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1.  Réamhrá 

Fógraíodh in Acht na Gaeltachta, 2012 go n-ainmneofaí 26 limistéar pleanála teanga ar fud 

Ghaeltachtaí na tíre, go dtabharfaí dhá bhliain do phobail na limistéar sin plean teanga a réiteach 

dá gceantar féin agus go mbeadh seacht mbliana ina dhiaidh sin ag chuile cheantar chun an 

plean a chur i bhfeidhm.  Is mar gheall air sin a bunaíodh Fóram Chois Fharraige um Pleanáil 

Teanga - ar a bhfuil ionadaíocht ag eagrais dheonacha phobail, eagrais forbartha pobail agus ag 

eagraíochtaí spóirt agus siamsaíochta -  chun iarratas a chur chun cinn plean teanga do cheantar 

Chois Fharraige a chur i dtoll a chéile. (Tá liosta na n-eagras éagsúil sin mar aguisín leis an 

gcáipéis seo.) D’éirigh leis an bhFóram, síníodh conradh le hÚdarás na Gaeltachta agus fuair siad  

maoiniú ón Údarás chun Plean Teanga a réiteach.  

Ó lár na bliana 2014 i leith, tá baill an Fhóraim ag saothrú leo agus iad ag réiteach plean teanga 

do Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Chois Fharraige, ceantar a shíneann ó Abhainn Chasla soir 

chomh fada le Sruthán na Líbeirtí, ar imeall thoir na bhForbacha.  

Tá cúig cheantar bunscoile sa LPT: Na Forbacha, An Spidéal, An Cnoc, an Tulach agus Ros a’ 

Mhíl. Ní hiad na deacrachtaí céanna a bhíonn in aon dá cheantar maidir le cúrsaí pleanála 

teanga. Tá úsáid na Gaeilge láidir sa gceann thiar den cheantar agus is i laige a éiríonn sí de réir 

mar a thagann an bóthar aniar chomh fada le teorainn Bhearna. Tá cúig thoghcheantar i gCois 

Fharraige agus roinn an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch (SCT), a foilsíodh 2007, i 

gcatagóirí éagsúla iad de réir úsáid laethúil na teanga.  Stádas Chatagóir A a bronnadh ar Chill 

Chuimín (Ros a’ Mhíl, An Tulach agus Na Mine), ar Shailearna (Ceantar an Chnoic) agus ar Chill 

Aithnín (ón gCoill Rua soir go Both Chuanna). Bronnadh stádas Chatagóir B ar an Spidéal agus 

cuireadh Na Forbacha i gCatagóir C. 

 

Fostaíodh Mait Ó Brádaigh agus Colm Ó Cinnseala ón gcomhlacht Seirbhísí Pleanála Teanga 

(SPT) le comhordú a dhéanamh ar réiteach an phlean, faoi stiúir choiste ar a raibh seachtar ball: 

Bainisteoir Chomharchumann Shailearna Teo, Bainisteoir Chomhlacht Forbartha an Spidéil agus 

ionadaí amháin ó ‘chuile cheann de na ceantair bhunscoile. Seo leanas baill an Choiste Stiúrtha:   
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Máire Ní Neachtain (Cathaoirleach) – ionadaí ón Spidéal 

Donncha Ó hÉallaithe (Rúnaí) – ionadaí ón gCnoc 

Aodán Mac Donncha (Cisteoir) – Comhlacht Forbartha an Spidéil 

Morgan Ó Concubhair – Comharchumann Shailearna Teo. 

Tomás Ó Neachtain – ionadaí ón Tulach 

Ruairí Mac Con Iomaire – ionadaí ó Ros a’ Mhíl 

Seán Breathnach – ionadaí ó Na Forbacha 

Bhí 22 cruinniú ag an gCoiste Stiúrtha ó shin agus é ag obair in éindí le Mait Ó Brádaigh agus le Colm 

Ó Cinnseala. Cuireadh tuairisc faoi bhráid an Fhóraim iomláin ‘chuile thrí mhí agus reáchtáladh 

seisiúin eolais le go leor grúpaí sa bpobal. Tá an dréachtphlean réitithe anois agus á chur os comhair 

an phobail mar, ag deireadh thiar, is le pobal Chois Fharraige an plean seo agus is fúthu féin atá sé 

leas a bhaint as chun an Ghaeilge a chosaint ón tanúchán leanúnach atá á dhéanamh ar an teanga 

de bharr brú seasta ón mBéarla, an teanga mhór idirnáisiúnta.  

Aithnítear sa bplean seo go gcaithfidh áit a bheith ann don Ghaeilge mar ghnáth-theanga phobail 

agus go gcaithfear an spás poiblí sin a chosaint.  Ní tharlóidh sé seo muna ndéanfaidh muintir na 

háite rud éicint faoi. Aithnítear freisin an ríthábhacht a bhaineann le labhairt na Gaeilge mar ghnáth-

theanga an teaghlaigh. Tugtar aitheantas do ról na naíolann, na naíonraí agus na scoileanna sa 

bpróiseas seo a chinnteoidh go dtiocfaidh an Ghaeilge slán agus ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin 

eile.  

Aithnítear freisin go bhfuil difríochtaí móra teanga idir na ceantair éagsúla faoi láthair agus gur láidre 

an Ghaeilge de réir mar a ghabhann duine siar an bealach. Dá bhrí sin ní mar a chéile na spriocanna 

teanga do cheantar na bhForbacha agus do Ros a’ Mhíl, ná go deimhin na spriocanna a bheadh ann 

don Spidéal ná don Chnoc. Mar sin féin is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine; is pobal mór 

amháin atá ag cur fúthu i gCois Fharraige agus is cuid lárnach d’aitheantas agus d’fhéiniúlacht an 

phobail sin í an Ghaeilge.   
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Anuas air sin, aithnítear sa bplean go bhfuil cónaí sa gceantar ar dhaoine agus ar chomhluadair nach 

cuid de phobal na Gaeilge iad agus ní locht orthu an méid sin. Ina dhiaidh sin féin, tá sé tábhachtach 

go dtabharfaí deiseanna do dhaoine a thagann thar tairseach isteach agus go mbeadh tacaíocht ann 

dóibh ionas go mbeidh siad in ann rogha a dhéanamh faoin teanga. Tá sé tábhachtach iad a sheoladh 

i dtreo na teanga agus go mbeadh sé níos éasca orthu an Ghaeilge a thabhairt leo agus í a úsáid ina 

ngnóthaí laethúla leis an bpobal, leis na scoileanna, le clubanna spóirt agus eile.  

Bheifí ag súil go n-éireodh leis an bplean teanga seo seasamh roimh an tanúchán atá á dhéanamh 

ar an teanga le 50 bliain anuas, go dtabharfadh sé cosaint don timpeallacht inar féidir an Ghaeilge 

a úsáid mar theanga phobail gan fuacht, gan faitíos agus go gcothódh sé féinmhuinín sa nglúin óg 

mar chainteoirí atá cumasach sa dá theanga: Béarla, an mhórtheanga náisiúnta agus idirnáisiúnta, 

agus Gaeilge, an teanga a bhí á labhairt ariamh ag pobal Chois Fharraige.    

Chuir an Fóram an plean i dtoll a chéile de réir an mhúnla a bhí leagtha amach ag Údarás na 

Gaeltachta agus ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta 

(REOGRTG). Plean seacht mbliana atá ann agus cosnóidh sé thart ar €250,000 in aghaidh na bliana 

é a chur i bhfeidhm. Is eagraíocht eile a bheas freagrach as an obair riaracháin agus caithfear 

foireann a fhostú, oifig a bhunú agus súil a choinneáil ar an bplean. Tá moltaí sa bplean faoin gcineál 

eagraíochta ar cheart a bhunú: comhlacht nua as an bpíosa le baill ó chaon réimse sóisialta, 

aoisghrúpa agus cheantar tíreolaíochta.  

Tá Coiste Stiúrtha an Fhóraim go mór faoi chomaoin ag baill an Fhóraim a ghlac páirt ghníomhach 

sa bpróiseas ón tús, do Mhait Ó Brádaigh agus do Cholm Ó Cinnseala ó Sheirbhísí Pleanála Teanga 

agus d’Aoife Ní Churraoin a bhí ar scoláireacht le hÚdarás na Gaeltachta agus a thug an-tacaíocht 

agus cúnamh i gcaitheamh na tréimhse. 
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2.  Cuspóir an Phlean  

Is é cuspóir an Phlean Teanga seo gníomhaíochtaí dearfacha a chur i láthair phobal Chois Fharraige 

le cúnamh a thabhairt dóibh tabhairt faoi na dúshláin uilig atá agus a bheidh ag bagairt ar an 

nGaeilge mar theanga an teaghlaigh agus an phobail faoi láthair agus san am atá romhainn.  

3.  An Cur Chuige  

Bunaíodh Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga mar fhreagra ar thairiscint a d’eisigh Údarás 

na Gaeltachta plean a dhréachtú faoi Acht na Gaeltachta, 2012. Rinneadh an t-uafás taighde, 

rinneadh anailís ar thorthaí an taighde sin agus rinneadh plé le hionadaithe ó ghrúpaí pobail agus 

leis an bpobal féin. Fágann sin go bhfuil riar maith moltaí (curtha i láthair de réir téamaí), sa bplean 

seo. Cuirfear an plean faoi bhráid Údarás na Gaeltachta agus, má ghlactar leis, is ansin a thosós an 

mhórobair – an plean a chur i bhfeidhm le go mbeidh, mar thoradh air, an Ghaeilge ag láidriú léi i 

gCois Fharraige agus í mar rogha teanga mhórchuid na dteaghlach agus an phobail i gcoitinne.  

4.  Scóip an Phlean 

Go fisiciúil is é an ceantar a shíneann ó theorainn thiar Bhearna anoir chomh fada le Droichead 

Chasla atá i gceist sa gcáipéis seo. Tá daonra de os cionn 6,500 duine sa stráice dronuilleogach talún 

seo atá 24km ar fad agus tuairim is 1.5km ar leithead, ó chladach Chuan na Gaillimhe chomh fada 

leis an gcriathrach ó thuaidh.  

Is cois cósta atá cónaí ar fhormhór an daonra agus is é an R336 an príomhbhóthar a fhreastalaíonn 

ar cheantar Chonamara Theas. Tá go leor bóithre beaga áitiúla ó thuaidh agus ó dheas uaidh agus 

ceanglaíonn siad seo tithe agus talamh leis an bpríomhbhóthar féin agus leis an bhfarraige. Ach 

oiread leis an nGaeilge is dlúthchuid den oidhreacht áitiúil í an fharraige agus tá sí fite fuaite i saol 

na ndaoine.  

Is mar gheall ar an dlús daonra atá sráidbhaile ar an Spidéal, agus go deimhin, is é seo an t-aon 

sráidbhaile sa gceantar.  
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Tá cúig thoghroinn san áireamh i Limistéar Pleanála Teanga Chois Fharraige agus iad roinnte i 

gcatagóirí ó thaobh labhairt laethúil na Gaeilge. Orthu sin tá:  

 

Figiúr 1. Labhairt Laethúil na Gaeilge sna toghranna sa Limistéar Pleanála Teanga 
 

Toghroinn  Gnáthainm Catagóir % den phobal atá ina  
gcainteoirí laethúla Gaeilge 

Na Forbacha Na Forbacha C 43% 

An Spidéal An Spidéal agus soir uaidh B 64.6% 

Cill Aithnín Indreabhán go dtí an Spidéal A 74.9% 

Sailearna An Tulach go hIndreabhán A 81.1% 

Cill Chuimín Ros a’Mhíl A 84.5% 

 Daonáireamh 2011 agus an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 

 

Figiúr 2. Cé as do thuismitheoirí na ngasúr scoile sa gceantar? 

 
 
 

Sa taighde a rinneadh mar chuid den phróiseas pleanála 
teanga rinneadh suirbhé i measc na dtuismitheoirí a 
raibh gasúir acu a bhí faoi bhun 19 mbliana d'aois. Seo 
sciar den phobal a bhfuil tábhacht faoi leith ag baint leo 
mar gurb iad atá ag tógáil ‘an chéad ghlúin eile’. Feictear 
dúinn go bhfuil difear mór idir na ceantair atá taobh 
thoir agus na ceantair atá ar an taobh thiar den limistéar. 
 

 

 Suirbhé - Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga 2015 

 

  

Tuismitheoirí - LPT Chois Fharraige 

Freagróirí a tógadh sa nGaeltacht 

Toghroinn  % 

Na Forbacha 42 

An Spidéal 52.5 

Cill Aithnín 64.3 

Sailearna 72.5 

Cill Chuimín 73.5 
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Figiúr 3.   % na ndaoine nua isteach (tuismitheoirí) le líofacht sa nGaeilge  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suirbhé - Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga 2015 

 

5.  Sonraí an Taighde (Léargas ar Réiteach an Phlean san áireamh) 

D’fhostaigh Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga an comhlacht Seirbhísí Pleanála Teanga le 

taighde a dhéanamh mar chuid den togra pleanála teanga seo. Shocraigh an Coiste Feidhme, de 

bharr fhairsinge an cheantair agus ós rud é go ndearnadh mórthaighde i gcuid den limistéar sé bliana 

ó shin go mbeadh sé ní b’éifeachtaí ár n-acmhainní a dhíriú ar thuismitheoirí a raibh gasúir sa gcóras 

oideachais acu, i.e. faoi bhun naoi mbliana déag d'aois. Cé go bhfuil fiúntas le ‘chuile thuairim, tá 

tábhacht faoi leith ag baint le tuismitheoirí óga mar is iad atá ag tógáil an ghlúin a bheas mar phobal 

Gaeltachta san am atá le teacht. Seo a leanas achoimre ar an taighde a rinneadh idir Meitheamh 

2015 agus Deireadh Fómhair 2016:  

 Agallaimh - An Feidhmeannas Seirbhíse Sláinte; lucht cónaithe a tháinig ó áiteanna eile (idir 

líofa agus neamhlíofa); coláistí samhraidh Gaeilge; aosaigh - Tearmann Éanna. 

 Ceardlann – Baill uile an Fhóraim Phleanála: fís a dhréachtú (tá sí seo le feiceáil ar lch a 9). 

% na ndaoine nua isteach (tuismitheoirí)  

le líofacht sa nGaeilge  

Toghroinn  % 

Na Forbacha 5% 

An Spidéal 22% 

Cill Aithnín 17% 

Sailearna 30% 

Cill Chuimín 25% 

Meán 20% 
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 Fócasghrúpaí – Daoine fásta faoi bhun 35bl. (ceann leis na fir agus ceann leis na mná); 

bunmhúinteoirí; múinteoirí dara leibhéal; déagóirí áitiúla a raibh baint acu le Coláiste 

Lurgan; múinteoirí agus cúntóirí óga Choláiste Chamuis. 

 Suirbhéanna – Tuismitheoirí (700+ teaghlach); an fhostaíocht (i bpáirt le ÚnaG) 1,600+ 

fostaí; eagraíochtaí sóisialta; naíonraí. 

 Cás-Staidéar (suirbhé, fócasghrúpaí & agallaimh) - Gnólachtaí áitiúla 90+ (i bpáirt le 

Measmedia). 

 Taighde Páirce - Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta; ciorcail chomhrá; campaí samhraidh 

spóirt do ghasúir: Páirc na bhForbacha (peil, sacar, iomáint), Páirc an Spidéil (peil), Páirc na 

mBreathnach (peil, iomáint), Páirc Ros a’ Mhíl (peil), Club Seoltóireachta an Spidéil. 

 Cruinnithe - Cruinniú leis an Stiúrthóir Pleanála i gComhairle Chontae na Gaillimhe; Cruinniú 

le Príomhfheidhmeannach agus Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta (fostaíocht, pleanáil 

srl.); naíonraí; naíolanna; ionaid chúram leanaí; Bainistíocht Thearmann Éanna; na hionaid 

seirbhísí teanga. 

 Tionscadail - Togra Chlub Foghlaimeoirí an Spidéil; cáipéis choimisiúnaithe faoi 

fhéidearthachtaí na meán sóisialta; cás-staidéar na ngnólachtaí (thuasluaite); modúl 

idirbhliana ‘Techspace’; ógánaigh áitiúla a raibh baint acu le Coláiste Lurgan. 

