuatheicneolaíochta.  

 Luaigh an scoil sna Forbacha fadhb maidir le heaspa ríomhairí sna scoileanna. Bhí ar 

ghasúir a gcuid féin a thabhairt isteach, rud a chruthaigh fadhbanna eile maidir le córais 

éagsúla ar na ríomhairí nó a raibh roinnt oibre le déanamh orthu le go mbeadh na 

gasúir in ann úsáid a bhaint astu.  

An Nuatheicneolaíocht mar Áis Forbartha Pobail  

a. Níl aon áit lárnach do Chonamara Theas ar líne a dhéanann ionadaíocht ar cheantar Chois 

Fharraige agus atá ar fáil i nGaeilge. Nuair a dheintear cuardach ar líne ar ‘Conamara’ nó 

‘Connemara’ feictear an-chuid suíomhanna ag feidhmiú mar eolairí gnó agus foinsí eolais 
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do Chonamara ach an chuid is mó acu sa nGalltacht siar taobh an Chlocháin. Ach is beag 

trácht a dheintear ar Chonamara Theas, agus tá deis caillte anseo don cheantar.  

b. Níl eolas faoi sheirbhísí áitiúla ag teacht le gnáthúsáid laethúil daoine. Níl aon áit lárnach ag 

daoine le teacht ar eolas fúthu agus i nGaeilge. Bíonn orthu iompú ar an mBéarla go minic 

dá bharr is iad ar líne ag cuartú eolais. Is míbhuntáiste don cheantar agus cúrsaí 

fiontraíochta an easpa eolais fúthu seo chomh maith.  

c. Mar gheall ar an easpa cleachtadh ar bhogearraí agus suíomhanna idirlín a úsáid i nGaeilge, 

tá meon cruthaithe go bhfuil sé níos deacra tabhairt faoin teicneolaíocht i nGaeilge.  

d. Tá deiseanna caillte ag daoine óga dul i ngleic leis an teicneolaíocht i nGaeilge agus taithí a 

fháil ar chumarsáid sa nuatheicneolaíocht a dhéanamh i nGaeilge. Leis an méid ama a 

chaitheann daoine ar ríomhairí, ar líne agus ag cumarsáid tríd an nuatheicneolaíocht, bíonn 

drochthionchar aige ar ghnáthchumarsáid trí Ghaeilge nuair atá siad ag iompú go rialta 

agus go laethúil ar an mBéarla.  

Connected Communities: Suíomh idirlín samplach mar áis don phobal agus don saol gnó 

Is pacáiste é Connected Communities atá deartha ag an gcomhlacht Web Together agus atá ar fáil 

mar phacáiste d’eagraíochtaí áitiúla chun suíomh idirlín a chur ar fáil mar áis phobail. Tá rogha ann 

suíomh dhátheangach a chur ar fáil, taobh Gaeilge don phobal áitiúil agus taobh Béarla do 

thurasóirí agus daoine ar bheagán Gaeilge, ach a chuireann an Ghaeilge chun cinn.  

Cuireann Connected Communities eolaire gnó, eolas faoi sheirbhísí áítiúla, clár fógraíochta don 

phobal agus nuacht reatha faoin gceantar, ar fáil don phobal, le béim faoi leith ar láidriú pobail.  

Sampla de fhéideartheacht. Lár Ionad arlíne Chois Fharraige 
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Figiúr 1. Sampla de fhéidirtheacht a bhaineann le Connected Communities - Ríomhaire 

Féach: https://invis.io/828OGBWTH 

 

 

 

Figiúr 2 a . Sampla de fhéidirtheacht a bhaineann le Connected Communities – Fón Póca 

Féach: https://invis.io/3K8P2RTRV  

 

a. Áis Phobail 

 Ní gá do dhaoine iompú ar an mBéarla ar líne le heolas bunúsach a aimsiú faoi 

sheirbhísí riachtanach.  

https://invis.io/828OGBWTH
https://invis.io/3K8P2RTRV
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 Cuidíonn sé le dul i ngleic le gnáthúsáid na nuatheicneolaíochta agus seirbhís Ghaeilge a 

chur ar fáil ar líne don phobal le heolas faoi sheirbhísí áitiúla: 

o Clár fógraíochta mar áis saor in aisce don phobal (feighlí linbh le Gaeilge, teach ar 

cíos) 

o Nuacht áitiúil 

o Eolas faoi sheirbhísí poiblí sa cheantar 

o Eolas faoi chúrsaí, clubanna agus imeachtaí sóisialta.  

o Scoileanna agus naíonraí 

o Seirbhísí aifreann sna séipéil agus seirbhísí aifrinn ar líne a théann amach beo ó 

shéipéal Chois Fharraige 

o Folúntais, fógraí poiblí agus aighneachtaí 

b. Forbairt Ghnó agus Fiontraíochta agus Cur Chun Cinn na Gaeilge 

 Eolas faoi na gnóthaí agus seirbhísí ar fad i gceantar Chois Fharraige.  

 Deiseanna breise do sheirbhísí agus gnóthaí sa cheantar iad féin a chur chun cinn agus 

le fógraí agus tairiscintí speisialta a thairiscint don phobal.  

 Eolas faoi gach gnó sa cheantar agus eolas faoi na seirbhísí Gaeilge a chuireann siad ar 

fáil. 

 Gnóthaí a spreagadh le bheith bródúil as an nGaeilge ar líne. Léiríonn dóibh an 

buntáiste le Gaeilge agus í curtha chun cinn arn an gcaoi seo.  

c. Daoine Faoi Mhíchumas agus le riachtanais speisialta 

 Eolas faoi sheirbhísí poiblí.  

 Sonraí faoi áiseanna i ngnóthaí agus eagraíochtaí áitiúla.  

 Eolas do thuismitheoirí maidir le seirbhísí ar fáil do ghasúir le riachtanais speisialta.  

d. Daoine ag Bogadh chuig an gCeantar 

 Eolas cuimsitheach faoin gceantar a chur ar fáil faoin gceantar sula mbogann siad.  

 An Ghaeilge a chur chun cinn agus léirú gur dlúthchuid de shaol an phobail í.  
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 Eolas a chur ar fáil le daoine a spreagadh chun Gaeilge a fhoghlaim agus tacú leo leis an 

aidhm sin trí eolas a chur ar fáil faoi ranganna agus deiseanna chun í a labhairt.  

e. Turasóireacht  

 Deis do cheantar Chois Fharraige ionadaíocht a dhéanamh air féin mar spriocáit do 

thurasóirí agus eolas a chur ar fáil faoi lóistín, bialanna, seirbhísí taistil, gnóthaí, féilte 

agus imeachtaí cultúrtha eile.  

 Aitheantas a thabhairt don Ghaeilge mar bhuntáiste breise don cheantar agus an 

Ghaeltacht mar spriocáit a chur chun cinn.  

 Eolas faoin gceantar d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge ag teacht ar cuairt chuig an gceantar 

agus tuismitheoirí daltaí ag freastal ar choláistí samhraidh.  

f. Buntáistí le Connected Communities mar chur chuige 

 Córas cuimsitheach fógraíochtaí do ghnóthaí agus eagraíochtaí inar féidir leo 

bainistíocht a dhéanamh ar a gcuid fógraíochta féin agus íocaíocht a dhéanamh orthu. 

