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RÁITEAS ÓN AIRE STÁIT

Mar PhríomhAoire an Rialtais
agus mar Aire Stáit don
Ghaeilge, don Ghaeltacht
agus do na hOileáin, tá lúcháir
orm Plean Gníomhaíochta
2018–2022 don Straitéis 20
Bliain don Ghaeilge 2010
2030 a chur i láthair. Agus
muid ag ceiliúradh Bhliain na

Gaeilge tá sé tráthúil gur i mbliana atá an plean seo á
fhoilsiú.

Ós rud é gurb ionann an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge
2010–2030 agus polasaí an Stáit i leith na Gaeilge, tá
úinéireacht trasRannach ag an Straitéis agus baineann
an fhreagracht as í a chur i bhfeidhm dá réir le raon
Ranna Rialtais, forais agus eagraíochtaí Gaeilge agus
Gaeltachta. 

De thoradh próiseas comhairliúcháin poiblí a d'eagraigh
mo Roinn faoin ábhar, aithníodh an gá le plean a chur i
dtoll a chéile a dhéanfadh treisiú ar an gcaoi a raibh an
Straitéis go dtí seo á cur i bhfeidhm, ar leas na Gaeilge
agus na Gaeltachta i ndeireadh báire. Is é an plean seo
toradh an phróisis sin agus toradh an phlé a rinne mo
Roinn – ar a bhfuil an fhreagracht fhoriomlán as
comhordú a dhéanamh ar fheidhmiú na Straitéise – le
raon Ranna Rialtais, forais agus eagraíochtaí ábhartha le
tamall anuas.

Tugtar léargas sa Phlean Gníomhaíochta 2018–2022 ar
an méid atá déanta ó foilsíodh an Straitéis mar a
bhaineann sé leis na naoi réimse gnímh faoi leith a
leagtar amach inti, eadhon: Oideachas; An Ghaeltacht;
An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil
go Luath; Riarachán, Seirbhísí agus Pobal; Na Meáin agus
an Teicneolaíocht; Foclóirí; Reachtaíocht agus Stádas;
Saol Eacnamaíochta; agus Tionscnaimh Leathana.

Thar aon ní eile, is ar an tréimhse cúig bliana romhainn
atá an bhéim agus leagtar amach sa phlean, dá réir, cad
atá beartaithe a dhéanamh sa tréimhse go 2022 chun
tuilleadh cúraim a dhéanamh den Ghaeilge agus den
Ghaeltacht mar a bhaineann sé leis na naoi réimse
gnímh.

Ag croílár an phlean, tá na bearta comhaontaithe a
leagtar amach ann. Maidir le gach beart  a bhfuil breis
agus 180 díobh ann, luaitear go sonrach an méid atá
beartaithe a dhéanamh, na páirtithe a bheidh freagrach
as feidhmiú na mbeart, agus an tráthchlár a bhainfidh
lena bhfeidhmiú.

Déantar cur síos ann chomh maith ar an chur chuige úr a
bheidh i bhfeidhm maidir le cúrsaí monatóireachta, ar
mhaithe le treisiú a dhéanamh ar an chomhpháirtíocht

agus ar an chomhúinéireacht is gá a bheith ann go tréan
chun go mbeidh rath ar an phlean trí chéile. Ós rud é gurb
é feidhmiú na mbeart atá ag croílár an phlean, tá béim
faoi leith ar chur chuige trédhearcach agus cuntasach
faoina mbeidh an dúshlán agus an deis tugtha do na
páirtithe leasmhara cúram a dhéanamh d'fheidhmiú na
mbeart comhaontaithe agus tuairisc ina leith sin a chur ar
fáil. Foilseofar an tuairisc sin achan bhliain.

Aithnítear sa phlean gur i gcomhthéacs polasaithe
ábhartha eile a chuirfear i bhfeidhm é, lena náirítear:
Plean Forbartha Náisiúnta 2018–2027; Fíorú
Acmhainneacht na Tuaithe: An Plean Gníomhaíochta
d’Fhorbairt Tuaithe; agus Clár Éire Ildánach 2017–2022.
Agus sin ar fad á chur san áireamh, ní call a rá go mbeifear
ag faire amach thar shaolré cúig bliana an Phlean ar
dheiseanna breise chun cur lena bhfuil ann, de réir mar a
thagann deiseanna agus acmhainní breise chun cinn.

Ach an oiread leis an phróiseas pleanála teanga, le
feidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus le
raon leathan clár, scéimeanna agus tionscnamh atá á riar
i gcaitheamh an ama ag páirtithe leasmhara atá
dlúthbhainteach le feidhmiú na Straitéise, is é spiorad na
meithle atá ag croílár an scéil. 

Dá mhéad a aithnítear agus a chothaítear an
chomhpháirtíocht agus an chomhúinéireacht sin – a
bhfuil an plean gníomhaíochta tógtha orthu – is ea is
fearr a éireoidh lenár gcuid iarrachtaí ar fad ar leas na
rudaí is cás linn sa saothar seo: an Ghaeilge agus an
Ghaeltacht.

Is mian liom an deis seo a thapú le mo bhuíochas a
ghabháil le mo chomhghleacaithe Rialtais sa Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige, sa Roinn Oideachais agus
Scileanna, sa Roinn Airgeadais agus sa Roinn
Caitheachais Phoiblí agus Athchóirithe as a gcomhoibriú
sa chúram seo. Gabhaim buíochas chomh maith le
hÚdarás na Gaeltachta, le Foras na Gaeilge agus leis na
heagraíochtaí Gaeltachta agus Gaeilge a fheidhmíonn
faoina scáth agus faoi scáth mo Roinne as an mhéid atá
ar bun agus atá beartaithe acu chun cúram a dhéanamh
d’fheidhmiú an Phlean agus na Straitéise dá réir.

Joe McHugh T.D.,
Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don
Ghaeltacht agus do na hOileáin

Meitheamh 2018
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Ón uair a foilsíodh í i mí na Nollag 2010, is í an Straitéis
20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 bunchloch pholasaí
an Rialtais i leith na Gaeilge. Sa chomhthéacs sin, chun
tacaíocht a chinntiú do chothabháil agus d’fhorbairt na
Gaeilge, mar theanga pobail agus teaghlaigh sa
Ghaeltacht agus go ginearálta lasmuigh den Ghaeltacht,
tá cur i bhfeidhm na Straitéise aitheanta mar
phríomhthosaíocht sa Chlár do Rialtas
Comhpháirtíochta, a foilsíodh in 2016.

Is iad seo a leanas príomhaidhmeanna na Straitéise:

• an líon daoine a labhraíonn Gaeilge ar bhonn laethúil
taobh amuigh den chóras oideachais a mhéadú go
250,000;

• an líon daoine a labhraíonn Gaeilge ar bhonn laethúil
sa Ghaeltacht a mhéadú 25%; agus 

• an líon daoine a úsáideann seirbhísí Stáit trí Ghaeilge
agus atá in ann teilifís, raidió agus na meáin chlóite a
rochtain tríd an teanga a mhéadú.

Tá raon moltaí ann a bhaineann leis na naoi réimse seo
a leanas atá sainaitheanta sa Straitéis: Oideachas; an
Ghaeltacht; an Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh 
Idirghabháil go Luath; Riarachán; Seirbhísí agus Pobal;
na Meáin agus an Teicneolaíocht; Foclóirí; Reachtaíocht
agus Stádas; Saol Eacnamaíochta agus Tionscnaimh
Leathana. 

Is ar an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
(RCOG) atá an fhreagracht iomlán as cur chun feidhme
na Straitéise a chomhordú.

Ainneoin na ndúshlán a tháinig chun cinn agus an
Straitéis á brú ar aghaidh le hacmhainní a bhí thar a
bheith srianta, tá dul chun cinn suntasach déanta go dtí
seo ó thaobh a cur chun feidhme. Tá léargas maidir leis
an dul chun cinn atá déanta ó foilsíodh an Straitéis, i
dtaca le gach ceann de na naoi réimse gnímh, le fáil sa
Phlean.

Ar mhaithe le haiseolas a éascú i dtaca le cur chun
feidhme na Straitéise, agus chun príomhthosaíochtaí a
shainaithint, thionóil RCOG, Díospóireacht Oscailte ar
Pholasaí faoi Phlean Athnuachana na Státseirbhíse i mí
na Nollag 2015. Mar chuid den phróiseas sin, tionóladh
sraith cruinnithe poiblí agus lorgaíodh aighneachtaí i
scríbhinn ón bpobal agus ó phríomhpháirtithe
leasmhara araon. D’fhostaigh an Roinn Acadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge OÉG chun tuarascáil a ullmhú
ina leagtar amach príomhchonclúidí an phróisis
comhairliúcháin agus ina sainaithnítear
príomhthosaíochtaí straitéiseacha. 

Ó shin i leith, ghlac RCOG páirt i bplé mionsonraithe le
raon leathan príomhpháirtithe leasmhara, lena náirítear
an Roinn Oideachas agus Scileanna (ROS); an Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ); an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA); Údarás na Gaeltachta
agus Foras na Gaeilge, i dtaca le réimse príomhchuspóirí
agus príomhghníomhaíochtaí a chuirfidh dlús le cur i
bhfeidhm na Straitéise as seo go ceann cúig bliana chun
tacú leis an teanga.

Is é an Plean Gníomhaíochta 20182022 toradh an
phróisis rannpháirtíochta, comhairliúcháin agus
chomhaontaithe seo. Leagtar amach ann raon
gníomhaíochtaí aontaithe a chuirfear i bhfeidhm le linn
na tréimhse ó 2018 go 2022 chun tacú le feidhmiú na
Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge a thabhairt chun
tosaigh. Leagtar amach cur chuige athbhreithnithe sa
Phlean freisin maidir le monatóireacht a dhéanamh ar
dhul chun cinn agus chun cuntasacht níos fearr a
sholáthar.

Is é príomhaidhm an Phlean Gníomhaíochta seo ná
tosaíochtaí sonracha straitéiseacha a shainaithint i leith
chur chun cinn na Gaeilge agus cuspóirí sonracha na
Straitéise a bhaint amach do na chéad chúig bliana eile
amach romhainn. I measc phríomhaidhmeanna agus
phríomhchuspóirí an Phlean Gníomhaíochta, tá: 

• creat níos comhtháite agus níos cuimsithí a chur ar
fáil a thacóidh le cur i bhfeidhm na Straitéise agus a
bheidh dírithe ar ghníomhaíochtaí a bhfuil am
sonrach ag baint leo, a chuirfear i bhfeidhm sna cúig
bliana atá le teacht go 2022; 

• rannpháirtíocht níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí
le cuspóirí foriomlána Rialtais i leith na Gaeilge a
chothú i gcomhthéacs na Straitéise 20 Bliain don
Ghaeilge ag leibhéal na Roinne, eagraíochtaí
neamhrialtais agus pobail; 

• forbairt bhreise a dhéanamh ar chomhúinéireacht,
chomhfhreagracht agus chuntasacht trasRialtais
agus ag leibhéal gníomhaireachta agus eagraíochta
neamhrialtais i dtaca leis an Straitéis agus na
gníomhaíochtaí a leagtar amach sa Phlean
Gníomhaíochta; agus

• tuiscint agus ceangal níos fearr a chur chun cinn idir
pleananna oibre gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí
ábhartha agus an Plean Gníomhaíochta agus dá réir,
an Straitéis uileghabhálach 20 Bliain.

Luíonn an Plean Gníomhaíochta le cuspóirí foriomlána
na Straitéise agus, dá réir, le polasaithe agus cláir
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Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht

Leanfar ag tacú le feidhmiú rathúil an phróisis pleanála teanga trí mhaoiniú, comhairle agus tacaíocht theicniúil agus
phraiticiúil a chur ar fáil.

Déanfar é seo i dtreo a chinntiú:

• go mbeidh gach ceann de na 26 Limistéar Pleanála Teanga i mbun feidhmiú pleananna faoi dheireadh 2020 

• go mbeidh gach ceann de na 16 bhaile atá aitheanta mar ábhar Bailte Seirbhíse Gaeltachta ag cur i bhfeidhm
pleananna faofa nó i mbun ullmhú pleananna laistigh den achar ama chéanna agus go mbeidh na 3 Líonra Gaeilge atá
aitheanta faoin bpróiseas i mbun feidhmiú a bpleananna faoi seach laistigh den tréimhse thuasluaite chomh maith. 

• Leanfar ag tacú le hinfreastruchtúr teanga agus pobail na Gaeltachta agus infheistíocht á déanamh ann trí raon
leathan scéimeanna, beart agus tionscnamh (caipitil agus reatha) atá á riar ag an RCOG faoi láthair. Áirítear leis na
scéimeanna sin, an Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga; Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge; Scéim na gCúntóirí
Teanga; agus Scéim na gCampaí Samhraidh.

• Cuirfear raon beart i bhfeidhm ag leibhéal lárnach chun tacú leis na bearta sin atá á riar cheana féin agus a
bhfuiltear ag tacú leo cheana féin, chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt don phróiseas pleanála teanga i gceantair
Ghaeltachta sna réimsí a bhaineann le luathbhlianta, an teaghlach, na healaíona traidisiúnta agus an óige.

ábhartha an Rialtais, lena náirítear an Creat Náisiúnta
Pleanála agus an Plean Forbartha Náisiúnta 2018–
2027, a foilsíodh faoi Thionscadal Éire 2040, le Fíorú

Ár nAcmhainneacht Tuaithe – An Plean
Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus le Clár Éire
Ildánach.

Príomhspriocanna
Déanfar na príomhspriocanna seo a leanas a sheachadadh faoi chreatlach na dtacaíochtaí agus na ngníomhaíochtaí atá
leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge:

Réimse Gnímh 1: Oideachas

• Leanfar le cur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 20172022, ina leagtar amach fís don oideachas
Gaeltachta a thugann aitheantas don ról atá ag scoileanna agus suíomhanna luathbhlianta i dtaca le hoideachas
Gaeilge ar ardchaighdeán a chur ar fáil agus líofacht agus úsáid na Gaeilge a chothú i bpobal na Gaeltachta i gcoitinne. 

• Déanfar forbairtí i réimse Soláthair Scoileanna lánGhaeilge ag leibhéil bhunscoile agus iarbhunscoile.

• Déanfar forbairtí i réimse Oiliúna Múinteoirí, lena náirítear samhlacha dírithe maidir le Forbairt Ghairmiúil
Leanúnach (FGL) a dhíríonn ar chur chuige cumarsáide chun dul i ngleic le hábhair imní i dtaca le cumas teanga
agus oideolaíoch. 

• Déanfar tuilleadh forbairtí i dtaca le gnéithe den churaclam lena náirítear athbhreithniú ar an gclár d’fhoghlaim na
Gaeilge sa tsraith shinsearach chomh maith le gealltanas taighde a dhéanamh i réimse an pháirttumtha ar
mhaithe le samhail a úsáid ar bhonn trialach i roinnt scoileanna Béarla.

• Cuirfear rochtain níos fearr ar fáil ar thaithí foghlama Gaeilge agus cultúrtha thar lear m.sh. comhpháirtíocht leis
an gCoimisiún Fulbright, le Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada (FOÉC) agus le Cultúr Éireann i dtaca leis an
Tionscnamh um Lorg Domhanda.
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Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh –
Idirghabháil go Luath

• Cuirfear breis tacaíochtaí ar fáil i dtaca le soláthar na Gaeilge san earnáil luathbhlianta, lena náirítear beirt
speisialtóirí a cheapadh sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. 

• Cuirfear infheistíocht bhreise ar fáil don eagraíocht Comhar Naíonraí na Gaeltachta chun cur ar a gcumas tacú
níos fearr leis an soláthar luathbhlianta trí mheán na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta.  

• Méadófar an leibhéal uasta maoinithe caipitil atáthar a sholáthar faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga na
Roinne ó 80% go 95% de na costais iomlána incháilithe do thograí i réimse na luathbhlianta sa Ghaeltacht.

• Cuirfear acmhainní suntasacha breise ar fáil don eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta chun breis tacaíochtaí a
chur ar fáil do theaghlaigh i gceantair Ghaeltachta a bhfuil a leanaí á dtógáil le Gaeilge nó ar mian leo é sin a
dhéanamh.

Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal

• Le hachtú Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017, déanfar feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí do na
ceantair Ghaeltachta agus do chainteoirí Gaeilge; cuirfear caighdeáin teanga in áit scéimeanna teanga; agus
méadófar go 20% líon na gcainteoirí dátheangacha feidhmiúla Gaeilge a earcófar don tseirbhís phoiblí.

• Déanfar taighde a choimisiniú chun na tosaíochtaí d’earcú cainteoirí Gaeilge a shainiú, mar aon leis na tosaíochtaí
do sholáthar seirbhísí as Gaeilge. Déanfar na bealaí is éifeachtaí a fhiosrú chomh maith i ndáil le cainteoirí Gaeilge
a earcú. Bainfear úsáid as torthaí an taighde seo chun Córas na gCaighdeán Teanga a chur i bhfeidhm, faoi mar a
leagtar síos i mBille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017.

Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht

• Cuirfear i bhfeidhm an Plean Digiteach don Ghaeilge, a thabharfaidh rochtain níos fearr ar acmhainní digiteacha a
forbraíodh chun leasa cainteoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge. 

• Cuirfear bonneagar digiteach Gaeilge ar fáil do sheirbhísí foghlama, faisnéise agus cultúir.

Réimse Gnímh 6: Foclóirí

• Foilseofar leagan clóite den Fhoclóir Nua BéarlaGaeilge agus leanfar leis an bpleanáil chuí i ndáil le foclóirí,
téarmaíocht agus áiseanna eile.
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Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana

• Déanfar feachtas turasóireachta cultúrtha a fhorbairt agus a fheidhmiú sa Ghaeltacht dírithe ar iarscoláirí na
gcoláistí Gaeilge, ar dhaoine/teaghlaigh ar mian leo freastal ar chúrsaí Gaeilge agus ar thuismitheoirí a thagann ar
cuairt chuig na scoláirí Gaeilge.

Monatóireacht
Maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar dhul chun cinn an Phlean Gníomhaíochta 20182022:

• Bunófar Coiste Stiúrtha a dhéanfaidh maoirseacht, ar an gcéad dul síos, ar dhul chun cinn chur i bhfeidhm na
ngníomhaíochtaí aonair sa Phlean. San áireamh ar an gCoiste, beidh ionadaithe ó na Ranna Rialtais ábhartha agus ó
na príomhpháirtithe leasmhara cuí go léir.

• Leanfar leis an gCoiste Comhairleach a thacaíonn le cur i bhfeidhm na Straitéise, agus an tAire Stáit don Ghaeilge,
don Ghaeltacht agus do na hOileáin mar chathaoirleach air.

• Leanfar le cruinnithe déthaobhacha leis na Ranna agus na gníomhaireachtaí cuí ar bhonn leanúnach chun a chinntiú
go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh. 

• Déanfar tuairiscí i leith dhul chun cinn an Phlean a chur faoi bhráid an Rialtais agus déanfar iad seo a fhoilsiú ar
bhonn bliantúil.

Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas

• Déanfar Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 a achtú lena chinntiú go leanfaidh an tAcht Teanga de bheith
ina thacaíocht éifeachtach do gach duine ar mian leis nó léi seirbhísí ar ardchaighdeán i nGaeilge a fháil ón Stát.

• Cuirfear deireadh leis an maolú ar úsáid na Gaeilge san Aontas Eorpach (AE) i mí na Nollag 2021. Sa chomhthéacs
sin, leanfar den obair i gcomhar le hinstitiúidí an AE chun tacaíocht ghníomhach a thabhairt do stádas na Gaeilge
san AE.

Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta

• Leanfar de bheith ag cur ar chumas Údarás na Gaeltachta a chúram a chomhlíonadh i dtaca le coinneáil agus cruthú
poist i gceantair Ghaeltachta trí bhuiséad caipitil, arna mhéadú de réir a chéile, a chur ar fáil don eagraíocht le súil
is go néascóidh an méid sin cruthú agus coinneáil 8,500 post lánaimseartha i gcuideachtaí Gaeltachta faoi 2022.
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Tá an Ghaeilge ar cheann de na teangacha is sine atá go
fóill in úsáid san Eoraip agus stair shaibhir chultúrtha ag
dul léi. Is í an Ghaeilge príomhtheanga na hÉireann
agus, mar sin, is mionteanga neamhghnách í ar go leor
bealaí sa mhéid is gur tugadh cosaint shuntasach
bhunreachtúil agus reachtach di ó bunaíodh an Stát.
Gan amhras, tá tábhacht ag baint leis an stádas oifigiúil
seo atá ag an nGaeilge. Le hAcht na dTeangacha
Oifigiúla, a achtaíodh sa bhliain 2003, tugadh bonn
reachtúil den chéad uair do sholáthar seirbhísí
ginearálta Stáit i nGaeilge. Chomh maith le stádas
oifigiúil na Gaeilge sa Bhunreacht, tugadh stádas
feabhsaithe don teanga nuair a aithníodh í mar theanga
oifigiúil agus oibre de chuid an Aontais Eorpaigh sa
bhliain 2007. Ciallaíonn sin go bhfuil an Ghaeilge i
measc na 24 teanga oifigiúla atá aitheanta ag an Aontas
Eorpach. Tá an taitheantas sin antábhachtach i
gcomhthéacs teanga atá á labhairt le níos mó ná 2,000
bliain agus atá ar cheann de na teangacha scríofa is ársa
san Eoraip.

Labhraíodh an Ghaeilge go fairsing ar fud oileán na
hÉireann tráth, ach anois níl ach thart ar 2% de dhaonra
na hÉireann ag cur faoi i gceantair Ghaeltachta. Tá sé
fíorthábhachtach go gcothaítear na ceantair ina bhfuil

an Ghaeilge in úsáid mar theanga pobail agus, go
deimhin, tá beocht na gceantar sin lárnach sna
hiarrachtaí sochaí dhátheangach a fhorbairt in Éirinn.
Dar ndóigh, sna ceantair seo chomh maith, tá áit ar
féidir leis an teanga fás go nádúrtha i gcomhthéacs nua
aimseartha. 

Mar sin, is cuid riachtanach d'oidhreacht bheo an Stáit í
an Ghaeilge agus is acmhainn thábhachtach í an
Ghaeltacht ar chóir gach iarracht a dhéanamh í a
chosaint, a chaomhnú agus a fhás. Ar phríomhchúraimí
na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tá:

• leas cultúrtha, eacnamaíochta agus sóisialta na
Gaeltachta a chur chun cinn mar phríomhfhoinse na
teanga beo;

• freaschur a dhéanamh ar mheath na Gaeilge agus
féachaint lena cur chun cinn mar phríomhmheán
cumarsáide na Gaeltachta; agus

• úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn
ar fud na tíre, ó thuaidh agus ó dheas.

Tacaíonn an Roinn agus comhoibríonn sí le
gníomhaireachtaí eile, go háirithe Foras na Gaeilge agus
Údarás na Gaeltachta, chun a cuspóirí a bhaint amach.

1.1. AN GHAEILGE
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1.2.1. Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 
20102030
Foilsíodh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an 21
Nollaig 2010 tar éis tacaíocht traspháirtí a fháil i dTithe
an Oireachtais. D’eascair an Straitéis as próiseas
comhairliúcháin agus taighde, lena náirítear tuarascáil
a rinneadh don Roinn (Ollscoil Chathair BÁC, 2009), an
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na
Gaeilge sa Ghaeltacht (OÉ Gaillimh & OÉ Má Nuad,
2007) agus tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta (2002).
Cuireann an Straitéis cur chuige chun cinn atá
iomlánaíoch agus comhtháite i ndáil leis an nGaeilge –
cur chuige a luíonn le deachleachtas idirnáisiúnta.

1.2.1.1. Léargais Idirnáisiúnta 

Rinneadh tagairt shonrach do léargais idirnáisiúnta i
leith cúrsaí teangeolaíochta sa Straitéis 20 Bliain don
Ghaeilge 20102030, mar a bhaineann siad le
teangacha i mbaol go háirithe. Mar a luadh sa Straitéis,
tá ról tábhachtach teangacha, ó thaobh léiriú agus
tarchur oidhreachta agus cultúir, aitheanta i
gCoinbhinsiún 2003 na Náisiún Aontaithe maidir le
Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe.
Chomh maith leis sin, d’fhorbair UNESCO creat oibre le
beocht teanga a thomhas chun cuidiú le Rialtais agus le
dreamanna eile ó thaobh polasaí a fhorbairt, agus
riachtanais agus bearta cosanta cuí a aithint. Is iad seo a
leanas na naoi gcritéar a sainaithníodh sa chreat sin:

Líon glan 
cainteoirí

Beocht
Teanga

Seachadadh teanga 
idirghlúine

Dearcadh pobail i 
leith a teanga féin

Aistriú réimsí 
úsáide teanga

Dearcadh agus polasaithe 
teanga rialtais agus 

ins��úide, stádas agus úsáid 
oifigiúil san áireamh

Cineál agus 
caighdeán 

doiciméadaithe

Freagairt ar réimsí 
agus meáin nua

In�aighteacht ábhair 
oideachais teanga agus 

litearthachta

Coibhneas cainteoirí 
sa daonra iomlán

1.2. COMHTHÉACS AN PHLEAN 
  GNÍOMHAÍOCHTA

Tugadh aird ar an gcreat sin agus an Straitéis á forbairt
agus tugadh aird air arís agus an Plean Gníomhaíochta
seo á chur i dtoll a chéile. Ar bhealach amháin nó ar
bhealach eile, is freagairt iad na Réimsí Gnímh agus na
gníomhaíochtaí uile a sainaithníodh sa Phlean seo ar na
naoi gcritéar sin, mar shampla:

1. Líon iomlán cainteoirí agus céatadán den daonra
iomlán ar cainteoirí iad: Tá na critéir seo mar bhunús
do chuspóirí sonracha na Straitéise. Chuige sin,
tuigtear gurb é móraidhm gach gníomhaíochta sa
Phlean seo ná dul i dtreo líon iomlán daoine a
mbeidh eolas acu ar an nGaeilge a mhéadú go 2

mhilliún faoi 2030 chomh maith leis an líon daoine a
úsáideann an Ghaeilge gach lá a mhéadú go 250,000
faoi 2030 agus líon na gcainteoirí laethúla sa
Ghaeltacht a mhéadú faoi 25%, mar atá leagtha
amach sa Straitéis.

2. Rochtain ar ábhar i leith oideachas teanga agus
litearthachta: Dar ndóigh, tá dlúthbhaint ag Réimse
Gnímh 1: Oideachas leis an gcritéar seo agus chuige
sin, feicfear go bhfuil gníomhaíochtaí sonracha a
bhaineann le feidhmiú an Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta, mar shampla, san áireamh sa Phlean
Gníomhaíochta seo. Mar fhreagairt ar an gcritéar seo
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chomh maith, tá aghaidh tugtha sa Phlean ar réimse
na luathbhlianta faoi Réimse Gnímh 3: An Teaghlach
ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath.
I measc na ngníomhaíochtaí, déanfar beirt
Speisialtóirí Luathbhlianta a cheapadh sa Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige, mar shampla.