 Eile – Eolas bailithe ó dhaonáirimh éagsúla, SCT, eagrais shóisialta agus féilte, ‘Luach na 

Gaeilge’ don cheantar, teagmháil le heagrais náisiúnta Ghaeilge.  
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6.  Buntáistí Chois Fharraige 

Tá cuid de na ceantair Ghaeltachta is láidre i gCois Fharraige.  Tá Ros a’ Mhíl ar cheann den 

fhíorbheagán toghroinn a léirigh fás i líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge de réir fhigiúirí an 

Daonáirimh (2006 - 2011). Tá breis agus 1,600 post maoinithe ag Údarás na Gaeltachta chomh maith 

le fostaíocht eile san áit. Anuas air sin, tá go leor daoine fostaithe in ‘Earnáil na Gaeilge’, go háirithe 

i réimse na meán.  

Tá trí naíolann, sé naíonra, cúig bhunscoil agus dhá iarbhunscoil, a bhfuil féiniúlacht láidir Ghaeilge 

agus Ghaeltachta acu, ag feidhmiú sa gceantar. Is mór an buntáiste é dhá institiúid mhóra tríú 

leibhéal a bheith ar leic an dorais againn i gCathair na Gaillimhe, rud a choinníonn an óige sa mbaile, 

nó gar dó. Tá cúig choláiste samhraidh i gCois Fharraige agus bíonn an-tarraingt ag turasóirí ar an 

áit. Is ann, freisin, atá cuid de na hinstitiúidí móra Gaeilge lonnaithe: TG4, Cló IarChonnacht, Údarás 

na Gaeltachta, An REOGRTG, Fíbín, Eo Teilifís, 'Ros na Rún', An Gaelacadamh agus oifig de chuid na 

heagraíochta Gaeloideachas. 

Cuireann an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh agus Comhar Creidmheasa Cholmcille Teo. seirbhís den 

scoth ar fáil don phobal trí mheán na Gaeilge, chomh maith le Comharchumann Shailearna Teo., 

Cumann Forbartha Chois Fharraige, Comhlacht Forbartha an Spidéil agus, ar ndóigh, na campais 

shuntasacha oideachais: Coláiste Chonnacht,  ‘Teálta na hÓige' i Ros a'Mhíl (Coláiste Chamuis) agus 

Coláiste Lurgan.    

 Is í an Ghaeilge teanga na scoile, na seirbhísí eaglasta, agus is í is mó atá chun cinn sna cumainn 

spóirt agus sna seirbhísí caitheamh aimsire eile, go háirithe ar an taobh thiar den cheantar. Is i gCois 

Fharraige atá ceann de na clubanna óige is sine sa tír agus cáil na nuálaíochta air. Is iondúil gur 

seirbhís trí Ghaeilge a bhíonn ar fáil ó fhreastalaithe i mbialanna agus siopaí, agus ó mheicneoirí, 

pluiméirí, leictreoirí agus ceardaithe eile.  

Tugann cuid den dream nua a thagann chun cónaithe san áit fuinneamh agus smaointe nua leo a 

chuireann le brí agus beocht an phobail.  
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Ní mór a lua go bhfuil na healaíona traidisiúnta – an amhránaíocht Ghaeilge, an ceol agus an damhsa 

-  faoi bhláth sa gceantar, go mór mór i measc na n-óg. Tá obair mhór á déanamh ag an 

nGaelacadamh agus ag na scoileanna sa réimse seo agus tá a sliocht ar na foghlaimeoirí óga.    

 

 

7.  Na Dúshláin Teangeolaíochta i gCeantar Chois Fharraige 

Léiríonn an taighde is iomláine agus is deireanaí go bhfuil an Ghaeilge faoi bhrú damanta ag an 

mBéarla sa gceantar agus gur in olcas atá an scéal ag dul. Is pobal dátheangach ina iomláine é pobal 

Chois Fharraige, seachas na gasúir réamh agus luath-bhunscoile atá á dtógáil go hiomlán le Gaeilge. 

Ní dátheangachas deonach atá ann ina roghnaíonn duine Béarla a fhoghlaim sa mbreis ar an 

nGaeilge. Bíonn an Béarla ann ón tús i saol an ghasúir ón lá a gcaitear ar an sop é/í. Feictear dúinn 

nach dátheangachas cothrom atá ann ach oiread mar go mbíonn cumas níos fearr ag an 

ngasúr/déagóir sa mBéarla ná mar a bhíonn acu sa nGaeilge, fiú sna comhluadair nach labhraítear 

ach an Ghaeilge leo, de bharr go mbíonn an Béarla seasta síoraí thart orthu ina saol.   

D’fhéadfaí trí ghrúpa teanga a dhéanamh de ghasúir na háite: iad sin atá á dtógáil le 1) Gaeilge 

amháin, 2) iad sin atá á dtógáil le meascán teangacha, agus Gaeilge mar cheann acu, agus 3) iad 

sin atá á dtógáil gan aon, nó gan mórán, Ghaeilge. Is minic na gasúir i ngrúpa 1 faoi thionchar 

ghasúir na ngrúpaí eile ó thaobh chumas agus úsáid na teanga agus bíonn bac dá réir orthu a bheith 

líofa agus nádúrtha ag labhairt na Gaeilge. Caithfidh na hinstitiúidí cúraim leanaí / oideachais 

(naíolanna, naíonraí, scoileanna bun agus meán leibhéal) freastal a dhéanamh ar na trí chineál 

gasúr, rud a fhágann go bhfuil cúrsaí teanga casta agus dúshlánach sna hinstitiúidí áitiúla, agus 

leagann sé seo ualach níos troime ar an bhfoireann. Is minic nach mbíonn an oiliúint chuí, a 

thabharfadh cúnamh dóibh deileáil leis na deacrachtaí seo, curtha ar na baill foirne.   

Tá tionchar ag an eisimirce (nuair a fhágann duine an tír) agus ag an imirce (nuair a fhágann duine 

an ceantar) ar labhairt na teanga go háirithe má fhilleann daoine in éindí le páirtí nach bhfuil Gaeilge 

aige/ aici. Tá tionchar freisin ag an inimirce (daoine ag teacht chun cónaithe san áit) ar dhreach na 
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teanga sa bpobal. Ós rud é go bhfuil an ceantar buailte ar chathair na Gaillimhe, tá tionchar sách 

mór ag cúrsaí lonnaíochta ar an teanga. Léirigh ár dtaighde nach de bhunadh na Gaeltachta líon ard 

(40%) de thuismitheoirí óga (i.e. le gasúir faoi bhun 19 mbl.) an cheantair, agus, cé go bhfuil an 

Ghaeilge ag cuid acu, nach bhfoghlaimíonn ach duine amháin as gach cúigear de na daoine nua 

isteach an Ghaeilge.  

Tá an-tionchar ag líon na ndaoine a tháinig thar tairseach isteach, agus nach bhfuil an teanga ar a 

dtoil acu, ar úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide i gcuid de na heagraíochtaí sóisialta 

atá ag feidhmiú sa gceantar.  

Is maith ann é go bhfuil líon mór post sa gceantar, ach tá an chosúlacht ann go bhfuil an Béarla 

ceannasach sna hionaid oibre atá maoinithe ag Údarás na Gaeltachta, agus ní chuidíonn sé seo le 

seasamh na Gaeilge.    
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8.  Fís Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga 2017 - 2023 

Chaith baill den Fhóraim lá iomlán ag plé an fhís a bhí acu don cheantar agus an cineál pobail a bhí 

uathu mar thoradh ar an bPróiseas Pleanála Teanga. Is í seo an fhís ar ar aontaigh muid: 

 

 Go mbeadh Cois Fharraige mar áit a bhféadfaí an saol a chaitheamh trí Ghaeilge agus nach 

mbeadh gá a bheith leithscéalach faoin nGaeilge. Go mbeadh meon dearfach ag an 

bpobal, go mór mór an óige,  i leith na Gaeilge agus iad bródúil as an gcultúr áitiúil. 

 Go mbeadh dearcadh dearfach ag tuismitheoirí óga faoin teanga agus tuiscint acu ar na 

buntáistí agus ar na dúshláin a bhaineann lena gclann a thógáil le Gaeilge; go dtógfadh a 

dtromlach a ngasúir le Gaeilge.  

 Ceantar a bhfuil córas oideachais cuimsitheach d’ardchaighdeán ar fáil ann trí mheán na 

Gaeilge ó naíolann go naíonra go bunscoil go hiarbhunscoil. Go gcothófaí mórtas teanga 

agus mórtas pobail sna hinstitiúidí seo agus go saibhreofaí teanga na ndaoine a thiocfadh 

faoina scáth.  

 Go mbeadh fostaíocht (a d’oibreodh chun leas na Gaeilge mar theanga phobail) ar 

ardchaighdeán sa gceantar agus seirbhísí cuí Gaeilge do ‘chuile aoisghrúpa ar fáil gan stró.   

  



 

12 

 

FÓRAM CHOIS FHARRAIGE UM PLEANÁIL TEANGA              SAMHAIN 2016 

9.  Mórspriocanna ó 2017 go 2023 - 'Cois Fharraige' chun tosaigh! 

 An Ghaeilge a bheith lárnach i ‘chuile réimse den saol i gCois Fharraige.  

 Ardú (ar an meán i ‘chuile thoghroinn) de 5% i líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge ó 

Dhaonáireamh 2016 go Daonáireamh 2021. 

 Ardú de 5% ar líon na gclann a bhfuil na tuismitheoirí ag labhairt Gaeilge amháin nó Gaeilge 

den chuid is mó lena ngasúir agus a bhfuil na gasúir féin ag labhairt Gaeilge amháin nó 

Gaeilge den chuid is mó eatarthu féin. 

 Tógáil ar an mbród agus ar an mórtas atá ag muintir Chois Fharraige as a n-oidhreacht.  

 Forbairt a dhéanamh ar bhrandáil ‘Cois Fharraige’ mar cheantar láidir Gaeltachta le 

comharthaí bóthair, le mana agus le lógó. 

 ‘Chuile aoisghrúpa agus ‘chuile réimse den phobal ag obair as láimh a chéile ag roinnt na 

Gaeilge agus na hoidhreachta.    

 

10.  Na Príomh-mholtaí 

 Oifig Pleanála Teanga (OPT as seo amach) a bhunú agus foireann oilte a cheapadh; foireann a 

spreagfadh agus a thabharfadh cúnamh do mhuintir na háite tabhairt faoi na dúshláin atá ag bagairt 

ar úsáid na Gaeilge sa gclann agus sa bpobal. Moltar go bhfostófaí triúr.  

 Scil a bheith ag foireann an OPT sa bpleanáil teanga féin agus eolas ar an gcóras oideachais, obair 

óige, an nuatheicneolaíocht srl.  

 Cuideachta (comhlacht) atá ionadaíoch ar an bpobal a bhunú (i bpáirt le hÚnaG) leis an bPlean 

Teanga a stiúradh agus le monatóireacht a dhéanamh air. 

 Feachtas Poiblíochta a eagrú chun eolas a roinnt faoin bplean agus faoi na gnéithe éagsúla a 

bhaineann leis. Tharraingeodh sé seo aird an phobail agus spreagfadh sé iad le bheith páirteach ann.  

 Stádas scoil Ghaeltachta a bheith ag ‘chuile scoil agus naíonra faoin bPolasaí don Oideachas 

Gaeltachta.  

 Spreagadh a thabhairt do thuismitheoirí óga a bhfuil sí acu (agus a labhraíonn teanga eile lena 

bpáirtithe) an Ghaeilge - glan ón mBéarla - a labhairt lena ngasúir.  
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 Deis a thabhairt do ghasúir atá á dtógáil le Gaeilge a bheith saor ó thionchar an Bhéarla go dtí go 

mbeidh an Ghaeilge sealbhaithe acu (moltar go mbeidh siad in aois a seacht mbliana). Sin le rá go 

mbeadh polasaí buanaithe teanga ag na hionaid chúram leanaí, réamhscolaíochta, bhunscolaíochta, 

iarbhunscolaíochta, spóirt is imeachtaí tar éis am scoile. 

 Cúnamh cuimsitheach a thabhairt do Dhaoine Nua Isteach, go háirithe tuismitheoirí a bhfuil gasúir 

óga acu, Gaeilge a fhoghlaim le cur lena gcumas a gclann a thógáil le Gaeilge agus a bheith páirteach 

i saol an phobail trí mheán na Gaeilge.  

 Tosaíocht a thabhairt do sheirbhísí don Óige, a chruthaíonn timpeallacht shóisialta ina bhfuil an 

Ghaeilge mar theanga chumarsáide ag na hógánaigh.   

 Fóra(i)m a bhunú do na scoileanna, do bhoird bhainistíochta, do na príomhoidí agus múinteoirí mar 

thacaíocht dóibh déileáil leis na dúshláin teangeolaíocha atá sna scoileanna agus do chur i bhfeidhm 

an Pholasaí Oideachais do Scoileanna Gaeltachta.  

 Díriú ar bhealaí a gcuirfeadh an fhostaíocht le labhairt na Gaeilge sa gceantar. 

 Idirghabháil dhearfach a dhéanamh ar son na Gaeilge i réimse shaol sóisialta an phobail.  

 Maoiniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an phlean, faoi mar a rinneadh sa dréachtú. Is plean seacht 

mbliana atá i gceist agus ní mór maoiniú thar thréimhse seacht mbliana a chinntiú. 

 An oiliúint chuí a chur ar dhaoine fásta, ar chóitseálaithe, ar cheannairí agus orthusan a bhíonn ag 

obair leis an óige, agus ar na ceannairí pobail eile, faoi na bealaí le Gaeilge a choinneáil chun tosaigh 

nuair a tharlaíonn coimhlint teanga. 

 Forbairt a dhéanamh ar nósanna an dátheangachais ag cruinnithe poiblí; tús áite a thabhairt don 

chumas tuisceana a bhíonn ag duine ar an nGaeilge agus an nósmhaireacht atá ann iompú ar an 

mBéarla, nuair nach mbíonn an cumas labhartha chomh láidir leis an gcumas tuisceana, a athrú.  

 Cartlann Phobail a bhunú chun saothair lucht scríbhneoireachta agus cumadóireachta a chaomhnú. 
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11.  Na Príomh-mholtaí sna Réimsí Éagsúla 

11.1.  An Teaghlach 

Príomhphointí Thaighde 2015-16 

a. Meastar go bhfuil thart ar 700 teaghlach i gCois Fharraige le gasúir in aois scoile. Tá tuairim is 

400 taobh thiar den Spidéal, 150 sa Spidéal agus 150 sna Forbacha.  

b. Ní as Gaeltacht Chonamara ach do 60% de na tuismitheoirí. Léirigh ár dtaighde nach bhfuil 

líofacht sa nGaeilge ach ag 60% de na tuismitheoirí ar fad, idir iad siúd a tógadh sa nGaeltacht 

agus iad siúd a tógadh taobh amuigh di.   

c. Tá an líofacht sa nGaeilge níos láidre sa taobh thiar den limistéar mar a bhfuil sí ag 75% de na 

tuismitheoirí; is é 27% an figiúr atá sna Forbacha. 

d. Tá 55% de thuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta ag labhairt Gaeilge, nó Gaeilge den chuid is 

mó, lena bpáirtithe. 

e. Labhraíonn 76% de thuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta iad an Gaeilge lena gclann, rud a 

chiallaíonn i roinnt mhaith teaghlach, go labhraíonn tuismitheoirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge 

acu Gaeilge leis na gasúir agus Béarla lena bpáirtithe. 

f. Tuigtear go labhraíonn 66% de na gasúir Gaeilge lena dtuismitheoirí.  

g. Ar an iomlán, is 'Gaeilge' nó 'Gaeilge den chuid is mó' atá á labhairt ag 43% de na gasúir sna 

teaghlaigh áitiúla.  (63% taobh thiar den Spidéal; 31% sa Spidéal; 5% sna Forbacha). Fig a 4 thíos. 

h. Is fearr a éiríonn leis an gcur chuige 'Gaeilge amháin'. Má labhraíonn an bheirt tuismitheoirí 

Gaeilge lena chéile, is Gaeilge, nó Gaeilge den chuid is mó a labhraíonn 98% de na gasúir 

eatarthu féin. Fiú, nuair nach mbíonn an cur chuige seo ach ag tuismitheoir amháin, is mó 

Gaeilge a labhraíonn na gasúir eatarthu féin. Nuair is Béarla a labhraíonn tuismitheoir amháin 

agus nuair a bhíonn meascán den Ghaeilge agus den Bhéarla a bhíonn á labhairt ag tuismitheoir 

eile leo, is Béarla is mó a thagann chun cinn i measc na ngasúr. 
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Léiríonn an taighde go bhfuil 76% de thuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta ag labhairt Gaeilge 

lena ngasúir sa mbaile agus go bhfuil 55% ag Gaeilgeoireacht lena gcéilí. Is léir freisin go bhfuil an t-

uafás teaghlach teanga-mheasctha ann. Tá an-tábhacht leis na figiúirí maidir leis na gasúir a 

labhraíonn Gaeilge le chéile sa mbaile. Is é 43% an meánfhigiúr, cé go bhfuil difríochtaí sna catagóirí 

A, B agus C. (Fig a 4).  