Tugann sé do deis do ghnóthaí iad féin a chur chun cinn tríd an eolaire gnó agus, 

fógraíocht agus tairiscintí speisialta a chur ar fáil don phobal. Laghdaíonn an córas seo 

an t-ualach oibre ar fhostaí an tsuímh agus méadaíonn sé ioncaim an tsuímh.  

 Bheadh ioncaim ag an suíomh ón bhfógraíocht. D’íocfadh sé seo as costais leanúnacha 

an tsuímh mar aon le pá don bhfostaí.  

 Laghdaíonn sé costais agus obair leanúnach ar an suíomh mar gheall gur pacáiste faoi 

cheadúnas é.  

 Freastlaíonn Connected Communities ar riachtanais an phobail agus láidríonn sé 

seirbhísí dóibh agus láidríonn mar chomhphobal Gaelach ar líne iad. Tá an Ghaeilge 

lárnach mar chur chuige, agus an suíomh ag freastal ar riachtanais teanga an phobail.  

 Freastlaíonn sé freisin ar nósanna reatha daoine maidir le haimsiú eolais, méid ama a 

chaitear ar líne agus nósanna cumarsáide ar líne.  
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g. Cur Chuige 

 Struchtúr: Pacáiste faoi cheadúnas 

 Tá aguisín iniata le fréamhshamhail den dearadh dearadh agus leagan amach mar atá 

ag an gcomhlacht Web Together faoina togra Connected Communities. Tá leagan 

amach ann mar a bheadh sé ar ríomhaire agus ar ghutháin chliste. Pacáiste é seo gur 

féidir le heagraíochtaí áitiúla a cheannach agus a chur in oiriúint ó thaobh dearadh agus 

eolas dá gceantar féin.  

 Urraithe ag gnóthaí, saor in aisce mar áis don phobal.  

Stad na Teicneolaíochta 

Cé go bhfuil an-chuid bogearraí aistrithe go Gaeilge cheana, tá roinnt oibre le déanamh go fóill. 

Faoi láthair tá rogha leathan ann a chuireann ar chumas daoine a bheith ag obair go laethúil trí 

Ghaeilge ar an ríomhaire. Is ar PC amháin atá sé seo agus níl an rogha céanna ann do Mac ná 

iPhone.  

Ríomhairí 

Tá rogha leathan ábhar aistrithe go Gaeilge don PC, córas Windows, córais ríomhphoist, 

brabhsálaithe idirlín, próiseálaí focal agus Skype ina measc. Tá litreoir agus gramadóir le cuidiú le 

daoine is iad ag clóscríobh ar líne agus ar Word nó LibreOffice.  

Gutháin Chliste  

Tá an córas Android ar ghutháin Samsung ar fáil iomlán trí Ghaeilge. Tá tuarthéacs ar fáil don 

chóras Android (Samsung) agus iPhone. Tá roinnt aipeanna curtha ar fáil ag comhlachtaí Gaelacha 

(TG4, Seachtain na Gaeilge ina measc).  

Aiseolas ó Aistritheoirí Bogearraí12 

 Togra deonach den chuid is mó é. Níl córas lárnach ann agus is fúthu féin atá sé caighdeán 

sásúil agus stíl tí a chinntiú.  

                                         
12

 An tOllamh Kevin Scannell, Ollscoil Saint Louis; Mícheál Johnny Ó Meachair, Léachtóir, Innealtóir Ríomhaireachta 
agus Mac Léinn PHD, Coláiste na Tríonóide.  
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 Tá roinnt aistritheoirí ag iarraidh meitheal a fhorbairt de dhaoine atá sásta bogearraí a 

aistriú go deonach agus a bhfuil taithí acu ina leithéid. Is le caighdeán sásúil ar na bogearraí 

a chinntiú atá sé seo agus le rogha aistritheoirí a bheith ar fáil.  

 Bíonn deacrachtaí teacht ar aistritheoirí deonacha in amanna agus níos deacra fós daoine 

ón nGaeltacht a aimsiú. Daoine thar lear den chuid is mó atá á n-aistriú.  

 Tá spéis léirithe ag institiúidí triú leibhéal a mbíonn cúrsaí aistriúcháin acu tabhairt faoi cuid 

de na tograí aistriúcháin tríd na cúrsaí. Tá spéis léirithe ag mic léinn sa smaoineamh seo 

chomh maith. D’fhéadfadh taithí phraiticiúil a bheith faighte ag na mic léinn mar aon le 

ceardlann in oifigí Google agus tacaíocht leanúnach a bheith ag aistritheoirí.  

 Tá teagmháil ag aistritheoirí cheana le Mozilla, Google agus Twitter agus obair leanúnach 

ag dul ar aghaidh leo.  

 Tá cluichí do ríomhairí agus gutháin chliste de dhíth do dhaoine óga ach bíonn deacrachtaí 

ag aistritheoirí aonaracha teagmháil a dhéanamh leis na comhlachtaí móra.  

Tacaíochtaí de dhíth ar aistritheoirí 

 Tacaíocht le meitheal a bhunú.  

 Teagmháil a dhéanamh le leithéidí Activision (lonnaithe i mBÁC) agus EA Games (lonnaithe 

i nGaillimh) chun cluichí a chur ar fáil i nGaeilge.  

 Feachtas a bhunú le tuilleadh aistritheoirí deonacha a aimsiú nó tacaíocht airgid chun 

tabhairt faoin aistriúchán.  

Straitéis Dhigiteach REOGRTG (Roinn na Gaeltachta) 

 Foilseofar straitéis dhigiteach na roinne faoi dheireadh na bliana (2016). Is plean deich 

mbliana é agus déanfar athbhreithniú air gach cúig bliana, mar gheall ar cé chomh tapaigh 

is a athraíonn cúrsaí in earnáil na teicneolaíochta.  

 Cé nach bhfuil an plean foilsithe go fóill, tá go leor idir lámha cheana acu. Tá tacaíocht 

airgid á cur ar fáil acu do roinnt tograí le forbairt a dhéanamh ar an teicneolaíocht. Tá 
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bogearra aistriúchán réidh agus in úsáid ag an Roinn cheana. Cuidíonn sé leis an bpróiseas 

aistriúcháin agus déanann i bhfad níos tapúla é.  

 Tá gné eile i bhfeidhm cheana don aos óg, TechSpace agus ag éirí thar barr leis.  

 Tá spéis léirithe ag Roinn na Gaeltachta tabhairt faoi thuilleadh tograí agus d’fhéadfadh 

tacaíocht agus maoiniú a bheith ar fáil uathu do na moltaí thuasluaite, go háirithe moltaí na 

hóige.  

An Leathanbhanda i gCeantar Chois Fharraige 

Tá leathanbhanda snáthoptaice (optic fibre) ag feidhmiú sa gceantar agus bosca sna Forbacha, 

péire sa Spidéal, agus péire in Indreabhán. Níl aon cheann ar an Tulach nó i Ros a’ Mhíl. Tá 

seirbhís ar fáil do na tithe atá cóngarach (níos lú ná 1km) do na boscaí seo thar na línte copair. Tá 

sé ráite ag Eir go mbeidh ceangail trí chábla Snáthoptaice a leagan anuas ar na cáblaí reatha go 

tromlach mhór na dtithe roimh 2020. Is ansin a bhéas ardluas ar fáil ag, deirtear, 80% de na tithe 

príobháideacha.  