3. Seachadadh teanga ó ghlúin go glúin: Tá an critéar
seo ag croílár an Phróisis Pleanála Teanga a cuireadh
chun cinn faoi Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht sa
Straitéis. Le hAcht na Gaeltachta, 2012, tugadh
feidhm reachtúil don phróiseas pleanála teanga
faoina ndéantar pleananna teanga a ullmhú ag
leibhéal an phobail i gceantair a bhféadfaí aitheantas
a thabhairt dóibh faoin Acht mar Limistéir Pleanála
Teanga Ghaeltachta, mar Bhailte Seirbhíse
Gaeltachta nó mar Líonraí Gaeilge. Leis an bPlean
Gníomhaíochta seo, tógfar ar an méid atá bainte
amach cheana féin agus déanfar cúrsaí a bhrú chun
cinn i dtreo tús a bheith curtha le feidhmiú na
bpleananna teanga uile i ngach ceann de na 26
limistéar pleanála teanga faoi 2020, chomh maith leis
an bpróiseas a bheith curtha i bhfeidhm nó i mbun
ullmhúcháin i ngach ceann de na 16 Bhaile Seirbhíse
agus sna 3 Líonra Gaeilge atá aitheanta.

4. Freagairt ar réimsí agus meáin nua: Tá réimse iomlán
tiomnaithe don chritéar seo sa Straitéis, is é sin
Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht.
Feicfear sa Phlean Gníomhaíochta go bhfuil aghaidh
tugtha an athuair ar an gcritéar seo, leis an ngeallúint
go bhfoilseofar Plean Digiteach don Ghaeilge i
mbliana (2018), mar shampla. 

5. Meon agus polasaithe rialtais agus institiúideach,
stádas agus úsáid oifigiúil san áireamh: Mar a dúradh
ag tús an Phlean, ó thaobh stádas oifigiúil de, tá an
Ghaeilge chun cinn ar go leor mionteangacha eile –
tá stádas oifigiúil aici i mBunreacht na hÉireann ó
bunaíodh an Stát; tugadh bonn reachtúil do
sholáthar seirbhísí ginearálta Stáit i nGaeilge in 2003
nuair a achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla; agus
tugadh stádas feabhsaithe don teanga nuair a
aithníodh í mar theanga oifigiúil agus oibre de chuid
an Aontais Eorpaigh sa bhliain 2007. Feicfear sa
Phlean Gníomhaíochta seo go bhfuil gach iarracht
déanta faoi Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus
Stádas (mar a bhí sa Straitéis), aghaidh a thabhairt ar
an gcritéar seo. Le linn shaolré an Phlean, cuirfear
leis an stádas oifigiúil atá aici cheana féin trí Bhille na
dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 a achtú, mar
shampla, chomh maith le deireadh a chur leis an
maolú ar úsáid na Gaeilge san Aontas Eorpach faoin
31 Nollaig 2021.

1.2.1.2. Cuspóirí na Straitéise

Is iad cuspóirí sonracha na Straitéise ná:

• an líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh
den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000;

• an líon daoine a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht
gach lá a ardú 25%; agus

• an líon daoine a úsáideann seirbhísí Stáit trí Ghaeilge,
agus atá in ann teilifís, raidió agus na meáin chlóite a
rochtain tríd an teanga, a ardú.

1.2.1.3. Réimsí Gnímh na Straitéise

Chun tabhairt faoi na cuspóirí sonracha seo a bhaint
amach, rinneadh naoi réimse gnímh a shainiú sa
Straitéis, eadhon:

• Oideachas

• An Ghaeltacht

• An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh –
Idirghabháil go Luath

• Riarachán, Seirbhísí agus Pobal

• Na Meáin agus an Teicneolaíocht

• Foclóirí

• Reachtaíocht agus Stádas

• Saol Eacnamaíochta

• Tionscnaimh Leathana

Is ar an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta atá an
fhreagracht uileghabhálach an Straitéis a chomhordú
agus a chur i bhfeidhm i gcomhar le réimse mór
páirtithe leasmhara. 

1.2.2. Dul Chun Cinn faoin Straitéis
Ón uair a foilsíodh an Straitéis, tá dul chun cinn
suntasach déanta ar chur i bhfeidhm na réimsí gnímh
éagsúla atá luaite inti. Foilsíodh tuarascáil sa bhliain
2013 inar léiríodh an dul chun cinn foriomlán a
rinneadh maidir le feidhmiú na Straitéise le linn na
tréimhse ó 2010 go 2013. Ina theannta sin, d'fhoilsigh
na Ranna Rialtais ábhartha a gcuid pleananna
forfheidhmithe faoin Straitéis ag an am céanna. I mí
Mheán Fómhair 2014, d’fhoilsigh na Ranna Rialtais
ábhartha, dhá cheann déag acu san iomlán, an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG) san
áireamh, tuarascálacha ar an dul chun cinn a bhí déanta
acu ó 2013 faoin Straitéis. Anuas air sin, i mí na Nollag
2015, d'fhoilsigh na Ranna Rialtais ábhartha
tuarascálacha cúig bliana ar chur i bhfeidhm na
Straitéise sa tréimhse sin.

I gcomhthéacs dhul chun cinn na Straitéise, is gá a
aithint gur le linn na géarchéime eacnamaíche a
foilsíodh í. De thoradh seo, ní rabhthas in ann an
infheistíocht bhreise a rabhthas ag súil léi a chur ar fáil
chun cúram a dhéanamh d’fheidhmiú na Straitéise. Ba
ghá a mhalairt a dhéanamh, go deimhin, agus ciorruithe
suntasacha a chur i bhfeidhm ar bheagnach gach líne
bhuiséid de chuid an Státchiste, an soláthar don
Ghaeilge agus don Ghaeltacht san áireamh. 
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Ainneoin na gcúinsí deacra ina raibh gníomhaireachtaí
na Gaeilge  idir an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, Fhoras na Gaeilge
agus na heagraíochtaí éagsúla atá á maoiniú acu  ag
feidhmiú, rinne gach páirtí leasmhar an oiread agus a
bhí siad in ann chun cúram a dhéanamh do chur i
bhfeidhm na Straitéise sa tréimhse blianta ó seoladh í. 

1.2.2.1. Gníomhaireachtaí Gaeilge faoi choimirce
na Roinne 

Údarás na Gaeltachta 

Is é Údarás na Gaeltachta an ghníomhaireacht
forbartha réigiúnaí don Ghaeltacht. Tá gníomhaíochtaí
Údarás na Gaeltachta dírithe ar shaol teangeolaíoch,
sóisialta agus eacnamaíoch na Gaeltachta. Tá sé
tiomanta do phobal agus geilleagar inmharthana
Gaeltachta a fhorbairt chun an Ghaeilge a spreagadh
mar phríomhtheanga phobail an réigiúin. Tá Údarás na
Gaeltachta ag cruthú fostaíochta sa Ghaeltacht le
beagnach 40 bliain agus ag tacú le forbairt teanga, le
forbairt eacnamaíoch, le forbairt pobail agus le forbairt
shóisialta na Gaeltachta. Tá os cionn 7,500 post
lánaimseartha agus 600 post páirtaimseartha i
gcuideachtaí a fhaigheann tacaíocht ón Údarás. Tá dhá
bhunphrionsabal i straitéis an Údaráis don tréimhse
cúig bliana 2018–2022: 

 Caomhnú agus Neartú na Gaeilge; agus 

 Forbairt Nuálaíochta agus Cruthú Fostaíochta.

Is iad na prionsabail seo croílár straitéis na
heagraíochta. Déanfar gach iarracht na cúinsí cuí a
chruthú, ionas go mbeidh an Ghaeltacht mar áit ina
mbeidh an Ghaeilge mar phríomhtheanga pobail agus
áit a mheallfaidh an gnáthphobal, fiontraithe agus
cuairteoirí araon chun cónaí, maireachtáil agus oibriú
inti. Tá sé mar sprioc ag an Údarás go gcruthófar 8,500
post lánaimseartha ina chliantchuideachtaí Gaeltachta
faoi 2022. Díreofar ar chláir agus tionscadail taighde
chun an nuálaíocht agus an fhiontraíocht a chothú mar
chodanna dílse den chlár forbartha.

Faoi Acht na Gaeltachta, 2012, tá cúraimí faoi leith
sainithe don Údarás maidir leis an gcuid sin den
phróiseas pleanála teanga a bhaineann leis an

nGaeltacht agus le bailte Gaeltachta faoi leith a
d’fhéadfadh a bheith ainmnithe in am trátha mar
Bhailte Seirbhíse Gaeltachta faoin bpróiseas. Leagtar an
fhreagracht faoin Acht ar an Údarás tacú le pobail na
Gaeltachta agus na mBailte Seirbhíse Gaeltachta de réir
mar is cuí, chun cabhrú leis na pobail sin chun
pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú.

Foras na Gaeilge

Is gníomhaireacht de chuid an Fhorais Teanga é Foras
na Gaeilge, ceann de na 6 chomhlacht fhorfheidhmithe
a bunaíodh faoin Acht um Chomhaontú na Breataine
na hÉireann, 1999. Dá réir sin, tá ról reachtúil ag Foras
na Gaeilge maidir le cur chun cinn na Gaeilge i ngach
gné den saol ar fud oileán na hÉireann. 

Faoi Acht na Gaeltachta, 2012, tá Foras na Gaeilge
freagrach as oibriú le pobail i mBailte Seirbhíse
Gaeltachta, de réir mar is cuí, agus i Líonraí Gaeilge
chun a chumasú do na pobail sin pleananna teanga a
ullmhú agus a fheidhmiú.

Tá dhá Ghníomhaireacht mar chuid den Fhoras Teanga: 

1. Foras na Gaeilge a bhfuil mar phríomhchúram air an
Ghaeilge a chur chun cinn i ngach gné den saol ar
fud oileán na hÉireann; agus

2. Tha Boord o UlstèrScotch (Gníomhaireacht na
hUltaise), a bhfuil mar phríomhchúram air teanga
agus cultúr na hUltaise a chur chun cinn laistigh de
Thuaisceart na hÉireann agus ar fud oileán na
hÉireann.

Tá an Foras Teanga freagrach don Chomhairle Aireachta
ThuaidhTheas (CATT) agus do na hAirí sna Ranna
Urraíochta, is é sin an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta anseo agus an Roinn Pobal (RP) i
dTuaisceart Éireann.

Foras na Gaeilge: Cur Chuige Comhpháirtíochta

Mar thoradh ar chinneadh an CATT an 10 Iúil 2013,
rinneadh comhordú agus atheagrú ar obair na 19 n
eagraíocht Ghaeilge a bhí á maoiniú ag Foras na Gaeilge
ar bhonn bliantúil. Ar 17 Eanáir 2014, d’fhógair Foras
na Gaeilge go mbeadh 6 cheanneagraíocht freagrach as
mórréimsí oibre sa todhchaí. Is iad sin: 
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Ceanneagraíocht MórRéimse Oibre

Gaeloideachas Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht LánGhaeilge

Gael Linn Oideachas in earnáil an Bhéarla agus d’aosaigh, agus deiseanna úsáide do dhaltaí scoile

Glór na nGael Forbairt pobail agus eacnamaíoch

Oireachtas na Gaeilge Deiseanna a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus le bunú gréasán 
do dhaoine fásta

Conradh na Gaeilge Ardú feasachta, cosaint teanga agus ionadaíocht (thar ceann na teanga le húdaráis Stáit)

Cumann na bhFiann Forbairt deiseanna úsáide Gaeilge agus gréasán do dhaoine óga
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Mar chuid den socrú nua bunaíodh dhá fhóram – Fóram
Forbartha Teanga, fóram atá comhdhéanta d’ionadaithe
ó phobail agus ó eagraíochtaí ar fud na tíre atá ag plé le
cur chun cinn na Gaeilge agus Fóram Comhpháirtíochta,
fóram leis an gcomhpháirtíocht i measc na
gCeanneagraíochtaí a chur chun cinn, agus atá
comhdhéanta de cheannasaithe na 6 Cheanneagraíocht,
Foras na Gaeilge agus Cathaoirleach an Fhóraim
Forbartha Teanga.

1.2.2.2. Céard atá bainte amach faoin Straitéis 
go dtí seo?

Ar mhaithe le cúram a dhéanamh de ghnóthaí Gaeilge
agus Gaeltachta mar a bhaineann sé le sainchúram na
Roinne, tá infheistíocht ionann le beagnach €350m
déanta ag an Státchiste trí chiste na Roinne Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta ó seoladh an Straitéis in
2010. Ní áirítear san fhigiúr sin, ar ndóigh, an méid atá
infheistithe ag an Stát ar leas na Gaeilge trí Ranna
Rialtais, lena náirítear an Roinn Oideachais agus
Scileanna, agus trí chomhlachtaí poiblí eile, ar mhaithe
leis an nGaeilge, agus an Straitéis dá réir.

Tugtar léargas thíos ar a bhfuil bainte amach go dtí seo
faoi na naoi réimse den Straitéis 20 Bliain:

Réimse Gnímh 1: Oideachas

• An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 20172022 á
chur i bhfeidhm

• Gníomhaíochtaí Ghaeloideachas in earnáil na
Gaelscolaíochta

• Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus
Uimhearthachta á cur i bhfeidhm

• Tacaíochtaí d'earnáil luathbhlianta Ghaeilge ó
RCOG agus ón Údarás

• An córas TEG a chothaigh Ollscoil Mhá Nuad le
maoiniú RCOG

• An Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge á mhaoiniú ag
RCOG go dtí 2021

• Dioplóma i Múineadh na Gaeilge do Dhaoine Fásta
á sholáthar ag Ollscoil Mhá Nuad

• Scéim na gCúntóirí Teanga á riar ag RCOG agus
athbhreithniú ar bun ina leith (Meitheamh 2018)

• Obair COGG agus Fhoras na Gaeilge chun
téacsleabhair agus tacaíocht don Ghaeloideachas,
don oideachas Gaeltachta agus do mhúineadh na
Gaeilge i scoileanna meáin Bhéarla a sheachadadh

• Sraith áiseanna digiteacha curtha ar fáil ag Foras na
Gaeilge le tacú le Séideán Sí

• Teagasc na Gaeilge i thart ar 40 ollscoil idirnáisiúnta
maoinithe ag RCOG

Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht

• An Próiseas Pleanála Teanga faoi lán seoil

• An Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga de chuid na
Roinne– idir chúnamh reatha agus caipitil á riar ar
leas an phróisis pleanála teanga agus an Pholasaí
don Oideachas Gaeltachta araon

• Scéimeanna éagsúla, lena náirítear Scéim na
bhFoghlaimeoirí Gaeilge, Scéim na gCúntóirí Teanga
agus Scéim na gCampaí Samhraidh Gaeilge, chomh
maith le maoiniú chun cúrsaí tríú leibhéal a chur ar
fáil i gceantair Ghaeltachta agus maoiniú caipitil
d'fhorbairt agus do chothabháil áiseanna éagsúla
teangalárnaithe pobail sa Ghaeltacht

• Cúnamh caipitil agus reatha á riar ag Údarás na
Gaeltachta ar bhonn leanúnach ar mhaithe le
gnóthaí fostaíochta agus forbartha pobail a chur
chun cinn

Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag Cur na Teanga ar
Aghaidh – Idirghabháil go Luath

• Pacáiste Tacaíochta Teanga á dháileadh ar
theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge, nó a
dteastaíonn uathu é sin a dhéanamh, agus ábhar
feasachta ina leith á scaipeadh trí sheirbhísí
ábhartha de chuid FSS

• Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh ag gníomhú i gCois
Fharraige, sa Cheathrú Rua agus i gCorca Dhuibhne

• Comhar Naíonraí na Gaeltachta agus an eagraíocht
Tuismitheoirí na Gaeltachta ag feidhmiú le tacaíocht
ón Stát

• Straitéis á forbairt ag Glór na nGael le tacú le
húsáid na Gaeilge sa teaghlach. Tá an scéim
phíolótach, Teanga Tí, ar siúl ag Glór na nGael faoi
láthair agus tacaíocht á cur ar fáil do theaghlaigh le
labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc theaghlaigh
an scoilphobail

Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal

• Clár cuimsitheach oiliúna Gaeilge á chur i bhfeidhm
san earnáil phoiblí

• Ionad Gaeilge Thamhlachta á fhorbairt le tacaíocht
ón RCOG

• Tacaíocht RCOG, an Údaráis agus an Fhorais don
earnáil dheonach

• Féile Oireachtas na Samhna faoi stiúir Oireachtas
na Gaeilge

• Féile Sheachtain na Gaeilge, faoi stiúir Chonradh na
Gaeilge, ag tabhairt na teanga do phobal níos
leithne

• Glór na nGael, Oireachtas na Gaeilge, Cumann na
bhFiann agus Gael Linn ag tacú le pobail Ghaeilge
ar fud na tíre
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Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana

• Suíomh tairsí na Gaeilge, PEIG (www.peig.ie), faoi
lán seoil

• Bailiúchán na Scol de chuid Chnuasach Bhéaloideas
Éireann ar fáil ar líne mar chuid den Chomóradh ar
Éirí Amach na Cásca 1916

Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht

• Plean Gaeilge agus Gníomh Digiteach RTÉ á gcur i
bhfeidhm

• Plean Digiteach don Ghaeilge á fhorbairt

• Aip Raidió Gaeilge RTÉ forbartha

• Seirbhísí ar ardchaighdeán á dtabhairt ag RTÉ
Raidió na Gaeltachta, TG4, Raidió na Life, Raidió Rí
Rá agus Raidió Fáilte

• Nuachtán ar líne (www.tuairisc.ie) agus irisí ar líne
(www.comhar.ie agus www.nos.ie) ag feidhmiú le
tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge

• www.abair.ie, sintéiseoir téacsgohurlabhra don
Ghaeilge a bheidh ar fáil saor in aisce don phobal, á
fhorbairt ag Coláiste na Tríonóide, BÁC

• Fáilte ar Líne, tionscnamh nua foghlama ar líne ar
feadh an tsaoil ar an nGaeilge agus ar an gcultúr
Gaelach, forbartha agus os cionn 20,000 duine ar
fud na cruinne ag glacadh páirte ann

• Clár TechSpace ar bun i gCúige Connacht agus i
gCúige Mumhan

• Córas aistriúcháin ríomhchuidithe don Ghaeilge
forbartha ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
(OCBÁC) do RCOG

Réimse Gnímh 6: Foclóirí

• An foclóir nua BéarlaGaeilge ar líne forbartha ag
Foras na Gaeilge, www.focloir.ie, agus aip curtha ar
fáil

• Leaganacha digiteacha d’fhoclóirí de Bhaldraithe
agus Uí Dhónaill agus den fhoclóir aonteangach
Gaeilge (An Foclóir Beag) forbartha agus curtha ar
líne ag Foras na Gaeilge. Suíomh idirlín,
www.teanglann.ie, forbartha agus aip curtha ar fáil
chomh maith

• LEX, togra a ghineann téarmaíocht don AE, faoi lán
seoil

• www.tearma.ie, an bunachar náisiúnta
téarmaíochta Gaeilge atá forbartha ag Foras na
Gaeilge i bpáirt le Fiontar agus Scoil na Gaeilge,
OCBÁC, curtha ar fáil ar líne

• Foclóir Stairiúil na Gaeilge á fhorbairt ag Acadamh
Ríoga na hÉireann

Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas

• Acht na Gaeltachta 2012 á chur i bhfeidhm

• Deireadh á chur leis an maolú don Ghaeilge san
Aontas Eorpach ag deireadh 2021

• An tAcht um Thithe an Oireachtais (Leasú), 2011 i
bhfeidhm – gníomh a chuir an Caighdeán Oifigiúil
faoi chúram Thithe an Oireachtais agus dhá
athbhreithniú déanta air ó shin

Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta

• Údarás na Gaeltachta ag cruthú thart ar 500 post in
aghaidh na bliana

• Foras na Gaeilge ag cur tacaíochta ar fáil don
earnáil foilsitheoireachta neamhspleáiche

• Glór na nGael ag cur tacaíochta ar fáil do bhunú
agus forbairt tionscadal eacnamaíochta

• QMharc Gnó le Gaeilge – Córas Creidiúnaithe
forbartha ag Foras na Gaeilge do rannpháirtithe na
hearnála gnó chun aitheantas a ghnóthú as leibhéal
agus caighdeán an dátheangachais a thairiscint do
chustaiméirí

• Foras na Gaeilge, GaelTaca i gCorcaigh, Gaillimh le
Gaeilge agus Gnó Mhaigh Eo ag cur na Gaeilge
chun cinn san earnáil ghnó
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1.3.1. Cúlra an Phlean Gníomhaíochta
Chun tuiscint cheart a fháil ar an treo ina bhfuiltear ag
dul anois i leith chur chun cinn na Gaeilge, is gá súil siar
a chaitheamh ar cárbh as ar eascair an Plean
Gníomhaíochta seo.

1.3.1.1. Staid Reatha na Gaeilge 

Ainneoin go léiríonn torthaí an Daonáirimh gur tháinig
laghdú beag ar an líon daoine a labhraíonn Gaeilge i
gcomparáid le torthaí 2011, is ábhar misnigh é gur
léirigh na torthaí go raibh ar chumas breis is 1.76 milliún
duine a bhí 3 bliana d'aois agus os a chionn an Ghaeilge
a labhairt in 2016. I dtaca le ceantair Ghaeltachta, is
cúis imní é go léirítear sna torthaí gur tháinig laghdú arís
ar dhaonra iomlán na Gaeltachta ó 96,628 sa bhliain
2011 go 96,090 in 2016. Is cúis imní é freisin gur thit
líon iomlán na gcainteoirí Gaeilge i gceantair
Ghaeltachta 11.2% idir 2011 agus 2016. Léirítear sa
tábla thíos an tathrú atá tagtha ar líon na gcainteoirí sa
Ghaeltacht de réir contae ó Dhaonáireamh 2011 go
2016.

1.3.1.2. Próiseas comhairliúcháin

Ós rud é go raibh an Straitéis cúig bliana ar an bhfód ag
deireadh 2015, agus mar chuid de Phlean Athnuachana
na Státseirbhíse, eagraíodh Díospóireacht Oscailte ar
Pholasaí faoin Straitéis i mí na Nollag 2015. Ba é an
phríomhaidhm a bhí leis sin ná aiseolas a fháil ar an
méid a bhí déanta go dtí sin maidir le cur i bhfeidhm na
Straitéise, chomh maith le breathnú chun cinn ar na
tosaíochtaí ina leith don tréimhse cúig bliana chun
tosaigh. Mar chuid den phróiseas sin, reáchtáladh sraith

cruinnithe phoiblí ag an am agus lorgaíodh aighneachtaí
scríofa ón bpobal agus ó pháirtithe leasmhara araon.

D’fhostaigh an Roinn Acadamh na hOllscolaíochta
Gaeilge OÉG chun tuarascáil a ullmhú ina leagtar amach
príomhchonclúidí an phróisis comhairliúcháin agus ina
sainaithnítear príomhthosaíochtaí straitéiseacha. 

Ó shin i leith, ghlac RCOG páirt i bplé mionsonraithe le
raon leathan príomhpháirtithe leasmhara, lena náirítear
An Roinn Oideachas agus Scileanna (ROS); An Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ); An Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA); Údarás na Gaeltachta
agus Foras na Gaeilge, i dtaca le réimse príomhchuspóirí
agus príomhghníomhaíochtaí a chuirfidh dlús le cur i
bhfeidhm na Straitéise as seo go ceann 5 bliana chun
tacú leis an teanga.

1.3.1.3. Comhthéacs Polasaí

Dar ndóigh, ó foilsíodh í i mí na Nollag 2010, is í an
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 bunchloch
pholasaí an Rialtais i leith na Gaeilge. Sa chomhthéacs
sin, chun tacaíocht a chinntiú do chothabháil agus
d’fhorbairt na Gaeilge mar theanga pobail agus
teaghlaigh sa Ghaeltacht agus go ginearálta lasmuigh
den Ghaeltacht, tá cur i bhfeidhm na Straitéise
aitheanta mar phríomhthosaíocht sa Chlár do Rialtas
Comhpháirtíochta, a foilsíodh in 2016.

Tionscadal Éire 2040

Anuas air sin, tá tagairt shonrach déanta don Ghaeilge,
don Ghaeltacht agus do na hoileáin sa Chreat Náisiúnta
Pleanála agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018–
2027 a foilsíodh le gairid faoi Thionscadal Éire 2040. 
Tá mír ann féin tiomnaithe dóibh, a chlúdaíonn gnéithe
ar nós na Pleanála Teanga don Ghaeltacht, Údarás na
Gaeltachta agus infheistíocht sna Líonraí Gaeilge agus
sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta.

Tá beartaithe go ndéanfaidh an Rialtas infheistíocht
chaipitil €178m san earnáil as seo go ceann 10 mbliana.
Clúdaíonn sé seo:

• infheistíocht €105m ag Údarás na Gaeltachta i
gcruthú fostaíochta; 

• infheistíocht €33m mar bhonn taca do Phróiseas
Pleanála Teanga na Gaeltachta;

• infheistíocht €13m i Líonraí Gaeilge agus i mBailte
Seirbhíse Gaeltachta; agus

• infheistíocht €27m in infreastruchtúr oileánda.

Contae 2011 2016 Athrú %
Gaeltacht
Chorcaí 982 872 110 11.20%

Gaeltacht
Dhún na nGall 7,047 5,929 1,118 15.86%

Gaeltacht 
na Gaillimhe 10,721 10,091 630 5.88%

Gaeltacht
Chiarraí 2,501 2,049 452 18.07%

Gaeltacht
Mhaigh Eo 1,172 895 277 23.63%

Gaeltacht 
na Mí 314 283 31 9.87%

Gaeltacht
Phort Láirge 438 467 29 6.62%

Iomlán 23,175 20,586 2,589 11.17%

1.3. FORLÉARGAS AR AN BPLEAN 
  GNÍOMHAÍOCHTA
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Cuirfidh an infheistíocht seo bonn faoin obair
thábhachtach atá ar bun ag an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta chun Straitéis 20 Bliain an
Rialtais don Ghaeilge a chur i bhfeidhm. 

Mar sin, agus an Plean Gníomhaíochta ag teacht le
cuspóirí na Straitéise, is léir go bhfuil sé ag teacht
chomh maith le réimse leathan polasaithe agus cláir
Rialtais – amhail Tionscadal Éire 2040 agus an Clár do
Rialtas Comhpháirtíochta, mar atá luaite thuas; An
Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe i leith
buntáistí eacnamaíocha do cheantair Ghaeltachta; agus
Clár Éire Ildánach i leith tacaíocht a thabhairt
d’ealaíontóirí agus do na healaíona cruthaitheacha trí
mheán na Gaeilge agus an Ghaeilge a chur chun cinn,
go ginearálta, mar chuid lárnach dár gcultúr.