Fig. a 4: An líon teaghlach ina labhraíonn na gasúir Gaeilge lena chéile 

Teanga a 
labhraíonn 
gasúir le chéile 

Cill 
Chuimín 

Sailearna Cill 
Aithnín 

An 
Spidéal 

Na 
Forbacha 

Iomlán 

Gaeilge nó 
Gaeilge is mó 

68% 66% 53% 31% 5% 43% 

Suirbhé - Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga 2015 

Léiríonn an taighde freisin gurb í an Ghaeilge a labhraíonn 98% de na gasúir eatarthu féin nuair a 

bhíonn an nós 'Gaeilge amháin' ag an mbeirt tuismitheoirí. Díol spéise é go bhféadfadh an ‘Tuiste le 

Gaeilge’ (sa gcás nach bhfuil an tuiste eile chomh líofa sin) an-tionchar a imirt ar nósanna teanga na 

ngasúr ach leanúnachas a bheith ag baint leis. Taispeánann fig 5 go labhraíonn 71-73% de na gasúir 

Gaeilge eatarthu féin sna teaghlaigh ina gcloíonn tuismitheoir amháin leis an gcur chuige 'Gaeilge 

amháin'. Tugtar faoi deara an chaoi a dtagann an Béarla chun cinn fiú nuair a athraíonn 'Tuiste na 

Gaeilge' go 'Gaeilge den chuid is mó'.  

Fig a 5: "Gaeilge amháin' á labhairt ag tuistí versus 'Gaeilge den chuid is mó' 

Teanga a labhraíonn 
tuismitheoirí le gasúir 

Teanga a labhraíonn 
gasúir eatarthu féin: 
Gaeilge amháin 

Teanga a labhraíonn gasúir 
eatarthu féin: 
Gaeilge den chuid is mó 

Teanga a labhraíonn 
gasúir 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% 

Suirbhé - Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga 2015 
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Moltaí – An Teaghlach Cur Chuige 

Go spreagfaí tuismitheoirí nua le machnamh 
a dhéanamh ar an rogha teanga baile go 
háirithe má tá ceist ar bith ann faoi Bhéarla a 
bheith ag teacht chun tosaigh. Go méadófaí 
líon na dteaghlach a roghnaíonn an Ghaeilge 
mar theanga teaghlaigh - 5% ar an meán i 
‘chuile cheantar idir seo agus 2021-22. Go 
dtuigfí  buntáistí an dátheangachais. 

Feachtas eolais agus idirghabháil luath (sula dtagann 
leanaí ar an saol) trí phoiblíocht agus eolas a scaipeadh 
sna meáin shóisialta, sna hionaid leighis, ag cúrsaí 
réamhbhreithe agus réamhphósta. 
Cruinnithe eolais a eagrú le tuismitheoirí sna 
naíolanna, naíonraí agus sna bunscoileanna. 

Is é 'Gaeilge amháin', gan aon Bhéarla a 
mheascadh tríthi, an cur chuige is fearr. Sa 
gcás nach bhfuil ach duine amháin líofa, 
moltar don tuismitheoir le Gaeilge an cur 
chuige seo a úsáid.  

Poiblíocht agus eolas a scaipeadh trí na córais 
thuasluaite maidir le polasaí ‘Gaeilge ghlan’, 'Gaeilge 
shaibhir' agus ‘Gaeilge amháin’  a bheith in úsáid ag 
tuismitheoir amháin, ar a laghad.  

Dá mhéid Gaeilge atá timpeall ar na gasúir is 
ea is fearr é, ar an teallach agus i measc an 
phobail. Tá sé tábhachtach na 
comhthéacsanna a bhfeidhmíonn na 
teaghlaigh iontu a chosaint.  

Polasaí cosanta/buanaithe teanga a bheith ag ‘chuile 
dhream agus  ‘chuile earnáil: seirbhísí cúram leanaí, 
naíonraí, bunscoileanna, iarbhunscoileanna, imeachtaí 
tar éis am scoile, siopaí agus ionaid leighis. Oibriú in 
éineacht leis na hearnálacha/eagrais/gnólachtaí chun é 
seo a bhaint amach. 

Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh 
tuismitheoirí nach leor é a fhágáil ag an 
gcóras oideachais Gaeilge a thabhairt don 
chlann.  

Feachtas eolais mar atá thuas. 

Tá gá ag scoileanna, agus ag dream ar bith a 
eagraíonn imeachtaí don aos óg, na cuir 
chuige theanga a athrú sna cásanna ina 
bhfuil an Béarla ag fáil an láimh in uachtar.  

Scoileanna: Oibriú in éineacht le foirne agus boird 
bhainistíochta chun an Polasaí don Oideachas 
Gaeltachta a chur i bhfeidhm. 
Eile: Comhoibriú le ‘chuile dhream atá ag obair leis an 
óige le polasaí cosanta/buanaithe teanga a fhorbairt. 
Cúrsaí oiliúna ag eascairt as seo do lucht stiúrtha an 
aosa óig. 

Forbairt a dhéanamh ar shaibhriú agus ar 
chumas labhartha na ndaoine óga.   

Béim a leagan ar na healaíona Gaeltachta, an 
drámaíocht agus an amhránaíocht ach go háirithe, sa 
mbaile agus laistigh agus lasmuigh den scoil. 
Béim ar an léitheoireacht a chothú chun tacú leis an 
saibhriú teanga. 
Feidhm a bhaint as na hilmheáin chun saibhreas na 
teanga a chothú. 

Ó tharla nár cuireadh aon scéim fhiúntach in 
áit Scéim Labhairt na Gaeilge ó 2011 i leith, 
moltar anois go mbunódh an REOGRTG 

Cúram abhcóideachta ar cheannairí an Fhóraim um 
Pleanáil Teanga agus idirbheartaíocht ar siúl leis an 
REOGRTG & Údarás na Gaeltachta le teacht ar 
chomharba SLG.  
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scéim/scéimeanna tacaíochta mar 
chomharba ar SLG.  

 

Go gcuirfí airgead an stáit i dtreo na 
ndreamanna a mbíonn baint acu le cúrsaí 
teaghlaigh agus a bhfuil Polasaí Cosanta 
Teanga cuí acu.  

Mar atá thuas. 

Go mbeadh fáil ar sheirbhísí poiblí den scoth 
do theaghlaigh gan aon amhras teanga a 
bheith ann - Gaeilge líofa d’ardchaighdeán ag 
feidhmeannaigh na seirbhísí seo. 

Féach Mír na Seirbhísí Poiblí. 

Naíolanna: Go n-aithneofaí an ról atá acu i 
bpróiseas sealbhaithe teanga na ngasúr. 

Oibriú i ndlúthpháirt le bainistíocht na naíolann. 
Cuidiú leis na naíolanna polasaí teanga a dhréachtú 
agus a chur i bhfeidhm. Cúnamh breise a thabhairt do 
Naíonra na bhForbacha. Oiliúint a chur ar fáil don 
fhoireann le go mbeidh siad in ann déileáil go 
héifeachtach leis na dúshláin teanga a bhaineann le 
cúram leanaí sa gceantar.   

Fáil ar chúramóirí leanaí le Gaeilge líofa.  Liosta a chloíonn le nósmhaireachtaí Pholasaí Cosanta 
Leanaí a chur le chéile agus a scaipeadh. 

Tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí atá 
ag tógáil a gclann le Gaeilge.  

Líonraí a chruthú bunaithe ar riachtanais na 
dtuismitheoirí. Imeachtaí rialta agus ócáideacha a 
reáchtáil.  

Teaghlaigh nach bhfuil ach tuismitheoi 
amháin líofa i nGaeilge. 

Ranganna, ciorcail chomhrá, etc. Struchtúr agus córas 
iomlán tacaíochta cinnte ann do dhaoine nua isteach. 
Straitéisí a réiteach le go mbeadh sé éasca daideo 
/mamó, gaolta eile & comharsana a úsáid d’aonturas 
mar acmhainn teanga. 
Gníomhaíochtaí sóisialta, foclóirí speisialta/leabhráin 
de nathanna cainte srl.  

Teaghlaigh ar bheagán Gaeilge nó gan aon 
Ghaeilge. 

Mar atá thuas ach ‘chuile shórt in oiriúint don 
fhoghlaimeoir.  
Béim ar fhoclóir/nathanna a bheadh ag teastáil ó 
thuismitheoirí. 
Ranganna agus grúpaí sainspéise a bhunú. 

Líon na ndaoine nua isteach (ar tuismitheoirí 
iad) atá líofa sa nGaeilge a dhúbailt. 

Mar atá thuas. Pacáiste cinnte, struchtúrtha tacaíochta 
Gaeilge le ranganna, ciorcail chomhrá, gníomhaíochtaí 
sóisialta, sainfhoclóirí/leabhráin de nathanna cainte 
agus araile. Féach mír ar 'Daoine Nua Isteach'. 
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11.2.  An Óige 

Tá easpa imeachtaí i nGaeilge do dhaoine óga taobh amuigh d’am scoile sa gceann thoir den LPT. 

Tá roinnt údar leis seo: leathpharóiste atá sna Forbacha agus bíonn tarraingt ag an bpobal ar 

Bhearna, atá sa leath eile; tá líon íseal gasúr á dtógáil le Gaeilge ann agus ní de bhunadh na 

Gaeltachta riar maith de na tuismitheoirí.  Tá réimse i bhfad níos leithne sa gceann thiar: 

rannpháirtíocht na ndéagóirí óga in imeachtaí Choláiste Lurgan; sa drámaíocht; i bhféile an 

Oireachtais; sna cluichí Gaelacha agus i ranganna ceoil agus amhránaíochta. Tá moladh mór ag dul 

do Chlub Óige Lurgan, club seanbhunaithe atá ina eiseamláir cheannródaíochta i réimse na 

gclubanna óige.  

Tugadh “oll-láithreacht an Bhéarla sna próisis sóisialaithe trína ndéantar sóisialú ar dhaoine óga 

Gaeltachta an lae inniu”, faoi deara sa SCT (2007) agus an gá atá le "nósmhaireachtaí úsáide Gaeilge 

a leathnú níos forleithne ná comhthéacs an teaghlaigh agus caidreamh le comharsana". Teastaíonn 

go mbeadh an duine óg in ann a s(h)aol poiblí tar éis am scoile a chaitheamh in imeachtaí agus i 

gclubanna atá eagraithe trí mheán na Gaeilge.  

Moltaí – An Óige Cur Chuige 

Go mbeadh an cúram seo ar dhuine 
amháin san Oifig Pleanála Teanga.  

Duine leis na scileanna cuí a earcú agus a fhostú. 

Teacht ar ionaid óige bhuana - a mbeadh 
foireann lán-oilte in obair don ógra - 
fostaithe iontu.  

Go bhféachfaí le leas a bhaint as na campais atá ann cheana 
féin agus áis a thógáil as an nua, dá mbeadh gá léi.  

Go gcosnófaí agus go bhforbrófaí Cumas 
Labhartha an Aosa Óig i ‘chuile chlub agus 
eagraíocht ata ag obair leis an óige.  

(a) Go bhforbrófaí teimpléad do pholasaí cosanta teanga a 
bheadh feiliúnach do chách. 
(b) Feachtas eolais le go labhródh daoine fásta Gaeilge le 
‘chuile dhuine óg agus cúram faoi leith a dhéanamh den 
saibhreas cainte. 

Go nglacfadh daoine fásta, atá ag obair leis 
an óige, cur chuige aonteangach Gaeilge 
amhail is gur cainteoirí dúchais iad na 
daoine óga. Bíonn Gaeilge ar scoil ag 
ógánaigh an cheantair agus tuigeann siad 
uilig í.  

Bheadh seo le sonrú sa teimpléad don pholasaí cosanta teanga 
ar an mbonn go bhfuil ‘chuile dhuine óg cleachtach ar an 
nGaeilge sa gcóras scolaíochta. Bheadh cúrsa oiliúna 
seachtrach ar an gcur chuige riachtanach dóibhsean uilig a 
oibríonn leis an óige go deonach nó eile.  

Oibriú leis an eagraíocht Óige na 
Gaeltachta ar mhaithe le hacmhainní a 
fháil agus óg-imeachtaí a bhunú agus a 
neartú ar fud Chois Fharraige ar fad, go 
háirithe don aoisghrúpa idir 11 agus 15. 

Teagmháil a dhéanamh le hÓige na Gaeltachta féachaint cén 
cúnamh atá ar fáil chun an clár oibre don óige a dhréachtú 
agus a chur i gcrích. 
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Staidéar a dhéanamh ar na 
hógeagraíochtaí Gaeilge agus Béarla, 
féachaint le foghlaim uathu le go mbeadh 
na dea-chleachtais is fearr i bhfeidhm i 
gCois Fharraige. 

Labhairt le hÓgras, Cumann na bhFiann, Spleodar, Feachtas 
(eagraíochtaí Gaeilge) agus Youthwork Ireland, Foróige 
(eagraíochtaí óige Béarla). Plé a dhéanamh leis na 
heagraíochtaí náisiúnta Gaeilge seo maidir le comhoibriú agus 
acmhainní a chur i dtreo Chois Fharraige. 

Stocaireacht leanúnach a dhéanamh ar 
fhorais an Stáit chun infheistíocht a 
dhéanamh i réimse na hóige. 

Mar gheall ar a theoranta is atá acmhainní Óige na Gaeltachta 
tá stocaireacht leanúnach le déanamh ar Údarás na 
Gaeltachta, Roinn na Gaeltachta agus ar na Ranna 
Oideachais/Gnóthaí Leanaí agus Óige féachaint le tuilleadh 
acmhainní a chur ar fáil.  

Go bhféachfaí ar an múnla atá ag Ógras, 
Cumann na bhFiann agus Spleodar maidir 
le mic léinn ollscoile agus eile a bheith ar 
fáil le dul ag obair le clubanna óige mar atá 
i Maigh Cuilinn, Órán Mór, srl. 

Mar atá ag Mír a 7 thuas, dul i dteagmháil leis na heagrais seo. 

Go mbeadh an fhéiniúlacht Ghaeltachta 
chun tosaigh i ngach imeacht don óige 
chomh maith leis na healaíona Gaeltachta. 

Páirt a ghlacadh in imeachtaí Gaeltachta, Gaeilge (áitiúla agus 
náisiúnta). Féilte agus imeachtaí a bhunú sa gcás go bhfuil 
bearna sa soláthar. 

Coláistí samhraidh: Go leanfaí leis na dea-
chleachtais atá ag Coláiste Lurgan ach 
tuilleadh forbartha a dhéanamh orthu. 

Tá scéimeanna tairbheacha ar bun idir óige an cheantair agus 
Coláiste Lurgan. Tá baint ag na seandéagóirí leis na coláistí 
eile. ‘Chuile ghné de na féidearthachtaí a bhaineann leo seo a 
fhiosrú, ag féachaint leis na roghanna ar fad a chlárú le go 
mbainfeadh gach ógánach san LPT leas  as Scéim na gColáistí 
Samhraidh. 

Coláistí samhraidh: Go bhforbródh siad 
scéimeanna leanúnacha ionas go leanfaí 
den dea-chaidreamh le hóige na Gaeltachta 
i rith na bliana. 

Iarratas a dhéanamh ar na coláistí agus ar an REOGRTG 'Scéim 
leanúnach do Choláistí Samhraidh' a fhorbairt.  

Cinnireacht: Go leagfaí an-bhéim air seo 
mar ghné atá ina bunchloch den obair óige. 

Staidéar a dhéanamh ar na modhanna forbartha cinnireachta 
atá ag Óige na Gaeltachta agus ag ógeagrais Ghaeilge agus 
Bhéarla araon,  féachaint leis na modhanna is feiliúnaí agus is 
fearr a roghnú do cheantar Chois Fharraige.  

Daoine idir 16 & 21 bl: Go gcuirfí fostaíocht 
trí Ghaeilge ar fáil dóibh in óg-imeachtaí.  

Go mbreathnófaí ar spéiseanna éagsúla óige an cheantair, 
féachaint le deiseanna a fhorbairt don té nach dteastaíonn 
uaidh nó uaithi bheith ag plé le ‘chuile shórt (mar a bhíonn i 
gclub óige/coláiste samhraidh).  