Féach http://www.openeir.ie/Our_Network/ 

Féach faoi NGA FIBRE BROADBAND NETWORK . 

 

Figiúr 3. Leathanbhannda i gCois Fharraige 

Buntáistí maidir le TechSpace agus CoderDojo mar chur chuige 

 Freastalaíonn ar riachtanais an phobail: easpa scileanna sa nuatheicneolaíocht, easpa 

ríomhairí agus trealamh sna scoileanna agus tugann deis do dhaoine óga taithí a fháil ar 

úsáid na Gaeilge i dtaca leis an nuatheicneolaíocht ar bhealach praiticiúil taitneamhach. 

http://www.openeir.ie/Our_Network/
http://www.openeir.ie/Our_Network/#nga-map
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 Aithníonn daoine óga iad, tá an-spéis acu iontu cheana agus tá na tograí ag freastal ar 

spéiseanna atá acu.  

 Struchtúr láidir acu le go leor tacaíochtaí agus traenáil do mhúinteoirí. Ní gá do mhúinteoirí 

ná tuismitheoirí saineolas a bheith acu san ábhar. Is féidir leo dul i ngleic leis an ábhar leis 

na gasúir. Tá scoileanna in ann úinéireacht a ghlacadh air agus níl siad ag braith ar 

saineolaithe a bheith ar fáil sa cheantar.  
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Aguisín 13: Fócasghrúpa: Coláiste Lurgan.  

Tuarisc réitithe ag Seirbhísí Pleanála Teanga -  Meitheamh 2015 

Tá thart ar 35 ball ag Club Óige Lurgan agus d’fhreastail 16 acu ar na himeachtaí i gColáiste Lurgan 

móide na ranganna Gaeilge a bhíonn ar bun ar maidin.  Tá sé mar choinníoll acu gur i nGaeilge 

amháin a labhraidís agus iad ar an gcúrsa. Bhí 16 i láthair ag fócasghrúpa a d’eagraigh Seirbhísí 

Pleanála Teanga sa gColáiste ar an 16 Meitheamh 2015. 

Bhí Paula Nic Cionnaith ag maoirsiú na bpáistí agus bhí sí i láthair ag an bhfócasghrúpa ón tús go 

dtí an deireadh. Bhí cead faighte aici (trí théacs) ó na tuismitheoirí go mbeadh a bpáistí i láthair ag 

an bhfócasghrúpa. Dearnadh taifeadadh den seisiún.   

Pléadh an t-ábhar thuasluaite. Thuaraisc na rannpháirtithe go raibh cúlra teaghlaigh teangeolaíoch 

acu mar seo a leanas; 

Beirt thuistí ag labhairt Gaeilge leo 9 

Tuiste amháin le Gaeilge agus tuiste le teanga eile 4 

Tuistí le Béarla amháin 2 

Gan freagra 1 

(Níor árdaíodh an cheist faoi theaghlaigh aontuiste )  

Bhí páistí ann idir an chéad agus an dara bliain (12 – 14 bliana d’aois). Bhí roinnt acu páirteach sa 

togra anuraidh. Íocann na páistí €30 in aghaidh na seachtaine. Tá an t-airgead seo neamhspleách 

ar Choláiste Lurgan.   

Go ginearálta thuairisc na gasúir go raibh siad ag baint an-taitneamh as a rannpháirtíocht sa 

gcúrsa. Bhí a rannpháirtíocht go huile agus go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Ar an mbonn sin bhí 

nasc dearfach cothaithe idir an Ghaeilge agus taitneamh. Maidir le himeachtaí eile (taobh amuigh 

den Choláiste Gaeilge) ar mhaith le na páistí a bheith páirteach iontu luadh turasanna go clubanna 

óige eile, agus an tionscnamh déanta físeáin.  

Dearcadh na bPáistí i Leith na Gaeilge. 

Thuairisc na páistí go raibh siad bródúil go raibh an Ghaeilge acu roimh a bhí siad ar an gcúrsa ar 

aon chaoi. Bhí siad den tuairim gur ar mhaithe le cúiseanna dul chin cinn sa gcóras oideachais a bhí 

na scoláirí ón nGalltacht ag freastal ar an gColáiste Gaeilge. 

Úsáid 

Thuairisc beirt rannpháirtithe gurb é an Béarla a dteanga roghnaithe sóisialta idir iad agus 

rannpháirtithe eile ach go raibh sé sin athraithe anois go dtí an Ghaeilge. Dúradh gur athrú buan 
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atá anseo ach is le ham a mheasfar seo. Thuairisc duine eile go raibh sí athraithe ar an nGaeilge 

agus í ag labhairt lena tuismitheoirí mar thoradh ar a freastal ar an gcúrsa.  

 

Cumas 

Ní raibh sé seo inchuimsithe sa seisiún seo. 

 

Achoimre 

Is cosúil go raibh toradh dearfach i leith na Gaeilge mar thoradh ar rannpháirtíocht na ngasúr sa 

togra.  

 

Nóta breise 

Tá cúigear gasúir áitiúla rannpháirteach sa gColáiste mar ‘chainteoirí’. Is iondúil gur páistí scoile 

iar-teastas sóisirigh iad seo. Bíonn siad páirteach in imeachtaí sóisialta an Choláiste agus bíonn 

cúraimí neamthroma orthu ar nós an t-ionad a choinneáil néata. Íoctar ‘airgead póca’ leo, €400 in 

aghaidh an chúrsa trí sheachtaine.  
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Aguisín 14: Modúl Píolótach don Idirbhliain. 

Tuairisc ó Elaine Scahill (Ógras) faoin Modúl Píolótach don Idirbhliain ar an téama ‘Féiniúlacht 

Ghaeltachta’ 

Cur Síos: 

Clár Oibre Óige bunaithe ar an téama “Féiniúlacht agus an Ghaeilge” á reáchtáil le daoine óga i 

gceantar Gaeltachta Chois Fharraige. 

Modh Oibre: 

Modh oibre Techspace á úsáid chun tuairimí na ndaoine óga a nochtadh maidir lena bhféiniúlacht 

féin agus an Ghaeilge. 

Modh oibre páistelárnach, ina leantar dul chun cinn na ndaoine óga agus ina spreagtar na daoine 

óga chun iad féin a chuir in iúl go cruthaitheach. 

 

Aidhmeanna:    

Plé a dhéanamh ar an bhféiniúlacht Ghaeltachta dar le daoine óga an cheantair. 

Na daoine óga a spreagadh chun iad féin a chur in iúl go cruthaitheach. 

Techspace a úsáid chun físeán idirlín a dhéanamh, ina ndéanfar  plé ar an téama. 

Taispeántas a bheith ag na daoine óga  

Aiseolas a bhailiú óna rannpháirtithe maidir leis an téama, an modh oibre, an tionscnamh agus na 

riachtanais atá acu. 

 

Rannpháirtithe: 

Bhí uasmhéid de 20 duine óg i gceist ach níor léirigh ach 16 acu spéis san ábhar, páirt sa 

tionscnamh. 

Bhí ochtar ó Choláiste Cholmcille ann agus ochtar ó Choláiste Chroí Mhuire. 
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Na gnéithe is suntasaí a tháinig chun cinn: 

Bhí rannpháirtíocht mhaith ann agus ba léir go raibh spéis ag na daoine óga sa tionscnamh. 