1.3.2. Cén chúis atá leis an bPlean
Gníomhaíochta? 
Aithnítear, cé go bhfuil go leor déanta cheana féin ó
thaobh na Straitéise go dtí seo, go bhfuil go leor fós le
déanamh chun na cuspóirí sonracha atá leagtha síos inti
a bhaint amach. Mar a luadh, bhí fíoreaspa acmhainní
ann  idir acmhainní daonna agus acmhainní airgeadais 
do chur i bhfeidhm na Straitéise ón uair a foilsíodh í, rud
a chuir an tionscadal uaillmhianach seo faoi
mhíbhuntáiste ón tús. 

Leagtar amach sa Phlean raon gníomhaíochtaí aontaithe
a chuirfear i bhfeidhm sa tréimhse ó 2018 go 2022
chun tacú le dlús a chur le cuspóirí na Straitéise 20
Bliain don Ghaeilge a bhaint amach. Leagtar amach cur
chuige athbhreithnithe sa Phlean freisin maidir le
monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus chun
cuntasacht níos fearr a sholáthar.

Dar ndóigh, athraíonn rudaí go síoraí seasta agus tá
cúrsaí bogtha ar aghaidh in Éirinn ón am a foilsíodh an
Straitéis ag deireadh 2010, gnóthaí Gaeilge san
áireamh. Mar sin, ag tógáil san áireamh na tacaíochtaí
agus na hacmhainní breise a bheidh ar fáil faoi
Thionscadal Éire 2040, chomh maith le tograí eile an
Rialtais, tá sé in am anois cur chuige cothrom le dáta
agus réamhghníomhach a chur i bhfeidhm i leith
chuspóirí na Straitéise a bhaint amach. Tá sé in am díriú
an athuair ar an mórphictiúr sin, agus aghaidh a
thabhairt ar na laigí agus na láidreachtaí a bhí sa chur
chuige go dtí seo. 

Ní mór na hathruithe atá tagtha ar Éirinn go ginearálta,
agus ar an nGaeilge, ón uair a foilsíodh an Straitéis, a
chur san áireamh. Agus as sin uile, ag féachaint le súile
úra ar chuspóirí na Straitéise, tá sé in am
gníomhaíochtaí sonracha a aithint agus a leagan síos. 
Ní mór eagraíochtaí sonracha a bheith luaite le cur i
bhfeidhm na ngníomhaíochtaí sin agus amscálaí
sonracha luaite leo chomh maith, chun a chinntiú go
mbainfear na cuspóirí uile amach.

Agus is é sin go díreach atá déanta sa cháipéis seo. 
Is cúis bhróid don Rialtas é an méid atá bainte amach
agus á bhaint amach faoin Straitéis 20 Bliain don
Ghaeilge faoi na cúinsí ina rabhthas ag feidhmiú le
seacht mbliana anuas. Ach is gá a threisiú nach Straitéis
seacht mbliana í, ach Straitéis 20 Bliain, agus tá sé in am
anois an chéad chaibidil eile di a mhúscailt.

1.3.3. Aidhm an Phlean Gníomhaíochta 
Is é príomhaidhm an Phlean Gníomhaíochta seo
tosaíochtaí sonracha straitéiseacha a shainaithint i leith
chur chun cinn na Gaeilge, agus cuspóirí sonracha na
Straitéise a bhaint amach do na chéad chúig bliana eile
amach romhainn. I measc phríomhaidhmeanna agus
phríomhchuspóirí an Plean Gníomhaíochta, tá: 

• Creat níos comhtháite agus níos cuimsithí a chur ar
fáil a thacóidh le cur i bhfeidhm na Straitéise agus a
bheidh dírithe ar ghníomhaíochtaí a bhfuil am
sonrach ag baint leo agus a chuirfear i bhfeidhm sna
cúig bliana as seo go 2022. 

• Rannpháirtíocht níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí
le cuspóirí foriomlána Rialtais i leith na Gaeilge a
chothú i gcomhthéacs na Straitéise 20 Bliain don
Ghaeilge ag leibhéal na Roinne, eagraíochta
neamhrialtais agus pobail. 

• Forbairt bhreise a dhéanamh ar chomhúinéireacht,
comhfhreagracht agus cuntasacht ar fud an Rialtais
agus ag leibhéal gníomhaireachta agus eagraíochta
neamhrialtais i dtaca leis an Straitéis agus na
gníomhaíochtaí a leagtar amach sa Phlean
Gníomhaíochta.

• Tuiscint agus ceangal níos fearr a chur chun cinn idir
pleananna oibre gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí
ábhartha agus an Plean Gníomhaíochta agus, dá réir,
an Straitéis uileghabhálach 20 Bliain. 

Níl aon amhras faoi ach go mbeidh cur i bhfeidhm an
Phlean seo lárnach agus ríthábhachtach, ní hamháin ó
thaobh cuspóirí sonracha na Straitéise a bhaint amach,
ach ó thaobh inmharthanacht na Gaeilge féin. Sa
chomhthéacs sin, is cinnte go mbeidh an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta ag tabhairt faoi chur i
bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta seo le hathbheocht
agus dúthracht as an nua. 

Tá sé mar aidhm ag an Roinn go mbeidh an Plean
Gníomhaíochta seo á úsáid mar phointe tagartha ag
gach aon pháirtí leasmhar Gaeilge as seo go ceann cúig
bliana. Beidh an Roinn, le tacaíocht go príomha ón
Roinn Oideachais agus Scileanna, ón Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige, ó Údarás na Gaeltachta, ó Fhoras na
Gaeilge agus, dár ndóigh, ó na ceanneagraíochtaí
éagsúla go léir, ag cur a cuid fuinnimh uile isteach sa
tasc atá roimpi leanúint leis an obair thábhachtach seo
sna blianta atá amach romhainn. Dar ndóigh, tá ról
tábhachtach le himirt ag pobal na Gaeilge agus na
Gaeltachta i dtaca le spriocanna na Straitéise a bhaint
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amach chomh maith. Is ag obair i gcomhar lena chéile is
fearr a bhainfear torthaí dearfacha amach, le súil go
mbeidh rath ar an iarracht trí chéile.

In éineacht leis an raon leathan de bhearta a chuirfear
ar bun agus atá rianaithe sna réimsí gnímh faoi leith,
leanfaidh na Ranna, na gníomhaireachtaí agus na
heagraíochtaí a fheidhmíonn faoina scáth ag riar cláir
oibre dá gcuid féin a thacaíonn go díreach nó go
hindíreach le fíorú aidhmeanna na Straitéise.

1.3.4. Príomhghnéithe an Phlean
Gníomhaíochta
Is é ceann de phríomhtheachtaireachtaí an Phlean
Gníomhaíochta seo gur teanga bheo, fhuinniúil,
chruthaitheach í an Ghaeilge atá lárnach dár
bhféiniúlacht náisiúnta. Chuige sin, beidh leis an bPlean
Gníomhaíochta seo, cur chuige feiceálach, comhtháite
agus comhordaithe trasRialtais i leith chur i bhfeidhm
na Straitéise. 

1.3.4.1. Leagan Amach

Tá an Plean Gníomhaíochta leagtha amach de réir na 9
réimse gnímh a bhí sa bhuncháipéis Straitéise. Is iad seo
a leanas na réimsí gnímh:

Réimse Gnímh 1:    Oideachas

Réimse Gnímh 2:     An Ghaeltacht

Réimse Gnímh 3:    An Teaghlach ag Cur na Teanga 
                                 ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath

Réimse Gnímh 4:     Riarachán, Seirbhísí agus Pobal 

Réimse Gnímh 5:     Na Meáin agus an Teicneolaíocht

Réimse Gnímh 6:     Foclóirí

Réimse Gnímh 7:     Reachtaíocht agus Stádas

Réimse Gnímh 8:     Saol Eacnamaíochta

Réimse Gnímh 9:     Tionscnaimh Leathana
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RÉIMSE GNÍMH 1

OIDEACHAS



2.1.1. Réamhrá
Ina Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2018, tá sé
deimhnithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go
leanfaidh sí ag cur lena rannpháirtíocht leis an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun dul chun
cinn a dhéanamh ar na gnéithe oideachais den Straitéis
20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030. Go sonrach, tá ról
suntasach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i
bhfíorú na gcuspóirí seo a leanas mar atá leagtha amach
sa Straitéis:

Cuspóir 4: Tabharfar tacaíocht ar leith don Ghaeltacht
mar cheantar labhartha Gaeilge.

Cuspóir 5: Déanfar an Ghaeilge a theagasc mar ábhar
riachtanach ó leibhéal na bunscoile go
leibhéal na hArdteistiméireachta. Cuirfidh
an curaclam ar chumas na ndaltaí an
Ghaeilge a labhairt agus a scríobh go
cruinn, chomh maith le tuiscint a thabhairt
dóibh ar fhiúntas na teanga dúinn mar
phobal. Chun na críche seo, déanfar
infheistíocht fheabhsaithe i bhforbairt
phroifisiúnta agus i dtacaíocht leanúnach
do mhúinteoirí agus i soláthar téacsleabhar
agus acmhainní. Cuirfear tacaíocht ar fáil
chomh maith do mhodhanna nuálacha
teagaisc agus foghlama.

Cuspóir 6: Cuirfear oideachas lánGhaeilge ar
ardchaighdeán ar fáil do dhaltaí scoile arb é
mian a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí é.
Leanfar leis an tacaíocht do
Ghaelscoileanna ag leibhéal na bunscoile
agus déanfar forbairt ar sholáthar lán
Ghaeilge ag leibhéal na hiarbhunscoile
chun freastal ar éileamh de réir mar is gá.

Cuspóir 7:  Leanfar leis an tacaíocht a thugtar don
réamhscolaíocht Ghaeilge agus déanfar
breis forbartha ar an gcóras oideachais tríú
leibhéal trí mheán na Gaeilge.

2.1.1.1. Oideachas sa Ghaeltacht

Mar aitheantas do thábhacht shainiúil an oideachais i
dtacú leis an nGaeilge mar theanga labhartha sa
Ghaeltacht, d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus
Scileanna a Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017
2022 i mí Dheireadh Fómhair 2016. Bunaíodh an
tAonad um Oideachas Gaeltachta sa Roinn agus tá tús
curtha le réimse leathan gníomhaíochtaí mar chuid
d’fheidhmiú an Pholasaí. 

De bhun Chiorcláin 0033/2017 agus 0034/2017 na
Roinne Oideachais agus Scileanna ina leagtar amach na
riachtanais le haghaidh Scéim Aitheantais Scoileanna
Gaeltachta, fuair an Roinn líon suntasach léirithe suime
ó scoileanna ag lorg aitheantais mar Scoileanna
Gaeltachta a sholáthraíonn oideachas ar ardchaighdeán
trí Ghaeilge. Mar chuid den phróiseas cinnteoireachta
seo, chomhoibrigh scoileanna le grúpaí áitiúla pleanála
teanga agus d’fhorbair siad a bpleananna
gníomhaíochta féin chun feabhas a chur chun cinn i
dtaca le critéir shonracha theangabhunaithe, lena n
áirítear feidhmiú an lántumtha i ranganna na naíonán.
Tá sé mar aidhm ag an bPolasaí chomh maith leathnú a
dhéanamh ar fhoghlaim na Gaeilge ag an dara leibhéal
trí ghluaiseacht i dtreo chur chuige lántumtha ina
mhúinfear na hábhair uile, seachas an Béarla agus
teangacha eile, trí Ghaeilge. Beidh leithdháileadh na n
acmhainní breise ar scoileanna faoi réir na bpleananna
gníomhaíochta seo a bheith curtha faoi bhráid na
Roinne agus a bheith athbhreithnithe agus ceadaithe ag
an Roinn. Tá tús curtha le soláthar cuairteanna
comhairleacha ag an gCigireacht agus le soláthar
tacaíochtaí breise do scoilphobail i leith forbairt
ghairmiúil leanúnach (FGL) chun tacú le pleanáil
gníomhaíochta na scoileanna i leith próisis feabhais.
Leanfar, thar shaolré an Pholasaí, leis an réimse
tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do na scoileanna sin a
iarrann aitheantas mar scoil Ghaeltachta, faoi réir
acmhainní a bheith ar fáil. 

2.1.1.2. Páirttumadh

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna i mbun forbairt a
dhéanamh ar pháipéar scóipe ar fhéidearthacht na
Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT)
chun tacú le foghlaim na Gaeilge ag leibhéal bunscoile
agus iarbhunscoile. Aithneofar sa pháipéar an moladh
sa Churaclam Teanga Bunscoile go mbainfear úsáid as
FCÁT i réimsí éagsúla ábhair agus go mbreathnófar ar
eispéireas an pháirttumtha mar rud a bhfuil antairbhe
ag baint leis d’fhoghlaimeoirí ag gach leibhéal
oideachais. Chun clár rathúil FCÁT a sheachadadh, is gá
ullmhúchán cuimsitheach a dhéanamh ag leibhéal an
chórais agus na scoile, go háirithe i réimse na hoiliúna
do mhúinteoirí. Ó tharla gur modheolaíocht é FCÁT ar
tearc an taighde atá déanta air den chuid is mó i
gcomhthéacs an teagaisc agus na foghlama trí Ghaeilge,
teastaíonn tuilleadh taighde a dhéanamh ina leith. Sa
chéad tréimhse eile cúig bliana, brúfaidh an Roinn
Oideachais agus Scileanna úsáid thrialach as FCÁT chun
cinn i roinnt scoileanna de réir Déanann Teangacha
Nasc: Straitéis na hÉireann do Theangacha Iasachta san
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Oideachas 2017–2026 de chuid na Roinne. Beidh an
úsáid thrialach seo as FCÁT mar bhonn eolais chun
pleanáil a dhéanamh ar fheidhmiú féideartha
príomhshrutha sa tréimhse idir an meántéarma agus an
fadtéarma.

2.1.1.3. Curaclam

Tá réimse forbairtí curaclaim le déanaí ann, ag leibhéal
bunscoile agus iarbhunscoile, a bhfuiltear ag súil leis go
nimreoidh siad tionchar dearfach ar eispéireas
foghlama Gaeilge daoine óga ar an scoil.

Ag leibhéal bunscoile, tugadh an Curaclam Teanga
Bunscoile (CTB) isteach in 2015 agus tá gné na teanga
labhartha á seachadadh chuig gach dalta ó naíonáin
shóisearacha go rang a dó ó mhí Mheán Fómhair 2017.
Is ar an teanga labhartha a dhírigh an chéad chéim den
tacaíocht i leith forbartha gairmiúla leanúnaí agus
cuireadh tacaíocht FGL ar fáil do gach scoil maidir le
gnéithe léitheoireachta agus scríbhneoireachta an
churaclaim le linn na scoilbhliana 2017–2018, agus
cuirfear tús leis an bhfeidhmiú iomlán den CTB ó rang
na naíonán go rang a dó ó mhí Mheán Fómhair 2018. 

Tá obair leanúnach ar siúl i dtaca le forbairt an CTB do
ranganna a trí go dtí a sé agus táthar ag súil leis go
mbeidh sé seo réidh do scoileanna faoi dheireadh 2018,
agus tús á chur lena fheidhmiú i mí Mheán Fómhair
2019. Is é an taighde is deireanaí sa teagasc agus san
fhoghlaim teanga atá mar bhonn eolais don CTB. Ag
croílár an CTB, tá an coincheap go bhfuil scileanna
teanga inaistrithe ó theanga amháin go teanga eile,
agus de réir mar a fheiceann leanaí na naisc idir an
Béarla agus an Ghaeilge, tuigfidh siad go bhfuil an méid
a fhoghlaimíonn siad ina chabhair agus iad ag foghlaim
na teanga eile. 

Ag leibhéal iarbhunscoile, mar chuid den tSraith
Shóisearach nua atá á tabhairt isteach ar shlí chéimiúil,
cuireadh tús le dhá shonrúchán nua a fheidhmiú don
tSraith Shóisearach Ghaeilge (T1 do scoileanna a
fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus T2 do
scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla) i mí
Mheán Fómhair 2017. Tá sé mar sprioc ag na
sonrúcháin don Ghaeilge, cur ar chumas na ndaltaí
cumarsáid a dhéanamh ar mhodh éifeachtach,
idirghníomhach agus muiníneach i dtimpeallachtaí
foirmiúla agus neamhfhoirmiúla sa phobal teanga. 
Den chéad uair, tá soláthar curaclaim ar leithligh
Gaeilge á dhéanamh do dhaltaí i scoileanna Gaeltachta
agus scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.
Aithnítear i sonrúchán T1 an tírdhreach éagsúil
teangeolaíoch i limistéir Ghaeltachta agus tacaíonn sé
leis an gcainteoir dúchais Gaeilge agus leis an
bhfoghlaimeoir Gaeilge trí fhoráil a dhéanamh
d’eispéiris fheabhsaithe foghlama teanga a chuirfidh ar
a gcumas a scileanna teanga a fheabhsú agus éirí de
bheith ina núsáideoirí gníomhacha teanga ina bpobal. 

Agus na sonrúcháin don Ghaeilge sa tSraith
Shóisearach Nua á bhfeidhmiú anois i ngach scoil,
cuirfear tús go luath le forbairt ar chláir éagsúlaithe
staidéir sraithe sinsearaí den chineál céanna do dhaltaí
Gaeilge sa tsraith shinsearach mar chuid d’athbhreithniú
foriomlán ar an tsraith shinsearach agus de réir mar a
tugadh gealltanas dó sa Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta. Mar ullmhúchán dó seo, thug an CNCM
faoi athbhreithniú ar an bhforáil reatha tar éis leasuithe
a rinneadh in 2012 don chur chuige measúnaithe.

Gné de rannpháirtíocht scoláirí i staidéar na Gaeilge a
thrasnaíonn an dá earnáil is ea an rochtain a bhíonn acu
ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge i gcásanna teoranta
agus eisceachtúla. Tá tuarascáil taighde réitithe ar na
nósanna imeachta agus próisis a thagann i gceist maidir
le cur i bhfeidhm na gCiorclán reatha a rialaíonn an
chaoi a mbronntar díolúintí ó staidéar na Gaeilge ar
scoláirí (M10/94 agus M12/96). Tá comhairliúchán
beartaithe chun tuairimí na bpáirtithe leasmhara a
bhailiú agus chun polasaí ina leith seo san am atá
romhainn a threorú.

2.1.1.4. Measúnú

Ag leibhéal bunscoile, leagtar amach sa CTB torthaí
soiléire foghlama atá le baint amach ag daltaí ag na
leibhéil éagsúla ranga i réimsí na teanga labhartha, na
léitheoireachta agus na scríbhneoireachta. Gach bliain,
déanann gach dalta i ranganna 2, 4 agus 6 i
dtimpeallacht ina bhfeidhmítear trí mheán na Gaeilge,
trialacha caighdeánaithe de réir Chiorclán 0056/2011
agus de réir Litearthacht agus Uimhearthacht don
Fhoghlaim agus don Saol: An Straitéis Náisiúnta chun
Litearthacht agus Uimhearthacht a Fheabhsú i measc
Leanaí agus Daoine Óga 2011–2020. Is sa seomra
ranga atá measúnú ar inniúlacht i scoileanna a
fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla bunaithe agus
léirítear ó thorthaí meastóireachtaí curaclaim Gaeilge, a
tugadh isteach in 2016, go bhfuil anéagsúlacht i measc
na scoileanna sa chur chuige i leith an mheasúnaithe
san earnáil seo.

Ag leibhéal iarbhunscoile, tá sonrúcháin na Sraithe
Sóisearaí Nua don Ghaeilge (T1 & T2) á bhfeidhmiú i
ngach rang chéad bhliana ó mhí Mheán Fómhair 2017,
agus foráiltear faoi na sonrúcháin do chothromas níos
fearr idir daltaí trí ghné lárnach den eispéireas foghlama
Gaeilge dúinn uile a dhéanamh as an measúnú ar
scileanna labhartha teanga. Beidh an deis ag na daltaí
seo anois tasc labhartha cumarsáide a chur i gcrích ar
léiriú níos dílse é ar a suimeanna féin agus ar a leibhéal
inniúlachta agus cuireann sé béim leanúnach ar an
teanga labhartha ón gcéad bhliain go dtí an tríú bliain. Is
i bhfómhar 2020 a bhronnfar Próifíl Ghnóthachtála na
Sraithe Sóisearaí, a mbeidh gnóthachtáil sa Ghaeilge
san áireamh ann, don chéad uair. Sa tsraith shinsearach,
bainfear úsáid as an léargas ar eispéireas agus ar
thuairimí iad siúd a raibh tionchar ag na mionathruithe
do Scrúdú Béil Gaeilge 2012 mar bhonn eolais don
chúrsa athbhreithnithe.
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2.1.1.5. Oiliúint Múinteoirí

Tá feidhmiú rathúil na gcuraclam nua ag brath ar
dheacrachtaí a shárú i dtaca le teagasc agus foghlaim na
Gaeilge thar gach leibhéal den chóras oideachais. Mar a
shonraigh an Roinn Oideachais agus Scileanna roimhe
seo, tá sé ríthábhachtach an lucht teagaisc a ghiniúint
chun cuspóirí a bhaint amach i dtaca le hinniúlacht sa
Ghaeilge agus is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an
comhlacht reachtúil atá freagrach as caighdeáin a
chinntiú do ghairm na múinteoireachta agus chun cláir
oiliúna tosaigh múinteoirí a chreidiúnú. I dtuarascáil a
foilsíodh in 2017, ag eascairt as an athbhreithniú
eatramhach ar an Straitéis Litearthachta agus
Uimhearthachta 2011–2020, tá aird tarraingthe ar an
ngá le comhiarrachtaí a dhíriú ar réimse na Gaeilge.
Athdhearbhaíodh an tuairim seo tar éis fhoilsiú
Thuarascáil an Phríomhchigire 2013–2016 ina
sonraítear imní faoi theagasc na Gaeilge. 

Bhain na cláir oiliúna tosaigh múinteoirí leas as
athstruchtúrú, de réir chritéir agus threoirlínte na
Comhairle Múinteoireachta. Ag leibhéal bunscoile, tá
fad curtha le tréimhse an tsocrúcháin Ghaeltachta agus
ardófar an tíosriachtanas iontrála Gaeilge ó H5 go H4
do chláir ag tosú in 2019. Teastaíonn céimeanna eile,
áfach, le soláthar dóthanach céimithe agus múinteoirí a
chinntiú a bhfuil na leibhéil chumais agus inniúlachta
oideolaíocha acu chun freastal ar éileamh an chórais. 

Ag leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile agus i
gcomhthráth le tabhairt isteach na gcuraclam nua, tá
deiseanna dírithe forbartha gairmiúla leanúnaí do
mhúinteoirí ar seirbhís á soláthar ag an tSeirbhís um
Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) agus ag an
tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM). Chomh maith
leis sin, soláthraítear réimse roghanna forbartha
gairmiúla timthrialla gearr agus ar líne trí líonra na
nIonad Oideachais. Dá ainneoin sin, is gá laigí i réimsí
amhail leibhéil chumais agus oideolaíocht a shárú chun
aghaidh a thabhairt ar an bpoitéinseal suntasach
feabhais atá i gcaighdeán teagaisc agus foghlama na
Gaeilge, mar atá tuairiscithe i dTuarascáil an
Phríomhchigire 2013–2016. 

Chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha na
hearnála Gaelscolaíochta, beidh clár máistreachta trí
mheán na Gaeilge á sholáthar ag Coláiste Mhuire gan
Smál ó Mheán Fómhair 2018 ar aghaidh a dhíríonn ar
mhúinteoirí agus ceannairí scoile ar seirbhís i
nGaelscoileanna, Gaelcholáistí agus scoileanna
Gaeltachta. Chomh maith leis seo beidh clár oiliúna
tosaigh múinteoirí trí mheán na Gaeilge á chur ar fáil ag
Institiúid Oideachais Marino ó Mheán Fómhair 2019 ar
aghaidh. 

Chomh maith leis sin, leanfaidh an Roinn Oideachas
agus Scileanna le tacaíocht a thabhairt don leathnú a
rinneadh le déanaí ar líon na nábhar múinteoirí ar an
gclár máistreachta d’oiliúint tosaigh múinteoirí do

mhúinteoirí iarbhunscoile ag OÉ Gaillimh chomh maith
leis an tsraith Ghaeilge den Dioplóma Gairmiúil i
gCeannaireacht Scoile atá á gcomhsholáthar ag OL,
COBÁC agus OÉG.

2.1.1.6. Forbairt agus Soláthar Acmhainní

Déanann an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus
Gaelscolaíochta (COGG) pleanáil agus comhordú ar
sholáthar téacsleabhar agus acmhainní chun tacú leis an
bhfoghlaim agus leis an teagasc trí mheán na Gaeilge.
Tá láidriú déanta chomh maith ar ról COGG i dtaca le
teagasc na Gaeilge ar bhealach níos ginearálta. Tá
méadú déanta ar líon na foirne chun foráil a dhéanamh
d’obair bhreise ag eascairt as an bPolasaí don
Oideachas Gaeltachta agus, mar gheall ar mhaoiniú
breise, is féidir ceardlanna a reáchtáil ar bhonn níos
réigiúnaí agus taighde ábhartha a choimisiúnú. Tá
maoiniú curtha ar fáil chomh maith chun tacú le
soláthar an Chláir Chomhtháite Gaeilge do
bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla i
bPoblacht na hÉireann (do na ranganna uile), clár a
thacóidh le cur i bhfeidhm an Churaclam Teanga
Bunscoile.

2.1.1.7. Soláthar Scoile & Soláthar Múinteoirí don
Oideachas trí Ghaeilge 

Déanfar foráil sa Bhille Oideachais (Ligean Isteach i
Scoileanna), a foilsíodh in 2016 agus atá ag Céim na
Tuarascála, do thiomantacht maidir le reachtaíocht nua
um Ligean Isteach i Scoileanna a fhoilsiú a dhíreoidh ar
réimse saincheisteanna, lena náirítear socruithe le gur
féidir le scoileanna lánGhaeilge tosaíocht iontrála a
thabhairt do pháistí ag a bhfuil an leibhéal cuí líofachta
sa Ghaeilge dá naois acu. 