An Teicneolaíocht agus na Meáin 
Shóisialta - go leanfaí na moltaí atá i Mír 
10.10.  

Féach mír faoin teicneolaíocht agus an tábhacht a bhaineann 
léi i measc na hóige.  

Ionad aclaíochta agus caitheamh aimsire a 
fhorbairt don aoisghrúpa 16 - 35bl. 

Mar atá ráite sa rannóg do dhaoine 20-35 bl. 
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11.3.  Cúram Leanaí 

Tá trí Ionad Cúram Leanaí sa gceantar: An Crann Taca (Ionad Tacaíochta Teaghlaigh), ar an gCnoc; 

Bogha Ceatha, sa Spidéal agus An Chéad Eitilt / First Flight, sna Forbacha. Tá an Crann Taca agus 

Bogha Ceatha á mbainistiú ag grúpaí pobail agus is comhlacht príobháideach é An Chéad Eitilt. 

Chomh maith le cúram leanaí tá réamhscolaíocht á cur ar fáil ag naíolanna sna hionaid seo freisin, 

idir Montessori agus eile.  

 

Is trí Bhéarla atá an t-ionad sna Forbacha ag feidhmiú (ach tá Gaeilge ag cuid mhaith den fhoireann) 

agus is trí Ghaeilge a ritear na hionaid eile. Tá meascán cáilíochtaí (FETAC, nó QQI mar a thugtar 

anois air) ag na baill foirne, idir chúrsaí Gaeilge agus chinn Bhéarla. Cuireann Muintearas cúrsaí QQI 

leibhéal 5 agus a 6 i gCúram Leanaí ar bun go rialta. Caitear cloí go géar le dualgais agus rialacha sna 

naíolanna agus tá an córas i bhfad níos géire ná córas na mbunscoileanna, ó tharla gur gasúir i bhfad 

níos óige atá i gceist - ó 6 mhí d'aois ar aghaidh. Níl an córas fostaíochta chomh heagraithe agus atá 

sa gcóras oideachais, áfach, agus níl poist bhuana ag an gcuid is mó de na fostaithe. Is minic iad ag 

brath ar champaí samhraidh le go mbeidh obair acu i rith an tsamhraidh.  Bíonn drogall ar 

bhainistíocht na n-ionad idirdhealú teanga a dhéanamh idir na trí chineál gasúr a chuirtear chucu: 

gasúir le Gaeilge amháin, gasúir dhátheangacha agus iadsan ar fhíorbheagán Gaeilge. 

 

Moltaí – Cúram Leanaí Cur Chuige 

Seirbhís Oiliúna i gCúram Leanaí QQI (5 &6) 
trí Ghaeilge a bheith ar fáil d’fhostaithe go 
rialta. 

Cinntiú go bhfuil éileamh ann. Fiosruithe a 
dhéanamh maidir le QQI (5 & 6) a chur ar bun go 
rialta má tá a leithéid praiticiúil.  

Seirbhís Oiliúna i gCúram Leanaí QQI (7) trí 
Ghaeilge a bheith ar fáil d’fhostaithe de réir 
mar is gá. 

Fiosruithe a dhéanamh maidir le QQI (7) a chur ar 
bun go rialta má tá a leithéid praiticiúil.  
 

Oiliúint feasachta & scileanna a chur fáil 
d’fhoireann na n-ionad le go mbeidh 
tuiscint níos fearr acu ar na dúshláin teanga 
a bhaineann le cúram leanaí i gceantar 
teanga-mheasctha.  

Cúrsa/cúrsaí a chur ar fáil agus a éascú do lucht 
riartha agus d’fhostaithe na n-ionad.  

Sruthú nó córas eile tumoideachais a chur i 
bhfeidhm le go mbeidh na gasúir atá á 
dtógáil le Gaeilge le chéile mar ghrúpa. 

Deiseanna a chruthú chomh minic agus chomh 
fada agus is féidir le go mbeadh siad le chéile 
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Cabhróidh sé seo leo an Ghaeilge a 
thabhairt leo gan brú ón mBéarla agus iad 
an-óg.   
 

agus iad in éindí le cúramóirí a bhfuil Gaeilge an-
líofa acu.  

Ranganna Gaeilge a chur ar siúl do 
thuismitheoirí dírithe ar 
théarmaíocht/nathanna cainte/ briathra a 
bhaineann le tuismitheoireacht. 
 

I bpáirt le cur chuige na bhFoghlaimeoirí/ na 
nDaoine Nua Isteach. 

Bealaí leis an nGaeilge a chur chun cinn a 
phlé le Naíolann na bhForbacha.  
 

Plé leis an REOGRTG maidir leis an scéim ‘Sealbhú 
agus Saibhrú Teanga’.  

Scéim ‘Sealbhú agus Saibhriú Teanga’ de 
chuid REOGRTG a úsáid. 
 

Cruinniú a ghairm le bainistíocht na naíolann, 
REOGRTG agus saineolaithe teanga, le 
féidearthachtaí a phlé. 

Na Ranna Stáit: polasaí Gaeilge agus 
Gaeltachta a éileamh orthu.  
 

Stocaireacht ar LPTanna eile, ar an Roinn Leanaí 
agus Ghnóthaí Óige agus ar TUSLA. 
 

 

11.4.  Réimse an Oideachais 

Réamhscoileanna, Bunscoileanna, Scoileanna Dara Leibhéal 

11.4.1.  Cúlra agus an Polasaí don Oideachas Gaeltachta (POG) 

Tá sé naíonra, cúig bhunscoil agus dhá scoil dara leibhéal i LPT Chois Fharraige. 771 dalta atá sna 

cúig bhunscoil agus tá 370 scoláire sa dá scoil dara leibhéal agus is as Cois Fharraige dá bhformhór, 

seachas méid áirithe as ceantar Mhaigh Cuilinn i gColáiste Chroí Mhuire sa Spidéal. Is cosúil go bhfuil 

roinnt déagóirí ag freastal ar Choláiste na Coiribe i gcathair na Gaillimhe, scoil a bogadh anoir go 

Cnoc na Cathrach in 2015, agus tá tuilleadh fós ag triall ar scoileanna éagsúla dara leibhéal Béarla. 

Tá trí cinn de na naíonraí (Ros a'Mhíl, Na Mine & Na Forbacha) faoi scáth Chomhar Naíonraí na 

Gaeltachta (CNnG) agus is ball comhlach é Naíonra an Chrainn Taca (ITT) de CNnG. Is iad Bogha 

Ceatha sa Spidéal agus An Chéad Eitilt (First Flight) sna Forbacha an dá cheann eile. Tá na 

háisíneachtaí seo a leanas ag plé leis na naíonraí freisin:  Coiste Cúram Leanaí Chathair agus Chontae 

na Gaillimhe (cáilíochtaí agus aitheantas), Pobal, TUSLA (sábháilteacht) agus an Roinn Oideachais 

(cúrsaí curaclaim).  
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Ar an 28 Deireadh Fómhair 2016 foilsíodh an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 agus is 

de réir an pholasaí seo a bheas na moltaí do réimse an oideachais á gcur chun cinn as seo go ceann 

sé bliana.  Mar chuid den pholasaí iarrtar ar scoileanna aitheantas a lorg mar scoil Ghaeltachta (POG, 

8) agus leagtar amach na critéir theanga-bhunaithe (POG, 11) a bheas le sásamh ag na scoileanna.   

Leagann an Polasaí don Oideachas Gaeltachta (POG) an-bhéim ar pháirtíocht na scoileanna sa 

bpróiseas pleanála teanga.  

11.4.2.  Na Dúshláin sna Scoileanna ag an Dá Leibhéal  

Polasaí don Oideachas Gaeltachta (POG) – Tá fáilte roimhe ach tá imní ann go mbeidh easpa 

treoracha soiléire caighdeánacha ann agus nach mbreathnófar i ndiaidh fhorbairt ghairmiúil agus 

oiliúint na múinteoirí maidir leis an tumoideachas. Tá an siollabas Gaeilge dara leibhéal, go mór mór 

ag leibhéal na n-ardranganna, an-lochtach. Chomh maith leis sin, níl aon ghealltanas ann (lgh 33-

35) go dtabharfaí aitheantas cuí (pointí 3ú leibhéal) do scoláirí a leanfadh cúrsa nua Ardteise a 

bheadh in oiriúint don chainteoir dúchais (T1). Anuas air sin beidh tacaíocht an phobail ag teastáil 

le go n-éireodh go maith leis an bPOG.  

 

Éagsúlacht i gcumas is i gcúlra teanga na ngasúr - Tá na scoileanna ag stracadh le héagsúlacht sna 

cumais Ghaeilge nach bhfuil in aon áit eile; is brú agus cúram breise iad seo nach mbíonn chomh 

dona céanna sna gaelscoileanna. Ní roghnaíonn teaghlaigh freastal ar scoil Ghaeltachta mar a 

roghnaíonn teaghlaigh gaelscoil. Sa taobh thoir den LPT, tá i bhfad níos lú cainteoirí dúchais ann 

agus brú teanga dá réir ar na scoileanna.  

 

Scéim na gCúntóirí Teanga - Níl na scoileanna sásta léi. Níl uaireanta na gcúntóirí scoile sách fada, 

níl a ndóthain acu ann agus theastódh siad ó na gasúir óga is líofa freisin. Tá cúrsaí oiliúna ag teastáil 

go géar. Os a choinne sin, tá sé geallta sa bPOG go ndéanfar athbhreithniú ar an scéim (lth 37). 

 

Naisc idir na Scoileanna - Cé go bhfuil gné ‘ón mbarr anuas’ i gceist leis an bPolasaí don Oideachas 

Gaeltachta, theastódh comhoibriú idir scoileanna le go gcuirfí é féin agus an próiseas pleanála 
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teanga i bhfeidhm go sásúil. Mar atá, níl a dhóthain comhoibrithe idir na scoileanna agus, dá réir, 

éiríonn deacrachtaí as polasaithe agus nósmhaireachtaí difriúla etc. a bheith acu ar fad. 

 

Earcú Múinteoirí – Tá deacracht leis na painéil ath-imlonnaithe (nuair a athraíonn múinteoir ó scoil 

amháin go scoil eile) mar, scaití, bíonn an baol ann go gcuirfí múinteoirí nach bhfuil líofacht shásúil 

Gaeilge acu ag múineadh sna scoileanna. 

 

Boird Bhainistíochta agus Príomhoidí – Bíonn cúrsaí teanga ag brath, cuid mhór, ar bhaill na mbord 

agus ar an bpríomhoide reatha. Fágann sin go bhfuil brú agus ualach oibre breise ann nach mbíonn 

sna scoileanna taobh amuigh den Ghaeltacht.  

 

Tuismitheoirí - Níl a ndóthain tuisceana agus eolais ag an bpobal faoin tumoideachas, faoi éiteas na 

scolaíochta Gaeltachta ná faoi bhuntáistí an dátheangachais (an cumas Gaeilge ar chomhchéim ar 

‘chuile bhealach’ le cumas Béarla). Tá ganntan ranganna ann agus tá tacaíocht ag teastáil ó 

thuismitheoirí ar bheagán Gaeilge. 

 

Cúrsaí tar éis am scoile - Ní i gcónaí a bhíonn imeachtaí tar éis am scoile ar aon dul le nósmhaireacht 

Ghaeilge na scoile.  

 

Rollú sa dá iarbhunscoil – Thit líon na ndaltaí sa dá scoil ó 414 go 370 in 2016-17. Tá roinnt mhaith 

daltaí scoile ag tarraingt ar Ghaillimh.  

 

Eile - Tá deacrachtaí ann le tástálacha caighdeánaithe agus eile. Tá doiléire ann faoin gcúnamh a 

thabharfas an t-eagras ‘Gaeloideachas’ do scoileanna. Ar an dara leibhéal, tá easnamh i líon na 

modúl ar fhéiniúlacht Ghaeltachta agus ar chinnireacht san idirbhliain.  
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Moltaí - Oideachas Cur Chuige 

Tacú leis na scoileanna an Polasaí don 
Oideachas Gaeltachta (POG) a chur i 
bhfeidhm.  

Treoir ón bPOG. 

Ball foirne lánoilte a cheapadh san Oifig 
Pleanáil Teanga chun an obair a 
bhaineann le cúrsaí oideachais a chur i 
gcrích.  

Oibriú in éineacht le comhordaitheoirí, 
príomhoidí agus boird chun acmhainní a 
chruinniú agus a roinnt. Díriú ar ‘chuile 
ghné de chlár oideachais an Phlean Teanga. 

Dul i ngleic le dearcadh i leith na teanga, 
nach bhfuil chomh dearfach sin, ag roinnt 
tuismitheoirí. 
 

Feachtas eolais agus feasachta. 

Béim a leagan ar leasú Scéim na gCúntóirí 
Teanga le go mbeidh a ndóthain ama ag 
cúntóirí teanga sna scoileanna.  Tuilleadh 
cúntóirí teanga a bheith ar fáil agus 
oiliúint chuimsitheach orthu. 
  

Athbhreithniú (POG) agus stocaireacht ar 
na Ranna rialtais. 

Forbairt a dhéanamh ar an gcomhoibriú 
idir na scoileanna agus leis an bhFóram. 
 

Go dtógfaí ar na cruinnithe a thosaigh in 
2016.  

Go gcinnteodh polasaí earcaíochta na 
scoileanna nach mbeadh bac ar aon scoil 
na baill foirne is feiliúnaí dóibh féin a 
roghnú. 
 

Stocaireacht ar phátrúin agus ar Ranna 
Rialtais faoin gceist seo. 

Go bhfeabhsófaí deiseanna foghlama 
teanga na dtuismitheoirí atá ar bheagán 
Gaeilge, go háirithe sa gceann thoir de 
Chois Fharraige. 
  

Comhoibriú leis na moltaí atá i 10.1. 

Go bhfeabhsófaí stádas na Gaeilge in 
imeachtaí tar éis am scoile trí chúrsa 
oiliúna ar chosaint teanga a bhunú. 
 

Comhoibriú leis an gclár oibre i 10.2. 

B’fhearr go gcuirfí oideachas dara leibhéal 
ar dhéagóirí na háite sa gceantar féin.   
 

Cuidiú leis an soláthar atá sa gceantar 
cheana féin. 

Comhordaitheoir a ainmniú i ngach scoil 
dara leibhéal a bheadh freagrach as an 
bpróiseas pleanála teanga agus a bheadh i 
dteagmháil go rialta leis an OPT.  

B’fhearr go gceapfaí ball foirne eile seachas 
an príomhoide. Bheadh an Ghaeilge agus 
cúrsaí oidhreachta faoi chúram an té seo 
freisin.  
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Le go n-ardófaí leibhéil litearthachta sa 
nGaeilge, b’fhiú tacú le feachtas a 
d’éileodh aitheantas (pointí iontrála 3ú 
leibhéal) do chúrsa nua/breise Ardteiste 
Gaeilge, cuma cén cúrsa 3ú leibhéal a 
roghnódh an dalta.  
 

Stocaireacht le déanamh, i bpáirt le  
LPTanna eile, ar an eagraíocht 
Gaeloideachas, ar heagrais náisiúnta agus 
áitiúla Ghaeilge, ar an Roinn Oideachais 
agus Scileanna. 

Forbairt a dhéanamh ar mhodúl 
idirbhliana a bheadh dírithe ar 
chinnireacht, ar oidhreacht agus ar 
fhéiniúlacht Ghaeltachta a fhorbairt.  
  

Leas a bhaint as leithéidí an chláir Gaisce 
agus eile. Comhoibriú idir an dá 
iarbhunscoil.  

Leas a bhaint as Cartlann Phobail, faoi mar 
atá luaite sna príomh-mholtaí, ina mbeadh 
stór fairsing de shaothair scríbhneoirí agus 
chumadóirí  na háite.  

Socruithe a dhéanamh maidir le bunú na 
cartlainne. 

Forbairt a dhéanamh ar an bhfoghlaim 
aosach, sin Oideachas na nDaoine Fásta. 

Go rachfaí chun cainte le Bord Oideachais 
agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 
agus le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh lena 
bhfuil ar fáil sa réimse a leathnú agus a 
fhorbairt. 