Ba léir gur modh oibre nua a bhí ann do na daoine óga agus ní raibh taithí acu smaoineamh as a 

stuaim féin nuair a bhí ceist na Ghaeilge á plé. Mar shampla, an difríocht idir “meon 

steiréitíopach”; (“ tá an Ghaeilge ag fáil bháis”)  agus a “meon pearsanta” (céard a cheapann mise i 

ndáiríre?)  

Ó am go chéile, cuireadh in iúl go raibh comhaontú idir na daoine óga maidir le céard é 

“Féiniúlacht Gaeltachta” agus mar sin, bhí níos mó spreagtha ag teastáil uathu chun dul i ngleic leis 

an ábhar ar leibhéal níos doimhne. (Mar shampla, bhí meon ginearálta i measc na ndaoine óga go 

raibh an Ghaeilge lárnach ina saol, pé scéal é, mar sin ní raibh aon difríocht eatarthu mar ghrúpa 

ógánach).  

Ba léir go raibh Féiniúlacht Gaeltachta níos tábhachtaí do na daoine óga i gcomhthéacs dhifríocht 

na ndaoine óga eile nárbh as Gaeltacht Chonamara díobh. 

Seo a leanas roinnt scileanna ar dearnadh forbairt orthu le linn an chúrsa: 

Comhoibriú agus obair foirne 

Samhlaíocht agus scileanna cruthaitheachta agus cur in iúl 

Scileanna cumarsáide agus scileanna teicniúla, ag baint úsáide as Adobe Photoshop agus Premier 

Elements 

Réiteach Fadhbanna 

Smaointeoireacht chriticiúil 

Seo a leanas roinnt de na smaointe a tháinig chun cinn ó na daoine óga maidir leis an téama: 

Gur deis í an Ghaeilge a bheith acu agus gur rud nádúrtha í freisin, mar sin ní gá in iomarca plé a 

dhéanamh. 

Gur chóir go mbeadh comhionannas idir na canúintí Gaeilge éagsúla, agus idir cainteoirí 

dúchasacha agus foghlaimeoirí na teanga, seachas meon áitiúil a chuirtear chun cinn go minic. (i.e. 

níl Gaeilge amháin níos fearr ná Gaeilge eile) 

Gur gá go mbeadh peirspictíocht agus comhthéacs ann maidir lena gcultúr féin agus blas de 

chultúr eile a fháil chun an Ghaeilge mar shaincheist a phlé. (Níl eolas acu ach ar a bhFéiniúlacht 

féin) 
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Na dúshláin a bhain leis an tionscnamh:  

Cumarsáid idir na rannpháirtithe. Is minic nach bhfreagródh na daoine cuí ríomhphoist. Dá bharr 

sin, bhí míshoiléireacht ann maidir le dátaí. 

Teacht ar dhátaí a bheadh oiriúnach do gach duine agus cloí leo. Faraor, bhí na dátaí ag athrú suas 

go dtí an lá deireannach den tionscnamh. 

Fadhbanna Teicniúla maidir le ríomhairí agus ceangal idirlín sa Seanscoil. Réitíodh go leor 

fadhbanna le linn an tionscnaimh ach nuair nach féidir braith ar an idirlíon, tá an togra Techspace 

beagnach dodheánta. 

Líon na Rannpháirtithe, os rud é go raibh fadhbanna teicniúla agus brú ama i gceist, bhí sé 

dúshlánach maidir le líon na rannpháirtithe (16). 

Labhairt na Gaeilge: Ní raibh roinnt scoláirí róchompordach ag labhairt na Gaeilge. Idir é sin, 

áisitheoir atá fós ina foghlaimeoir, agus tionscnamh atá dírithe ar an teicneolaíocht le téarmaíocht 

Béarla, tugadh faoi deara go raibh na scoláirí ag labhairt idir Gaeilge agus Béarla. 

Moltaí:  

Cumarsáid níos éifeachtaí idir na rannpháirtithe éagsúla. Moltar cruinniú idir na rannpháirtithe ar 

fad chun comhoibriú níos éifeachtaí a chur chun cinn. 

An tionscnamh a dhéanamh ag tús nó i lár na scoil bliana seachas ag deireadh na bliana nuair atá 

níos mó fuinnimh ag na scoláirí. 

Bloc seachtaine a dhéanamh in áit ceardlann thar tréimhse ama,  ionas go mbeadh leanúnachas 

níos fearr ann. 

Líon na ndaoine óga a bheadh ag freastal ar an gcúrsa a laghdú go dtí 12. (B’fhéidir an bloc 

seachtaine a dhéanamh i ngach téarma chun deis a thabhairt do na scoláirí ar fad.)  

Níos mó béime a chur ar dhul chun cinn na ndaoine óga seachas ar an táirge (i.e. físeán). Gach 

seans gur bhain sé sin ó na forbairtí dearfacha maidir leis an téama nuair a bhí siad ag díriú ar na 

físeáin a chuir i gcrích. 

Fadhbanna idirlín a réiteach nó tionscnamh nach mbeadh an bhéim ar Techspace a chur i 

bhfeidhm. 

Deis a chur ar fáil chun an ceantair a fhágáil agus bualadh le daoine óga eile mar chuid den 

tionscnamh chun díriú ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí atá eatarthu agus an tionchar atá aige 

sin ar a bhFéiniúlacht.   
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Aguisín 15: Grúpafócais.  Fir faoi 35.  

 

I Láthair 5.  

Áisitheoir: Breandán Ó hEaghra (MeasMedia). 

Rúnaithe:  Aoife Ní Churraoin (ÚnaG), Colm Ó Cinnseala (SPT). 

Tuairisc a réitigh Aoife Ní Churraoin. 

Bhí an grúpa ró-bheag le bheith ionadaíoch ar mheon na bhfear sa gceantar ach bhí an-luach fós ar 

a gcuid taithí agus tuairimí. Bhí dóthain Gaeilge ag na rannpháirtithe uile le páirt ghníomhach a 

ghlacadh sa seisiún. Bhí beirt dheartháireacha i láthair. Is dream ‘Gaelach’ a bhí iontu. 

Cúlra na Rannpháirtithe 

Ba as ceantar an Spidéil amháin do na rannpháirtithe. 

Cúlra Teaghlaigh 

Is grúpa iad ina bhfuil agus a raibh an Ghaeilge láidir ina gcuid teaghlach. Labhair an cúigear 

Gaeilge lena mbeirt thuismitheoirí taobh amuigh de fhear amháin a labhair Béarla den chuid is mó 

lena athair (is cainteoir dúchais é an t-athair).  

I gceithre cinn de na teaghlaigh, ba as ceantar an Spidéil (nó buailte leis) dóibh. Ba as níos faide 

siar i nGaeltacht Chonamara an bheirt thuismitheoirí eile.   

Thuairisc rannpháirtí amháin gurb í an Ghaeilge an teanga cumarsáide idir é féin agus a bheirt 

shiblíní is sine ach gurb é an Béarla an teanga cumarsáide idir an bheirt shiblíní is óige.  