Ó 2011, tar éis an cinneadh a bheith déanta go
dteastaíonn scoil nua, reáchtáiltear próiseas
pátrúnachta ar leithligh do scoileanna le deimhniú cé
atá leis an scoil a rith. Tá sé ar oscailt do gach comhlacht
pátrúnachta agus pátrúin ionchasacha iarratas a
dhéanamh ar phátrúnacht scoile nua faoin bpróiseas
pátrúnachta. Ag croílár na gcinntí maidir le toradh an
phróisis seo atá tosaíochtaí na dtuismitheoirí i gcás
gach pátrúin, in éineacht le méid na héagsúlachta atá ar
fáil sa limistéar cheana féin. Tugtar machnamh ar leith
don soláthar oideachais trí Ghaeilge mar chuid den
phróiseas seo i dtaca le bunú Gaelscoile nó
Gaelcholáiste, agus féadtar Aonaid LánGhaeilge a
cheadú anois sa chás go léiríonn an próiseas gur dóchúil
go mbeidh Gaelcholáiste féideartha amach anseo. Tá sé
beartaithe, mar chuid den Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta, athbhreithniú a dhéanamh ar Aonaid reatha
in iarbhunscoileanna Gaeltachta.

2.1.1.8. Úsáid na Gaeilge lasmuigh den scoil

Tugtar an deis do dhaoine fásta ar mian leo Gaeilge a
fhoghlaim agus a gcuid Gaeilge a fheabhsú, freastal ar
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chúrsaí arna seachadadh ag Boird Oideachais agus
Oiliúna éagsúla. Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, na Boird Oideachais
& Oiliúna (BOO) agus gníomhaireachtaí ábhartha eile ag
féachaint ar an bpoitéinseal chun an tseirbhís seo a
leathnú agus chun tacú le tuismitheoirí Gaeltachta ar
mian leo a leanaí a thógáil le Gaeilge.

Thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta, déanann Cigireacht na Roinne Oideachais
agus Scileanna meastóireacht ar chaighdeán soláthair
oideachais i sampla de choláistí samhraidh Gaeilge
(Coláistí Gaeilge). Foilsítear tuairiscí a eascraíonn ó na
cuairteanna cigireachta seo agus oibríonn an dá Roinn
le chéile chun coláistí a spreagadh chun aghaidh a
thabhairt ar réimsí ina dteastaíonn feabhas. Déanann na
cigirí monatóireacht ar chaighdeán an tsoláthair i
gCampaí Samhraidh, scéim trína soláthraítear teagasc
agus gníomhaíochtaí eile trí mheán na Gaeilge, ina
bpobal féin, do leanaí ó bhunscoileanna DEIS.

2.1.1.9. Oideachas Luathbhlianta

I bhfianaise thábhacht an ionchuir a fhéadann an
soláthar oideachais luathbhlianta a thabhairt do chumas
agus úsáid teanga i limistéir Ghaeltachta, tá sé
tábhachtach go mbaintear an leas is mó agus is féidir as
féidearthacht na naíonraí tacú le forbairt Gaeilge
foghlaimeoirí óga i limistéir Ghaeltachta. Tá sé
tábhachtach, go háirithe, eispéiris shaibhrithe
tumoideachais sa Ghaeilge a bheith ag leanaí i naíonraí
a thacóidh lena bhforbairt teanga agus lena bhforbairt
oideachasúil i gcoitinne agus lena gcumas páirt
ghníomhach a ghlacadh san oideachas trí Ghaeilge. 

Leis an síneadh ar an soláthar oideachais luathbhlianta
faoin gclár uilíoch Cúram agus Oideachas na Luathóige
(COL) ó bhliain amháin go dhá bhliain ó mhí Mheán
Fómhair 2016, tá feabhas eile tagtha ar an deis do
leanaí a fhreastalaíonn ar naíonraí i limistéir
Ghaeltachta a gcumas sa Ghaeilge a fhorbairt go
leibhéal ard. Dá réir sin, tá an Roinn Oideachais agus
Scileanna tiomanta d’aiseolas a sholáthar maidir le
caighdeán an tsoláthair oideachais luathbhlianta sna
timpeallachtaí seo, chomh maith le cinntiú go bhfuil sé
in ann réimse tacaíochtaí a sholáthar trí mheán na
Gaeilge. Tá an Roinn tiomanta do chomhoibriú
leanúnach idir na Ranna agus gníomhaireachtaí
ábhartha uile. Tá sonraí maidir le breis gníomhaíochtaí
sa réimse seo leagtha amach i Réimse Gnímh 3: An
Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil
go Luath.

2.1.1.10. Ardoideachas

Áiríonn Acht na nOllscoileanna, 1997 ar chuspóirí
Ollscoileanna “teangacha oifigiúla an Stáit a chur chun
cinn, ag féachaint go speisialta do chaomhnú, do chur
chun cinn agus d’úsáid na teanga Gaeilge agus do
chaomhnú agus do chur chun cinn chultúir shainiúla na

hÉireann”. San Acht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006,
sonraítear “Le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh,
beidh aird chuí ag comhlacht ceannais ar chaomhnú, cur
chun cinn agus úsáid na Gaeilge agus ar chaomhnú agus
forbairt an chultúir náisiúnta”. Dá réir sin, tá mórán de na
hInstitiúidí Ardoideachais réamhghníomhach i dtaca le
cur chun cinn na Gaeilge agus i dtaca le taighde a chur i
gcrích atá ábhartha do chur chun cinn, buanú agus
teagasc na teanga, agus taighde ar na cúinsí sóisialta
agus eacnamaíocha sna limistéir Ghaeltachta. 

Is gá don oideachas tríú leibhéal trí mheán na Gaeilge a
bheith ar ardchaighdeán, go ndéantar é a sheachadadh
ar bhealach straitéiseach agus comhordaithe agus go
bhforálfadh sé do réimse éagsúil disciplíní mar fhreagra
do riachtanais an mhargaidh do chéimithe atá
cumasach sa teanga agus a bhfuil sainscileanna ar leith
acu. Is comhlachtaí neamhspleácha iad Institiúidí
Ardoideachais agus is í an chomhairle acadúil i ngach
institiúid a rialaíonn na gnóthaí acadúla, lena náirítear
an curaclam a chuirtear ar fáil. 

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge bunaithe in OÉ
Gaillimh agus tá sé cómhaoinithe ag an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG) agus ag an
Údarás um ArdOideachas (ÚAO). Tá réimse clár
fochéime agus iarchéime á thairiscint ag an Acadamh a
sheachadtar trí mheán na Gaeilge ag OÉG, in ionaid
Ghaeltachta agus in ionaid eile forrochtana. Faoi
Réimse Gnímh 1: Oideachas – Oiliúint Múinteoirí, tá
achoimre déanta ar an eolas ar sholáthar clár oiliúna
múinteoirí trí Ghaeilge. Chun taighde agus teagasc ar
ardchaighdeán a chinntiú, tá ríthábhacht ag baint leis an
ngá le dúbailt soláthair a shrianadh do láthair amháin nó
dhá láthair ar a mhéad. 

Faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, tá comhoibriú
leanúnach ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge/Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath (OCBÁC); Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath (COBÁC); agus Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath (CnaT) leis an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta chun forbairtí éagsúla
Gaeilge i réimse theicneolaíocht na faisnéise agus na
cumarsáide  lena náirítear www.ainm.ie, www.abair.ie,
www.logainm.ie agus www.duchas.ie  a thabhairt chun
cinn. Tá Fiontar agus Scoil na Gaeilge, OCBÁC san
áireamh chomh maith i bhforbairt na téarmeolaíochta
nuaaimseartha.

2.1.1.11. An Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge

Is é aidhm an Tionscnaimh Ardscileanna Gaeilge a
chinntiú go mbeidh dóthain daoine cáilithe le scileanna
Gaeilge ar fáil chun freastal ar riachtanais earcaíochta in
Éirinn agus san AE. Faoin scéim seo, cuireann an Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar fáil do
réimse sainchúrsaí tríú leibhéal Gaeilge ar nós
aistriúcháin, ateangaireachta agus dlí. Tá níos mó sonraí
faoin réimse seo leagtha amach i Réimse Gnímh 5: Na
Meáin agus an Teicneolaíocht. 
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Tá an ciste á riar ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta i gcomhpháirt leis an Údarás um Ard
Oideachas (ÚAO). In athbhreithniú ar an tionscnamh
seo in 2015, éilíodh cláir bhreise léinn i nGaeilge agus,
tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar aighneachtaí, tá
maoiniú á chur ar fáil do chúrsaí agus tionscnaimh in
COBÁC; Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (COC); Ollscoil
na hÉireann, Gaillimh (OÉG); Ollscoil Mhá Nuad (OMN);
agus OCBÁC. Tá maoiniú faoin tionscnamh seo á fháil
chomh maith ag cúrsaí a chuireann Óstaí an Rí agus
Gaelchultúr ar fáil. Tugann mórán de na cúrsaí seo deis
do mhic léinn tabhairt faoi shocrúchán Gaeltachta mar
bhealach chun a gcumas a fhorbairt trí thumadh sa
teanga. 

Mar aitheantas ar thionchar na ninstitiúidí tríú leibhéal
ar úsáid teanga i measc mac léinn agus ar a gcumas tacú
le tionscnaimh teanga sa phobal áitiúil, folaíonn an croí
dheontas ón ÚAO foráil speisialta do thionscnaimh a
bhfuil sé mar sprioc acu cur le húsáid na Gaeilge i
measc mac léinn agus ball foirne ollscoileanna agus
coláistí níos lú, lena náirítear tacaíocht Chomhairle
Bhéaloideas Éireann in COBÁC. I measc na dtacaíochtaí
a bhfuil tús curtha leo de bhun maoiniú ón ÚAO, tá
meantóireacht agus oiliúint foirne, ábhair teagaisc i
nGaeilge a fhorbairt, ranganna Gaeilge do mhic léinn,
scoláireachtaí agus dámhachtainí iarchéime, acmhainní
digiteacha, imeachtaí gairme beatha Gaeilge, oiliúint i
scileanna craoltóireachta, seachadadh ábhar/modúl
seachas an Ghaeilge trí mheán na Gaeilge, Brú/Áras na
Gaeilge (árais chónaithe lánGhaeilge ar champais),
Oifigigh Gaeilge a cheapadh, foilseacháin agus suímh
idirlín dhátheangacha, agus cúrsaí Gaeilge do mhic léinn
idirnáisiúnta.

2.1.1.12. Oideachas Tríú Leibhéal Thar Lear

Bunaíodh an ciste 3ú leibhéal thar lear in 2006 chun
teagasc na Gaeilge a chur chun cinn in institiúidí tríú
leibhéal i dtíortha eile. Is iad aidhmeanna an chiste ná
deathoil i leith na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh a
spreagadh agus a chothú lasmuigh d’Éirinn – ar fud na
hEorpa, i Stáit Aontaithe Mheiriceá, i gCeanada agus
níos faide i gcéin – agus ardán a chur ar fáil ionas gur

féidir teacht ar an nGaeilge agus í a chur i lár an aonaigh
mar theanga idirnáisiúnta.

Tugann an cúnamh seo deis chomh maith
d’ollscoileanna Eorpacha, do Choimisiún Fulbright agus
d’Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada
scoláireachtaí a bhronnadh ar mhic léinn chun cuairt a
thabhairt ar Éirinn agus freastal ar chúrsaí Gaeilge sna
ceantair Ghaeltachta le linn an tsamhraidh  in Áras
Mháirtín Uí Chadhain ar an gCeathrú Rua; in Oideas
Gael i nGleann Cholm Cille; agus in Oidhreacht Chorca
Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh ach go háirithe.

Tríd an tionscnamh seo, cruthaítear ardán don Ghaeilge
trínar féidir eolas a chur uirthi ar bhonn idirnáisiúnta.
Cuireann sé go mór le scoláireacht na Gaeilge i measc
an phobail acadúil idirnáisiúnta agus méadaítear stádas
na teanga dá réir. Agus é mar chuspóir ag an Rialtas
Lorg Domhanda na hÉireann a mhéadú faoi dhó idir seo
agus 2025, tá tábhacht ar leith ag baint lenár dteanga,
mar cheann de na teangacha is sine san Eoraip atá fós á
labhairt, agus mar chomhartha nó siombail uathúil den
tír seo, ar féidir í a chur chun cinn ar fud na cruinne.

Tá an ciste oscailte d'iarratais ó institiúidí tríú leibhéal
thar lear ar mian leo cúrsaí Gaeilge a sholáthar mar
chuid dá gclár acadúil. Ní mór go gcuirfí gach iarratas ar
mhaoiniú ó institiúidí 3ú leibhéal lonnaithe i Stáit
Aontaithe Mheiriceá agus i gCeanada trí Choimisiún
Fulbright (CF) (www.fulbright.ie) agus trí Fhondúireacht
Ollscoil Éireann Cheanada (FOÉC) (www.icuf.ie) faoi
seach.

Tá ag éirí go hanmhaith leis an tionscnamh seo agus tá
méadú leanúnach tagtha ar na hiarratais faoin scéim ó
bhliain go bliain. Mar léiriú air sin, tá deontais €1.8m
san iomlán ceadaithe don tréimhse 2016/17 go
2018/19 do bhreis agus 40 ollscoil agus coláiste tríú
leibhéal ar fud an domhain. 

Tá sé i gceist an scéim fhiúntach seo a leathnú amach
níos faide agus go mbeidh an diaspóra, agus daoine a
bhfuil suim acu an Ghaeilge a fhoghlaim, in ann é seo a
dhéanamh ina dtír féin.

RÉIMSE GNÍMH 1: OIDEACHAS  
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2.1.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

OIDEACHAS SA GHAELTACHT

1.1

Déanfar maoirseacht ar fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta ionas go soláthróidh gach scoil atá rannpháirteach
oideachas ar ardchaighdeán trí Ghaeilge dá bhfoghlaimeoirí.
Beidh na príomhréimsí seo san áireamh:

• an deis a thairiscint do gach scoil i limistéir pleanála teanga
Ghaeltachta a bheith rannpháirteach sa Scéim Aitheantais
Scoileanna Gaeltachta

• nascachtaí idir scoileanna agus Coistí Pleanála Teanga a
chothú tríd an Scéim Aitheantais

• nascachtaí idir scoileanna agus naíonraí i limistéir
Ghaeltachta a chothú mar chuid den Scéim Aitheantais 

• cuairteanna comhairleacha agus tacaíochta ón gCigireacht
a chur ar fáil, chomh maith le Forbairt Ghairmiúil
Leanúnach (FGL) bhreise trí COGG i bpáirtíocht le seirbhísí
eile tacaíochta chun tacú leis an tumoideachas i scoileanna
sa Scéim

• tacaíochtaí breise múinteoireachta agus eile a sholáthar, de
réir mar a cheadaítear le hacmhainní, chun tacú le feidhmiú
an oideachais trí Ghaeilge i scoileanna sa Scéim 

• monatóireacht, measúnú agus tuairisciú a dhéanamh ar
éifeachtacht an tsoláthair i scoileanna sa Scéim Aitheantais
Scoileanna Gaeltachta.

ROS
COGG 20182022

1.2
Déanfar athbhreithniú ar sholáthar oideachais na nAonad Lán
Ghaeilge reatha i scoileanna Gaeltachta, mar a bhforáiltear
dóibh sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta.

ROS 20192020

1.3

Cinnteofar go bhfuil an lucht gairme agus na gníomhaireachtaí
uile a oibríonn le scoileanna Gaeltachta i gcáil tacaíochta ag
déanamh teagmhála le pobal na scoile trí mheán na Gaeilge
agus go dtacaíonn siad le cothabháil na Gaeilge mar theanga an
phobail.

ROS
SNSO
SFGM
SSM
CNOS

20182022

1.4

Déanfar moltaí a fhorbairt agus a fheidhmiú le go gcuirfear
roinnt tacaíochtaí idirdhealaithe ar fáil a chabhróidh le
haghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha scoileanna na n
oileán.

ROS
BOO 20182022
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Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

1.5

Leanfar leis an bplean poiblíochta agus cumarsáide a fhorbairt
agus a fheidhmiú le:

• pobal na scoileanna a chur ar an eolas faoin bPolasaí don
Oideachas Gaeltachta 

• na scoileanna nach bhfuil páirteach fós a mhealladh chun
clárú le páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais do
Scoileanna Gaeltachta

• na tacaíochtaí go léir atá ar fáil dóibh a léiriú dóibh ar
bhonn leanúnach

• feasacht a fhorbairt i measc tuismitheoirí agus pobal i
limistéir Ghaeltachta maidir leis an bhfiúntas a bhaineann
leis an teanga, leis an gcultúr Gaelach agus leis an
oideachas trí mheán na Gaeilge ar ardchaighdeán trí
bhileoga eolais do thuismitheoirí, seimineáir agus na meáin
shóisialta.

ROS
RCOG
ÚnaG
FnaG
GO
COGG

20182019

PÁIRTTUMADH

1.6
Cuirfear críoch leis an bpáipéar scóipe ar fheidhmiú na
Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) agus
déanfar plean gníomhaíochta a fhorbairt lena fheidhmiú.

ROS 20182019

1.7
Déanfar píolótú ar fheidhmiú FCÁT mar mhodh chun tacú le
foghlaim na Gaeilge thar na leibhéil réamhscoile, bunscoile
agus iarbhunscoile.

ROS 20192021

CURACLAM

1.8
Rachfar i gcomhairle i dtaobh an dréachtChuraclaim
Teangacha Bunscoile (CTB) do na ranganna láir agus
sinsearacha agus déanfar foráil dá fheidhmiú.

ROS
CNCM
SFGM

2018 ar
aghaidh

1.9 Tacófar le feidhmiú CTB do gach rang trí chlár cuimsitheach
FGL do mhúinteoirí a sholáthar.

ROS
SFGM

Ar bhonn
leanúnach

1.10 Tacófar le daingniú na sonrúchán nua don tSraith Shóisearach
Ghaeilge trí chlár cuimsitheach FGL do mhúinteoirí a sholáthar.

ROS
SSM

Ar bhonn
leanúnach

1.11
Déanfar cúrsaí léinn a fhorbairt do Ghaeilge na sraithe sinsearaí
mar chuid d’athbhreithniú ar an soláthar curaclaim sa tsraith
shinsearach agus déanfar foráil dá seachadadh.

ROS
CNCM

2018 ar
aghaidh
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Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

1.12

Reáchtálfar comhairliúchán, ina gcuirfear san áireamh na cinntí
ó thuarascáil taighde ar bhronnadh díolúintí ó staidéar na
Gaeilge de chuid na Cigireachta, le polasaí sa réimse seo san
am atá romhainn a threorú.

ROS 20182019

MEASÚNÚ

1.13 Foilseofar Treoirlínte Measúnaithe don tSraith Shóisearach
Gaeilge. CNCM 2018

1.14
Déanfar uirlisí agus nósanna imeachta cuí a fhorbairt le
haghaidh measúnú ar an nGaeilge sa tsraith shinsearach de réir
aon athruithe ar na cúrsaí staidéir sa tsraith shinsearach.

CNCM 2018 ar
aghaidh 

OILIÚINT MÚINTEOIRÍ

1.15

Féachfar ar thionchar na gclár athshamhlaithe Oiliúint Tosaigh
Múinteoirí (OTM) do theagasc agus foghlaim na Gaeilge, ag cur
tuarascálacha ábhartha agus aiseolas ó pháirtithe leasmhara
san áireamh, i gcomhthéacs athbhreithniú na Comhairle
Múinteoireachta ar chritéir agus threoirlínte do sholáthróirí
OTM.

CM 2020

1.16

Déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta athbhreithniú ar a
riachtanais chlárúcháin don Ghaeilge, agus súil ar fheidhmiú an
riachtanais do mhúinteoirí Gaeilge fianaise neamhspleách a
sholáthar maidir le cumas i ngach ceann de na cúig scil teanga
ag íosleibhéal B2.2 ar an CTET. Rachaidh an Chomhairle i
gcomhairle leis an Roinn agus cuirfidh sí comhairle ar fáil di de
réir mar is gá.

CM 2020

1.17

Féachfar ar chomhairle a thiocfaidh ón gComhairle
Mhúinteoireachta maidir leis an scéim ‘Iarratasóirí Gaeltachta’
ina gcuirtear oiread agus 10% d’áiteanna sna Coláistí
Oideachais ar leataobh d’iarratasóirí ón nGaeltacht agus
cuirfear aon ghnímh chuí i bhfeidhm.

ROS Ar bhonn
leanúnach

1.18
Leanfar le rochtain ar FGL a sholáthar do mhúinteoirí chun tacú
le feidhmiú an Churaclaim Teanga Bunscoile agus leis na
Sonraíochtaí Nua Sraithe Sóisearaí don Ghaeilge.

ROS
SFGM
SSM

Ar bhonn
leanúnach
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Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

1.19

Tacófar le múinteoirí Gaeilge i ngach timpeallacht breis
forbartha a dhéanamh ar a scileanna ar na bealaí seo:

• eiseamláirí foghlama a fhorbairt, lena náirítear físeáin dea
chleachtais teagaisc agus foghlama

• samhlacha FGL a fhorbairt le fócas ar mhodheolaíochtaí
chun cur chuige cumarsáideacha a fheabhsú agus le fócas
ar thacaíocht ar an aistriú praiticiúil scileanna ag baint
úsáid as an gCuraclam Teanga Bunscoile

• tacaíochtaí scoilbhunaithe a sholáthar a chruthaíonn
deiseanna do shamplaaithris agus breathnóireacht.

ROS
COGG
SFGM
SSM
LCS

Ar bhonn
leanúnach

1.20
Tacófar le scoileanna ó thaobh úsáid an FMS chun feabhas a
chur chun cinn i bhfoghlaim na Gaeilge ag leibhéal an tseomra
ranga agus na scoile uile.

ROS 2018 ar
aghaidh

FORBAIRT AGUS SOLÁTHAR ACMHAINNÍ

1.21

Déanfar forbairt bhreise ar ábhair Séideán Sí, le húsáid i
mbunscoileanna a fheidhmíonn trí Ghaeilge, trí leabhair a
dhigitiú agus leanúint le forbairt ar acmhainní idirghníomhacha,
aipeanna san áireamh, le haghaidh gach ranga.

COGG
FnaG
CNCM

Ar bhonn
leanúnach

1.22
Déanfar sraith nua téacsleabhar a chur ar fáil don Oideachas
Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) i mbunscoileanna a
fheidhmíonn trí Ghaeilge: naíonáin go dtí rang a sé.

COGG 20182019

1.23
Tacófar le forbairt a dhéanamh ar Chlár Luathlitearthachta do
scoileanna Gaeltachta agus do scoileanna a fheidhmíonn trí
Ghaeilge.

COGG
CONM

Ar bhonn
leanúnach

1.24
Déanfar clár teanga a fhorbairt chun tacú le teagasc na Gaeilge
sa Churaclam Teanga Bunscoile (CTB) i scoileanna a
fheidhmíonn trí Bhéarla.

ROS
COGG

2018 ar
aghaidh

1.25

Déanfar téacsleabhair i nGaeilge a chur ar fáil chun tacú le
feidhmiú na nábhar nua de réir mar a thugtar isteach iad ag an
tSraith Shóisearach: Stair, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile,
Matamaitic agus Ceol.

COGG 20182019



PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA  2018-2022

- 33 - 

Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

1.26
Leanfar le forbairt ar acmhainní chun tacú le feidhmiú an
tsonrúcháin T1 don Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i
scoileanna iarbhunscoile a fheidhmíonn trí Ghaeilge.

COGG 20182019

1.27 Forbrófar Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta ar an
Tumoideachas: Táscairí DeaChleachtais.

ROS
COGG 20182019

1.28 Forbrófar Treoir d’Iarbhunscoileanna Gaeltachta ar an
Tumoideachas: Táscairí DeaChleachtais.

ROS
COGG 20182019

1.29
Leanfar le forbairt ar an suíomh idirlín www.cogg.ie mar
thairseach d’acmhainní foghlama agus teagaisc a thacaíonn leis
an oideachas Gaeltachta agus leis an oideachas trí Ghaeilge.

COGG Ar bhonn
leanúnach

1.30

Déanfar tacaíochtaí agus ábhair a sholáthar chun cur ar chumas
scoileanna úsáid a bhaint as féinmheastóireacht scoile mar
mhodh chun cur chun cinn a dhéanamh ar fheabhsú
gnóthachtála Gaeilge na ndaltaí.

ROS 20182022

1.31

Leanfar le tacaíocht a thabhairt don scéim Gaelbhratach, a
bhfuil sé mar aidhm aici deachleachtas a roinnt mar a
bhaineann le cur chun cinn labhairt na Gaeilge agus deiseanna
forbartha ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal.

FnaG 
GL
CnaG
GnaG

20182021

SOLÁTHAR SCOILE & SOLÁTHAR MÚINTEOIRÍ DON 
OIDEACHAS TRÍ GHAEILGE

1.32

Rachfar i gcomhairle leis an gCoimisinéir Teanga i dtaca le
féachaint ar an gcaoi is fearr le foráil a dhéanamh, i bpolasaithe
rollaithe i scoileanna a fheidhmíonn trí Ghaeilge, do leanaí arb í
an Ghaeilge teanga cheannasach an teaghlaigh.

ROS Ar bhonn
leanúnach

1.33

Cruthófar deiseanna do leathnú ar an oideachas trí mheán na
Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht i gcomhthéacs na 42 scoil nua
a bhunófar, agus bunú Gaelscoileanna, Gaelcholáistí agus
Aonaid LánGhaeilge mar chuid den phróiseas pátrúnachta nua
san áireamh. Leanfar leis an gcomhoibriú le páirtithe leasmhara
maidir le polasaí ina leith seo a fhorbairt ag an iarbhunleibhéal.

ROS 20192022 
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1.34

Déanfar measúnú ar an éileamh ar sholáthar méadaithe do
scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge mar chuid den
Phróiseas um Athchumrú Scoileanna d’Ilchineálacht lena n
áireofar suirbhéanna ar thuismitheoirí leanaí réamhscoile maidir
leis an soláthar bunleibhéil ina gceantar le féachaint ar
sholáthar níos ilchineálaí a chur ar fáil de réir roghanna na
dteaghlach agus na bpobal sna scoileanna.

ROS 2018 ar
aghaidh

1.35
Déanfar féachaint ar an bhféidearthacht do sheomraí ranga
fíorúla chun go ligfí síneadh a chur leis an soláthar ábhar trí
Ghaeilge sa tsraith shinsearach i scoileanna Gaeltachta.

ROS 2018

ÚSÁID NA GAEILGE LASMUIGH DEN SCOIL

1.36

Forbrófar cumas na gColáistí Gaeilge uile chun eispéireas
ardchaighdeáin foghlama Gaeilge a chur ar fáil dá scoláirí uile
agus leagfar béim faoi leith ar chúnamh a thabhairt do na
coláistí féin agus do na teaghlaigh a chuireann cóiríocht ar fáil
do na foghlaimeoirí teanga.