 

11.5.  Naíonraí 

Tá go leor dúshlán ag baint leis an réimse oideachais seo nuair a chuirtear i gcomparáid leis na 

scoileanna é. Níl mórán aitheantais ná tacaíochta ag an nGaeilge ná ag an nGaeltacht sa gcóras 

náisiúnta réamhscolaíochta, cúrsaí oiliúna san áireamh. Is beag spéis a léiríonn na heagraíochtaí a 

ritheann cúrsaí cúram leanaí agus cúram iar-scoile sa teanga, rud a léiríonn an neamhshuim a 

dhéanann lucht oifigiúil an stáit den Ghaeilge. Tá easnamh níos mó fós san oiliúint ar chóras an 

tumoideachais agus an chaoi ar féidir é a chur in oiriúint do na cainteoirí dúchais, do na cainteoirí 

dhátheangacha agus do na foghlaimeoirí. Anuas air sin níl ‘chuile dhream ar aon bhuille faoin gcaoi 

ar cheart é a chur i bhfeidhm.  

 

Tá droch-choinníollacha oibre ag na fostaithe le hais, mar shampla, na gcúntóirí riachtanas speisialta 

atá ag obair sna scoileanna. Go deimhin, tá ganntan cúntóirí riachtanas speisialta sa gcóras agus ní 

hann do chúntóirí teanga.  Faoin gClár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige tá gasúir in aois 
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réamhscoile i dteideal cúram saor in aisce thar thréimhse dhá bhliain (bliain a bhí ann go dtí le 

deireanas).  Tá impleachtaí ag gabháil leis seo ó thaobh spáis, fostaíochta, curaclaim agus, ar ndóigh, 

na Gaeilge.  

Is minic gur i suíomh an naíonra a bhíonn an chéad teagmháil leanúnach ag teaghlaigh a bhfuil cúlraí 

éagsúla teanga acu leis an nGaeilge. Tá brú dá réir ar an naíonra mar, i roinnt cásanna, tá 

tuismitheoirí ann a bhfuil Gaeilge acu ach nach labhraíonn í agus ansin tá tuismitheoirí eile ann ar 

bheagán Gaeilge, agus is beag feabhas a thagann orthu, agus, ar ndóigh, tá na Gaeilgeoirí ann.   

Tá an-fhiúntas ag baint le comhoibriú idir na naíonraí agus na scoileanna ach níl na tacaíochtaí cearta 

ann dóibh le go mbeadh siad in ann é seo a dhéanamh.  

 

Moltaí - Naíonraí Cur Chuige 

Go mbainfeadh gach naíonra stádas 
Gaeltachta amach faoin bPOG. 

Oibriú leis na naíonraí, go háirithe leis an  Céad 
Eitilt sna Forbacha, chun an sprioc seo a bhaint 
amach. 

Brú a chur ar an stát coinníollacha Gaeilge 
a bheith ag baint le gach deontas sa 
nGaeltacht. 

Oibriú i gcomhar leis na LPTanna eile maidir leis 
an gceist seo. Féach Cúram Leanaí freisin. 

Córas cuimsitheach oiliúna 
caighdeánaithe, trí Ghaeilge, faoi 
mhúineadh na teanga, a éileamh ar an 
stát.  

Comhoibriú leis an bPolasaí don Oideachas 
Gaeltachta chun na nithe seo a bhaint amach.   

Feachtas eolais a eagrú faoi bhuntáistí an 
dátheangachais. 

Eolas a scaipeadh go leanúnach ar lanúineacha 
óga. 

Coiste comhoibrithe naíonraí a bhunú 
agus tuilleadh oibre a dhéanamh i 
gcomhar le CNnG. 

An naíonra ag obair, ar nós na scoileanna, in 
éineacht leis an gcoiste sa LPT. 

Cur chuige an tumoideachais, faoi mar a 
bheidh i bhfeidhm i ranganna na naíonán 
sa mbunscoil, a leathnú go dtí na naíonraí.   

Páirt ag na naíonraí sa gcumarsáid a dhéanann 
na scoileanna leis an gcoiste. Plé le déanamh le 
hÚnaG, CNnG agus leis na páirtithe leasmhara 
uilig. 

Scéim na gCúntóirí Teanga a leathnú go 
dtí na naíonraí. 

Athbhreithniú ar an scéim mar chuid den POG. 

Go bhféachfaí le coinníollacha oibre níos 
fearr agus deiseanna iad féin a chur cinn a 
bheith ann do dhaoine atá ag obair san 
earnáil seo.   

Oibriú i gcomhar le páirtithe leasmhara éagsúla. 
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11.6.  Lucht Cónaithe nach ón nGaeltacht iad 

Ní as an nGaeltacht do 40% de thuismitheoirí ghasúir an cheantair atá 19 mbliana déag nó níos óige, 

de réir ár dtaighde. As an méid seo i.e. tuismitheoirí nár tógadh sa nGaeltacht, níor éirigh ach le 

20% acu an Ghaeilge a fhoghlaim.  

Tá nós seanbhunaithe agus coitianta ann, nuair a bhíonn duine aonteangach (Béarla) i gcomhluadar 

dátheangach (Gaeilge & Béarla), go n-iompaítear ar an mBéarla ar mhaithe le bheith ‘béasach’ leis 

an duine nach bhfuil ach Béarla acu. De réir mar a mhéadóidh líon na mBéarlóirí sa bpobal, 

laghdóidh na deiseanna a bheidh ann an Ghaeilge a labhairt. 

Bíonn tionchar ag gasúir nach bhfuil an Ghaeilge sa mbaile acu ar an dream atá á dtógáil le Gaeilge. 

Ó thaobh na teanga de, is tionchar diúltach é seo. Ar leibhéal áitiúil, imríonn na daoine nua isteach, 

nach bhfuil an Ghaeilge acu, tionchar ar an saol sóisialta agus ar iompar teanga san ionad oibre. 

Ciallaíonn an t-eolas seo ar fad go bhfuil laghdú ar úsáid na teanga, agus dá bhrí sin, ar an bhfeidhm 

atá aici sa bpobal.  

Moladh – Lucht Cónaithe Nua Cur Chuige 
Líon na ndaoine nua isteach (ar tuismitheoirí 
iad) atá líofa sa nGaeilge a mhéadú go 40% (ó 
20%). 

Pacáiste cinnte, struchtúrtha, leanúnach ina mbeadh 
ranganna, ciorcail chomhrá, gníomhaíochtaí sóisialta, 
sainfhoclóirí/leabhráin de nathanna cainte, a chur ar 
fáil. 

Ba chóir teagmháil, ar bhealach tacúil, a 
dhéanamh le daoine nua isteach a luaithe 
agus is féidir agus ‘pacáiste’ a thairiscint 
dóibh a chabhródh leo an Ghaeilge a 
fhoghlaim dá mba mhian leo sin. 

Súil a choinneáil ar an margadh tithíochta agus eile. 
Oibriú i gcomhar le naíolanna, naíonraí, scoileanna srl. 
le teagmháil a dhéanamh leo. Ranganna agus ciorcail 
chomhrá gairmiúla a eagrú agus iad a phoibliú go 
héifeachtach.  

Struchtúr níos éifeachtaí a chur ar ranganna 
Gaeilge. 

Líon na ranganna a mhéadú agus ranganna a chur ar 
fáil a bheadh bunaithe ar riachtanais ghrúpaí faoi 
leith, go mór mór tuismitheoirí.  Poibliú éifeachtach a 
dhéanamh orthu.  

Grúpaí sóisialta a bheadh ag feidhmiú trí 
mheán na Gaeilge a bhunú; d’fhéadfadh sé 
gur ar líne a bheadh cuid acu seo.  

Suirbhé a dhéanamh le fáil amach céard iad na rudaí a 
bhfuil suim ag daoine iontu. Liosta daoine le Gaeilge 
leis na suimeanna céanna a bhailiú agus iad a chur i 
dteagmháil le chéile.  

Níos mó tuismitheoirí, gur daoine nua isteach 
iad, a chumasú lena bpáistí a thógáil le 
Gaeilge, nó ar a laghad, dearcadh dearfach i 
leith na teanga a chothú.  

Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí/mná atá ag 
súil. Ranganna faoi leith, dírithe ar 
thuismitheoireacht, a chur ar fail. 
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An chuid sin den phobal atá líofa a spreagadh 
le bheith ag Gaeilgeoireacht le foghlaimeoirí 
atá ag iarraidh í a labhairt. Ná bíodh sé le 
cloisteáil in 2023 go bhfuil sé 'too easy to 
speak English'. 

Feachtas eolais a dhíriú ar an bpobal líofa ag iarraidh 
orthu Gaeilge a labhairt le foghlaimeoirí agus a bheith 
foighdeach leo.  

Tacaíocht a iarraidh ó sheirbhísí áitiúla maidir 
le cúnamh a thabhairt d’fhoghlaimeoirí.  

Dréachtpholasaí praiticiúil a phlé le lucht na siopaí 
agus seirbhísí áitiúla eile. 

Tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí atá ag 
tógáil a gclann le Gaeilge  

Grúpaí a chruthú. Imeachtaí rialta agus ócáideacha a 
chur ar fáil. Grúpaí tuismitheoirí / leanaí a bhunú. 

Cúnamh a thabhairt do theaghlaigh nach 
bhfuil ach tuismitheoir amháin líofa sa 
nGaeilge iontu agus do theaghlaigh ar 
bheagán, nó gan aon Ghaeilge. 

Ranganna, ciorcail chomhrá, imeachtaí sóisialta etc. 
Struchtúr agus córas iomlán tacaíochta cinnte ann do 
dhaoine nua isteach. 

Éirí as an nós atá ann ag cruinnithe etc. 
iompú ar an mBéarla mura bhfuil labhairt na 
Gaeilge ag cách. Má thuigeann daoine 
Gaeilge, níl aon chall a bheith ag iompú ar an 
mBéarla.   

Nós a bhunú an Ghaeilge a labhairt leosan a 
labhraíonn Béarla ach a thugann le fios go duigeann 
siad Gaeilge.  

 

11.7.  Daoine idir 20 agus 35 bliana d’aois 

Eagraíodh fócasghrúpaí sa Spidéal i mí Iúil 2016, ceann le fir óga agus ceann eile le mná óga. Seo iad 

na dúshláin a tháinig chun cinn: tá nós an Bhéarla láidir go maith in go leor réimsí den saol sóisialta; 

tá cúrsaí an-teanga-mheasctha ar ‘chuile bhealach fiú sa dream is mó a labhraíonn Gaeilge; 

bunaítear na nósanna teanga sna hardranganna bunscoile; tá claonadh ann, fiú sa gclann, Gaeilge a 

labhairt leis an dream is sine agus Béarla leis an dream is óige;  sa Spidéal tá labhairt na Gaeilge 

teoranta do theaghlaigh, do ghaolta agus do chomharsana  áirithe a bhíonn ag meascadh le chéile; 

tá easpa cumais sa teanga le tabhairt faoi deara sa gceann is faide soir den LPT.  

Moltaí – Daoine < 35 Cur Chuige 

Imeachtaí a mbeadh an Ghaeilge chun tosaigh iontu a chur ar bun 

dóibhsean a bheadh sásta Gaeilge a labhairt i.e. dráma, club grinn, 

oícheanta sóisialta. 

Imeachtaí ar nós ‘An Ciorcal 

Craiceáilte’ a bhunú ar bhonn 

trialach. 

Clubanna a bheadh dírithe ar na rudaí a bhfuil suim acu iontu a 

bhunú don aoisghrúpa seo.  

Bheadh siad seo faoi chúram na 

n-oifigeach. 
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Imeachtaí nach bhfuil bunaithe ar an gceol traidisiúnta amháin a 

chur ar bun.  

Bheadh siad seo faoi chúram na 

n-oifigeach. 

Páirt ag an aoisghrúpa (i.e. daoine óga) seo le ‘chuile choiste 

forbartha pobail. 

OPT le labhairt leis na coistí. 

Eagras ar mhúnla 'Macra na Feirme' a bhunú a thabharfadh deis 

don aoisghrúpa seo páirt a ghlacadh mar aonad iontu féin i saol an 

phobail. 

Oifigigh na cuideachta ag obair in 

éindí le heagraíochtaí sóisialta. 

Go bhféachfaí le daoine idir 17 agus 35bl a bheith ina 

gcóitseálaithe/ceannairí  sainspéise agus cúiteamh a dhéanamh leo i 

bhfoirm 'mí bhreise in aisce' in ionad aclaíochta, etc. 

Bheadh an t-oifigeach óige ag plé 

leis. 

‘Chuile iarracht a dhéanamh le go bhféadfadh an dream seo fanacht 

sa mbaile: córas taistil go meánoíche as Gaillimh; ionaid aclaíochta 

agus chaitheamh aimsire áiseanna eile atá i nGaillimh a bheith le fáil 

i gCois Fharraige. 

Stocaireacht ar na háisíneachtaí 

cuí. 
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11.8.  An Fhostaíocht Áitiúil 

Tá fostaíocht de mhúnlaí difriúla i LPT Chois Fharraige, ina measc tá: an earnáil phríobháideach - 

siopaí, bialanna, ceardaithe srl.; an earnáil phoiblí - múinteoirí, altraí, gardaí, FSS, TG4, REOGRTG, 

ÚnaG ‘srl.; na hearnálacha atá maoinithe ag Údarás na Gaeltachta agus an fhostaíocht laistigh 

agus lasmuigh den LPT a bhaineann go díreach leis an nGaeilge féin.  

Tá Údarás na Gaeltachta freagrach as trí chuspóir a bhaint amach: cuspóirí eacnamaíochta, 

cultúrtha agus sóisialta. Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, agus í a thabhairt 

mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá ag polasaithe na heagraíochta.  

Tá an Fóram den tuairim, agus an taighde déanta, nach bhfuil cothromaíocht ann idir na trí 

chuspóirí thuasluaite agus go gcuireann an tÚdarás níos mó béime ar an bhforbairt eacnamaíochta 

(an fhostaíocht mar dhlúthchuid di) ná mar a chuirtear ar an dá chuspóir eile. Tá muid den tuairim 

go bhfuil ríthábhacht le tacaíocht fostaíochta le go mbeadh obair ann do mhuintir na Gaeltachta 

sa gceantar ach go dtiocfadh an fhostaíocht le bunchuspóir an Údaráis - caomhnú agus láidriú na 

Gaeilge mar theanga bheo.  

Léiríonn an taighde gurb é an Béarla atá chun tosaigh mar theanga oibre agus shóisialta i 

dtromlach na n-ionad oibre atá maoinithe ag an Údarás san LPT. Tá sé seo ag teacht salach ar 

bhunchuspóir an Údaráis.  

Cuireann Ranna stáit agus forais éagsúla maoiniú ar fáil d’eagraíochtaí Gaeilge m.sh. TG4 agus, ach 

oiread le deontais ÚnaG, ní mór a chinntiú go bhfuil caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar 

theanga bheo mar sprioc lárnach acu.  

Moltaí – An Fhostaíocht Áitiúil Cur Chuige 
Tuiscint fhoireann ÚnaG faoi thábhacht 

na Gaeilge san ionad oibre a fheabhsú. 

An cheist a phlé le hÚnaG; seimineár gearr a 

reáchtáil leis an bhfoireann ábhartha in ÚnaG.  

Polasaí cosanta agus buanaithe teanga a 

bheith i ‘chuile ionaid oibre: ranganna, 

comharthaíocht, etc. Iniúchóir teanga a 

Ráta ardaithe maoinithe a íoc má tá fianaise ann go 

bhfuil an Ghaeilge á labhairt mar ghnáth-theanga 

cumarsáide na hoibre. Plean teanga le réiteach ag 
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cheapadh in ÚnaG agus sna maoinitheoirí 

stáit eile. 

oifigigh na cuideachta i gcomhar leis na hionaid 

oibre, iad a chur i bhfeidhm agus súil le coinneáil 

orthu.  

Aghaidh a thabhairt ar an dualgas atá ar 

ÚnaG fostaíocht a chruthú a chuidíonn 

leis an eagraíocht  a bunchuspóir a bhaint 

amach.  

An cheist a phlé le ÚnaG; cruinniú le 

hardbhainistíocht ÚnaG. 

Bainisteoirí na gcomhlachtaí a chur ar an 

eolas faoi a thábhachtaí is atá an Ghaeilge 

san ionad oibre. 

Cruinnithe a eagrú le bainistíocht na gcomhlachtaí. 

Líon na gcainteoirí Gaeilge a mhéadú sna 

hionaid oibre. 

Polasaí ag gnólachtaí buntáiste a bhronnadh ar 

chainteoirí Gaeilge (ach na scileanna cuí a bheith 

acu) sa bpróiseas earcaíochta. 

Polasaí buanaithe Gaeilge éigeantach sna 

comhlachtaí atá ag plé go díreach leis an 

nGaeilge agus á maoiniú ag an státchiste. 