Scolaíocht / Cairde  

Sa mbunscoil sa Spidéal is é an Béarla an teanga sóisialta a bhí i measc na mbuachaillí. Mhothaigh 

siad faoi bhrú ó na múinteoirí an Ghaeilge a labhairt agus chothaigh an brú seo dearcadh diúltach i 

leith na Gaeilge sa mbunscoil. Bhí cleachtadh ag cuid acu ar an nGaeilge a labhairt le colceathracha 

agus le cairde/comharsana áirithe, a bhfuil/raibh cumas maith acu sa teanga. Níor labhair siad 

Gaeilge le cailíní. Dúradh gur mhothaigh siad ina mionlach agus faoi bhrú ó lucht labhartha an 

Bhéarla. Mhol siad gur chóir tuilleadh bróid a chothú as an nGaeilge sa mbunscoil, agus go gcuirfí 

ina luí ar na gasúir go raibh bua breise ag an nGaeilgeoir. 

 

D’fhreastail duine amháin ar mheánscoil i nGaillimh agus an ceathrar eile ar Choláiste Chroí 

Mhuire. Ní raibh aon bhrú orthu an Ghaeilge a labhairt sa meánscoil. Labhair an duine a 
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d’fhreastail ar scoil i nGaillimh Gaeilge le roinnt comhscolairí  arbh chainteoirí dúchasacha iad. 

Mhothaigh sé gur chaith muintir na cathrach anuas orthu dá bharr seo.  

Thuairisc iad siúd a d’fhreastail ar scoil an Spidéil gur Béarla a labhraíodh mar ghnáththeanga 

sóisialta sa scoil, ach gur úsáid siad an Ghaeilge le roinnt ‘leaids’ gur cainteoirí líofa iad ó cheantar 

Indreabháin ach gur Béarla a labhair siad le scoláirí ó Rosmuc ’s Leitir Móir. Bhí cairdeas 

neamhspleách ar theanga. Thuairisc siad go raibh bród orthu an Ghaeilge a labhairt le leaids 

Indreabháin. Ní raibh aon chaint ar scoláirí a shruthú ó thaobh teanga de ach is de réir rogha ábhar 

amháin a rinneadh an sruthú. Dá bharr sin tharlódh sé, trí sheans, go mbeadh mionghrúpaí ann 

agus Gaeilge á labhairt acu. Thuairisc siad nach raibh aon bhrú sa scoil maidir leis an nGaeilge. 

Sa triú leibhéal bhí taithí difriúil acu maidir le bheith ina  gcainteoirí Gaeilge ag brath ar an 

gColáiste ar ar fhreastail siad. Iad siúd a roghnaigh ábhar / cúrsa ina raibh an Ghaeilge mar pháirt 

dó, thuairisc siad go raibh athrú meoin ann agus go raibh bród orthu agus toil chun an Ghaeilge a 

labhairt. De bharr go raibh daoine sa gColáiste as a dtoil féin bhí dearcadh níos dearfaí acu. 

 

Cailíní / Saol Sóisialta 

Is Béarla a labhair na rannpháirtithe le cailíní den chuid is mó. Is bua breise é ag cailín agus an 

Ghaeilge a bheith aici, dár leo. Bhí cinneadh déanta ag gach rannpháirtí, dá mbeadh páistí acu, na 

páistí a thógáil le Gaeilge, fiú iad siúd atá ag siúl amach le cailín faoi láthair, agus gurb é an Béarla 

an teanga cumarsáide eatarthu.  Cé go bhfuil  sé deacair nós (labhairt an Bhéarla) a bhriseadh bhí 

súil acu é seo a dhéanamh amach anseo dá mbeadh páiste acu. Dúirt rannpháirtí amháin nach 

bpósfadh sé bean mura mbeadh Gaeilge aici. 

Agus iad amuigh sa saol sóisialta rachadh siad amach sa Spidéal, soir go Gaillimh nó siar go ‘Tigh 

Josie’. Bhí siad den tuairim go raibh an Ghaeilge ag dul i laige ‘siar an bealach’ mar atá sé titithe 

siar sa Spidéal cheana féin. Agus iad fásta thug siad faoi deara go raibh níos mó Gaeilge sa bpobal 

go ginearálta ná mar a bhí ar scoil. Labhair siad níos mó Gaeilge le daoine níos sine ná mar a 

labhair siad lena gcomhaoisigh.  

Thuairisc siad go bhfuil  ceannaireacht dá léiriú sa gclub iománaíochta maidir leis an nGaeilge, rud 

nach bhfuil  sa gclub peile. Léiríodh dea-thoil maidir le polasaí Gaeilge a chur  i bhfeidhm sa dá 

chlub. Luadh go mbeadh dáinséar ann riarthóirí (gan Ghaeilge, nó nach labhraíonn Gaeilge) a 

chailliúint dá dtarlódh sé seo. Luadh go gcaithfear daoine le Gaeilge a spreagadh len í a úsáid le 

daoine eile a bhfuil an Ghaeilge acu. 

Thuairisc siad gur beag úsáid a bhain siad as an nGaeilge agus iad ar na meáin shóisialta. Baineadh 

úsáid as an nGaeilge ar bhealaí foirmeálta (i.e. téacs ón gclub) ach dá mbeadh ‘like’ ag teastáil ar 

Facebook is i  mBéarla a dhéantar an postáil.  
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Amach Anseo  

Léiríodh éadóchas maidir le todhchaí na Gaeilge sa Spidéal. An iomarca daoine nua ag teacht 

isteach gan Ghaeilge an chúis is mó leis seo dár leo, acu tugadh moladh freisin d'inimircigh a 

shealbhaigh an Ghaeilge. Dúradh nach ar na hinimircigh amháin a  bhí an locht ach ar Ghaeilgeoirí 

áitiúla nach labhraíonn í chomh maith.  

Moltaí ón nGrúpa 

 Gaelcholáiste a bhunú sa gceantar le go mbeadh na páistí le Gaeilge saor ó bhrú an 

Bhéarla.  

 Imeachtaí a chur ar bun a bheadh ar fáil dóibh siúd atá sásta an Ghaeilge a labhairt, i.e. 

Dráma, Club Grinn, Oícheanta Sóisialta. 

 Clubanna don óige a bhunú bunaithe ar shainspéiseanna. i.e. ní ar an seanmhúnla de Chlub 

Óige ginearálta.  

Pointí ginearálta / spéisiúla eile 

An difríocht sa meon agus go háirithe sa muinín a bhíonn ag gasúir Gaelscoileanna le hais na 

ngasúir sna scoileanna Gaeltachta maidir lena gcuid Gaeilge a úsáid. Tugtha faoi deara ag na 

rannpháirtithe ar múinteoirí scoile iad féin anois nach mbíonn an drogall / easpa misnigh céanna 

ar ghasúir Gaelscoile. An bhfuil ceacht le foghlaim as seo? 

Duine de na rannpháirtithe ag obair le foireann mionúir an Spidéil. Nuair a rinneadh nascadh le 

club na mBreathnaigh anuraidh thosaigh leaids an Spidéil ag labhairt níos mó Gaeilge, ach ó 

nascadh le club Bearna – na bhForbacha iad i mbliana tá siad iompaithe ar ais agus ag labhairt níos 

mó Béarla ná riamh anois. An bhfuil cás anseo chun na ceantair láidir Ghaeltachta a choinneáil le 

chéile agus níos mó nascanna a chruthú eatarthu? 