RCOG
ROS

Ar bhonn
leanúnach

1.37 Leanfar le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí ó bhunscoileanna
DEIS agus cur ar a gcumas freastal ar Champaí Samhraidh. ROS Ar bhonn

leanúnach

1.38

Déanfar na seirbhísí Gaeilge a sholáthraíonn BOO éagsúla a
leathnú chun go mbeidh tacaíocht san áireamh do
thuismitheoirí Gaeltachta ar mian leo a leanaí a thógáil le
Gaeilge.

RCOG
BOO
ÚnaG

20182022

OIDEACHAS LUATHBHLIANTA

1.39

Cinnteofar go bhfuil fáil ar FGL trí Ghaeilge, arna sholáthar
agus arna thacú ag an ROS, do chleachtóirí luathbhlianta atá ag
obair i dtimpeallachtaí Gaeltachta agus i dtimpeallachtaí ina
bhfeidhmítear trí Ghaeilge.

ROS Ar bhonn
leanúnach

1.40

Cinnteofar gur trí Ghaeilge a reáchtáiltear cigireachtaí agus
cuairteanna Cigireachta atá dírithe ar an Oideachas sna
Luathbhlianta (COL) ó chigireacht an ROS i dtimpeallachtaí ina
bhfeidhmítear trí Ghaeilge.

ROS Ar bhonn
leanúnach
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ARDOIDEACHAS

1.41 Leanfar le tacaíocht d’Fhiontar agus Scoil na Gaeilge in OCBÁC
agus le forbairt acmhainní TFC chun tacú leis an teanga. RCOG Ar bhonn

leanúnach

1.42 Leanfar le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Acadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge (OÉG).

RCOG
ÚAO

Ar bhonn
leanúnach

1.43 Leanfar le tacaíocht do Chomhairle Bhéaloideas Éireann in
COBÁC trí chúnamh deontais trí chroídheontas ÚAO. ÚAO Ar bhonn

leanúnach

1.44
Leanfar ag tacú leis an scéim Oideachas Tríú Leibhéal Thar Lear,
chun teagasc na Gaeilge a chur chun cinn in institiúidí tríú
leibhéal i dtíortha eile.

RCOG
CF
FOÉC
IAO

Ar bhonn
leanúnach

1.45

Leanfar ar aghaidh ag déanamh forbairt ar thurasóireacht
Ghaeilge sa Ghaeltacht trí scoláireachtaí Gaeltachta a chur ar
fáil d’fhoghlaimeoirí Gaeilge in institiúidí idirnáisiúnta 3ú
leibhéal.

RCOG
IAO 20182020

1.46

Cuirfear thart ar €1m sa bhliain ar fáil don Tionscnamh
Ardscileanna Gaeilge, a dhíríonn ar oiliúint a chur ar
Ghaeilgeoirí le haghaidh poist a fháil in institiúidí an AE agus ar
fhorbairt a dhéanamh ar an earnáil saoraistriúcháin Ghaeilge sa
tír seo.

RCOG
EAO 20182020

1.47

Leanfar leis an tacaíocht don Dioplóma sa Chultúr Dúchais ar
mhaithe le hacmhainn an phobail a mhéadú trí fhorbairt na
turasóireachta agus trí fhorbairt ghairmiúil d’Oifigigh
Oidhreachta sa Ghaeltacht.

RCOG
ÚnaG
OÉG

Ar bhonn
leanúnach

1.48

Leanfar le tacaíocht a thabhairt do na trí Ionad Forrochtana de
chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG), i gceantair
Ghaeltachta (Gaoth Dobhair, Carna agus An Cheathrú Rua)
chun deiseanna oideachais trí Ghaeilge a choinneáil ar bun ag
leibhéal áitiúil.

RCOG
OÉG

Ar bhonn
leanúnach
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2.2.1. Réamhrá
Ós rud é go naithnítear an tábhacht faoi leith a
bhaineann léi mar fhearann dúchais na Gaeilge, leagtar
béim faoi leith ar a thábhachtaí is atá sé go ndéantar
cúram cuí den Ghaeltacht sa Straitéis agus go deimhin i
ráitis agus i bpolasaithe Rialtais a chuaigh roimpi. 

I Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006,
dhearbhaigh an Rialtas a pholasaí ó thaobh an
Ghaeltacht a neartú mar phobal ina labhraítear an
Ghaeilge agus dhaingnigh an Rialtas a thacaíocht don
Ghaeilge. Tá trí chuspóir a thagraíonn don Ghaeltacht sa
Ráiteas sin agus tá tagairt shonrach déanta dóibh dá
réir sa Straitéis:

Cuspóir 3: Tabharfar spreagadh agus tacaíocht do
phobal na Gaeilge sa Ghaeltacht agus
lasmuigh di, an Ghaeilge a thabhairt don
chéad ghlúin eile mar theanga teaghlaigh.
Chuige sin, cuirfear réimse leathan seirbhísí
ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Cuspóir 4: Tabharfar tacaíocht ar leith don Ghaeltacht
mar cheantar labhartha Gaeilge.

Cuspóir 11: Leanfar le treisiú na hoibre atá ar bun ag an
Roinn agus ag na gníomhaireachtaí agus na
comhlachtaí a thagann faoina scáth chun
an Ghaeilge a chur chun cinn go náisiúnta
agus chun í a chaomhnú agus a threisiú sa
Ghaeltacht.

2.2.1.1. An Próiseas Pleanála Teanga

Thar aon ní eile, is é forbairt agus feidhmiú córas
pleanála teanga  a mbeadh bunús reachtúil leis  a bhí
ag croílár na moltaí a rinneadh sa Straitéis mar a
bhaineann sé leis an nGaeltacht. 

Tugann Acht na Gaeltachta, 2012, feidhm reachtúil dá
réir don chineál próiseas pleanála teanga a bhí iarrtha sa
Straitéis. Faoin bpróiseas, tá an deis á tabhairt do
phobal na Gaeltachta, agus do phobail faoi leith i
mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i Líonraí Gaeilge atá
aitheanta faoin Acht, pleananna teanga a ullmhú agus a
fheidhmiú ar bhonn áitiúil le tacaíocht leanúnach an
Stáit. Sa chur chuige seo trí chéile, tugtar an deis do na
pobail thuasluaite a bheith ag croílár próisis chun
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh an
nGaeilge de réir mar a aithnítear iad go háitiúil. Tugtar
léargas cuimsitheach ar an bpróiseas agus ar an gcaoi a
noibríonn sé leis na Treoirlínte Pleanála Teanga. 

Faoin bpróiseas, tabharfar tréimhse ama don phobal
chun pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú.
Faoin reachtaíocht, is faoin Roinn a bheidh sé measúnú
a dhéanamh ar phleananna teanga sula ndéanfar iad a
fhaomhadh. Tá an Roinn freagrach freisin as
athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn tréimhsiúil ar chur i
bhfeidhm na bpleananna teanga. Chun tacú le hÚdarás
na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge  a bhfuil dualgais
faoi leith sannta dóibh faoin Acht mar a bhaineann sé le
tacú ar bhonn áitiúil agus leanúnach leis an bpróiseas,
de réir mar a oireann  cuireann an Roinn maoiniú faoi
leith ar fáil don dá eagraíocht ar bhonn bliantúil.
Baintear an leas is mó as an allúntas bliantúil seo, atá ag
fás go céimiúil ó cuireadh tús leis an bpróiseas in 2014,
chun tacú leis an gcostas a bhaineann le pleananna a
ullmhú ar bhonn áitiúil agus ón bpointe seo amach go
deimhin, chun pleananna a fheidhmiú chomh maith.

In éineacht le bheith freagrach as feidhmiú foriomlán an
phróisis agus as an bpróiseas a mhaoiniú, tá forbairt
déanta ag an Roinn  i gcomhar leis an dá fhoras  ar
thacaíochtaí praiticiúla chun feidhmiú rathúil an phróisis
a shimpliú agus a éascú. 

• Tá Treoirlínte Pleanála Teanga foilsithe ag an Roinn (i
gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus Foras na
Gaeilge) ina dtugtar treoir agus comhairle faoi conas
plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú go rathúil.

• Tá Córas Faisnéise Geografaí (GIS), a thacaíonn leis
an bpróiseas, forbartha agus seolta. Faoin gcóras seo,
tá eolas curtha ar fáil ar bhonn físiúil, ag úsáid
amharcóir mapa chun staid reatha na Gaeilge a chur i
láthair ar bhonn Limistéir Pleanála Teanga
Ghaeltachta, ar bhonn Bailte Seirbhíse Gaeltachta
agus ar bhonn Líonraí Gaeilge. De thoradh seo,
tugtar léargas soiléir ar staid na Gaeilge bunaithe ar
thorthaí Dhaonáirimh 2016 agus 2011. Ina theannta
sin, cuirtear eolas ar fáil i gcomhar leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige maidir le suíomhanna agus rollú i
mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna ar bhonn
scoilbhliana, chomh maith le sonraí ábhartha faoin
earnáil luathoideachais. De thoradh seo, tá uirlis
curtha ar fáil a chinnteoidh go bhfuil bonn fianaise
bhunaithe faoin bpróiseas trí chéile.

• Ó 2014 i leith d’eagraigh Údarás na Gaeltachta sraith
ceardlanna oiliúna agus eolais ar fud na Gaeltachta
do cheanneagraíochtaí, coistí stiúrtha agus páirtithe
leasmhara eile chun coincheap na pleanála teanga a
mhíniú agus saineolas agus taithí sa réimse a roinnt
agus a mhalartú, ach go háirithe ó thaobh ullmhú
pleananna teanga de.
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Maidir leis an staid reatha (Meitheamh 2018), tá an
próiseas chun pleananna teanga a ullmhú ag leibhéal an
phobail tosaithe anois i ngach ceann de na 26 Limistéar
Pleanála Teanga Gaeltachta atá leagtha amach faoin
bpróiseas. Faoi dheireadh na bliana reatha (2018), beidh
14 cheantar i mbun pleananna a fheidhmiú agus, faoi
dheireadh na bliana 2020, táthar ag súil leis go mbeidh
feidhmiú pleananna ar bun i ngach aon cheann de na 26
limistéar. Maidir leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta, tá
tús curtha ag an bpointe seo (Meitheamh 2018) le
hullmhú pleananna sna bailte seo: Daingean Uí Chúis,
Co. Chiarraí; Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall; Cathair
na Gaillimhe; Cathair Chorcaí; An Clochán Liath, Co.
Dhún na nGall; Dún Garbhán, Co. Phort Láirge; agus Trá
Lí, Co Chiarraí.

Chomh maith leis sin, tá ullmhú pleananna ag teacht go
ceann scríbe sna trí Líonra Gaeilge atá aitheanta go
nuige seo faoin bpróiseas, eadhon: Cluain Dolcáin, Inis
agus Baile Locha Riach. 

Ag croílár an phróisis seo, tá pobal na Gaeltachta, pobal
na mbailte agus na líonraí araon, chomh maith leis na
ceanneagraíochtaí pleanála teanga atá ag feidhmiú ar a
son. Tá obair mhór déanta, idir lámha agus beartaithe ag
na heagraíochtaí sin, chomh maith le heagraíochtaí agus
coistí Gaeltachta agus Gaeilge eile trí chéile ar leas na
teanga agus a gceantair trí chéile anuas trí na blianta. Is
é an spiorad sin – spiorad na meithle – atá ag croílár an
phróisis agus is cóir agus is ceart é sin a aithint agus
leanúint lena tacú. 

2.2.1.2. An Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga

Ar mhaithe le féachaint chuige go bhfuil an Clár
Tacaíochtaí Pobail agus Teanga de chuid na Roinne ag
tacú ar an gcaoi is fearr is féidir le feidhmiú rathúil an
phróisis, tá obair faoi leith déanta agus beartaithe ag an
Roinn le gairid chun é sin a chinntiú. Faoin gClár,
cuirtear idir chúnamh caipitil agus reatha ar fáil go
leanúnach ar mhaithe le tacú le heagraíochtaí agus
coistí pobail fud fad na Gaeltachta a bhíonn i mbun
oibre ar son na Gaeilge agus ar leas phobal na
Gaeltachta. Mar léargas ar an tacaíocht sin, cuireadh
cúnamh caipitil ar fáil faoin gclár in 2017 do bhreis agus
70 togra faoi leith, agus cuireadh cúnamh reatha ar fáil
do bhreis agus 10 neagraíocht Ghaeltachta chun a

gcláir oibre faoi leith, ar leas na Gaeilge, a sheachadadh
ó cheann ceann na Gaeltachta.

Mar chuid den infheistíocht a dhéantar faoin gClár,
cuirtear maoiniú reatha faoi leith ar fáil faoi scéimeanna
éagsúla, lena náirítear Scéim na bhFoghlaimeoirí
Gaeilge, Scéim na gCúntóirí Teanga agus Scéim na
gCampaí Samhraidh Gaeilge. De thoradh na
hinfheistíochta sin:

• cuirtear deiseanna foghlama ar fáil faoi Scéim na
bhFoghlaimeoirí Gaeilge do bhreis agus 25,000
scoláire a dhéanann freastal ar bhreis agus 50
coláiste aitheanta agus a fhanann ar lóistín le breis
agus 700 teaghlach cáilithe; 

• tacaítear, faoi Scéim na gCúntóirí Teanga, le
deiseanna saibhrithe agus sealbhaithe teanga a chur
ar fáil. Sa scoilbhliain reatha 2017/18, tá an Scéim ar
fáil  i 107 scoil, 96 bunscoil agus 11 iarbhunscoil
Ghaeltachta, le  90 cúntóir teanga i mbun oibre faoin
Scéim; agus

• tugtar deis faoi Scéim na gCampaí Samhraidh – atá á
riar ag Údarás na Gaeltachta/Muintearas thar ceann
na Roinne – do bheagnach 6,000 páiste de bhunadh
na Gaeltachta freastal ar 183 campa a eagraítear i
ngach ceantar Gaeltachta ó thús go deireadh an
tsamhraidh gach bliain.

Le feidhmiú an phróisis pleanála teanga ó 2014 i leith,
agus le teacht i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta 20172022, a seoladh i mí Dheireadh
Fómhair 2017, tá obair leanúnach ar bun agus
beartaithe ag an Roinn chun a chinntiú go bhfuil an clár
tacaíochtaí agus scéimeanna atá luaite thuas ag tacú ar
an gcaoi is fearr is féidir le feidhmiú an phróisis agus an
pholasaí araon.

Is sa suíomh seo go ginearálta, dá réir, atá an punann
beart a leanas á gcur i láthair mar thaca breise don méid
atá ar bun cheana féin. Fearacht an raon beart a leagtar
amach faoi na réimsí gnímh eile de chuid an Phlean, tá
sé mar chuspóir ag na bearta aontaithe thíos dlús a chur
le feidhmiú na Straitéise. Táthar ag súil le bheith in ann
cur leo de réir mar a thagann deiseanna agus acmhainní
breise chun cinn thar shaolré an Phlean.
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AN PRÓISEAS PLEANÁLA TEANGA

2.1

Leanfar ag tacú le feidhmiú rathúil an phróisis trí mhaoiniú,
comhairle agus tacaíocht theicniúil agus phraiticiúil a chur ar
fáil.
Déanfar é seo i dtreo a chinntiú: 

• go mbeidh gach ceann de na 26 Limistéar Pleanála Teanga i
mbun feidhmiú pleananna faoi dheireadh 2020 

• go mbeidh gach ceann de na 16 bhaile atá aitheanta mar
ábhar Bailte Seirbhíse Gaeltachta ag cur i bhfeidhm
pleananna faofa nó i mbun ullmhú pleananna laistigh den
achar ama céanna 

• go mbeidh na 3 Líonra Gaeilge atá aitheanta faoin
bpróiseas i mbun fheidhmiú a bpleananna faoi seach
laistigh den tréimhse thuasluaite chomh maith.

RCOG 
ÚnaG 
FnaG

2018  2020

2.2

I gcomhthéacs na nacmhainní a bheidh ar fáil chun tacú leis an
bpróiseas, agus ag cur tosca ábhartha eile san áireamh,
breathnóidh an Roinn ar na féidearthachtaí glacadh le tuilleadh
ceantair chun críche aitheantais mar Líonraí Gaeilge faoin
bpróiseas in 2019 agus níos faide anonn.

RCOG 2019 ar
aghaidh

2.3

Mar bhunlíne tacaíochta faoin bpróiseas, cuirfear allúntas ar
bhonn Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, ar fiú suas le
€100,000 go bliantúil é, ar fáil chun tacú le feidhmiú pleananna
faofa. Cuirfear allúntas suas le €150,000 ar fáil do limistéir faoi
leith a chomhlíonann critéir cháilithe faoi leith atá foilsithe
cheana féin. Ag brath ar na riachtanais áitiúla, mar a aithnítear
iad, cuirfear ar chumas na gceanneagraíochtaí pleanála teanga
Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú chun cúram a dhéanamh
d’fheidhmiú pleananna ar bhonn áitiúil sna ceantair
Ghaeltachta faoi leith. Déanfar é seo i gcomhar le hÚdarás na
Gaeltachta.

RCOG 
ÚnaG

2018 ar
aghaidh
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2.4

Ag brath ar na hacmhainní a bheidh ar fáil, féachfar chuige go
dtacófar le tionscnaimh faoi leith a eagrófar ar bhonn lárnach ar
mhaithe le tacú tuilleadh leis an bpróiseas. Áireofar sna
tacaíochtaí seo: 

• gnóthaí oiliúna;
• feasacht teanga mar a bhaineann leis an bpobal trí chéile,

chomh maith le haicmí faoi leith den phobal agus
d’earnálacha eile;

• pacáiste tacaíochta teanga don earnáil ghnó; agus
• scéim aitheantais faoi leith faoina naithneofar

cuideachtaí/lucht gnó sa Ghaeltacht a chuireann an
Ghaeilge chun cinn sa ghnó.

RCOG 
ÚnaG 
FnaG

2018 ar
aghaidh

2.5

Cuirfear feachtas feasachta teanga ar siúl a bheidh mar aidhm
aige pobal na Gaeltachta a mhealladh le bheith páirteach sa
phróiseas pleanála teanga ar bhealach atá praiticiúil, spreagúil
agus tarraingteach agus a thógann na spriocghrúpaí go léir san
áireamh. Déanfar suíomh idirlín, chomh maith le hábhar
tacaíochta eile, a fhorbairt mar chuid den phlean feasachta. 

ÚnaG 2019 ar
aghaidh

2.6
Féachfar le tacaíocht a chur ar fáil in am trátha chun cuidiú le
feidhmiú pleananna aontaithe faoin bpróiseas i leith na mBailte
Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí Gaeilge araon.

RCOG 
ÚnaG 
FnaG

2019 ar
aghaidh

2.7

I gcomhar le páirtithe leasmhara san earnáil oideachais agus
oiliúna ach go háirithe, tacófar tuilleadh le hoiliúint agus
forbairt ghairmiúil/cumais sa réimse pleanála teanga a
sholáthar tuilleadh.

RCOG
ÚnaG 2019

2.8

Ar mhaithe le nasc níos fearr idir na Limistéir Pleanála Teanga
Ghaeltachta, na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí
Gaeilge a chothú, tacófar le bunú scáthghrúpa a bheidh in ann
feidhmiú thar ceann na ngrúpaí thuasluaite agus
comhpháirtíocht agus deiseanna forbartha eile a chothú idir na
ceanneagraíochtaí agus na forais ábhartha stáit.

RCOG
ÚnaG
FnaG
CPT

2018  2019
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2.9

De réir mar a aithnítear an gá agus an téileamh, déanfar
acmhainní tacaíochta ar nós na Treoirlínte Pleanála Teanga, an
tamharcóir mapa (GIS) agus ábhar feasachta eile a fhorbairt
tuilleadh ar bhonn lárnach.

RCOG
ÚnaG
FnaG

Ar bhonn
leanúnach

2.10

Ar mhaithe le tacú tuilleadh le forbairt na nealaíon traidisiúnta
mar bhealach a bheidh ar leas na nealaíon agus mar shlí chun
deiseanna saibhrithe agus sealbhaithe teanga a chur ar fáil
d’aos óg na Gaeltachta, cuirfear maoiniú breise ar fáil d’Ealaín
na Gaeltachta chun forbairt chórasach a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta do dhaoine óga ar
fud na gceantar Gaeltachta uile. (Tá sonraí breise maidir lena
bhfuil beartaithe a dhéanamh chun tacú tuilleadh leis na
healaíona Gaeltachta agus Gaeilge traidisiúnta faoi Réimse
Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht.)

RCOG
ÚnaG
EnaG

2018 ar
aghaidh

2.11

Cuirfear tacaíocht bhreise ar fáil ar bhonn lárnach mar a
bhaineann sé le réimse an luathoideachais agus an teaghlaigh.
(Tá tuilleadh sonraí faoi na bearta seo faoi Réimse Gnímh 3: An
Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go
Luath.)

RCOG
ÚnaG
CNNG
TnaG

2018 ar
aghaidh

2.12
Tacóidh Foras na Gaeilge le cothú feasachta i leith an phróisis
pleanála teanga trí fheachtais réigiúnacha agus náisiúnta a
chomhordú taobh amuigh den Ghaeltacht.

FnaG 2018 ar
aghaidh

AN CLÁR TACAÍOCHTAÍ POBAIL AGUS TEANGA

2.13

Leanfar ag tacú le hinfreastruchtúr teanga agus pobail na
Gaeltachta trí infheistíocht i raon leathan scéimeanna, beart
agus tionscnamh (caipitil agus reatha) atá á riar ag an RCOG
faoi láthair. Áirítear leis na scéimeanna sin, an Clár Tacaíochtaí
Pobail agus Teanga; Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge; Scéim
na gCúntóirí Teanga; agus Scéim na gCampaí Samhraidh.

RCOG
ÚnaG

Ar bhonn
leanúnach
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2.14

Maidir leis an gClár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga, leanfar ag
cur cúnamh reatha ar fáil d’eagraíochtaí éagsúla Gaeltachta
chun cabhrú leo an Ghaeilge a threisiú mar phríomhtheanga na
Gaeltachta, go háirithe i measc daoine óga sa Ghaeltacht sna
réimsí faoi leith a mbíonn baint acu leo sa Ghaeltacht.
Ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil an clár ag tacú ar an gcaoi is
fearr is féidir leis an bpróiseas pleanála teanga, déanfar cinnte
de go bhfuil na critéir faoina ndéantar iarratais ar chúnamh
faoin gclár ag luí isteach le cuspóirí an phróisis trí chéile.

RCOG Ar bhonn
leanúnach

2.15

Chun tacú tuilleadh le deiseanna a thabhairt d’aos óg na tíre
chun an Ghaeilge a shaibhriú, a shealbhú agus a chleachtadh
mar theanga labhartha, leanfar ag tacú le córas na gcoláistí
Gaeilge trí Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

RCOG
ROS
CONCOS
Coláistí Gaeilge

Ar bhonn
leanúnach

2.16
Bunófar Scéim Scoláireachtaí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí
Gaeilge chun cabhrú le daltaí iarbhunscoile atá ag freastal ar
scoileanna DEIS freastal ar choláistí samhraidh.

RCOG 20192020

2.17

Mar thaca faoi leith d’fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta agus an phróisis pleanála teanga araon, cuirfear
maoiniú breise ar fáil faoi Scéim na gCúntóirí Teanga i dtreo
féachaint chuige go ndéanfar freastal ar an éileamh do
chúntóirí teanga i ngach scoil atá aitheanta ag an ROS faoin
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.

RCOG 2018 ar
aghaidh

Ina theannta sin, cuirfear i bhfeidhm moltaí a eascróidh as an
athbhreithniú atá ar bun ag an Roinn faoi láthair ar an Scéim, de
réir mar is cuí, ar mhaithe le cur le héifeacht na Scéime
(Meitheamh 2018).

RCOG 2018 ar
aghaidh

2.18

Maidir le Scéim na gCampaí Samhraidh, méadófar an maoiniú a
chuirtear ar fáil chun gur féidir tuilleadh campaí samhraidh a
reáchtáil do dhaoine óga na Gaeltachta, ar mhaithe leis an
teanga a shaibhriú ina measc.

RCOG
ÚnaG 2018
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2.19

Leanfar ag cur tacaíochta ar fáil d’Acadamh na hOllscolaíochta
Gaeilge, OÉG, chun deiseanna oideachais tríú leibhéal a chur ar
fáil trí Ghaeilge in ionaid Ghaeltachta na hollscoile.  Díreofar ar
fhorbairt a dhéanamh ar na deiseanna sin agus oiriúnú a
dhéanamh ar na cláir éagsúla a sholáthraíonn an tAcadamh
chun tacú tuilleadh le cur chun cinn an phróisis pleanála teanga
agus an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta araon.

RCOG
OÉG

Ar bhonn
leanúnach

2.20

Leanfar ag cur gníomhaíochtaí aclaíochta agus oiliúint i
scileanna peile, iománaíochta agus liathróide láimhe ar fáil do
dhaoine óga na Gaeltachta trí ghréasán na scoileanna agus
breathnófar ar an gcaoi is fearr le tuilleadh forbartha a
dhéanamh ar na tacaíochtaí reatha sin sna ceantair Ghaeltachta
ar fad.

RCOG
CLG
Muintearas

Ar bhonn
leanúnach

2.21
Cuirfear tuilleadh acmhainní ar fáil ar mhaithe le tacú tuilleadh
leis an raon seirbhísí agus tacaíochtaí atá ar fáil d’aos óg na
Gaeltachta.

RCOG 2019 ar
aghaidh

2.22

Maidir leis an gClár Tacaíochtaí Pobail & Teanga, leanfar ag cur
cúnamh caipitil ar fáil d’eagraíochtaí pobalbhunaithe na
Gaeltachta chun cabhrú leo leis na costais a bhaineann le
háiseanna pobail a thógáil nó a athchóiriú agus chun trealamh
nó troscán a cheannach.

RCOG
CEÁ

Ar bhonn
leanúnach

2.23

Ag cur san áireamh an gealltanas atá leagtha amach sa Phlean
Forbartha Náisiúnta, féachfar chuige go mbainfear leas as an
gClár, chun clár forbartha faoi leith a chur ar siúl ar mhaithe le
treisiú tuilleadh a dhéanamh ar an ngréasán d‘ionaid a
mbaintear úsáid astu chun críche cóiríochta do na coláistí
Gaeilge.

RCOG
ÚnaG

2018 ar
aghaidh

2.24

Bainfear leas cuí as an gClár chun macasamhail de chlár
infheistíochta a chur ar bun ar mhaithe le treisiú a dhéanamh ar
an ngréasán áiseanna luathbhlianta sa Ghaeltacht. (Tá beart
faoi leith luaite leis an ngné seo faoi Réimse Gnímh 3: An
Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go
Luath.)

RCOG
ÚnaG
CNNG

2018 ar
aghaidh
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2.25

Ar mhaithe le tacú tuilleadh le forbairt na Gaeltachta sa
chomhthéacs turasóireachta cultúrtha, bainfear leas as an gClár
chun tacú le hÚdarás na Gaeltachta clár infheistíochta a
sheachadadh san earnáil seo. (Tá tuilleadh sonraí maidir leis seo
faoi Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta.)