Cruinnithe leis na comhlachtaí cuí agus cúnamh a 

thabhairt plean éifeachtach a dhréachtú agus a 

chur i bhfeidhm. Tuairimí a fháil uathu agus plé a 

dhéanamh ar an gcabhair atá ag teastáil uathu.  

 

11.9.  Gnólachtaí Áitiúla (a bhíonn ag plé go díreach leis an bpobal) 

Is cuid den saol pobail na gnólachtaí áitiúla. Is chucu a théann duine ar bhonn rialta agus déantar go 

leor cainte iontu. Ó thaobh na pleanála teanga de, tá sé tábhachtach go mbeadh feidhm ag an 

nGaeilge agus ‘chuile dheis a bheith ag an bpobal a labhraíonn í. Mar chuid den taighde chuathas i 

dteagmháil le 45 gnólacht sa gceantar idir Ros a’ Mhíl agus Na Forbacha. Bhí réimse leathan 

seirbhíse i gceist agus ina measc bhí siopaí, gruagairí, ionaid leighis, stáisiúin pheitril, tithe ósta srl. 

Díríodh ar cheithre cheist: dearcadh an ghnó i leith na Gaeilge; cumas an ghnó seirbhís iomlán trí 

Ghaeilge a chur ar fáil don phobal; toilteanas an ghnó feabhas a chur ar an tseirbhís a chuirtear ar 

fáil trí Ghaeilge; toilteanas an ghnó páirt a ghlacadh i scéim a chinnteodh go mbeadh seirbhís 

fheiceálach trí Ghaeilge ar fáil don phobal. 
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Moltaí – Gnólachtaí Áitiúla Cur Chuige 

Comórtas a eagrú a bhronnfadh gradam ar 
an gcomhlacht is mó a chuireann an 
Ghaeilge chun cinn.  

Comórtas tarraingteach a eagrú má cheaptar go 
mbeadh tairbhe leis.  

Seirbhís aistriúcháin  Seirbhís éifeachtach a chur ar fáil. 

Na buntáistí eacnamaíocha a bhaineann le 
stádas Gaeltachta a léiriú do na gnólachtaí. 

Seimineár agus feachtas a chuireann le tuiscint 
na n-úinéirí & na bhfoirne a eagrú.   

Ról na Gaeilge sa turasóireacht a léiriú do 
na gnólachtaí. 

Seimineár le reáchtáil. Féach mír thíos ar 
thurasóireacht. 

Foireann le cumas maith sa Gaeilge a earcú.  É a bheith ráite sa bpróiseas earcaíochta gur 
riachtanas agus buntáiste é Gaeilge a bheith ag 
iarrthóir. 

Polasaí Gaeilge a fhorbairt sna gnólachtaí. 
Chlúdódh sé seo féiniúlacht Ghaeltachta, 
earcaíocht, teanga le húsáid le custaiméirí, 
comharthaíocht, fuaimrianta/ ceol srl. 

Dréachtpholasaí a réiteach agus a aontú le lucht 
gnó. Cúnamh a thabhairt dóibh é a chur i 
bhfeidhm. 

Tairiscint phraiticiúil a thabhairt do 
ghnólachtaí chun cúnamh a thabhairt dóibh 
Gaeilge a chur chun cinn. 

Plean Gaeilge do ghnólachtaí a chlúdódh 
leideanna don fhoireann, comharthaíocht, 
fógairt phoiblí ‘srl. a fhorbairt. 

Tús áite a thabhairt don Ghaeilge agus í a 
labhairt le custaiméirí ar dtús. 

Daoine le Gaeilge a earcú. Oiliúint a chur ar 
bhainistíocht agus ar fhoireann.  

Éasca na baill foirne le Gaeilge a aithint mar 
shampla, suaitheantas a bheith á 
chaitheamh acu leis an gcumas agus an toil 
atá acu seirbhís trí Ghaeilge a thabhairt. 

Comórtas le n-eagrú le suaitheantas a dhearadh. 
Lucht miondíola a thabhairt isteach sa 
bpróiseas. 

Polasaí Gaeltachta a bhrú chun cinn sna 
hollmhargaí móra atá lonnaithe sa 
nGaeltacht agus gar di.  

Grúpa a bhunú le rannpháirtithe ó na LPTanna 
uilig. Polasaí (féiniúlacht, earcaíocht, 
comharthaíocht, fógairt phoiblí) a dhréachtú. An 
polasaí a phlé le bainistíocht na n-ollmhargaí. 

An Ghaeilge / féiniúlacht Ghaeltachta a 
bheith níos feiceálaí sna gnólachtaí / ionaid 
seirbhíse (clinicí leighis srl) 

Comharthaíocht a bheith i nGaeilge nó go 
dátheangach. Clár na bhfógraí le ceannteidil i 
nGaeilge. Ábhar léitheoireachta i nGaeilge le 
bheith ar fáil i seomraí feithimh. Foclóir, 
téarmaíocht etc i nGaeilge a chur ar fáil chun 
fógraí i nGaeilge chruinn a thaispeáint. 

An Ghaeilge / féiniúlacht Ghaeltachta a 
bheith níos feiceálaí sna gnólachtaí / ionaid 
seirbhíse (tithe ósta agus óstáin).  

Cúlra / atmaisféar Gaeilge a chothú. TG4 a 
bheith socraithe mar chainéal teilifíse. Fógairt 
phoiblí /ceol Gaelach a bheith le cloisteáil. 
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An Ghaeilge a bheith le cloisteáil sna 
gnólachtaí / ionaid seirbhíse (ginearálta). 

Stáisiún raidió feiliúnach i nGaeilge a bheith ar 
siúl m.sh. RTÉ Raidió na Gaeltachta nó Raidió na 
Life / Fáilte ar líne. Fógraí i nGaeilge nó go 
dátheangach. Moladh agus cúnamh praiticiúil le 
tabhairt do na gnólachtaí.  

Ranganna / seisiúin oiliúna dírithe ar 
sheirbhís trí Ghaeilge do chustaiméirí a chur 
ar fáil. 

Cúrsa / seisiún a dhearadh agus a chur ar fáil. 

Branda / Lipéad aitheantais gairmiúil do 
chomhlachtaí Gaeltachta a dhearadh agus a 
úsáid. 

 Mar a bhí le Comóradh 1916-2016. Comórtas a 
eagrú. 

Comhoibriú leis na coláistí samhraidh le 
buntáiste breise a bhaint as cuairteanna na 
dtuismitheoirí agus ‘eispéireas Gaeltachta’ 
a thabhairt dóibh.  

Lámhleabhar a chur le chéile a liostaíonn na 
seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge. Oícheanta 
siamsaíochta a eagrú do thuismitheoirí. 

Comhoibriú leis an eagraíocht Gaillimh le 
Gaeilge leis an nGaeilge a chur chun cinn i 
measc ghnólachtaí an cheantair. 

Cruinniú & leanúnachas.  

Bialanna Cúnamh a thairiscint dóibh chun biachlár 
dátheangach le Gaeilge chruinn a dhearadh agus 
a úsáid. 

 

11.10.  Ról na Nuatheicneolaíochta i bhForbairt Teanga 

Léiríonn an taighde gur mór an leas a bhaineann daoine óga (faoi bhun 35), ach go háirithe, as an 

teicneolaíocht nua mar áis cumarsáide agus gur Béarla den chuid is mó a roghnaíonn siad ar líne nó 

i dtéacs. De bharr láithreacht na nuatheicneolaíochta i saol an phobail sa lá atá inniu ann, agus an 

úsáid de facto a bhaintear as an mBéarla sa gcumarsáid a dhéantar, tá an Ghaeilge díbeartha as an 

réimse seo nó a húsáid íslithe cuid mhaith. 

Moltaí – An Nuatheicneolaíocht Cur Chuige 

Tá sé tábhachtach seirbhísí praiticiúla 
teicneolaíochta a fhreastalaíonn ar riachtanais an 
phobail, idir óg agus aosta, a chur ar fáil le go 
bhféadfaidh an pobal cumarsáid a dhéanamh i 
nGaeilge. 

Iad seo a bheith lárnach i ngach réimse den straitéis. 
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Suíomh idirlín an-chuimsitheach a bhunú a 
d'fhreastalódh ar an bPlean Teanga seo agus ar na 
próisis a bheidh i gceist leis. 

Machnamh, píolótú agus dearadh den chéad scoth a 
dhéanamh ar shuíomh idirlín a bheadh lárnach i 
bhfeidhmiú an phlean. 

CoderDojo: Scileanna teicniúla a chur chun cinn i 
measc daoine óga. 

Le heagrú sna bunscoileanna agus sna 
hiarbhunscoileanna agus taobh amuigh díobh. 

TechSpace Le heagrú sa scoileanna (bun & meán) nó taobh 
amuigh díobh. 

Suíomh idirlín a bhunú mar áis uilechuimsitheach 
pobail. (Na meáin shóisialta san áireamh). 

A gcuid riachtanas ar líne a phlé leis na coistí pobail, 
saor in aisce, mar áis don phobal. Bheadh ioncam 
uaidh ach urraíocht a fháil ó ghnólachtaí. 

Leathanbhanda. 
Féachaint chuige go mbeidh seirbhís shásúil ar 
fáil do phobal Chois Fharraige. 

Plé le EIR / Úna G / Coistí Pobail. 

Coinneáil suas go dáta le haon tionscnamh sa 
réimse seo de chuid REOGRTG nó ÚnaG. 

Cruinnithe leis na hoifigigh chuí sa REOGRTG agus 
ÚnaG. 

 

11.11.  Eagraíochtaí Deonacha / Pobail i gCeantar Chois Fharraige 

Ag cruinnithe d’Fhóraim Chois Fharraige um Pleanáil Teanga bailíodh eolas (idir Samhain 2015 agus 

Feabhra 2016) maidir leis na heagraíochtaí sóisialta agus spóirt atá ag feidhmiú i gCois Fharraige. Is 

65 eagraíocht a bhí i gceist. Seoladh ceistneoir simplí chuig na heagraíochtaí agus fuarthas ar ais 

freagra ó 25 eagraíocht.  

 

Moltaí - Eagraíochtaí Deonacha Cur Chuige 

Polasaí praicticiúil Gaeilge le dearadh a bheadh 
feiliúnach do chlubanna spóirt agus do chlubanna 
eile. 

An polasaí a scaipeadh agus a phlé leis na 
clubanna. 

Polasaí cosanta/buanaithe Gaeilge, mar atá sa 
Polasaí um Chosaint Leanaí, le cur i bhfeidhm i 
gclubanna atá ag plé leis an óige.  

Plé le scoileanna, Óige na Gaeltachta, CLG ar 
ardleibhéal, Cumann Peile na hÉireann, agus le 
hoifigigh na gclubanna. Féach Mír ar an Óige thuas. 

Oiliúint ar na traenálaithe/na cóitseálaithe maidir 
leis na dúshláin teangeolaíochta atá sa gceantar.  

Seisiún a eagrú, faoi stiúir duine oilte, do 
thraenálaithe atá ag feidhmiú sa nGaeltacht. 
Bheadh tacaíocht ag teastáil don togra ag leibhéal 
ard (an contae) bainistíochta sna heagraíochtaí.  
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Tuilleadh Gaeilge á húsáid ag oifigigh de chuid 
CLG agus eile (leibhéal an Chontae) ina bplé le 
muintir na Gaeltachta. 

Bualadh le hoifigigh ag leibhéal an chontae chun 
polasaí a dhréachtú, a chomhaontú agus a chur i 
bhfeidhm. 

Is deis iad na clubanna atá ag feidhmiú trí 
Ghaeilge le foghlaimeoirí a thabhairt le chéile in 
atmaisféar tacúil, Gaelach. 

Cúrsa Gaeilge faoi théarmaíocht cruinnithe a eagrú.  

Teimpléad / polasaí Gaeilge do lucht eagraithe 
féilte agus imeachtaí pobail ag teastáil. 

Teimpléad a dhréachtú, a chomhaontú agus a chur 
i bhfeidhm. Féach mír ar 'Féilte'. 

Ranganna agus imeachtaí trí Ghaeilge a eagrú 
agus a fhógrú go héifeachtach d’fhoghlaimeoirí 
mar chúnamh dóibh a bheith rannpháirteach in 
eagraíochtaí áitiúla. 

Mar atá pléite sa mhír ‘Lucht cónaithe nach ón 
nGaeltacht iad'.  

Téacsanna fóin i nGaeilge shimplí a sheoladh 
(dátheangach sna Forbacha).  

Scríobh chuig oifigigh na gclubanna. 

An earnáil shóisialta agus dheonach trí Ghaeilge a 
chothú agus bearnaí san earnáil sin a aithint. 

Suirbhé cuimsitheach a dhéanamh ar an bpobal 
d’fhonn teacht ar eolas faoi riachtanais an phobail. 
Eagraíochtaí nua a bhunú / a éascú mar thoradh ar 
an suirbhé. Rannpháirtíocht bhreise a spreagadh. 

 

11.12.  An Phleanáil Fhisiciúil 

Is gné amháin den phleanáil teanga sa nGaeltacht í an phleanáil fhisiciúil. Tá sé ríthábhachtach go 

mbeadh deis ag muintir na Gaeltachta fanacht san áit agus, dá bharr sin, tá tábhacht ag baint le 

fostaíocht agus le tithíocht. Tá patrún lonnaíochta an-scaipthe sa gceantar le tromlach na ndaoine 

ina gcónai i dtithe aonaracha ar phaistí talún de .5 acra ar a laghad. Tá sé de nós le fada sa gceantar 

go bhfaigheann lánúineacha óga suíomh óna muintir le teach a thógáil air, rud a fhágann go mbíonn 

caidreamh rialta ag gasúir lena seanmhuintir, an ghlúin a bhfuil Gaeilge den scoth acu.  

Is fadhb í an éiginnteacht a bhaineann leis an mbóthar nua atá á phleanáil idir Bearna agus Scríob. 

Tá seacht rogha ann agus, dá bharr sin, tá cosc ar thógáil ar réimse leathan talún ar fhaitíos go 

dtógfaí teach/tithe ar cheann de na bealaí seo. A luaithe agus a roghnófar bealach amháin is ea is 

fearr é le go mbeidh muintir na háite in ann tithe a thógáil arís.   

Is é polasaí na Comhairle Contae na hiarratais phleanála a éascú do dhaoine ón gceantar a bhfuil 

riachtanas tithíochta acu seachas iad siúd atá ag iarraidh tithe a thógáil agus iad a dhíol. Léiríonn an 

taighde go bhfuil ceangal idir líon na n-inimirceach agus an sciar den phobal a bhfuil Gaeilge acu. 
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Caitear ar bhealaí difriúla le hiarratais phleanála ag brath ar an iarratas féin m.sh. teach aonair nó 

roinnt tithe ar aon láthair amháin. NÍL aon ról ag an gcóras pleanála i ndíol agus i gceannach tithe 

dara láimhe. Tá dhá pholasaí ag Comhairle Chontae na Gaillimhe maidir leis an bpleanáil fhisiciúil sa 

gcontae agus sa nGaeltacht, sin iad Plean Forbartha Chontae na Gaillimhe 2015-2021 agus Plean 

Ceantair Áitiúil na Gaeltachta 2008-2018. 

Bhuail ionadaithe Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga le hoifigigh na rannóige pleanála i 

Lúnasa 2016 chun pleanáil i LPT Chois Fharraige a phlé agus is iad seo na pointí ábhartha a d’éirigh 

as an gcruinniú: níl aon smacht ag oifigigh Rannóg Pleanála na Comhairle Contae ar cheist an 

bhóthair nua ó Bhearna go Scríob; is faoi chúram Rannóg na mBóithre amháin atá sé. Míníodh go 

bhfuil na pleananna forbartha (Contae agus Gaeltachta) báúil do mhuintir na háite agus do dhaoine 

le Gaeilge (as áit ar bith) ar mhian leo teach a thógáil sa nGaeltacht. Tá ceantar amháin sa LPT atá 

criosaithe (zoned) mar cheantar a bhféadfadh duine ar bith teach a thógáil ann; sin an talamh ó 

shráidbhaile an Spidéil soir chomh fada le Baile an tSagairt.  

Moltaí – An Phleanáil Fhisiciúil Cur Chuige 
Tógáil tithe (tithe aonair) a éascú do mhuintir na 
háite. 

Brú a chur an gComhairle Chontae bealach 
amháin a roghnú don bhóthar nua R336. 

Súil ghéar a choinneáil ar ullmhú Phlean Forbartha 
an Chontae. 

Beidh athnuachan le déanamh air in 2021. 
An dréacht a léamh agus aighneacht/aí a 
chur isteach más gá. 