Bheadh an cheist thuas ag teacht le ceann de na moltaí a tháinig ón ngrúpa go mbeadh níos mó 

imeachtaí idir Gaeltachtaí / do Ghaeltachtaí amháin ar siúl – ‘Gaeltacht on tour’.  
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Aguisín 16: Grúpafócais. Mná faoi 35.  

I Láthair 9.  

Áisitheoir: Breandán Ó hEaghra (MeasMedia). 

Rúnaithe: Aoife Ní Churraoin (ÚnaG), Colm Ó Cinnseala (SPT). 

Tuairisc a réitigh Aoife Ní Churraoin. 

Bhí an ghrúpa sách ionadaíoch ar mhná óga An Spidéil agus an cheantair siar uaidh. Bhí dóthain 

Gaeilge ag na rannpháirtithe uile le páirt ghníomhach a glacadh sa seisiún. 

Cúlra na Rannpháirtithe: 

Cúlra Teaghlaigh 

Léirigh cúlra na rannpháirtithe an tionchar a imríonn an eisimirce (daoine le Gaeilge) agus an 

inimirce (daoine gan nó, ar fíor bheagán, Gaeilge) ar an bpobal teanga i gceantar Chois Fharraige. 

Ní raibh ach beirt a raibh beirt tuistí acu ón nGaeltacht, agus nach ndeachaigh a dtuistí ar imirce,  

acu.  

Is mionlach beag go raibh an Ghaeilge amháin á labhairt sa teaghlach. Cúigear as an naonúr gur 

teaghlaigh teangamheasctha a bhí iontu, is é sin, duine le Gaeilge pósta le duine gan Ghaeilge.  Ní 

raibh sé soiléir an raibh aon duine de na tuismitheoirí ón taobh amuigh líofa sa nGaeilge.  

Thuairisc rannpháirtí amháin gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide idir í féin agus a beirt 

siblíní ba shine ach gurb é an Béarla an teanga chumarsáide idir an bheirt shiblíní is óige.  

Scolaíocht / Cairde  

Bhí tuarascáil dhifriúil ag na rannpháirtithe faoina dtaithí maidir le labhairt na Gaeilge sa 

mbunscoil agus sa meánscoil. Tuairiscíodh go raibh brú ann (ó na múinteoirí) an Ghaeilge a 

labhairt sa mbunscoil ach nach raibh an brú céanna ann agus iad sa meánscoil. Tuairiscíodh nach 

raibh mórán tionchair ag an mbrú seo ar a n-iompar teanga nuair nach raibh múinteoir i  

ngaireacht dóibh. I gcuid de na bunscoileanna, a cheapfá a bheadh láidir ó thaobh na Gaeilge de, 

tuairiscíodh gurb  é an Béarla is mó a bhí á labhairt mar theanga sóisialta i measc na bpáistí. Bhí 

dlúthbhaint ag an inimirce, nó ag inimircigh ag teacht abhaile, le cúrsaí teanga i gclós na scoile. Go 

ginearálta, tuairiscíodh go raibh níos lú Gaeilge á labhairt ag an dara leibhéal agus gur labhair ‘na 

leaids’ níos mó Gaeilge ná na cailíní. Dóibh siúd a rinne cúrsa tríú leibhéal i nGaeilge, nó cúrsa a bhí 

bainteach leis an nGaeilge, tuairiscíodh gur cothaíodh bród i, agus tuiscint ar  luach na Gaeilge. Tá 

nós acu Béarla a labhairt le daoine a cheapann siad nach bhfuil an Ghaeilge go líofa acu. 
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Luadh go raibh buachaill le Gaeilge níos tarraingtí mar phairtí.  

 

Páistí á dTógáil le Gaeilge 

Bhí dearcadh dearfach faoin gceist seo.  Bhí na rannpháirtithe den tuairim go sealbhóidh páistí an 

Béarla ar aon chaoi agus go raibh buntáistí ag baint le páistí a thógail le Gaeilge. I measc na 

mbuntáistí a luadh bhí: 

 Teanga sa mbreis (gur maith an rud é) 

 Buntaiste í agus tú ag lorg fostaíochta 

 An saol sa scoil éascaithe 

 Teanga coitianta lena seantuismitheoirí  

 

Saol na hOibre 

Thuairisc cúigear  go raibh siad ag saothrú a slí beatha i ‘réimse na Gaeilge’ agus beirt i mBéarla. 

Thuairisc iad siúd a rinne céim a bhí bainteach leis an nGaeilge gur tháinig athrú meoin orthu agus 

dearcadh níos dearfaí acu i leith na Gaeilge. Thuairisc siad go labhraíonn siad níos mó Gaeilge 

anois agus iad fásta ná mar a labhair siad agus iad níos óige. 

 

An Nuatheicneolaíocht 

Thuairisc gach rannpháirtí gur fíorbheagán téacs a chum siad i nGaeilge agus nár úsáid siad ach 

corrfhocal agus iad ag postáil arlíne. Cúpla pointe: 

 An Tuarthéacsáil á gcur i dtreo an Bhéarla 

 Béarla níos gonta agus is téacs gonta a sheolann siad 

 In amanna teachtaireacht i nGaeilge go cara le Gaeilge ach postáil poiblí i mBéarla 

 Léiríodh faitíos nach mbeadh a gcuid Gaeilge sách cruinn agus go mbíonn níos mó daoine 

ag tabhairt breith ar chaighdeán / chruinneas a gcuid Gaeilge (Shorthand & textspeak is mó 

a bhíonn in úsáid i mBéarla agus mar sin ní bhítear ag súil leis an gcruinneas céanna). Bhí sé 

seo ina ábhar imní dóibh siúd atá ag obair leis an teanga, múinteoirí srl ach go háirithe.  

 Dúirt ochtar as an naonúr go raibh a gcuid litearthachta níos fearr i mBéarla ná mar a bhí sa 

nGaeilge 

Moltaí 

Go mbeadh imeachtaí ar bun nach mbeadh bunaithe ar an gceol traidisiúnta amháin.  

http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=tuarth%c3%a9acs%c3%a1il&lang=3116659
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Go mbeadh ceangal idir an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach 

Srian a chur ar an inimirce 

 

Pointí spéisiúla eile 

Luadh an tionchar a bhíonn ag an ‘bad press’ a fhaigheann an teanga ar mheon dhaoine ina leith, 

m.sh nuachtáin Bhéarla ag gearán faoin airgead atá á chaitheamh / chur amú ar an nGaeilge.  

Thuairisc gach duine gur Béarla is mó a labhraíonn siad sa saol sóisialta.  
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Aguisín 17: Tuairisc ar Dhaoine Nua Isteach agus Foghlaim na Gaeilge.  

 

Réitithe ag Seirbhísí Pleanála Teanga d’Fhóram Chois Fharraige Um Pleanáil Teanga. 