RCOG
ÚnaG
FÉ
Páirtithe
leasmhara áitiúla

2018 ar
aghaidh

GINEARÁLTA

2.26

Maidir le soláthar seirbhísí bunchúraim sláinte trí fhoirne
bunchúraim, neartófar agus déanfar forbairt ar Fhoireann
Seirbhísí Gaeilge FSS, agus tacófar leis na foirne bunchúraim sa
Ghaeltacht chun seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil sa
Ghaeltacht  na ceantair seo ina measc: Gaoth Dobhair, Na
Rosa agus Cloich Chionnaola, Co. Dhún na nGall; Conamara
agus Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe; agus Corca Dhuibhne, Co.
Chiarraí.

FSS 2018 ar
aghaidh

2.27

Leanfaidh FSS ag soláthar seirbhísí trí Ghaeilge sna saoráidí seo
a leanas: Teach Altranais an Fháil Charraigh; Otharlann an
Chlocháin Léith; Áras Mhic Dara ar an gCeathrú Rua; Ionad
Meabhairshláinte Bhuaile Cheoinín; Áras Rónáin in Árainn agus
Ospidéal an Daingin.

FSS 2018 ar
aghaidh
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RÉIMSE GNÍMH 3

AN TEAGHLACH AG CUR NA
TEANGA AR AGHAIDH –
IDIRGHABHÁIL GO LUATH 



2.3.1. Réamhrá
2.3.1.1. Seachadadh na Gaeilge ó ghlúin go glúin

Aithnítear sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge gur gné
fhíorthábhachtach ó thaobh an phróisis pleanála teanga
an teanga a chur ar aghaidh sa teaghlach chuig an
gcéad ghlúin eile agus is cloch choirnéil é san obair ó
thaobh cur le líon na gcainteoirí líofa. Sonraítear ann
gur cuid thábhachtach den seachadadh seo é agus chun
a chinntiú go mairfidh agus go bhforbróidh an teanga, is
gá í a chur ar aghaidh mar theanga fheidhmiúil idir
glúine.

2.3.1.2. Luathbhlianta

Léirítear sa taighde forleathan atá déanta i réimse an
tsealbhaithe teanga gur le linn na luathbhlianta is éasca
teanga nua a shealbhú. Aithníonn Rialtas na hÉireann
go hiomlán gur gnéithe tábhachtacha d’athneartú na
Gaeilge iad an fhoghlaim réamhscolaíochta agus
neamhfhoirmeálta. 

I gcás na limistéar Gaeltachta, sonraítear sa Pholasaí
don Oideachas Gaeltachta go bhfuil an poitéinseal ag
an soláthar oideachais luathbhlianta ardchaighdeáin i
nGaeilge leanaí a shóisialú sa Ghaeilge, a bhforbairt
chognaíoch agus mhothaitheach i nGaeilge a fheabhsú,
agus tacú lena naistriú chuig an bhfoghlaim i nGaeilge
sa bhunscoil.

Maítear sa Pholasaí go bhfuil ról tábhachtach ag
suíomhanna luathbhlianta trí mheán na Gaeilge ó
thaobh tacú le forbairt teanga leanaí sa Ghaeilge agus
imríonn siad tionchar ar úsáid na teanga ag
tuismitheoirí sa bhaile. Tá aistriú foghlaimeoirí ó
naíonraí go dtí an bhunscolaíocht ina thaca d’obair na
mbunscoileanna Gaeltachta ó thaobh inniúlacht leanaí
sa Ghaeilge a bhrú chun cinn, idir chainteoirí dúchais
agus fhoghlaimeoirí na teanga, agus ó thaobh cur ar
chumas na leanaí teacht ar an gcuraclam trí mheán na
Gaeilge. Luaitear sa polasaí, leis an síneadh ar an
soláthar oideachais luathbhlianta faoin gclár uilíoch
Cúram agus Oideachas na Luathóige ó bhliain amháin
go dhá bhliain ó mhí Mheán Fómhair 2016, go bhfuil
feabhas eile tagtha ar an deis do leanaí a fhreastalaíonn
ar naíonraí i limistéir Ghaeltachta a gcumas sa Ghaeilge
a fhorbairt go leibhéal ard.

Sonraítear sa Pholasaí chomh maith go naithnítear go
ginearálta an tábhacht a bhaineann le hoideachas
luathbhlianta, is é sin an tréimhse ón mbreith go dtí sé
bliana d’aois, ó thaobh tacú lena bhfoghlaim agus lena
bhforbairt shóisialta agus chognaíoch. De réir an
Pholasaí, aithnítear chomh maith go bhfuil caighdeán
an tsoláthair oideachais luathbhlianta lárnach chun go
bhfíorófaí na buntáistí a mbítear ag súil leo do leanaí,
lena náirítear iad siúd a bhaineann le forbairt teanga. 

Maidir leis na réigiúin Ghaeltachta, tá Comhar Naíonraí
na Gaeltachta (CNNG) ag feidhmiú faoi choimirce
Údarás na Gaeltachta agus tacaíonn sé leis an soláthar
seirbhísí oideachais luathbhlianta i nGaeilge.
Soláthraíonn CNNG seirbhísí riaracháin, tacaíochta
agus oiliúna do sheirbhísí oideachais agus cúraim
luathbhlianta, lena náirítear naíonraí, naíolanna,
clubanna bricfeasta, seirbhísí iarscoile agus grúpaí
tuismitheoirí is tachráin. Tugann CNNG tacaíocht faoi
láthair do bheagán le cois 100 seirbhís a fhreastalaíonn
ar 1,400 leanbh. 

I gcás ceantair lasmuigh den Ghaeltacht, mar a bhfuil
éileamh ag fás ar sheirbhísí den chineál sin, feidhmíonn
Gaeloideachas faoi choimirce Fhoras na Gaeilge agus
tacaíonn sé le timpeall 200 naíonra poiblí agus
príobháideach chun an Ghaeilge a chur chun cinn. 

Is sa suíomh seo a bheidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí
Óige, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, in éineacht
le gníomhaireachtaí cuí, ag tógáil ar na bearta agus na
tacaíochtaí reatha atá á soláthar i réimse na
luathbhlianta trí mheán na Gaeilge.  Déanfar é seo
laistigh dá réimsí feidhme reatha, le cur chuige
comhpháirtíochta.  An rún atá leis ná comhordú níos
fearr agus iarrachtaí feabhsaithe a dhéanamh trí leas a
bhaint as na hacmhainní atá ar fáil, easpaí sa soláthar
reatha a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu ag
leibhéal na Gaeltachta agus ag leibhéal náisiúnta agus
féachaint le deiseanna atá ag teacht chun cinn a
shainaithint chun tacú leis an teanga i suíomhanna
luathbhlianta. 

Is sa chomhthéacs foriomlán seo, mar a bhaineann sé
leis an teanga a chur ar aghaidh sa teaghlach agus leis
an soláthar luathbhlianta trí mheán na Gaeilge, atá na
gníomhaíochtaí sonracha seo a leanas le feidhmiú mar
chuid den Phlean. 
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Ba chóir a thabhairt do d’aire, maidir leis na bearta atá
leagtha amach thíos, chomh fada agus a bhaineann siad
leis an teaghlach ag cur na teanga ar aghaidh, go
mbaineann siad go príomha le teaghlaigh leanaí ag aois
réamhscolaíochta.  Maidir le bearta a thacaíonn leis an

teanga a chur ar aghaidh i dteaghlaigh leanaí scoile, tá
siad siúd leagtha amach faoi réimsí eile de chuid an
Phlean Gníomhaíochta, amhail Réimse Gnímh 1:
Oideachas agus Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht.
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2.3.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh

3.1

Chun breis tacaíochta a thabhairt do theaghlaigh i gceantair
Ghaeltachta a bhfuil a leanaí á dtógáil le Gaeilge nó ar mian leo
a dhéanamh amhlaidh, is í Tuismitheoirí na Gaeltachta an
eagraíocht a mbeidh acmhainní suntasacha á dtabhairt di agus
a mbeidh an cúram á leagan uirthi forbairt agus soláthar a
dhéanamh ar réimsí tacaíochtaí cuí agus praiticiúla ag leibhéal
an phobail ar fud na gceantar Gaeltachta. 

Leis an bpacáiste maoinithe atáthar a sholáthar, beidh sé ar
chumas na heagraíochta seisear ball foirne riaracháin a
cheapadh laistigh den eagraíocht a dhéanfaidh maoirseacht ar
fhorbairt agus ar fheidhmiú tacar beart aontaithe ar fud na
gceantar Gaeltachta.

Déanfar na tacaíochtaí seo a sheachadadh i gcomhthéacs
foriomlán breis tacaíochta a thabhairt don phróiseas pleanála
teanga agus don Pholasaí don Oideachas Gaeltachta.

Leagfar cúram ar an eagraíocht chomh maith tuilleadh
forbartha agus scaipeadh leanúnach a dhéanamh, thar ceann
an RCOG, ar phacáiste tacaíochta teanga (a thug an RCOG
isteach den chéad uair in 2012), chomh maith le hábhar eile
bolscaireachta agus feasachta mar thacaíocht do theaghlaigh
óga Ghaeltachta a bhfuil a leanaí á dtógáil le Gaeilge, nó ar
mian leo sin a dhéanamh. Tabharfar faoi seo i gcomhar le
páirtithe leasmhara áitiúla de réir mar is cuí.

RCOG
TnaG

2018 ar
aghaidh

3.2

Tacófar le teaghlaigh sa Ghaeltacht atá ag tógáil clainne le
Gaeilge trí thacaíocht a chur ar fáil ag leibhéal
réamhscolaíochta agus óige. Déanfar plean a fhorbairt agus a
mhaoiniú le seirbhísí agus acmhainní tacaíochta a sholáthar do
lánúineacha óga/tuismitheoirí nua dírithe ar sheachadadh
idirghlúine na Gaeilge.

ÚnaG
CNNG
TnaG

20182022

3.3

Leanfaidh FSS le tacaíocht a thabhairt, agus éascú a dhéanamh
ar scaipeadh eolas feasachta teanga trí sheirbhísí cuí
réamhbhreithe máithreachais a bhfuil ceantair Ghaeltachta ina
gceantair feidhme.

FSS 20182022

3.4

Cuirfear ciste ar fáil chun spreagadh agus tacaíocht a chur ar
fáil do theaghlaigh chun an Ghaeilge a labhairt níos minice sa
bhaile. Beidh an ciste seo dírithe ar theaghlaigh ina bhfuil páistí
ag freastal ar oideachas lánGhaeilge.

RCOG
FnaG
GnaG

2019 ar
aghaidh
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

3.5 Leanfar le hobair Ghlór na nGael chun tacú le clanna atá á
dtógáil le Gaeilge.

RCOG
FnaG
ÚnaG
GnaG

20182019

3.6

Tacófar leis an scéim phíolótach Teanga Tí atá á riar ag Glór na
nGael faoi láthair agus tacaíocht á cur ar fáil do theaghlaigh le
labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc theaghlaigh an
scoilphobail.

RCOG
FnaG
GnaG
GO

20192020

3.7
Tabharfar san áireamh riachtanais tuismitheoirí, atá ag tógáil
clainne le Gaeilge, sa soláthar eolais agus tacaíochtaí do
thuismitheoirí maidir le cúram leanaí.

RLGÓ 2018 ar
aghaidh

SOLÁTHAR LUATHBHLIANTA GAEILGE

3.8

Cruthófar dhá phost Gaeilge i réimse na Luathbhlianta laistigh
den Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) chun tuilleadh
forbartha a dhéanamh ar an soláthar Gaeilge in earnáil na
luathbhlianta i gceantair taobh amuigh den Ghaeltacht. Mar
chuid de seo, forbrófar plean cuimsitheach don earnáil. 

• Beidh Speisialtóir Luathbhlianta amháin freagrach as
comhordú a dhéanamh ar an obair ar mhaithe le tacú le
forbairt an oideachais trí mheán na Gaeilge i naíonraí taobh
amuigh den Ghaeltacht 

• Beidh an Speisialtóir Luathbhlianta eile ag déanamh
meantóireachta agus ag cur comhairle ar naíonraí taobh
amuigh den Ghaeltacht i gcomhthéacs na Seirbhíse
Forbartha agus Tacaíochta Caighdeáin Tús Níos Fearr agus
beidh an té sin i mbun teagmhála le Gaeloideachas i ndáil
le tacaíochtaí agus gníomhaíochtaí.

RLGÓ 2019

3.9

Bunófar bonnlíne tacaíochtaí, seirbhísí agus acmhainní a bheidh
ar fáil do naíonraí agus a mbeifear in ann tógáil orthu chun
straitéis a fhorbairt ar mhaithe le polasaithe, oiliúint, agus
ábhar cuí eile a bhaineann leis sin a chur ar fáil trí Ghaeilge.

RLGÓ 20182022

3.10

Bunófar Grúpa Stiúrtha Náisiúnta, ar a mbeidh ionadaithe ó
Ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha, chomh maith leis na
príomhpháirtithe leasmhara, lena náirítear Údarás na
Gaeltachta, Foras na Gaeilge, Comhar Naíonraí na Gaeltachta
agus Gaeloideachas, chun maoirseacht a dhéanamh ar
fheidhmiú an phlean chuimsithigh in éineacht leis na
príomhghníomhaíochtaí eile a shonraítear sa Phlean
Gníomhaíochta i ndáil leis an earnáil seo. Oibreoidh an Grúpa
Stiúrtha leis na comhordaitheoirí laistigh den Ghaeltacht agus
lasmuigh den Ghaeltacht.

RCOG
RLGÓ
ROS
ÚnaG
FnaG
CNNG
GO

20182022
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

3.11

Cuirfear maoiniú breise ar leith ar fáil do Chomhar Naíonraí na
Gaeltachta chun tacú leis na bearta seo a leanas i gceantair
Ghaeltachta:

• dhá phost bhreise chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt na
seirbhísí a sholáthraítear agus chun méadú a dhéanamh ar
líon na leanaí agus na dteaghlach a bhaineann leas as na
seirbhísí réamhscoile atá ag feidhmiú faoi choimirce na
heagraíochta

• éascú a dhéanamh ar fhorbairt bearta tacaíochta teanga do
sholáthraithe luathbhlianta trí mheán an Bhéarla ar mian
leo leas a bhaint as na tacaíochtaí sin

• riar a dhéanamh thar ceann an RCOG ar an Scéim Seirbhísí
Réamhscoile agus Iarscoile (SSRI) trína soláthraítear
maoiniú do sheirbhísí réamhscoile incháilithe mar
thacaíocht don soláthar deiseanna breise sealbhaithe agus
saibhrithe teanga d’úsáideoirí na seirbhíse.

RCOG
ÚnaG
CNNG

2018 ar
aghaidh

3.12

Chun tacú níos fearr leis an soláthar luathbhlianta trí mheán na
Gaeilge i gceantair Ghaeltachta, déanfar an leibhéal uasta
maoinithe caipitil atáthar a sholáthar do thograí luathbhlianta
faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga na Roinne a mhéadú
ó 80% go 95% de na costais iomlána incháilithe.

RCOG 2018

3.13

Cuirfear tacaíocht ar fáil don réimse luathoideachais i leith
oiliúint agus forbairt ghairmiúil na gcleachtóirí sa réimse cúraim
leanaí trí:

• leanúint leis an tacaíocht atá á soláthar  do na seirbhísí le
cumasú agus forbairt scileanna na foirne a chur chun cinn 

• na féidearthachtaí a fhiosrú maidir le cúrsaí oiliúna i
gcúram leanaí ag leibhéil 5 go dtí 8 den Chreat Náisiúnta
Cáilíochtaí (CNC) a sholáthar trí Ghaeilge le go mbeidh
teacht ag cleachtóirí luathbhlianta ar dheis oiliúna
sholúbtha ar ardchaighdeán mar atá trí Bhéarla

• mhodúil i sealbhú agus saibhriú teanga a fhorbairt agus a
chur chun cinn sna seirbhísí luathoideachais.

RCOG
ÚnaG

2018 ar
aghaidh

3.14

Trí mhaoiniú Fhoras na Gaeilge, cuirfidh Gaeloideachas:
• seirbhís chuimsitheach agus údarásach eolais agus

tacaíochta ar fáil don mhórphobal agus do phobal na
naíonraí agus na scoileanna maidir leis an gcóras
tumoideachais ina iomláine (lasmuigh den Ghaeltacht) 

• tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí chun go mbeidh teacht
acu ar sholáthar tumoideachais dá bpáistí ag gach céim dá
noideachas trí chur chuige comhleanúnach a chinntiú i
leith bunú soláthair tumoideachais ón réamhscolaíocht go
dtí an bhunscolaíocht, agus ón mbunscolaíocht go dtí an
iarbhunscolaíocht (lasmuigh den Ghaeltacht).

FnaG
GO

2018 ar
aghaidh
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RÉIMSE GNÍMH 4

RIARACHÁN, SEIRBHÍSÍ 
AGUS POBAL



2.4.1. Réamhrá
Sa Ráiteas i Leith na Gaeilge a d’fhoilsigh Rialtas na
hÉireann in 2006, dúradh go núsáidfí Acht na
dTeangacha Oifigiúla “chun feabhas suntasach céimiúil a
bhaint amach thar thréimhse ar leibhéal na seirbhísí as
Gaeilge a chuirfidh an Stát ar fáil.” Sa Straitéis 20 Bliain
don Ghaeilge, leagadh amach gníomhartha i réimse an
riaracháin, seirbhísí agus pobail chun tacú le cumas,
deiseanna agus dearcthaí a bhaint amach a chuideoidh
le leathnú úsáid na Gaeilge.

Bhí córas na scéimeanna teanga le bheith mar
bhunchloch in iarrachtaí an Stáit cur le líon na seirbhísí
Gaeilge a bheadh ar fáil do shaoránaigh. Tá dul chun
cinn déanta ó thaobh seirbhísí de ó cuireadh na
scéimeanna ar bun ach aithnítear go bhfuil go leor
deacrachtaí leis an gcóras. In 2017, d’fhoilsigh an
Coimisinéir Teanga tráchtaireacht ar chóras na
Scéimeanna Teanga. Sa tráchtaireacht, thuairisc an
Coimisinéir laigí i gcóras na scéimeanna teanga agus
luaitear anseo iad:

• tógadh céimeanna chun cúil i níos mó ná leath de na
scéimeanna a aontaíodh chun cur leis na seirbhísí a
bhí ar fáil as Gaeilge;

• níor sonraíodh poist le riachtanas Gaeilge ach i níos
lú ná scéim amháin as cúig cinn; agus

• cuireadh ar ceal, nó gur laghdaíodh, gealltanais i
scéimeanna a bhí mar chuid d’imscrúduithe an
Choimisinéara Teanga i bpéire as gach trí scéim a
daingníodh.

I measc na moltaí a rinne an Coimisinéir Teanga tá:

• polasaí úr earcaíochta a chinnteodh íoslíon ball
foirne ag a bhfuil cumas Gaeilge;

• caighdeáin chomónta i ndáil le seirbhísí as Gaeilge
nach mbeadh bunaithe ar chóras na scéimeanna
teanga; agus

• nasc a chothú idir pleanáil teanga agus cearta teanga
ach a gcinnteofaí go mbeadh Gaeilge líofa ag oibrithe
Stáit sa Ghaeltacht.

Tá gach ceann de na trí mholadh seo a rinne an
Coimisinéir Teanga san áireamh i gCinn Bhille nua na
dTeangacha Oifigiúla (Leasaithe) atá á dhréachtú faoi
láthair, agus é mar bhunaidhm ag an mBille a chinntiú
go leanfaidh an tAcht Teanga de bheith ina thacaíocht
éifeachtach do gach duine ar mian leis nó léi seirbhísí ar
ardchaighdeán i nGaeilge a fháil ón Stát. 

Ó thaobh thaithí na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta de, agus ón bhfianaise atá ar fáil ó thaighde,
ó Oifig an Choimisinéara Teanga, ó na heagrais Ghaeilge
agus ó ghrúpaí eile, is léir go bhfuil éileamh ann i measc
an phobail ar sheirbhísí a bheith ar fáil i nGaeilge. Ní
hamháin sin, ach tá an pobal ag súil go mbeidh na
seirbhísí a bheidh ar fáil ar chomhchaighdeán leis na
seirbhísí a chuirtear ar fáil i mBéarla.

Is iarracht é an Bille, mar sin, timpeallacht a chruthú ina
mbeidh ról níos lárnaí ag an teanga in obair an Stáit, go
mbeidh an teanga níos feiceálaí agus go mbeidh fáil i
bhfad níos leithne ar sheirbhísí as Gaeilge. Ní hamháin
sin, ach go mbeidh tuiscint i bhfad níos fearr ag an
saoránach ar na seirbhísí atá ar fáil agus ar chaighdeán
na seirbhíse ba cheart a bheith ag súil leis.

Lasmuigh den reachtaíocht, beidh an Stát ag díriú ar na
córais agus ar an infreastruchtúr cuí a chur ar fáil le
cuidiú le leathnú na teanga. Beidh tábhacht ar leith ag
baint le nasc a chruthú idir na cláir agus na scéimeanna
éagsúla atá ag tacú le cur chun cinn na teanga, go
háirithe i measc teaghlaigh agus na ngrúpaí pobail, agus
na struchtúr pleanála teanga atá á gcur i bhfeidhm sna
Limistéir Pleanála Teanga, sna Bailte Seirbhíse
Gaeltachta agus sna Líonraí Gaeilge. Ach a dtógfar ar
obair leithéidí Gaillimh le Gaeilge, GaelTaca agus Gnó
Mhaigh Eo, beidh béim ar an teanga a dhéanamh níos
feiceálaí sa saol oibre agus cuirfear le líon na nionad
Gaeilge ar fud na tíre, mar a ghealltar sa Phlean
Forbartha Náisiúnta, Tionscadal Éire 2040.

2.4.1.1. Scéimeanna Teanga

Cuireadh córas na Scéimeanna Teanga ar bun chun cur
le líon agus caighdeán na seirbhísí as Gaeilge a bheadh
comhlachtaí poiblí ag cur ar fáil don phobal. I bhfianaise
na ndeacrachtaí a bhaineann leis an gcóras, mar a
léirigh an Coimisinéir Teanga ina Thráchtaireacht ar
Chóras na Scéimeanna Teanga, tá sé i gceist córas na
gcaighdeán a thabhairt isteach anseo in Éirinn, tríd an
mBille Teanga nua. Faoin gcóras seo, beidh rangú le
déanamh ar chomhlachtaí poiblí agus úsáid á baint as
rialacháin chun caighdeáin a leagan síos do na
comhlachtaí sin. Ar an mbealach seo, d’fhéadfaí a
chinntiú go mbeadh na caighdeáin is airde, ó thaobh
úsáid na Gaeilge de, ag na heagraíochtaí a bhíonn ag
soláthar seirbhísí don phobal, pobal na Gaeilge agus na
Gaeltachta san áireamh. 

Sna cúig bliana amach romhainn, déanfar iarracht
caighdeán seirbhísí as Gaeilge a fheabhsú trí:
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• córas na gcaighdeán a chur i bhfeidhm;

• níos mó daoine le Gaeilge a earcú don Státchóras;

• oiliúint sa Ghaeilge a chur ar fáil d’fhostaithe Stáit;

• lárionaid Ghaeilge a fhorbairt ar fud na tíre; agus

• tacú le grúpaí pobail atá ag cur na teanga chun cinn.

2.4.1.2. Earcaíocht don Státseirbhís

Thóg an Rialtas cinneadh ar 30 Deireadh Fómhair 2013
deireadh a chur le marcanna bónais a bhronnadh as
oilteacht Gaeilge in earcaíocht agus i gcomórtais
ardaithe céime na Státseirbhíse agus córas nua
bunaithe ar inniúlacht a chur ina áit. Is é an aidhm a bhí
ag an gcóras nua líon na ndaoine dátheangacha
feidhmiúla sa Státseirbhís a mhéadú. 

Ina theannta sin, sonraítear i bpleananna fórsa oibre
Ranna agus Oifigí Rialtais na poist/réimsí oibre ina
bhfuil gá le baill foirne atá in ann feidhmiú sa dá
theanga oifigiúla. Ag féachaint do chur i bhfeidhm Acht
na Gaeltachta, 2012, iarrtar ar Ranna aird ar leith a
thabhairt ar phoist atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta
nó a fhreastalaíonn ar na ceantair sin. Rud atá ag teacht
leis an gcur chuige seo is ea go bhfuil foráil sa teimpléad
nua a úsáidtear chun scéimeanna teanga a aontú a
thugann deis do chomhlachtaí poiblí na poist ina
dteastaíonn cumas Gaeilge a shainiú. 

Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin ar
athbhreithniú Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003,
sonraíodh nach raibh an córas seo ag feidhmiú mar ba
chóir, agus go raibh sé ag cur leis na fadhbanna i ndáil le
seirbhísí Gaeilge a sholáthar don phobal. Faoin mBille
Teanga nua, a mbeidh sé de chuspóir aige go mbeidh
20% de na daoine nua a earcaítear don tSeirbhís Phoiblí
ina gcainteoirí Gaeilge agus go mbeidh gach oifig
phoiblí atá lonnaithe sa Ghaeltacht ag feidhmiú as
Gaeilge, cuirfear tús le ré nua i ndáil le hearcaíocht don
Státseirbhís, a chuideoidh le feabhas a chur ar sholáthar
seirbhísí as Gaeilge. 

2.4.1.3. Oiliúint sa Ghaeilge sa Státseirbhís

In éineacht leis an earcaíocht, tá tábhacht ar leith le
hoiliúint sa Ghaeilge sa Státchóras, le cur le cumas
teanga na státseirbhíseach atá ag obair ann faoi láthair.
Shínigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
comhaontú seirbhíse leis an Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe chun oiliúint sa Ghaeilge agus tástáil
inniúlachta a sholáthar don Státseirbhís. Is é aidhm an
chomhaontaithe seo tacú leis an bhfoireann chun a n
inniúlacht sa Ghaeilge a fhorbairt agus chun cur le
cumas na Státseirbhíse seirbhísí a chur ar fáil as Gaeilge
don phobal. Tá an comhaontú seo tábhachtach, go

háirithe i gcomhthéacs Acht na dTeangacha Oifigiúla,
2003 agus na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010–
2030.

Faoin gComhaontú, tá freagrachtaí ar an Roinn i dtaca
le hoiliúint agus measúnú inniúlachta sa Ghaeilge a
éascú don fhoireann sa Státseirbhís. Tá réimse leathan
cúrsaí oiliúna sa Ghaeilge á sholáthar ag an gcomhlacht
Gaelchultúr i gcónasc le OneLearning, an soláthraí a
roghnaíodh chun cúrsaí oiliúna Gaeilge a fhorbairt agus
a thairiscint don earnáil phoiblí. Thuairisc Gaelchultúr
gur cuireadh 302 cúrsa ar fáil idir Eanáir 2013 agus
Nollaig 2017 inar ghlac 7,042 duine ón earnáil phoiblí
páirt. San áireamh anseo bhí 6,234 seirbhíseach poiblí
agus 498 státseirbhíseach.