Súil ghéar a choinneáil ar ullmhú Phlean Ceantair 
Áitiúil na Gaeltachta. 

Beidh athnuachan le déanamh air in 2018. 
An dréacht a léamh agus aighneacht/aí a 
chur isteach más gá. 

Ós rud é go bhfuil líon ard daoine gan Ghaeilge ag 
obair sa LPT, níor cheart fostaíocht - gan aon 
fhianaise bhreise faoi dhlúthbhaint leis an gceantar 
-  a chur san áireamh agus iarratais phleanála á 
meas.  

Plean Forbartha an Chontae agus Plean 
Ceantair Áitiúil na Gaeltachta a leasú dá 
réir. 

Airdeall faoi fhorbairtí a dhéanfadh dochar don 
Ghaeilge mar theanga an phobail.  

Plé le coistí pobail & ÚnaG agus aighneacht 
a chur isteach más gá.  
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11.13.  Na Campais Phobail i gCois Fharraige 

Is áiseanna agus acmhainní luachmhara pobail iad na campais phobail. Bíonn an t-uafás imeachtaí 

ar siúl iontu: clubanna óige, na coláistí Gaeilge, cruinnithe poiblí, ranganna (lae agus oíche), naíonraí 

agus go leor eile ó cheann ceann na bliana. Foirgnimh fhisiciúla agus ní páirceanna spóirt atá i gceist 

sa mhír seo.  Tá riar maith acu sa gceantar: Ionad Pobail na bhForbacha; Coláiste Chonnacht; Colaiste 

Lurgan; An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh/An Crann Taca; Seanscoil Shailearna; Seanscoil na Mine; 

Halla na Tulaí; Seansiopa Joyce sa Tulach agus Ionad Pobail Ros a’ Mhíl. 

Moltaí - Na Campais Pobail Cur Chuige 

Polasaí Cosanta/Buanaithe Gaeilge a bheith ag ‘chuile 
áit beo.   

Cruinniú idir an OPT agus an coiste 
bainistíochta. 

Polasaí cosanta/buanaithe Gaeilge a bheith ag ‘chuile 
eagraíocht a úsáideann áiseanna pobail. Bíodh an 
polasaí feiliúnach do chatagóir (A, B nó C) an 
cheantair.  

Cruinniú idir an OPT agus an coiste 
bainistíochta. 

Deimhniú gur imeachtaí a chaomhnós, a bhuanós 
agus a neartós pobal Gaeilge an cheantair a bheas ar 
bun sna háiseanna pobail. Beidh an polasaí feiliúnach 
do chatagóir (A, B,nó C) an cheantair. 

Cruinniú idir an OPT agus Coiste 
Bainistíochta. 

Tacaíocht don phlean teanga ó phobal na gcoláistí 
samhraidh agus ‘chuile eagraíocht eile a bhaineann 
leas as na háiseanna pobail. 

Cruinniú idir an OPT agus bainistíocht na 
gcoláistí samhraidh. 

Scrúdú a dhéanamh ar athchóiriú/ athógáil Choláiste 
Lurgan nó Choláiste Chonnacht le go bhféadfaí iad a 
úsáid mar lárionad don óige. 

Cruinniú le coiste agus bainistíocht na n-
ionad. 

Ionad aclaíochta agus caitheamh aimsire, faoi mar atá 
molta i míreanna na hóige agus na ndaoine faoi 35bl., 
a chur ar fáil. 

Stocaireacht a dhéanamh ar na ranna cuí. 

Tá fadhbanna cóiríochta ag ‘chuile choláiste 
samhraidh. Moltar 
go gcuirfí caoi orthu uilig le (a) go mbeidh siad 
feistithe amach i gceart agus (b) go mbeidh an oiread 
áiseanna agus is féidir fágtha d’úsáid an phobail i rith 
an tsamhraidh. 

Oibriú leis na coláistí ar fad agus ansin 
stocaireacht a dhéanamh ar na ranna cuí. 
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11.14.  Seirbhísí Eaglasta  

Dhá pharóiste iomlána agus leathpharóiste na bhForbacha atá i gCois Fharraige. Tá tábhacht shiombalach 

an-mhór ag baint le teanga an tséipéil ó thaobh fhéiniúlacht an phobail mar phobal Gaeltachta agus mar 

gheall gur áit é a dtagann cuid mhaith den phobal le chéile go rialta ann agus go n-airíonn daoine ar bheagán 

Gaeilge, nó nach bhfuil páirteach in imeachtaí pobail, an Ghaeilge. ‘Sé ár mian go leanfadh an freastal iomlán 

i nGaeilge ar aghaidh i ‘chuile ghné de shaol spioradálta an phobail Chaitlicigh. Agus go n-úsaidfeadh reiligiúin 

eile atá a gceantar an oiread Gaeilge agus is féidir.  

Moltaí - Seirbhísí Eaglasta Cur Chuige 
Go dtabharfaí tacaíocht do na sagairt / na 
ministrí freastal ar an bpobal trí Ghaeilge. 

Tacaíocht a chur ar fáil maidir le haistriúchán 
agus cruinneas Gaeilge. 

Líofacht sa nGaeilge a bheith ag sagairt nua 
agus ábhair shagairt na ndeoisí. 

Cúnamh agus tacaíocht a bheith ar fáil do na 
deoisí tréimhsí sa nGaeltacht ag feabhsú a gcuid 
Gaeilge a eagrú d’ábhair shagairt. 

Ó tharla dhá dheoise a bheith i gceist i 
gCois Fharraige, go ndéanfaí iarracht 
comhoibriú níos mó/ níos fearr a bheith 
idir an dá dheoise.   

Oibriú in éineacht leis na coistí paróiste, deoisí 
agus na sagairt. 

Go dtabharfaí gach cúnamh d’eaglaisí eile 
chun an Ghaeilge a chur chun cinn in a 
gcuid searmanas.  

Mar shampla, Eaglais na mBaisteach sna 
Forbacha 

  

11.15.  Féilte agus Imeachtaí Ócáideacha Pobail  

Eagraítear féilte áitiúla sa gceantar, cuid acu nua go maith, agus cuid eile acu seanbhunaithe. Is é nádúr na 

bhféilte go bhfásann siad nuair a bhíonn coistí fuinniúla, díograiseacha ina mbun.  Tosaíonn cinn nua ó am 

go chéile, fanann cuid acu seasta agus téann cinn eile i léig. Tá ról acu i dtarraingt le chéile an phobail agus 

le féiniúlacht an phobail a léiriú dóibh féin agus don saol mór.  Ar ndóigh bíonn brú ar an nGaeilge ón mBéarla 

ag na féilte, mar a bhíonn i ‘chuile réimse de shaol Chois Fharraige. Feictear dúinn nach mbíonn an Ghaeilge 

le cloisteáil chomh minic ag cuid de na féilte nuabhunaithe agus a bhíonn sna cinn atá ann leis na blianta. Is 

ar an Spidéal a bhíonn go leor de na féilte ar bun.  

Moladh – Féilte  Cur Chuige 

Go láidreofaí áit na Gaeilge sna féilte ar 
fad. 

Go gcuideofaí leis na coistí polasaí buanaithe 
Gaeilge a bheith acu. 
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11.16.  Seirbhís Phoiblí 

Bíonn an-bhaint ag an bpobal leis na seirbhísí poiblí.  De bharr chleachtadh na mblianta, gan seirbhís 

shásúil a bheith ar fáil dóibh i nGaeilge, úsáideann go leor daoine sa gceantar Béarla agus iad ag plé 

leis an státchóras. 

Feictear don fhóram go bhfuil cúram faoi leith le déanamh de na seirbhísí idirphearsanta a bhíonn 

á gcur ar fáil ag gníomhairí an stáit sna pobail éagsúla, leithéidí altraí áitiúla, cúramóirí baile, seirbhís 

poist agus oifigí poist, an Garda Síochána, seirbhísí na Comhairle Contae srl. Cinntíonn an stát go 

bhfuil cúram á dhéanamh de thábhacht agus stádas na Gaeilge nuair a chuirtear seirbhís Ghaeilge 

ar fáil sna limistéir phleanála teanga.  

Moladh: Reachtaíocht stáit a bheith ann chun cosaint agus soiléireacht a thabhairt i dtaobh 

sholáthar seirbhísí poiblí sna ceantair Ghaeltachta trí chéile.  

 

Moladh -  Seirbhísí Poiblí Cur chuige 
Go gcomhlíonfadh na soláthróirí seirbhísí a 
ndualgais mar atá leagtha síos sna scéimeanna 
teanga atá aontaithe le hOifig an Choimisinéara 
Teanga. 

Cruinnithe, stocaireacht leanúnach ar na 
heagrais. 

An pobal a ghríosú chun seirbhís i nGaeilge a 
iarraidh ó FSS (dochtúirí, altraí, fiaclóirí, cúramóirí 
baile, srl..) agus ó na gardaí. 

Feachtas eolais agus poiblíochta. 

Go mbunófaí seirbhís lárionad aistriúcháin agus 
na heagrais stáit a chur ar an eolas fúithi.  

Plé le Foras na Gaeilge. 
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11.17.  An Turasóireacht 

Is ceantar mór turasóireachta é ceantar Chois Fharraige agus tá tionchar nach beag aici ar nósanna 

iompair teanga sa gceantar, go háirithe i dtionscal an fháilteachais. Tá idir thurasóireacht chultúrtha 

(m.sh. na coláistí samhraidh atá thar a bheith láidir i ndeisceart Chonamara) agus ghnáth-

thurasóireacht i gceist agus tá airgead mór inti. D’fhéadfaí go gcuirfeadh sí le, nó go mbainfeadh an 

turasóireacht as, úsáid na Gaeilge sa bpobal. Tá 400,000 cainteoir réasúnta maith Gaeilge in Éirinn 

agus tugann sciar acu cuairt ar Chois Fharraige - geata Ghaeltacht Chonamara.  

Cé go bhfuil tagairt don Ghaeltacht in ábhar poiblíochta Fáilte Éireann, is beag aitheantas a thugann 

margaíocht na turasóireachta di agus is minic nach n-úsáidtear na logainmneacha cearta agus 

dúchasacha. Is gá aitheantas a thabhairt don Ghaeltacht mar áit éagsúil le féiniúlacht dá cuid féin. 

Is cuid de Bhealach an Atlantaigh Fhiáin é Cois Fharraige agus Gaeltacht Chonamara. Ba mhaith an 

rud é dá mbeadh rannóg ann dar teideal ‘An Cósta Gaelach’. Bheadh buntáiste ag baint le 

margaíocht a dhéanamh ar an nGaeltacht mar áit faoi leith a bhfuil luach breise turasóireachta aici.   

Bheadh go leor deiseanna ag baint leis an smaoineamh seo:  

● Chuirfeadh sé le cáil an cheantair mar réigiún Gaelach faoi leith.  

● D’fhéadfaí cur leis an mbrandáil Ghaelach.  

● D’fhéadfaí seirbhísí réamhghníomhacha i nGaeilge a chur ar fáil do chustaiméirí.  

● Chothófaí deiseanna fostaíochta do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu.  

● Ghlacfaí le húsáid na Gaeilge san ionad oibre, sna siopaí srl. mar ghnáthrud.  

● Bheifí in ann teacht i dtír ar an dea-thoil atá ag muintir (tuismitheoirí) lucht freastail na 

gcoláistí samhraidh agus bheadh deiseanna ann cultúr na háite a chur os a gcomhair.  

● D’fhéadfaí nós a bhunú i ngnólachtaí an cheantar a thabharfadh le fios go mbeadh fáilte 

phraiticiúil roimh Ghaeilge.  

 

 

 

 

 



 

41 

 

FÓRAM CHOIS FHARRAIGE UM PLEANÁIL TEANGA              SAMHAIN 2016 

 Moltaí – An Turasóireacht Cur Chuige 

1 Na deiseanna a bhaineann le brandáil na Gaeltachta - 
'An Cósta Gaelach' - agus Cois Fharraige mar cheann 
scríbe turasóireachta faoi leith a fhiosrú.  

Cruinnithe a eagrú le húinéirí 
gnóthaí turasóireachta, le hÚnaG 
agus Fáilte Ireland. 

2 An luach breise a bhaineann leis an nGaeilge a léiriú do 
bhainisteoirí comhlachtaí atá ag feidhmiú san earnáil 
seo. 

Seimineár a eagrú. 

3 An Ghaeilge mar theanga réamhshocraithe a neartú san 
earnáil mhiondíolacháin / seirbhíse. 

Seisiún traenála d’oibrithe san 
earnáil.  

4 Fostaíocht shéasúrach a thosú a bheadh bunaithe ar ar 
na healaíona Gaeltachta agus dírithe ar mhuintir na 
scoláirí samhraidh. 

Teagmháil le lucht siamsaíochta 
agus le bainistíocht na gcoláistí 
samhraidh. 

 

 

 

12.  Costais agus Maoiniú 

 

12.1.  Foireann agus Oiliúint Foirne 
Is léir, ón méid atá leagtha amach sa bplean teanga seo, go bhfuil triúr fostaithe lánaimseartha, a 

bhfuil scil sa bpleanáil teanga acu, ag teastáil chun an obair a chur i gcrích: oifigeach forbartha 

teanga (OFT) a dhéanfadh comhordú ar an obair ar fad, chomh maith le hoifigeach óige agus 

oifigeach oideachais a mbeadh cúraimí ábhartha orthu agus a bheadh ag feidhmiú i dtrí limistéar 

dhifriúla, faoi mar atá léirithe sna príomh-mholtaí.  

12.2.  Oifigí 
Theastódh spás oifige ar leith in áit lárnach sa Spidéal, príomhlonnaíocht an cheantair. Tá sé seo 

riachtanach mar gheall ar fhairsinge an LPT le 6,000+ duine agus é 24km ar fad.  

12.3.  Costais eile 

Beidh airgead ag teastáil do chíos na hoifige agus do thuarastal na n-oifigeach agus tuilleadh lena 

chois. Beidh costas ag baint le cúrsaí oiliúna, le clódóireacht agus leis an bhfoilsitheoireacht a 
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bhainfidh leis na feachtais eolais agus leis an suíomh idirlín a bheas thar a bheith gníomhach i 

gcaitheamh na seacht mbliana.  

Seo na meastacháin atá againn ar na costais as seo go ceann seacht mbliana: 
 
Fig. 6. Costais a bhaineann le cur i bhfeidhm an phlean. 

Costais bhliantúla i dtaca leis an bPlean Teanga a chur i bhfeidhm in LPT Chois 
Fharraige 

  

  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Costais 
bhunaithe 

 
€ € € € € € € 

 
Earcaíocht 

Foirne 
2,000 

      

 
Troscán agus 

trealamh 
oifige 

5,000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
Suíomh 

idirlíon a 
bhunú 

10,000 
      

 
Comhlacht a 

bhunú 
1,000 

      

Costais 
Reatha 

Foireann 
(Triúr) 

120,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 
Cíos oifige 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

Fón, idirlíon, 
teas & 

leictreachas 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 
Postas, 

páipéar agus 
nithe eile 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 
Costais Foirn

e 
5,000 5,250 5,513 5,788 6,078 6,381 6,700 

 
Tionscadail 

óige & 
oideachais 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 
Tionscadail 

Pobail 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 
Cothabháil agus 

athnuachan 
1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 

 
Meastóireac

ht agus 
comhairle 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 
Iniúchóireac

ht & 
cuntasaíocht 

1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 
Árachas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

Fógraíocht/ 
poiblíocht 

5,000 3,000 3,150 3,308 3,473 3,647 3,829 

 
Iomlán 239,000 252,250 252,862 253,495 254,150 254,827 255,529 
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12.4.  Scéimeanna de chuid REOGRTG, Údarás na Gaeltachta agus 
Mhuintearas atá ann cheana féin 

Déanfar cinnte go mbreathnófar i dtosach ar an raon leathan scéimeanna, tionscnamh agus beart a 

chuireann Roinn na Gaeltachta (REOGRTG), ÚnaG, Muintearas agus eile ar fáil, féachaint an 

bhféadfaí leas a bhaint astu nó maoiniú a aimsiú uathu agus moltaí á gcur i bhfeidhm sa LPT. 

12.5.  Comhoibriú leis na Forais Phobail atá ann cheana féin 

San áireamh anseo tá Comharchumann Shailearna Teo., Comhlacht Forbartha an Spidéil agus 

Cumann Forbartha Chois Fharraige. Tá an-tacaíocht tugtha ag na forais seo ar fad don phróiseas 

pleanála teanga, go háirithe le linn thréimhse dréachtaithe an phlean féin. Thug siad cúnamh 

riaracháin agus spás oifige agus go leor tacaíochtaí eile agus is cinnte go dtabharfaidh siad arís iad. 