 

Cúlra: Ag tús 2016 rinneadh taighde sochtheangeolaíoch ar thuismitheoirí a bhfuil páistí sa gcóras 

oideachais acu, nó sa gcóras cúram leanaí, i Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Chois Fharraige. Bhí 

thart ar 700 teaghlach i gceist. Ceann de na ceannlínte i dtorthaí an taighde ná nach ón nGaeltacht 

iad 40% de thuismitheoirí an LPT.  Is sciar mór den phobal na háite é seo. As na daoine nua isteach, 

thuairisc 20% acu go raibh Gaeilge líofa acu. Fágann sin go bhfuil 32% (i.e. 80% den 40%) de líon 

iomlán na dtuismitheoirí nach bhfuil ar a gcumas a bpáistí a thógáil le Gaeilge.  Tá impleachtaí 

móra ag an bhfigiúr seo do thodhchaí na Gaeilge mar theanga phobail san LPT.  Ag eascairt as an 

taighde, socraíodh ar shraith agallamh a dhéanamh le daoine nua isteach féachaint an raibh aon 

fhachtóir comónta ina measc siúd ar éirigh leo an Ghaeilge a shealbhú ó tháinig siad chun cónaithe 

i gConamara, go háirithe le 20 bliain anuas. 

Eagraíodh agallaimh le meascán de dhaoine nua isteach ó mhí na Samhna 2015 go mí Feabhra 

2016. Cuireadh naonúr faoi agallamh, ceathrar fear agus cúigear ban. Éireannaigh ab ea seachtar 

acu agus eachtrannaigh ab ea beirt eile.  

Is iad na pointí ábhartha: 

 Bhí ardleibhéal tiomantais phearsanta ag rannpháirtithe a shealbhaigh an Ghaeilge. 

 Leag na rannpháirtithe béim ar rannpháirtíocht sa saol sóisialta trí mheán na Gaeilge 

chomh maith le freastal ar ranganna mar bhealach éifeachtach leis an nGaeilge a shealbhú.  

 Ba chabhair é freastal ar ranganna agus bhí fiúntas ag baint leo ach gan deiseanna leis an 

teanga a chleachtadh sna diméin shóisialta nó sa mbaile níor leor na ranganna. 

 Bhí teanga eile (seachas Béarla) ag go leor de na rannpháirtithe sular thosaigh siad ar an 

nGaeilge a shealbhú agus iad tagtha chun cónaí sa nGaeltacht. 

 Níor thuairisc aon rannpháirtí go raibh aon deacracht acu an Ghaeilge a labhairt le 

cainteoirí áitiúla a bhí ag obair i siopaí nó a leithéid.  

    

Thairis sin, níor aimsíodh aon fhachtóir comónta soiléir ina measc ó thaobh phatrúin foghlama 

agus sealbhaithe na Gaeilge de. 
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Aguisín 18: Daoine a Chuir Moltaí agus Aighneachtaí Isteach. 

D’eagraigh an Fóram cruinniú poiblí i Seanscoil Sailearna ar an Luan an 28 Samhain 2016 le plé a 

dhéanamh ar dhréacht achoimre den phlean. D’fhreastail breis agus céad duine ar an gcruinniú. 

Fáiltíodh roimh aiseolas agus tugadh seachtain  don phobal le haiseolas a thabhairt. Is iad seo na 

daoine a thug aiseolas agus a roinn a gcuid tuairimí. Tá an Fóram an-bhuíoch díobh agus tá a gcuid 

tuairimí curtha san áireamh sa gcáipéis chríochnaithe seo.  

   Ainm Eagraíocht Seoladh  
Deirdre Nic Con Aonaigh An Gaelacadamh An Spidéal 
Aodán Mac Donnacha Comhlacht Forbartha an Spidéil An Spidéal 
Ruairí Mac Con Iomaire Ionadaí Ros a’ Mhíl  Ros a’ Mhíl 
Caitlín Ní Chualáin Cumann Micheál Breathnach An Cnoc 
Méadhbh Ní Fhátharta 

 
An Cnoc 

Mary Owens Club Óige Lurgan An Cnoc 
Nóra Geraghty Club Foghlaimeoirí an Spidéil An Spidéal 
Páid Ó Donnchú 

 
Na Forbacha 

Gearóid Ó Murchú An Spailpín Fánach Indreabhán 
Áine Uí Neachtain Tuismitheoirí na Gaeltachta An Tulaigh 
Kate Fennell 

 
Indreabhán 

Darach Ó Tuairisg Fíbín Indreabhán 
Órla de Búrca 

 
Coill Rua 

Odí Ní Chéilleachair 
 

An Cnoc 
Aisling Ní Neachtain Cór Chois Fharraige An Spidéal 
Finbar Mc Donnell 

  Máirtín Ó Cadhain 
 

An Spidéal  
Peadar Ó Sé Coláiste Cholmcille An Cnoc 
Tríona Uí Mhurchú Coláiste Chroí Mhuire An Spidéal 
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Aguisín 19: Spreagbhileog. 

  

 

Rudaí is féidir leatsa a dhéanamh ar mhaithe leis an nGaeilge 

 

1. Beannaigh i nGaeilge do dhaoine nó tosaigh comhrá i nGaeilge le 

pé duine a chastar leat, cuma an bhfuil, nó nach bhfuil, aithne 

agat orthu!  

2. Labhair Gaeilge le gasúir: tá bun-Ghaeilge ag chuile ghasúr sa 

gceantar 

3.  Thart ar Scoileanna agus Ionaid imeachtaí na hÓige - Labhair 

Gaeilge amháin i mbeannachtaí le chuile thuismitheoir agus 

duine fásta 

4. Labhair Gaeilge gan Bhéarla thríd: Roghnaigh Gaeilge, glan ar an 

mBéarla!  

5. Cuidigh le foghlaimeoirí fásta a bhfuil fonn orthu an Ghaeilge a 

labhairt: labhair Gaeilge leo: bí foighdeach leo: mol iad: tabhair 

misneach dóibh 

6. Bíodh an teachtaireacht ghlórphoist atá agat i nGaeilge 

7. Seol téacsanna agus ríomhphoist agus postáil sna meáin 

shóisialta iad trí Ghaeilge 

8. Roghnaigh cártaí i nGaeilge nuair a bhíonn ceann le 

seoladh/tabhairt agat: laethanta breithe, faoi Nollaig, Baisteadh, 

Comaoineach, Comhbhrón & rl 
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Aguisín 20: Sonraí Poist. 

Oifigeach Pleanála Teanga do Limistéar Pleanála 

Teanga Chois Fharraige 

 

Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ag lorg iarratas  ó dhaoine  a bheadh in ann 

feidhmiú mar Oifigeach Pleanála Teanga i LPT Chois Fharraige agus bainistiú a dhéanamh 

ar  Phlean Teanga Chois Fharraige  a chur i bhfeidhm. Bheadh an té a fhostófaí ag obair faoi 

stiúir Bord Stiúrtha an Fhóraim. Theastódh go mbeadh an duine in ann comhordú a 

dhéanamh ar obair oibrithe eile, a bheadh fostaithe leis an bplean a chur i bhfeidhm.  

Theastódh go mbeadh taithí oibre cúig bliana ar a laghad ag an Oifigeach Pleanála Teanga. 

 

Jabshonrú 

 

Bheifí ag súil go mbeadh taithí ag an iarratasóir ar na réimsí seo a leanas: 

(i) bainistiú tionscnamh pleanála teanga nó tionscnamh forbairt pobail; 
(ii) tuairiscí a scríobh; 
(iii) foireann a bhainistiú; 
(iv) grúpaí fócais  a stiúradh; 
(v) stocaireacht a dhéanamh; 
(vi) áisitheoireacht a dhéanamh; 
(vii) pacáiste simplí cuntasaíochta a usáid. 