Cuireann an Roinn maoiniú bliantúil ar fáil d’Ollscoil
Mhá Nuad chun an córas Teastas Eorpach na Gaeilge
(TEG) a fhorbairt agus a chothabháil. Is córas an
úsáideach é seo chun inniúlacht sa Ghaeilge a mheas,
mar go bhfuil sé bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na
hEorpa um Theangacha. Bhain an tSeirbhís um
Cheapacháin Phoiblí úsáid as an TEG i gceann dá
comórtais earcaíochta le gairid.

2.4.1.4. Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge

Déantar páirtmhaoiniú ar Scéimeanna Tacaíochta
Gaeilge le fáltais ón gCrannchur Náisiúnta. Is é aidhm
an chláir mhaoiniúcháin seo cúnamh airgeadais a chur
ar fáil do réimse eagraíochtaí agus gníomhaíochtaí a
thacaíonn le cur chun cinn na Gaeilge lasmuigh den
Ghaeltacht. I measc na neagraíochtaí a fhaigheann
maoiniú bliantúil tá an Taibhdhearc, Gaillimh le Gaeilge,
Gnó Mhaigh Eo agus GaelTaca, Corcaigh.

Tá obair fhiúntach ar siúl ag na heagraíochtaí seo chun
an Ghaeilge a chur chun cinn lasmuigh den Ghaeltacht,
chun go mbeadh sí níos feiceálaí agus chun í a ‘normalú’
mar ghnáthchuid de shaol an phobail le béim ar leith ar
úsáid na teanga a spreagadh i measc lucht gnó. Beidh
ról lárnach ag na heagrais seo i ndáil le haontú
Pleananna Teanga do na Bailte Seirbhíse Gaeltachta sna
blianta amach romhainn.

Ciste Caipitil le haghaidh Lárionaid Ghaeilge 

Bunófar ciste caipitil le haghaidh ionaid Ghaeilge a
fhorbairt ar fud na tíre, agus béim ar leith ar na Bailte
Seirbhíse Gaeltachta, na Líonraí Gaeilge agus na
ceantair sin ina bhfuil feidhm leis an  Scéim Phobail
Ghaeilge de chuid Fhoras na Gaeilge. 

Ina theannta sin, forbrófar Lárionad Gaeilge agus
Cultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath a chuirfidh le fás
phobal na Gaeilge san ardchathair. Leagtar amach
tacaíocht an Rialtais do na tograí seo sa Phlean
Forbartha Náisiúnta, Tionscadal Éire 2040.
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2.4.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

SEIRBHÍSÍ & EARCAÍOCHT DON EARNÁIL PHOIBLÍ

4.1

Beidh sé mar aidhm ag Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú)
2017, agus é achtaithe, líon na gcainteoirí Gaeilge a earcaítear
don tSeirbhís Phoiblí a mhéadú go 20% agus a chinntiú gurb as
Gaeilge a fheidhmeoidh gach oifig phoiblí atá lonnaithe sa
Ghaeltacht. Ar an mbealach seo, méadófar acmhainneacht
comhlachtaí poiblí i ndáil le seirbhísí a sholáthar as Gaeilge.

RCOG
RCPA
DP
OAA

2019 ar
aghaidh

4.2

Déanfar taighde a choimisiniú chun na tosaíochtaí d’earcú
cainteoirí Gaeilge a shainiú, mar aon leis na tosaíochtaí do
sholáthar seirbhísí as Gaeilge. Déanfar na bealaí is éifeachtaí a
fhiosrú chomh maith i ndáil le cainteoirí Gaeilge a earcú.
Bainfear úsáid as torthaí an taighde seo chun Córas na
gCaighdeán Teanga a chur i bhfeidhm, faoi mar a leagtar síos i
mBille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017.

RCOG 2019

4.3

Freastalóidh oifigigh na Roinne ar aonaigh ghairmthreorach i
gcomhar leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí chun daoine
óga a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta san earnáil
phoiblí.

RCOG
SCP

Ar bhonn
leanúnach

4.4
Leanfaidh FSS leis an tseirbhís saorfhóin agus ríomhphoist
dhátheangach atá ar fáil ó HSELive agus ó Ionad Teagmhála na
gCártaí Leighis.

FSS 20182022

4.5

Maidir le dreasachtaí agus bealaí tacaíochta chun daoine le
Gaeilge líofa a mhealladh i dtreo gairmeacha sláinte, déanfaidh
FSS na nithe seo a leanas:

• tacófar le Scéim Scoláireachtaí Leighis le cúnamh ó Údarás
na Gaeltachta

• oibreofar i gcomhar leis an earnáil oideachais tríú leibhéal
chun modúil ar chúram d’othair le Gaeilge a fhorbairt m.sh.
leigheas, altraí, fisiteiripe, teiripe urlabhra agus teanga.

ÚnaG
FSS 20182022

4.6
Déanfar cinnte de go gcuimseoidh córas na gcaighdeán, atá le
cur i bhfeidhm, an tairiscint ghníomhach i ndáil le seirbhísí as
Gaeilge.

RCOG
RCPA

2018 ar
aghaidh

4.7

Tabharfar tacaíocht do Chumann na nOifigeach Forbartha
Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí ar mhaithe le seirbhísí poiblí den
chéad scoth a chur ar fáil as Gaeilge sna comhlachtaí poiblí ina
bhfeidhmíonn siad.

RCOG
ÚÁ

2019 ar
aghaidh
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Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

SCÉIMEANNA

4.8

Déanfar caighdeáin teanga a thabhairt isteach in ionad chóras
reatha na scéimeanna teanga do na hearnálacha éagsúla sa
tSeirbhís Phoiblí de bharr Rialachán nua a thionscnófar faoi
Bhille na dTeangacha Oifigiúla. Fanfaidh na scéimeanna teanga
atá ann cheana i bhfeidhm go dtí cibé tráth a shannfar
caighdeáin nua le cur ina nionad.

RCOG
RCPA
DP
OAA

2018

4.9

Déanfar forálacha na scéimeanna  amhail an Scéim Sóisialta
Tuaithe, an Scéim Fostaíochta Pobail, an Liúntas um Fhilleadh
ar an Oideachas agus Tús – a choinneáil ar bun sa Ghaeltacht,
ag féachaint don líon laghdaitheach daoine atá ar an mBeochlár
agus don ghá atá ann a chinntiú go ndírítear na scéimeanna sin
ar na riachtanais atá ag cuardaitheoirí poist agus ag daoine eile.

RGFCS
ÚnaG

Ar bhonn
leanúnach

4.10

Déanfar sainréimse na ceanneagraíochta, Cumann na bhFiann,
faoina gconradh le Foras na Gaeilge, agus scéimeanna de chuid
Fhoras na Gaeilge, amhail Scéim na gCampaí Samhraidh agus
Scéim na nImeachtaí Óige, a chur chun feidhme lena
bhforbrófar acmhainn na ndaoine óga sa phobal Gaeilge.

FnaG Ar bhonn
leanúnach

4.11
Leanfar de bheith ag reáchtáil Scéim Phobail Gaeilge trína
dtugtar tacaíocht d’fhorbairt pobal Gaeilge ag leibhéal an
phobail.

FnaG 
Grúpaí rathúla
faoin Scéim

20182021

CEANNEAGRAÍOCHTAÍ & INFHEISTÍOCHT

4.12 Déanfar ciste caipitil a chur ar fáil le haghaidh ionaid Ghaeilge
timpeall na tíre. RCOG 2018 ar

aghaidh

4.13 Déanfar Lárionad Gaeilge i lár Chathair Bhaile Átha Cliath a
fhorbairt.

RCOG       CCBÁC
CnaG         FÉ

2018 ar
aghaidh

4.14 Leanfar le tacaíocht a chur ar fáil don obair atá ar bun ag na
ceanneagraíochtaí atá faoi chúram Fhoras na Gaeilge.

RCOG
FnaG

2018 ar
aghaidh

AN ÓIGE

4.15 Déanfar forbairt ar straitéis chuimsitheach chun gréasáin
úsáide Gaeilge a bhunú don óige ar bhonn náisiúnta.

RCOG CnaF
FnaG CnaG

2019 ar
aghaidh
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2.5.1. Réamhrá
2.5.1.1. An Ghaeilge agus an Teicneolaíocht

Le teacht chun cinn na ‘Ré Digití’, tá tábhacht ar leith ag
baint leis an teicneolaíocht i ngach gné den saol, ó
thaobh cumarsáide de, i gcúrsaí oibre agus sa saol
sóisialta. Tá athrú ag teacht ar an gcaoi ina
bhfeidhmíonn daoine ina saol laethúil agus sa
chaidreamh a bhíonn acu le daoine eile agus leis an
domhan mórthimpeall orthu de bharr dhul chun cinn na
teicneolaíochta. Tá na meáin shóisialta ag cruthú
gréasáin nua, agus tá siad lárnach i saol an aosa óig
inniu.

Ar nós mórán gach mionteanga, tá an ‘Ré Dhigiteach’ ag
cothú dúshláin agus deiseanna don Ghaeilge. Leis an
réabhlóid dhigiteach, tá borradh faoi na
mórtheangacha, go háirithe an Béarla, rud a chuireann
leis an mbaol ina bhfuil go leor de mhionteangacha an
domhain. Tá sé tábhachtach a aithint mar sin, ó foilsíodh
an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, go bhfuil andul
chun cinn déanta sa réimse seo agus tá an Ghaeilge le
fáil go forleathan ar na meáin dhigiteacha. Tá ardáin
éagsúla ilmheán forbartha ag RTÉ, TG4 agus RTÉ Raidió
na Gaeltachta. Tá tábhacht ar leith le nuachtáin agus
irisí Gaeilge, leithéidí www.tuairisc.ie agus www.nos.ie.
Tá forbairtí móra déanta agus á ndéanamh ar chorpas
na Gaeilge leis an bhfoclóir nua www.focloir.ie agus an
suíomh www.tearma.ie. Seoladh Corpas Stairiúil na
Gaeilge 16001926 ar líne, ina bhfuil breis agus 3 mhíle
téacs agus oiread agus 19 milliún focal. Is céim chun
cinn é an Corpas i dtreo Foclóir Stairiúil na Gaeilge a
fhoilsiú amach anseo. 

Anuas ar na forbairtí seo go léir, d’fhorbair Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath agus Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath, córais ríomhaistriúcháin don Ghaeilge
agus tá an tionscadal taighde www.abair.ie i gColáiste
na Tríonóide ag déanamh tuilleadh forbartha ar
shintéiseoir Gaeilge  córas faoinar féidir téacs scríofa a
aistriú go caint bheo i gcanúintí éagsúla. Níor
samhlaíodh cuid mhaith de na forbairtí seo nuair a bhí
an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á cur le chéile, agus
is cinnte go mbeidh tionchar ollmhór ag an
teicneolaíocht ar chúrsaí teanga sna blianta amach
romhainn.

Chun na deiseanna teicneolaíochta seo ar fad a threisiú
san am amach romhainn, tá Plean Digiteach don
Ghaeilge á ullmhú faoi láthair. Tá sé ríthábhachtach
plean dá leithéid a fhorbairt ós rud é go bhfuil baol ann

go mbeidh an teanga fágtha taobh thiar ó thaobh na
teicneolaíochta de, rud a dtarraingítear aird air sa
tuarascáil ‘An Ghaeilge sa Ré Dhigiteach’ a chuir an
gréasán Eorpach, METANET, i dtoll a chéile in 2012.

ABAIR.ie 

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag
tacú le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, chun an
tionscadal www.abair.ie a fhorbairt. Is é atá i gceist leis
an tionscadal ná taighde agus forbairt ar chórais
sintéise glórtha chun réimse leathan de chanúintí a chur
ar fáil. 

Chomh maith leis seo, ceadaíodh maoiniú chun beirt
intéirneach a earcú le forbairt a dhéanamh ar an
tionscadal Róbóglór (róbait/carachtair). Úsáidfear na
róbait chun béim a chur ar chumarsáid agus ar
idirghníomhaíocht i bhfoghlaim na Gaeilge. Tá na mic
léinn intéirneachta i mbun staidéir ar chúrsaí
Máistreachta agus Dochtúireachta ar phróiseáil
urlabhra agus teanga.

Tá teicneolaíocht urlabhra agus acmhainní
teangeolaíochta Gaeilge den chéad scoth
ríthábhachtach lena chinntiú go mbainfidh an teanga
tairbhe as an bhféidearthacht anmhór a sholáthraíonn
teicneolaíocht dhigiteach na nuaaoise. Tá na
teicneolaíochtaí nua seo tábhachtach go háirithe do
mhionteangacha mar go bhfágann siad go bhfuil na
teangacha sin le feiceáil ag an domhan agus go bhfuil
siad tarraingteach don aos óg. Tá tairbhe faoi leith le
baint ag daoine le lagú amhairc nó gutha as sintéis
Ghaeilge, ní hamháin i dtéarmaí oideachais ach i dtaca
le cuimsiú sóisialta níos fearr a éascú chomh maith.

Fáilte ar Líne 

Is tionscadal é Fáilte ar Líne a bhfuil mar bhunaidhm
aige cúrsaí ar líne go leibhéal céime don Ghaeilge agus
do Chultúr na hÉireann a chur ar fáil. Cómhaoiníonn an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an
tionscadal mar chuid den Straitéis 20 Bliain don
Ghaeilge.

Tá sé á fhorbairt in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
le Fiontar agus Scoil na Gaeilge agus an Ideas Lab san
Institiúid Náisiúnta don Fhoghlaim Dhigiteach. Tá coiste
idirnáisiúnta ag an tionscadal freisin, a tharraingíonn ar
an saineolas atá ar fud na cruinne san fhoghlaim
dhigiteach agus sa teagasc ar líne. 

I mbliana (2018), beidh sraith cúrsaí á cur ar fáil go
domhanda ar an ardán FutureLearn atá dírithe go
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hiomlán ar ghlantosaitheoirí. Tá os cionn 7 milliún
foghlaimeoir cláraithe ar an ardán seo agus tá an chéad
ollchúrsa oscailte ar líne,  Irish 101, ar togra de chuid
Fáilte ar Líne é, ar bun ó mhí Eanáir 2018. 

Tá daoine cláraithe ó 106 tír faoi láthair agus tá an
Roinn ag tnúth go mbeidh a thuilleadh daoine ag tapú
na deise chun an Ghaeilge a fhoghlaim.

Ceann de na príomhspriocanna atá ag an tionscadal seo
is ea deis a thabhairt don diaspóra nasc leanúnach a
choinneáil leis an tír seo agus leis an oidhreacht uathúil
a thugann ár dteanga dúinn. 

Dearadh na cúrsaí ar mhaithe le spéis na
bhfoghlaimeoirí a spreagadh chun níos mó eolais a
bhailiú faoin tír seo agus faoin teanga agus táthar ag
tnúth go mbeidh na foghlaimeoirí ag iarraidh teacht ar
cuairt go hÉirinn agus chuig na ceantair Ghaeltachta, go
háirithe. Sa chéad chúrsa, Irish 101, mar shampla, tá
míreanna ann a phléann logainmneacha, ainmneacha
Gaeltachta agus an mhiotaseolaíocht.

Clár TechSpace

Is tionscadal de chuid Camara Ireland Teoranta é
TechSpace, a fheidhmíonn mar ghréasán náisiúnta de
spásanna meán digiteach in ionaid óige agus scoileanna
chun cabhrú le daoine óga a bheith gníomhach i
gcruthú ábhair dhigitigh agus theicneolaíochta. Chuir an
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar
fáil do Camara Ireland Teoranta ag tús 2015 chun ábhar
oiliúna ar líne a aistriú go Gaeilge agus cúrsaí traenála a
eagrú dóibh siúd a mbeadh suim acu TechSpace as
Gaeilge a bhunú.

Bunaíodh an scéim seo i mí Dheireadh Fómhair 2015
chun tacú le heagraíochtaí óige agus scoileanna atá ag
bunú TechSpace as Gaeilge i ndáil le trealamh a
cheannach i gcomhair meáin dhigiteacha.

Faoin scéim seo, tá deontas uasta €2,700 ar fáil
d’iarratasóirí incháilithe chun trealamh i gcomhair meáin
dhigiteacha agus STEM a cheannach, mar aon le costais
taistil agus chothabhála d’uasmhéid €300 a chlúdach
chun freastal ar chúrsaí oiliúna TechSpace as Gaeilge.

Glactar le hiarratais faoin scéim seo ó scoileanna agus
eagraíochtaí óige ar fhreastail rannpháirtithe dá gcuid ar
chúrsa oiliúna TechSpace as Gaeilge. Tá an scéim i
bhfeidhm anois i gCúige Chonnacht agus i gCúige
Mumhan, agus táthar ag súil go mbeidh teacht air go

náisiúnta amach anseo. Cuireadh maoiniú €283,347 ar
fáil in 2018 do Camara Ireland chun an tionscadal a
fhorbairt tuilleadh, le béim níos mó ar dhisciplíní STEM
(Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus
Matamaitic) a fhorbairt. Ina theannta sin, tosóidh an
obair chun an clár a leathnú go hUladh agus Laighean. 

2.5.1.2. Na hEalaíona 

In 2016, seoladh Éire Ildánach: Cultúr 2025, an chéad
chreatpholasaí riamh d’earnáil an chultúir in Éirinn.
Leagtar amach sa doiciméad sin, fís agus creat
uileghabhálach don am atá le teacht agus leagtar amach
ann na réimsí tosaíochta a ndíreofar orthu sna blianta
atá romhainn. Is as seo a d’eascair Clár Éire Ildánach,
Clár Iarmhartach an Rialtais d'Éire 2016. Is tionscnamh
cúig bliana uileRialtais é, ó 2017 go 2022, a bhfuil
straitéis folláine ina chroílár. Tá sé mar aidhm leis
feabhas a chur ar an teacht a bhíonn ag daoine ar
ghníomhaíochtaí cultúir agus cruthaitheachta i ngach
contae ar fud na tíre. I measc na bpríomhluachanna atá
ag tacú leis an dá pholasaí seo, tá: 

‘A thábhachtaí atá an Ghaeilge, ár n-oidhreacht chultúrtha,
ár dtraidisiún béil, ár gcluichí agus ár gceol, agus a uathúla
atá ár gceantair Ghaeltachta’

Is dlúthchuid den teanga iad na healaíona agus is mór
an tionchar atá acu ar chothabháil na Gaeilge, ar stádas
agus íomhá teanga, ar chothú agus ar bhuanú pobail
teanga, ar dhearcadh daoine i leith na Gaeilge agus ar
sheachadadh agus ar shealbhú teanga chuig an gcéad
ghlúin eile.

Tá cúrsaí teanga, na meáin, an teicneolaíocht, na
healaíona agus cúrsaí cultúir i gcoitinne fite fuaite lena
chéile sa lá atá inniu ann. Tá ról lárnach ag an teanga i
saol cultúrtha na tíre agus tá súil go ndéanfar an ról sin
a dhaingniú de bhun Chlár Éire Ildánach. 

Mar a bhaineann sé leis na ceantair Ghaeltachta,
cuirtear cúnamh caipitil agus reatha ar fáil tríd an gClár
Tacaíochtaí Pobail agus Teanga chun tacú leis na
healaíona trí mhaoiniú caipitil a chur ar fáil d’ionaid
ealaíon pobail, do ghrúpaí pobail, scoileanna agus do
chompántais drámaíochta ar nós Fíbín. Ina theannta sin,
ar ndóigh, cuirtear maoiniú reatha ar fáil don eagraíocht
Ealaín na Gaeltachta a fheidhmíonn faoi scáth Údarás
na Gaeltachta, chun clár leathan gníomhaíochtaí a riar
ar mhaithe le tacú leis na healaíona trí chéile sna
ceantair Ghaeltachta.
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2.5.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

DIGITEACH

5.1 Foilseofar Plean Digiteach don Ghaeilge.
RCOG
CnaT
OCBÁC

2018

5.2
Leanfar le forbairt a dhéanamh ar shraith podchraoltaí dírithe ar
an éisteacht dhigiteach ar líne a chothú in Éirinn agus go
hidirnáisiúnta.

RTÉ 2018 ar
aghaidh

5.3 Cuirfear córas nascleanúna Gaeilge ar fáil leis an gcéad leagan
eile den seinnteoir RTÉ Player ar ardáin de chuid RTÉ. RTÉ 2018

5.4
Cruthófar spás sainiúil Gaeilge ar éileamh ar sheinnteoir nua
RTÉ Player, ina mbeidh ábhar reatha agus ábhar cartlainne
feiceálach.

RTÉ 2018

5.5

Forbrófar tionscadal foghlama le hOllscoil Uladh a bheidh
dírithe ar fhoghlaimeoirí meánleibhéil agus ardleibhéil trína
mbainfear úsáid as ábhar de chuid RTÉ RnaG arna thrasscríobh
agus arna nascadh le hábhar fuaime agus foclóra ar líne.

RTÉ
OU 2019

5.6

Maidir le Cartlann Athbheochan na Gaeilge, déanfar catalógú ar
Chartlann Chonradh na Gaeilge, An Claidheamh Soluis 1917
1932 a dhigitiú agus a chur ar fáil ar líne. Déanfar tuairiscí agus
comhfhreagras timireachta atá i seilbh an Chonartha agus na
Leabharlainne Náisiúnta a chur in eagar chomh maith, ar
mhaithe lena gcur ar fáil don phobal.

CnaG
OÉG
LN

Ar bhonn
leanúnach

5.7

Ag tógáil ar obair www.duchas.ie, cuirfear tacaíocht ar fáil chun
digitiú a dhéanamh ar ábhair Ghaeilge atá á gcoinneáil i
gcartlanna, i dtaisclanna, i leabharlanna agus in ollscoileanna ar
fud an domhain.

RCOG Ar bhonn
leanúnach

5.8 Déanfaidh RTÉ tionscadal maidir le haip dhigiteach Ghaeilge
faoi leith a fhorbairt a bheidh dírithe ar leanaí. RTÉ 2019
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

TEILIFÍS

5.9
Déanfaidh TG4 fónamh ar bhealach níos fearr don lucht
féachana Gaeilge agus tacófar leis na pobail a labhraíonn
Gaeilge.

TG4 2018 ar
aghaidh

5.10 Déanfaidh TG4 bonneagar digiteach Gaeilge a sholáthar do
sheirbhísí́ foghlama, faisnéise agus cultúir. TG4 2018 ar

aghaidh

5.11

Leanfaidh TG4 agus Cine4 ag soláthar clúdach cuimsitheach
agus clúdach leathan ar litríocht na Gaeilge i bhfoirm: 

• bundrámaíocht Ghaeilge a choimisiúnú;
• leaganacha comhaimseartha de chlasaicí i litríocht na

Gaeilge a choimisiúnú; agus
• cláir láidre ealaíon a choimisiúnú. 

TG4 Ar bhonn
leanúnach

5.12

Leanfaidh TG4 ag déanamh coimisiúnú ar ábhar as an earnáil
neamhspleách i gceantair Ghaeltachta agus ar an mbealach sin,
beidh an stáisiún ag tacú le fostaíocht ardleibhéil, lena meastar
300 post sa Ghaeltacht a bheith bunaithe ann.

TG4 Ar bhonn
leanúnach

5.13
Leanfaidh TG4 ag cur fostaíocht dhíreach ar fáil do bhaill foirne
ardcháilithe, ar cainteoirí Gaeilge iad, ina cheanncheathrú i
nGaeltacht Chonamara.

TG4 Ar bhonn
leanúnach

5.14

Leanfaidh TG4 ag tacú le tionscnaimh agus cláir oiliúna agus
oideachais i réimsí na meán, na hiriseoireachta agus an
léiriúcháin teilifíse, le comhpháirtíochtaí/intéirneachtaí le
hinstitiúidí tríúleibhéal – OÉG, Institiúid Teicneolaíochta Phort
Láirge, Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMhaigh Eo agus
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

TG4 Ar bhonn
leanúnach

5.15

Leanfaidh TG4 ag cur fotheidil ar fáil, chomh maith le roghanna
rochtana eile a chuirfidh ar chumas daoine, nach bhfuil líofa sa
Ghaeilge, sult a bhaint as an aschur, agus leas á bhaint as
roghanna nach gcuireann isteach rómhór ar dhaoine atá líofa sa
Ghaeilge.

TG4 Ar bhonn
leanúnach

5.16 Leanfar ar aghaidh leis na 365 uair an chloig in aghaidh na
bliana d’ábhar Gaeilge ó RTÉ do TG4.

RCGAC
RTÉ
TG4

Ar bhonn
leanúnach
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

RAIDIÓ

5.17

Déanfaidh RTÉ Radio 1 tástáil phíolótach ar thionscadal tras
scríbhneoireachta ar líne, i gcomhar le hOllscoil Uladh, a bheidh
ceangailte le léiriúchán raidió. Fágfaidh sé sin go mbeidh an
lucht éisteachta in ann an craoladh Gaeilge a léamh agus a
aistriú de réir mar a bheadh gá acu leis.

RTÉ
OU 2019

5.18 Déanfaidh RTÉ aip a bheidh dírithe ar éisteacht raidió as
Gaeilge, An Seinnteoir Raidió, a fhorbairt ar bhonn leanúnach.

RTÉ
CNÉ

Ar bhonn
leanúnach

5.19

Leanfar le tacú agus forbairt Raidió RíRá, stáisiún raidió atá
dírithe ar dhaoine óga, mar a samhlaíodh sa Straitéis 20 Bliain
don Ghaeilge. Déanfar na féidearthachtaí i ndáil le Raidió RíRá
a chur ag craoladh ar FM go lánaimseartha a scrúdú, i gcomhar
le páirtithe leasmhara.

CnaG Ar bhonn
leanúnach

NUACHT

5.20 Cruthófar suíomh idirlín beo, nuálach, Gaeilge laistigh de
www.RTÉ.ie. RTÉ Ar bhonn

leanúnach

5.21 Tabharfar isteach ailt i nGaeilge maidir le nuacht, cúrsaí reatha,
spórt agus siamsaíocht ar fud www.RTÉ.ie. RTÉ Ar bhonn

leanúnach

5.22

Tacófar le seirbhís nuachta as Gaeilge, le raidió pobail agus le
hirisí ar mhaithe le léitheoireacht agus úsáid na Gaeilge a
chothú de bharr scéimeanna éagsúla de chuid Fhoras na
Gaeilge.