Mar sin féin, tá acmhainní teoranta acu uilig agus ní fiú trácht ar an méid maoinithe a bheadh siad 

in ann a chur i dtreo fheidhmiú na moltaí.  

12.6.  Foinsí Maoinithe eile 

Dá mbeadh na hacmhainní foirne agus oifige cuí ann, ceaptar go mbeadh deiseanna ann ioncam nó 

teacht isteach a ghniúint trí sheirbhísí atá an-ghaolmar don phróiseas pleanála teanga a thairiscint 

ar nós fógraíocht a dhíol ar an suíomh nua idirlín.  

 

13.  Forbairt Feasachta agus Cúrsaí Poiblíochta 
 

Cuireadh tús dhá bhliain ó shin le feachtas poiblíochta faoina bhfuil i gceist le próiseas pleanála 

teanga. Scaipeadh bileoga eolais, crochadh póstaeir agus dréachtadh suirbhé a dáileadh ar 700 

teaghlach sa limistéar. Níl an obair ach ina tús. 

 

Poiblíocht Leanúnach 

Tá an chuma air go bhfuil bearna mhór idir an méid eolais atá ag an bpobal faoin dátheangachas 

agus an t-eolas atá ag na saineolaithe teangeolaíochta. Beidh sé de dhualgas orainn idir seo agus 
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2023 an pobal a choinneáil suas chun dáta faoina bhfuil le rá ag saineolaithe oideachais agus eile 

faoi ‘chuile cheann de na réimsí atá liostaithe anseo agus na moltaí atá acu ina dtaobh. Caithfear 

éisteacht leis an bpobal agus deis a thabhairt dóibh aiseolas rialta agus leanúnach a thabhairt mar 

is gné lárnach den phróiseas pleanála teanga í seo. 

Is iomaí foghrúpa atá sa bpobal: daoine aosta, tuismitheoirí, daoine faoi 35 bliana, déagóirí, gasúir, 

cainteoirí dúchais, cainteoirí líofa, foghlaimeoirí teanga, daoine gan aon Ghaeilge, lucht spóirt agus 

siamsaíochta, cúramóirí agus go leor eile. Beidh cuir chuige éagsúla ag teastáil ón tús agus ar bhonn 

leanúnach le dul i bhfeidhm ar na fogrúpaí uilig i gcaitheamh na seacht mbliana. 

  

An tIdirlíon 

Tá deireadh ag teacht le ré an pháipéarachais mar mhodh scaipthe scéalta. Tá muid ag maireachtáil 

sa ré leictreonach agus is dlúthchuid den saol anois iad an t-idirlíon agus na meáin shóisialta. Beidh 

láithreachas idirlín mar dhualgas bunúsach ar fhoireann lánaimseartha agus dheonach phróiseas 

pleanála teanga Chois Fharraige. 

 

Cúnamh Poiblíochta 

Mar chuid de chlár oibre na foirne pleanála teanga, beidh siad ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do 

‘chuile dhream a bheidh ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun tosaigh ina gcuid ábhar poiblíochta.  Ní 

i gcónaí a bhíonn an scil ar fáil laistigh d’eagrais áirithe an obair seo a dhéanamh.   

 

Feachtais Ardaithe Feasachta rialta 

Thar aon ní eile, as seo go ceann seacht mbliana, beidh orainn scéal bhuntáistí na Gaeilge a 

chraobhscaoileadh go leanúnach. Cé go bhfuil an teanga agus an cultúr láidir i roinnt mhaith réimsí, 

níl sé sin amhlaidh in áiteanna eile agus dá bhrí sin, tá staid reatha na teanga sách leochaileach. Má 

imíonn nós na labhartha agus, ansin, cumas na ndaoine i labhairt na teanga, beidh sé an-deacair í a 

fháil ar ais. Beidh orainn a bheith ar ár bhfaire an t-am uilig laistigh den limistéar agus lasmuigh de 

le háisíneachtaí an stáit agus lenár gcomhleacaithe i LPTanna eile. Chuige seo beidh gá le feachtais 

éagsúla a chuirfeas an pobal ar an eolas faoi ghnóthaí a bhaineann leis an teanga. Athróidh siad seo 

ó am go chéile ach samhlaítear go mbeidh feachtais feasachta agus eolais ag leanúint ar aghaidh i 
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gcaitheamh an ama. Sampla maith is ea a mhíniú don phobal faoina bhfuil i gceist leis an treoir atá 

sa bPolasaí don Oideachas Gaeltachta go mbeidh an tumoideachas i bhfeidhm i ranganna na 

naíonán agus, dá bhrí sin, nach mbeidh an Béarla á mhúineadh go dtí go mbeidh siad i Rang a 1. Dar 

ndóigh, ní chiallaíonn seo go mbeifear ag ceilt an Bhéarla ar ghasúir ach go bhfuiltear ag iarraidh go 

mbeidh greim sách láidir acu ar na nGaeilge i dtosach sula dtosóidh siad ag foghlaim na mórtheanga, 

Béarla, a bhfuil tacaíocht ollmhór aige sna meáin chumarsáide.  

 

Úsáid na Poiblíocht  

Tá tionchar ollmhór ag fórsaí áirithe seachtracha ar Chois Fharraige. Is fórsaí iad nach bhfuil smacht 

ar bith againn orthu, fórsaí náisiúnta agus, b'fhéidir, idirnáisiúnta. Ní chiallaíonn sin, áfach, nach 

féidir iarracht a dhéanamh tionchar a imirt orthu mar is saoránaigh de chuid na hÉireann muid uilig 

agus lánchead agus lándualgas orainn ár gcás a dhéanamh leosan a bhfuil an chumhacht acu maidir 

le nithe a bhfuil impleachtaí teangeolaíocha acu do Chois Fharraige. Chuige sin teastóidh meitheal 

phoiblíochta éifeachtach lenár limistéar a chosaint.    
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14.  Feidhmiú agus Monatóireacht - 2017 go 2023 

14.1.  Bunú Cuideachta Nua 

Tiocfaidh deireadh le feidhm na ceanneagraíochta - Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga (an 

fóram) nuair a bheidh an plean teanga foilsithe agus tugtha ar láimhe do Údarás na Gaeltachta. 

Má ghlacfar leis an bplean caithfear cuideachta a bhunú chun an obair a stiúradh: fostaithe a 

earcú, maoirsiú a dhéanamh orthu agus thar aon ní eile an clár oibre a fheidhmiú agus 

monatóireacht a dhéanamh air. Moltar go mbunófaí cuideachta ráthaíochta gan scairchaipiteal 

nó cuideachta faoi theorainn ráthaíochta, mar a thugtar orthu in Acht na gCuideachtaí. Mar chuid 

den obair bhunaithe, bheadh cuireadh ag ‘chuile cheann de heagraíochtaí seo duine a ainmniú le 

bheith ina b(h)all den chuideachta:  

 An Gaelacadamh 

 An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh  

 Bogha Ceatha, An Spidéal 

 Bord Bainistíochta Choláiste Cholmcille 

 Bord Bainistíochta Choláiste Chroí Mhuire 

 Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Cholmcille, Ros a’ Mhíl 

 Bord Bainistíochta Scoil Éinne, An Spidéal   

 Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach  

 Bord Bainistíochta Scoil Sailearna, Indreabhán 

 Bord Bainistíochta SN na bhForbacha 

 Bord Údarás na Gaeltachta 

 Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 

 Club Óige Lurgan 

 Coiste Pobail na bhForbacha 

 Coiste Pobail na Mine 

 Coiste Pobail na Tulaí 

 Coiste Pobail Ros a’ Mhíl 

 Comhairle Chontae na Gaillimhe 

 Comhar Naíonraí na Gaeltachta 

 Comharchumann Shailearna Teo. 

 Comhlacht Forbartha an Spidéil 

 Cumann CLG Mícheál Breathnach 

 Cumann Camógaíochta Chois Fharraige 

 Cumann Sacair Chois Fharraige 

 Cumann Sacair Bhearna/na bhForbacha 

 Cumann Iomána Bhearna/na bhForbacha 
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 Cumann Forbartha Chois Fharraige 

 Cumann Lúthchleas Gael an Spidéil 

 Gaeloideachas 

 Tearmann Éanna Teo. 

 Tuismitheoirí na Gaeltachta 
 
Bheadh sé de chead ag gach eagraíocht an bhallraíocht a athrú ach fógra a thabhairt agus cloí leis 

na hairteagail is na meamraim.  

Má iarrann eagraíocht nó grúpa pobail eile nach bhfuil ar an liosta thuas ballraíocht sa 

gcuideachta, féadfaidh an Bord Stiúrtha é seo a cheadú de réir na gcritéar ballraíochta a bheidh le 

socrú ag an gcéad chruinniú ginearálta. Toghfaidh na baill an Bord Stiúrtha ar a mbeidh naonúr 

ball. Is é an Bord Stiúrtha a thoghfaidh na hoifigigh: cathaoirleach, cisteoir agus rúnaí.  Chomh 

maith leis sin, tabharfar cuireadh d'Údarás na Gaeltachta stiúrthóir a ainmniú ar an mBord.   

 

Is ag an mBord Stiúrtha a bheidh an chumhacht duine a fhostú, conradh a aontú agus airgead a 

chaitheamh. Is ar an mBord Stiúrtha a bheadh an fhreagracht gnóthaí na cuideachta a reáchtáil de 

réir dea-chleachtais agus de réir mar a bheidh leagtha síos sna meamraim.  

 

Beidh ar an mBord Stiúrtha cruinniú cinn bhliana a eagrú roimh dheireadh mhí Aibreáin chuile 

bhliain ag a dtabharfar tuairisc iomlán do na baill, tuairisc airgeadais iniúchta san áireamh, don 

bhliain a chríochnaigh ar an 31 Nollaig. Is ag an gcruinniú cinn bhliana a dhéanfar athnuachan ar 

an mBord Stiúrtha trí chóras faoina gcaithfeadh an tríú cuid den bhord éirí as ach ceart 

athcheaptha a bheith acu. Líonfaidh an Bord Stiúrtha féin folúntais idir na cruinnithe cinn bhliana 

ach bheadh ar an té a cheapfaí ar an gcaoi sin éirí as ag an gcéad chruinniú cinn bhliana eile ach 

ceart aige/aici seasamh arís.  

14.2.  Bunú Fochoistí 

Clúdaíonn an plean teanga seo ‘chuile réimse den saol poiblí. Cé go bhfuil sé riachtanach go 

mbeadh cuideachta ann, feictear dúinn go mbeadh ról chomh maith ag fochoistí, mar a bhféadfaí 
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sainspéiseanna a fhorbairt agus mar a bhféadfadh daoine a bhfuil scil acu i réimsí áirithe 

ceannasaíocht a ghlacadh agus comhairle agus treoir a thabhairt do na fostaithe lánaimseartha.  

 

14.3.  Monatóireacht rialta agus thréimhsiúil ar bhonn gach sé mhí 

nó go bliantúil  

Beidh sé de dhualgas ar an bhfoireann moltaí na míreanna oibre a chur i bhfeidhm ar bhealach 

praiticiúil agus stuama agus, mar chuid den chur chuige, beidh monatóireacht rialta nó 

thréimhsiúil le déanamh ar an dul chun cinn. I gcás fhormhór na moltaí ní mór tuairisc ar bhaint 

amach na spriocanna a chur ar fáil faoi dhó sa mbliain. I roinnt cásanna, ba leor tuairisc bhliantúil, 

m.sh. gnéithe a bhaineann le poiblíocht agus le feasacht.   

 

14.4.  Mórmhonatóireacht Rialta 

Beidh plean bliana le réiteach ag oifigigh thofa an choiste i gcomhar leis na fostaithe. Clúdóidh sé 

seo ‘chuile mhír den mháistirphlean seacht mbliana. Beidh cur síos ann ar an dul chun cinn a 

rinneadh le bliain anuas maidir leis na spriocanna éagsúla a baineadh amach. Scaipfear ar na baill 

é cúpla seachtain roimh an gcruinniú féin.  Déanfar leasuithe más gá ag an gcruinniú agus is faoin 

gcoiste a bheidh sé glacadh leis. Is ansin a leagfar amach fochlár oibre don chéad bhliain eile le 

spriocanna dá réir. Beidh monatóireacht le déanamh ar an dul chun cinn i rith na bliana. Ní mór do 

na fostaithe a bheith i láthair i gcónaí ag an gcuid seo den chruinniú. 

 

Ag brath ar threoracha agus ar choinníollacha ón mórmhaoinitheoir, d’fhéadfadh sé go mbeadh 

cruinnithe tráthrialta ag na hoifigigh thofa agus ag an bpríomhfhostaí leis an maoinitheoir le 

monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an phlean. 

 

Beidh sé de dhualgas ar na hoifigigh thofa aiseolas rialta a thabhairt do na fostaithe faoina bhfuil 

ar siúl acu agus treoracha a shocrú don chéad tréimhse eile. 
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14.5.  Monatóireacht ag deireadh na seacht mbliana 

Bheifí ag súil go bhféadfaí tús a chur leis an obair réitithe don chéad phlean eile trí bliana sula 

dtiocfadh deireadh leis an bplean reatha, cé go mbraithfeadh sé seo ar chúrsaí maoinithe.  Ba 

chóir go mbeadh sé réitithe agus an maoiniú socraithe 18 mí roimh dheireadh phlean 2017-2023. 

Mar chuid den phleanáil seo, agus ar mhaithe leis na spriocanna a thomhais, bheadh sé i gceist 

macasamhail an taighde a rinneadh i Samhain 2015 a dhéanamh arís le tuismitheoirí le linn na 

scoilbhliana 2021-22, tráth a mbeadh torthaí cheisteanna na Gaeilge ó Dhaonáireamh 2021 ar fáil. 

Chinnteodh an mhonatóireacht thráthúil seo leanúnachas sna spriocanna agus bheadh 

leanúnachas agus cinnteacht fostaíochta ann don fhoireann sa gcás is go mbeadh ag éirí go maith 

leo ina gcuid oibre.  

 

14.6.  Comhairle ghairmiúil 

Ní cóir a bheith ag brath go hiomlán ar fhostaithe agus ar oifigigh dheonacha an choiste agus 

beidh tacaíocht ag teastáil. Ní mór comhairle a éileamh ó shaineolaithe agus ó chomhairleoirí 

pleanála teanga go tréimhsiúil, nó ar bhonn leanúnach, le tuairimí a fháil uathusan atá i dtaithí ar 

chastachtaí na pleanála teanga sna Gaeltachtaí nó in áiteanna eile a labhraítear mionteangacha.  

14.7.  Teimpléad Samplach don Mhonatóireacht  

  

Moladh/Gníomh:  
Cur síos mír ar mhír: 
Toradh (ag deireadh na bliana): 
Nótaí agus anailís ag cur san áireamh na láidreachtaí, na dúshláin, na bagairtí agus na 
deiseanna: 
 
Dáta & Síniú: 
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14.8.  Comhoibriú leis na LPTanna eile  

Le dhá bhliain anuas, tá idir struchtúr tacaíochta réigiúnda agus náisiúnta i bhfeidhm ag Údarás na 

Gaeltachta le cuidiú leis na ceanneagraíochtaí sna LPTanna éagsúla. Anuas ar cheardlanna tá an 

suíomh idirlín www.pleanailteanga.ie ann ar a bhfuil liosta acmhainní agus fóram plé ar na 

saincheisteanna uilig. Bheadh i gceist ag Coiste Phlean Teanga Chois Fharraige leanacht de bheith 

ag freastal ar na ceardlanna agus ag baint leasa as aon tacaíocht eile a chuirfí ar fáil. Bheadh na 

cruinnithe agus ceardlanna leis na LPTanna eile thar a bheith tábhachtach sa gcomhthéacs seo.  

 

 

  

http://www.pleanailteanga.ie/
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Na rudaí ar 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 bunGhaeilge 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: tug misneach dóibh 

6. Bíodh an teachtaireacht guthphoist atá agat i nGaeilge 

7. Seol téacsanna agus ríomhphoist agus postáil sna meáin shóisialta trí Ghaeilge 

8. Roghnaigh cártaí i nGaeilge nuair a bhíonn ceann le seoladh/tabhairt agat: laethanta 

breithe, faoi Nollaig, Baisteadh, Comaoineach, Comhbhrón + rl 

9. Úsáid an leagan Gaeilge de d’ainm 

10. Úsáid an leagan Gaeilge de do sheoladh 

 

 

  