  

Ní mór go mbeadh an t-iarratasóir in ann 

(i) a c(h)uid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge; 
(ii) oibriú as a stuaim féin; 
(iii) leas a bhaint as pacáistí ríomhaireachta éagsúla. 

 

Ba mhaith an rud é go mbeadh ag an iarratasóir 
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(i) ceadúnas tiomána; 
(ii) Gaeilge scríofa chruinn; 
(iii) cáilíocht sa bPleanáil Teanga; 
(iv) taithí ar mhargaíocht a dhéanamh; 
(v) scileanna maithe cumarsáide; 
(vi) taithí ar réimse na n-ealaíon;  
(vii) taithí ar usáid a bhaint as meáin shóisialta; 
(viii) eolas ar Ghaeltacht Chois Fharraige. 
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Oifigeach Óige do Limistéar Pleanála Teanga  

Chois Fharraige 

 

Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ag lorg iarratas  ó dhaoine  a bheadh in ann 

feidhmiú mar Oifigeach Óige  i LPT Chois Fharraige agus míreanna  bhaineann leis an Óige 

de Phlean Teanga Chois Fharraige  a chur i bhfeidhm. Bheadh an té a fhostófaí ag obair faoi 

stiúir Oifigeach Pleanála Teanga. Theastódh go mbeadh taithí ag obair le grúpaí óige ag an 

té a d’fhostófaí ar feadh trí bliana ar a laghad. 

 

Jabshonrú 

 

Bheifí ag súil go mbeadh taithí ag an iarratasóir ar na réimsí seo a leanas: 

(i) bainistiú tionscnamh óige; 
(ii) tuairiscí a scríobh; 
(iii) ocáidí don óige a eagrú; 
(iv) cinnirí óige  a traeneál; 
(v) áisitheoireacht a dhéanamh. 

  

Ní mór go mbeadh an t-iarratasóir in ann 

(i) a c(h)uid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge; 
(ii) oibriú as a stuaim féin; 
(iii) teastas a fháil ó na Gardaí le dul ag obair le daoine óga; 
(iv) leas a bhaint as pacáistí ríomhaireachta éagsúla. 

 

Ba mhaith an rud é go mbeadh ag an iarratasóir 

(i) ceadúnas tiomána; 
(ii) Gaeilge scríofa chruinn; 
(iii) cáilíocht in obair óige nó sa bpleanáil teanga; 
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(iv) taithí ar usáid a bhaint as na meáin shóisialta; 
(v) scileanna maithe cumarsáide; 
(vi) eolas ar Ghaeltacht Chois Fharraige. 
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Oifigeach Oideachais do Limistéar Pleanála Teanga  

Chois Fharraige 

Tá Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ag lorg iarratas  ó dhaoine  a bheadh in ann 

feidhmiú mar Oifigeach Oideachais i LPT Chois Fharraige agus míreanna i bPlean Teanga 

Chois Fharraige, a bhaineann le réimse an Oideachais, ó naíolann go oideachas aosach,  a 

chur i bhfeidhm. Bheadh an té a fhostófaí ag obair faoi stiúir Oifigeach Pleanála Teanga. 

Theastódh go mbeadh tuiscint leathan ag an té a d’fhostófaí ar réimse an oideachais agus 

taithí oibre trí bliana ar a laghad. 

Jabshonrú 

Bheifí ag súil go mbeadh taithí ag an iarratasóir ar na réimsí seo a leanas: 

(i) oideachas ag leibheál na bunscoile agus/nó leibhéal na hiarbhunscoile ; 
(ii) tuairiscí a scríobh; 
(iii) ocáidí ealaíon a eagrú; 
(iv) grúpaí fócais/ceardlanna a stiúradh; 
(v) stocaireacht a dhéanamh. 

  

Ní mór go mbeadh an t-iarratasóir in ann 

(i) a c(h)uid oibre a dhéanamh trí Ghaeilge; 
(ii) oibriú as a stuaim féin; 
(iii) teastas a fháil ó na Gardaí le dul ag obair le daoine óga; 
(iv) leas a bhaint as pacáistí ríomhaireachta éagsúla. 

 

Ba mhaith an rud é go mbeadh ag an iarratasóir 

(i) ceadúnas tiomána; 
(ii) Gaeilge scríofa cruinn; 
(iii) cáilíocht agus taithí mar mhúinteoir nó sa bpleanáil teanga; 
(iv) tuiscint mhaith ar phróiséas an phleanáil teanga;  
(v) scileanna maithe cumarsáide; 
(vi) taithí ar usáid a bhaint as meáin shóisialta; 
(vii) eolas ar Ghaeltacht Chois Fharraige. 
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Aguisín 21: Ábhar Bolscaireachta. 

 

1. Póstaer a bhain leis an Suirbhé ar Thuismitheoirí 

2. Póstaer a bhain le Cruinniú Poiblí 

3. Billeog Eolais do shiopaí etc san LPT.  
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Plean Teanga  
Chois Fharraige 

Language Plan  2016-2023 

 

 

Ceistneoirí le bheith ar ais roimh 30 Samhain 

Completed questionnaires to be returned by  

November 30th 

Míle buíochas as ucht do chomhoibriú 

Thank you for your co-operation 

Eolas / Info – PTCHOISFHARRAIGE@GMAIL.COM 

Nó ó Colm @ 087 2035470 

mailto:PTCHOISFHARRAIGE@GMAIL.COM
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Bileog A5 a scaipeadh ar scoileanna, siopaí etc.  

 

An Phleanáil Teanga 
 

Is rud dearfach í an phleanáil teanga don Ghaeilge! 

  

Is bealach í chun cur leis na deiseanna atá ar fáil do dhaoine a gcuid Gaeilge a 

úsáid agus / nó a shaibhriú. Is mar seo a chinnteofar todhchaí na teanga agus na     

Gaeltachta. 

Tá go leor den obair seo ar siúl cheana féin—níl ann anois ach comhordú a 

dhéanamh ar an obair agus gach duine a chur ag obair i dtreo an sprioc céanna.  

Tá go leor teoiricí, taithí agus dea-chleachtais idirnáisiúnta ar féidir tarraingt 

orthu chun é seo a dhéanamh go héifeachtach.  

  

Roinnt samplaí: tuismitheoirí óga a ghríosadh chun Gaeilge a labhairt lena 

bpáistí, feiceálacht a thabhairt don teanga i ngnólachtaí áitiúla, daoine óga a 

spreagadh le tabhairt faoi ghairmeacha le Gaeilge, srl. 

  

Tapaigh do dheis a bheith páirteach sa bpleanáil teanga don 

Ghaeilge i do cheantar féin! 
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Plean Teanga - Language Plan 

Chois Fharraige 

(Na Forbacha, An Spidéal, An Cnoc, Na Minna, An Tulach, Ros a’ Mhíl) 

Mórchruinniú Pobail 
Public Meeting 

Seanscoil Sailearna, Indreabhán   

 

 

 

8pm. Dé Luain 28 Samhain 

Beidh fáilte roimh do thuairimí! 

Your input will be most welcome! 

Féach / See: www.coisfharraige.ie/pleanteanga 

Eolas – PTCHOISFHARRAIGE@GMAIL.COM 

mailto:PTCHOISFHARRAIGE@GMAIL.COM
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Aguisín 22: Suirbhé ar Thuismitheoirí – Ceistneoir.  

I bhFoirm leictreonach PDF. 

 