FnaG 2018 ar
aghaidh

TEICNEOLAÍOCHT

5.23 Déanfar Meitheal Smaointeoireachta a bhunú maidir le húsáid
na teicneolaíochta i dteagasc na Gaeilge.

RCOG
COGG
GO
FnaG
CnaT

2018

5.24 Cruthófar leagan Gaeilge den tseirbhís Saorview, lena mbeifear
in ann an córas a úsáid as Gaeilge. RTÉ 2018
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

5.25 Maidir le www.abair.ie, déanfar taighde agus forbairt ar chórais
sintéise glórtha chun réimse leathan de chanúintí a chur ar fáil.

CnaT 
RCOG 20182020

5.26
Déanfar forbairt ar an tionscadal Róbóglór (róbait/carachtair).
Úsáidfear na róbait chun béim a chur ar chumarsáid agus ar
idirghníomhaíocht i bhfoghlaim na Gaeilge.

CnaT 
RCOG 20182020

5.27

Maidir le www.ainm.ie, déanfaidh an Roinn cinnte de go
gcaomhnófar an acmhainn luachmhar seo ar líne, a thugann
cuntas beathaisnéise ar bhreis agus 1,750 duine a raibh baint
acu le saol na Gaeilge ó 1560 i leith.

OCBÁC
CIC
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

5.28

Maidir le www.logainm.ie, leanfar le forbairt na háise cuimsithí
bainistíochta seo chun sonraí logainmneacha agus taifid
chartlainne a riar. Áis don phobal atá ann, d’Éireannaigh sa
bhaile agus thar lear, agus spreagann sí spéis i saibhreas agus i
saíocht logainmneacha na hÉireann.

RCOG
OCBÁC

Ar bhonn
leanúnach

5.29

Maidir le www.duchas.ie, ag tógáil ar fhoilsiú Bhailiúchán na
Scol agus an Bhailiúcháin Grianghraf de chuid Chnuasach
Bhéaloideas Éireann ar líne, déanfar sciar den
Príomhbhailiúchán Lamhscríbhinní a dhigitiú agus a fhoilsiú ar
líne ar www.duchas.ie.

OCBÁC
COBÁC
RCOG

2018

5.30 Maidir le Gaeltech in OCBÁC, tacóidh an Roinn le clár taighde
maidir le Próiseáil Teanga Nádúrtha na Gaeilge a chur i gcrích.

OCBÁC
RCOG 20182021

5.31

Déanfar ábhar ar shuíomh idirlín Edcite a aistriú go Gaeilge,
chun cur leis an ábhar atá ar fáil cheana féin dóibh siúd atá ag
teagasc as Gaeilge, agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí chun an
acmhainn a úsáid. Is ardán ar líne é Edcite a chuireann uirlisí ar
líne ar fáil do mhúinteoirí chun cleachtaí oideachais a aimsiú, a
shaincheapadh agus a chruthú dá gcuid daltaí.

CI
RCOG
COGG

2018

5.32 Maidir le Clár TechSpace, déanfar forbairtí leanúnacha ar an
togra ar mhaithe lena chur ar fáil go náisiúnta.

CI 
RCOG

Ar bhonn
leanúnach
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5.33 Maidir le Tech Féile, déanfar féile bunaithe ar theicneolaíocht
na Gaeilge a bhunú do scoláirí meánscoile.

CI 
RCOG
TG4

2018

5.34 Maidir le Fáilte ar Líne, déanfar cúrsaí ar líne go leibhéal céime
don Ghaeilge agus do Chultúr na hÉireann a chur ar fáil.

OCBÁC
RCOG 20182019

5.35
Maidir le cúrsaí ríomhaistriúcháin, leanfar le forbairtí ar chórais
ríomhaistriúcháin, ar mhaithe le caighdeán seirbhísí i nGaeilge a
fheabhsú.

RCOG
OCBÁC

Ar bhonn
leanúnach

5.36

Maidir le Comhordú Acmhainní na dTeangacha Eorpacha
(ELRC), tacóidh an Coimisiún Eorpach leis an Roinn agus le
ADAPT chun ardán aistriúcháin uathoibríoch a fhorbairt don
Ghaeilge. Beidh an t ardán seo tairbheach d’aistritheoirí in
Institiúidí an Aontais chun dul i ngleic leis an tromualach
aistriúcháin.

RCOG
OCBÁC
ASACE 
Comhlachtaí
ábhartha poiblí

Ar bhonn
leanúnach

5.37

Maidir le Vifax don Ghaeilge, leanfar leis an tacaíocht don togra
seo a chuireann ábhar feiliúnach, cleachtaí atá bunaithe ar
mhíreanna as Nuacht TG4, ar fáil don seomra ranga i
meánscoileanna, i gcoláistí tríú leibhéal agus in institiúidí
aosoideachais.

OMN 
RCOG
COGG

Ar bhonn
leanúnach

5.38

Tacófar leis an bhfeachtas Trasna na dTonnta, a chruthaíonn
cibearGhaeltacht ar líne, ar mhaithe le feasacht a chruthú don
teanga ar na meáin shóisialta, agus naisc a chruthú idir muintir
na hÉireann, an diaspóra agus foghlaimeoirí Gaeilge ar fud na
cruinne.

FOÉC 
RCOG
RGET
CF
CnaG

Ar bhonn
leanúnach

OIDEACHAS

5.39

Cuirfear tús le MA nua i gCleachtas Gairmiúil sna Meáin trí
Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Beidh an MA ar fáil
mar chúrsa lánaimseartha nó páirtaimseartha agus cuirfear
béim ar an iriseoireacht, an chraoltóireacht agus cruthú ábhar
d’ardáin éagsúla.

OÉG
RTÉ

2018 ar
aghaidh
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CORPARÁIDEACH

5.40
Cuirfear le húsáid na Gaeilge ar chuntas @RTÉ Twitter agus
cíorfar ábhar breise i nGaeilge i spásanna eile de chuid RTÉ ar
na meáin shóisialta.

RTÉ Ar bhonn
leanúnach

NA H-EALAÍONA

5.41

Leanfar leis an tacaíocht don Chumann Scoildrámaíochta, ar
mhaithe le féilte drámaíochta chun drámaí as Gaeilge a chur
chun cinn ar fud na tíre, i measc scoláirí bunscoile agus iar
bhunscoile.

CS
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

5.42 Leanfar leis an tacaíocht don Taibhdhearc, Amharclann
Náisiúnta na Gaeilge.

AnT 
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

5.43

Déanfar scéimeanna de chuid Fhoras na Gaeilge, amhail Scéim
na bhFéilte, Scéim na gComplachtaí Drámaíochta, Scéim na
dTionscadal Litríochta, na Scéimeanna Meantóireachta do
scríbhneoirí agus Scéim na Foilsitheoireachta a chur chun
feidhme chun an cultúr agus an chruthaitheacht agus gréasáin
Ghaeilge a chothú.

FnaG 2018 ar
aghaidh

5.44

Tabharfar faoi líon na siopaí leabhar a dhíolann leabhair
Ghaeilge trí Sheirbhísí Dáileacháin Leabhar Fhoras na Gaeilge –
ÁIS – a mhéadú agus ardófar líon na leabhar Gaeilge a dhíoltar i
siopaí leabhar in Éirinn agus thar lear trí thionscadal
margaíochta leabhar.

FnaG 2018 ar
aghaidh

5.45

Maidir le Cultúr Club, déanfar an Ghaeilge a chur chun cinn
agus imeachtaí bainteach le cultúr na hÉireann a reáchtáil as
Gaeilge do dhaltaí bunscoile agus meánscoile thar lear.
Neartóidh an clár seo féiniúlacht Éireannach i measc an phobail
thar lear agus cuirfidh sé cultúr agus teanga na hÉireann chun
cinn ar fud na cruinne.

CnaG 
RCOG
RGET

2018

5.46

Maidir le tacú tuilleadh le forbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht,
leanfar leis an tacaíocht do na healaíona sa Ghaeltacht agus
déanfar tuilleadh acmhainní a sholáthar d’Ealaín na Gaeltachta
Teo chun cur ar a cumas clár forbartha a sholáthar i gcomhar le
páirtithe leasmhara a bheidh dírithe ar chur chun cinn na n
ealaíon Gaeilge agus Gaeltachta, mar aon le réimsí de Chlár Éire
Ildánach a fheidhmiú, mar a bhaineann leis an nGaeilge.

RCOG
ÚnaG
CE
EnaG

2018 ar
aghaidh
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5.47

Déanfar Straitéis chomhtháite ealaíon a fhorbairt le haghaidh
ealaíona na Gaeltachta agus na Gaeilge i gcomhar le páirtithe
leasmhara, lena náirítear Údarás na Gaeltachta, Foras na
Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon agus TG4 a bheidh dírithe:

• ar chomhordú agus chomhoibriú níos fearr a chinntiú i
bhforbairt na nealaíon Gaeltachta agus Gaeilge

• ar na caidrimh i measc na bpáirtithe leasmhara a threisiú
tuilleadh

• ar phróifíl na nealaíon Gaeltachta agus Gaeilge a mhéadú
agus a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta

• ar dheiseanna a aimsiú chun tuilleadh tacaíochta a chur ar
fáil do na healaíona Gaeltachta agus Gaeilge agus chun
tuilleadh forbartha a dhéanamh orthu.

RCOG
ÚnaG
CE
EnaG
FnaG
OnaG
TG4

2018

5.48
Leanfar ag tacú le cur chun cinn na nealaíon sa Ghaeltacht tríd
an gcúnamh caipitil a chuirtear ar fáil faoin gClár Tacaíochtaí
Pobail agus Teanga de chuid na Roinne.

RCOG
ÚnaG
CE
EnaG

2018 ar
aghaidh

5.49

Cuirfear tacaíocht bhreise ar fáil chun na healaíona a chothú
agus a chur chun cinn i measc na hÓige sa Ghaeltacht ar
mhaithe le tacú le cur chun cinn an phróisis pleanála teanga
agus an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 20172022 araon.

RCOG
EnaG
TnaG

2018 ar
aghaidh

FÉILTE

5.50

Leanfar de bheith ag cur tacaíocht mhaoinithe ar fáil i gcomhar
leis an gceanneagraíocht chuí chun deiseanna a chur ar fáil
chun tacú le húsáid na Gaeilge agus le bunú gréasán do
dhaoine fásta.

FnaG
OnaG 20182021
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RÉIMSE GNÍMH 6

FOCLÓIRÍ



2.6.1. Réamhrá
Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag
tacú go leanúnach le hearnáil na foclóireachta agus na
téarmaíochta. Ó bunaíodh é sa bhliain 1999, tá dualgas
reachtúil ar Fhoras na Gaeilge forbairt a dhéanamh sa
réimse sin agus tá maoiniú á dhéanamh ag an Roinn ar
an eagraíocht dá réir, i gcomhar leis an Roinn Pobal ó
thuaidh. Anuas air sin, tacaíonn an Roinn leis an
tionscadal Foclóir Stairiúil na Gaeilge, atá á fhorbairt ag
Acadamh Ríoga na hÉireann. 

D’fhoilsigh Foras na Gaeilge an chéad leagan den
Fhoclóir Nua BéarlaGaeilge ar www.focloir.ie sa bhliain
2013, an chéad mhórfhoclóir nua sa Ghaeilge ó
foilsíodh Foclóir Uí Dhónaill (GaeilgeBéarla) sa bhliain
1977. Rinneadh é a nuashonrú go tráthrialta ó shin go
dtí gur cuireadh clabhsúr leis an leagan leictreonach i mí
Eanáir 2017. Sa bhliain 2017, bhí 1.6 milliún úsáideoirí
ag an suíomh agus ag an aip atá ag gabháil leis –
200,000 acu lonnaithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá –
úsáideoirí a d’fhéach ar 18.4 milliún leathanach in 2017.
Tá €5.97 milliún caite ar an bhfoclóir go dtí seo, as
móriomlán €6.088 milliún atá beartaithe nuair a bheidh
an leagan clóite foilsithe – tá an obair sin idir lámha faoi
láthair.

Mar sheachtháirge ar thionscadal an Fhoclóra Nua
BéarlaGaeilge, rinneadh digitiú ar thrí chinn d’fhoclóirí
an 20ú haois (Foclóir BéarlaGaeilge de Bhaldraithe,
Foclóir GaeilgeBéarla Uí Dhónaill agus An Foclóir
Beag), agus tá siad ar fáil don phobal ar
www.teanglann.ie chomh maith le comhaid fuaime agus
ghramadaí. Tá anéileamh ag an bpobal ar na foclóirí sin
freisin – bhí 1.2 milliún úsáideoirí ag an suíomh in 2017,
a d’fhéach ar 23 milliún leathanach.

Sa ráithe deiridh den bhliain 2015, chuir Foras na
Gaeilge straitéis foclóireachta faoi bhráid na Ranna
Urraíochta. Faoin straitéis seo, faoi réir maoiniú a fháil
ina leith, dhéanfaí foclóir nua GaeilgeBéarla a fhorbairt
agus foclóir mór GaeilgeGaeilge a thiomsú ar bhonn
comhthreomhar leis. Bheadh an chéad chuid den dá
fhoclóir ar fáil ar líne laistigh de shé bliana agus chuirfí
clabhsúr leo ar bhonn incriminteach, ag brath ar
acmhainní foirne agus airgid. Is buiséad de thart ar €11
mhilliún (i dtéarmaí an lae inniu) atá i gceist don dá
fhoclóir nua seo. Meastar gur sna scoileanna agus sna
hollscoileanna a bheidh an téileamh is mó orthu.

Maidir le cúrsaí téarmaíochta, pléann an Coiste
Téarmaíochta le fiosruithe laethúla ón bpobal agus ón

Aontas Eorpach agus bunaítear fochoistí speisialta do
réimsí ar leith, mar shampla téarmaí spóirt agus téarmaí
teicneolaíochta faisnéise. Seoladh suíomh an Choiste sa
bhliain 2006 (www.focal.ie mar a bhí, anois
www.tearma.ie) agus rinneadh breis agus 100 milliún
amas ar an suíomh ó shin. Faoi láthair, bíonn oiread
agus 1,000,000 cuardach in aghaidh na míosa ar
www.tearma.ie. Bíonn cruinniú míosúil ag an gCoiste
Stiúrtha le téarmaí nua a phlé agus a fhaomhadh.

Bhain os cionn 4.5 milliún cuairteoirí uathúla leas as an
suíomh ó bunaíodh é.

Nuair a dhéantar an trácht ar na trí shuíomh
www.tearma.ie, www.focloir.ie agus www.teanglann.ie
a shuimiú, tá siad sa séú háit ó thaobh líon na
leathanach breathnaithe i gcomparáid leis na
suíomhanna uile “.ie” eile, rud a léiríonn an téileamh
leanúnach atá ag an bpobal ar théarmaí agus foclóirí na
Gaeilge.

2.6.1.1 Foclóir Stairiúil na Gaeilge 

Tá Acadamh Ríoga na hÉireann (ARÉ) i mbun oibre ar
thionscnamh a bhfuil sé mar chuspóir aige foclóir
stairiúil don NuaGhaeilge (16002000) a thiomsú, a
thaispeánfaidh éabhlóid na teanga sa tréimhse sin.
Déanfaidh an foclóir cur síos ar fhorbairt fhoclóir na
Gaeilge, ar fhoirmeacha éagsúla na bhfocal agus ar an
gcaoi ar athraigh na sainmhínithe le linn na tréimhse sin.
Beidh an foclóir bunaithe ar ábhar ó chorpais dhigitithe
ina mbeidh meascán de théacsanna clóite, téacsanna as
lámhscríbhinní agus ábhar as foinsí eile. 

Mar chuid d’obair an Chorpais mhóir, tá deis ag foireann
an Fhoclóra fochorpais a chur ar fáil ar líne, a
chuimsíonn tréimhseachán, údair nó tacar saindírithe
téacsanna a mbeidh spéis ag an bpobal iontu.

Le cuidiú ón gComhairle um Thaighde in Éirinn,
cuireadh Hidden Words/Focail Fholaithe ar fáil in 2014.
Is togra é seo a thugann deis blaiseadh den saibhreas
canúna agus teanga atá sa chnuasach a bhailigh Tomás
de Bhaldraithe, Seosamh Ó Dálaigh, Séamas Ó Grianna
agus eile. Léiríonn an togra seo tábhacht na teanga
labhartha agus na gcanúintí don Fhoclóir Stairiúil.

Cuireadh corpas Irisleabhar na Gaedhilge ar fáil in 2016.
Is féidir ailt a léamh ansin ó phinn na núdar iomráiteach
a chuir bonn faoin iriseoireacht Ghaeilge agus a léiríonn
a scríbhinní cuid mhór den smaointeoireacht a thug
fuinneamh don Athbheochan. 
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In 2017, seoladh Corpas Stairiúil na Gaeilge 1600–
1926 ar líne. Is céim forbartha é an Corpas i dtreo
Foclóir Stairiúil na Gaeilge a fhoilsiú amach anseo. Sa
Chorpas Stairiúil a seoladh tá breis agus 3 mhíle téacs
agus oiread agus 19 milliún focal. 

Amach anseo, tá sé beartaithe corpas de litríocht agus
de bhéaloideas an Bhlascaoid Mhóir a chur ar fáil mar

aon le foclóir canúnach a réitigh an scríbhneoir
iomráiteach, Máirtín Ó Cadhain.

Mar atá geallta sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge,
leanfar leis an bhforbairt agus an tacaíocht lena
chinntiú go gcuirfear Foclóir Stairiúil na Gaeilge i gcrích
agus go ndéanfar freastal ar riachtanais na teanga sa
nuaaois.
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2.6.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 6: Foclóirí  

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

FOCLÓIRÍ

6.1 Foilseofar leagan clóite den Fhoclóir Nua BéarlaGaeilge. FnaG 2020

6.2 Leanfar leis an bpleanáil chuí chun foclóir GaeilgeGaeilge agus
foclóir GaeilgeBéarla a fhorbairt. FnaG 2018 ar

aghaidh

6.3

Maidir le Foclóir Stairiúil na Gaeilge, leanfar leis an bhforbairt
agus an tacaíocht lena chinntiú go gcuirfear Foclóir Stairiúil na
Gaeilge i gcrích. Mar chuid den obair seo, cuirfear fochorpais
ar fáil ar líne ó am go chéile.

RCOG
ARÉ

Ar bhonn
leanúnach

TEARMAÍOCHT

6.4

Leanfar le hobair an Choiste Téarmaíochta idir fhaomhadh
téarmaíochta agus fhoilsiú na dtorthaí ar www.tearma.ie faoi
réir na dtagairtí sa Straitéis do ‘téarmaíocht nuaaimseartha i
nGaeilge a fhorbairt agus a scaipeadh’.

FnaG 20182021

6.5

Maidir le téarmaíocht dhlíthiúil a sholáthar, déanfar próiseáil ar
Rialacha na nUaschúirteanna, 1986, ar mhaithe le téarmaíocht
a bhaineann leis an dlí agus an reachtaíocht a bhaint astu agus
iad a chur ar fáil i riocht ailínithe le go mbeidh teacht ag
speisialtóirí agus ag an bpobal i gcoitinne ar na saintéarmaí dlí
atá le fáil iontu, Institiúidí an AE san áireamh.

RCOG
OCBÁC
RDCC

20182019

ACMHAINNÍ AR LÍNE

6.6
Maidir le háiseanna ar líne, déanfar cothabháil agus forbairt ar
www.focloir.ie agus www.teanglann.ie le go mbeadh méadú
leanúnach ar úsáid an phobail ar na hacmhainní seo.

FnaG 20182021

6.7
Maidir le huirlisí aistriúcháin, leanfar le forbairt a dhéanamh ar
uirlisí aistriúcháin agus córas chun costais aistriúcháin a laghdú
agus seirbhís níos gasta a chur ar fáil.

RCOG
OCBÁC

2018 ar
aghaidh
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RÉIMSE GNÍMH 7

REACHTAÍOCHT
AGUS STÁDAS 



2.7.1. Réamhrá
De réir na sochtheangeolaithe, má tá rath le bheith ar
theanga, ní mór tacaíocht oifigiúil Stáit a bheith taobh
thiar di. Tá stádas ar leith ag an nGaeilge i mBunreacht
na hÉireann 1937, mar phríomhtheanga oifigiúil an
Stáit, mar a luadh cheana. 

Is tríd an reachtaíocht a thugtar feidhm don stádas sin,
ní hamháin trí Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, a
leagann síos creat reachtúil do sholáthar seirbhísí Stáit i
nGaeilge, nó trí Acht na Gaeltachta, 2012, a dhéanann
an Ghaeltacht a bhunú ar chritéir theangeolaíocha
seachas ar limistéir thíreolaíocha, mar a bhí, ach trí
dhlíthe eile ar nós: an tAcht Oideachais 1998, an tAcht
Craolacháin 2009 agus an tAcht um Choimisiún Thithe
an Oireachtais (Leasú) 2013.

Foilsíodh an Caighdeán Oifigiúil den chéad uair i 1958.
Ba dhul chun cinn antábhachtach é sin d’fhorbairt na
teanga ag an am.  Le himeacht na mblianta, agus ag cur
san áireamh na forbairtí agus na hathruithe a bhain le
cúrsaí teanga ó shin, bhí sé ríthábhachtach go
dtabharfaí faoi athbhreithniú ar an gCaighdeán.

Faoin Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú)
2013, rinneadh leasú ar an Acht um Choimisiún Thithe
an Oireachtais, 2003 chun foráil a dhéanamh maidir leis
an sainmhíniú ar an gCaighdeán Oifigiúil, is é sin
caighdeán oifigiúil na Gaeilge atá le húsáid sa
reachtaíocht phríomha agus sa reachtaíocht
thánaisteach agus mar an treoir le haghaidh
scríbhneoireacht sa Ghaeilge. Ina theannta sin, déantar
foráil leis an Acht chun feidhm reachtúil a thabhairt do
Choimisiún Thithe an Oireachtais d'fhoilsiú agus
d'athbhreithniú tréimhsiúil an Chaighdeáin Oifigiúil uair
amháin gach seacht mbliana ar a laghad.  Mar thoradh
ar an reachtaíocht seo, tá dhá athbhreithniú déanta ar
an gCaighdeán Oifigiúil le blianta beaga anuas, céim
chun cinn thábhachtach ar mhaithe le ceart úsáid na
Gaeilge a threisiú agus a fhorbairt.

Ó thaobh na hEorpa de, bronnadh stádas iomlán mar
theanga oifigiúil agus oibre ar an nGaeilge san AE ón 1
Eanáir 2007 faoi Rialachán 920/2005. San áireamh sa
Rialachán, bhí maolú ar úsáid na teanga, a bhí le
hathbhreithniú gach cúig bliana. I mí na Nollag 2015,
ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh le rialachán dírithe
ar dheireadh a chur leis an maolú ar bhonn
incriminteach faoi dheireadh na bliana 2021. Tá
institiúidí an AE ag ullmhú anois le seirbhísí i nGaeilge a
chur ar fáil ag an leibhéal céanna le teangacha oifigiúla
eile an AE. 

Mar sin, tá creatlach láidir ann ó thaobh na
reachtaíochta de chun tacú leis an nGaeilge. Ar ndóigh,
ní mór an tacaíocht seo a léiriú ar bhonn praiticiúil agus
an reachtaíocht a fheidhmiú go héifeachtach. Is gá
filleadh go minic ar an reachtaíocht le hí a uasdátú agus
a fheabhsú de réir mar a thagann athrú ar chúinsí. Sna
cúig bliana amach romhainn, beidh trí mhórthogra le cur
i gcrích ó thaobh na reachtaíochta de agus chun stádas
na teanga a neartú:

1. Acht na Gaeltachta 2012 a fheidhmiú;

2. Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a leasú; agus

3. Deireadh a chur leis an maolú teanga san Aontas
Eorpach faoin 31 Nollaig 2021

2.7.1.1. Acht na Gaeltachta, 2012

Bhí dhá phríomhaidhm le hAcht na Gaeltachta 2012,
eadhon, sainmhíniú nua a leagan síos don Ghaeltacht
agus leasuithe a dhéanamh ar struchtúr agus ar
fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta.

Faoi Acht na Gaeltachta, 2012, déantar an Ghaeltacht a
bhunú anois ar chritéir theangeolaíocha seachas ar
limistéir thíreolaíocha mar a bhí go dtí sin. Tá an
phleanáil teanga ag leibhéal an phobail lárnach do
phróiseas an tsainmhínithe nua don Ghaeltacht. Tá deis
ag ceantair eile chomh maith, lasmuigh de na ceantair
Ghaeltachta, aitheanatas reachtúil a bhaint amach mar
Líonraí Gaeilge nó mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta,
faoi réir critéir áirithe.

2.7.1.2. Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha
Oifigiúla

Foilsíodh torthaí an athbhreithnithe ar Acht na
dTeangacha Oifigiúla, 2003 i mí Aibreáin 2014. De
bharr míshástachta le cuid de na leasuithe a bhí molta,
níor foilsíodh an Bille leasaithe a bhí beartaithe agus
rinneadh cinneadh athbhreithniú eile a dhéanamh ar an
mBille. Tar éis tréimhse fhada chomhairliúcháin, i mí an
Mheithimh 2017, foilsíodh Cinn an Bhille nua, Bille na
dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017. 

Tá iarracht déanta sna Cinn seo dul i ngleic le dhá
mhórcheist – na scéimeanna teanga agus an earcaíocht
sa tSeirbhís Phoiblí. Mar sin, mar chuid den Bhille nua,
tá sé i gceist córas na gcaighdeán a thabhairt isteach in
áit na scéimeanna teanga. Faoin gcóras seo, bheadh
rangú le déanamh ar chomhlachtaí poiblí, ag baint
úsáide as rialacháin chun caighdeáin a leagan síos do na
comhlachtaí sin. Déanfar seo chun a chinntiú go
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mbeidh na caighdeáin is airde i bhfeidhm ó thaobh
úsáid na Gaeilge de bainteach leis na heagraíochtaí a
bhíonn ag soláthar seirbhísí don phobal, pobal na
Gaeilge agus na Gaeltachta san áireamh. 

Beidh éifeachtacht an chórais nua seo ag brath ar chúrsaí
earcaíochta. Le seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge, ní mór
daoine leis na scileanna cuí a fhostú sna hoifigí cuí.
Chun é seo a chinntiú, beidh gá le líon na bhfostaithe
Stáit atá in ann seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge a
mhéadú agus caithfear a chinntiú go bhfuil Gaeilge ar a
dtoil ag oifigigh Stáit atá ag feidhmiú i gceantair
Ghaeltachta. Chuige sin, beidh sé mar chuspóir sa Bhille
go mbeidh 20% de na daoine nua a earcaítear don
tSeirbhís Phoiblí ina gcainteoirí Gaeilge, go mbeidh gach
oifig phoiblí atá lonnaithe sa Ghaeltacht ag feidhmiú i
nGaeilge agus go mbeidh na comhlachtaí in ann freastal
ar an éileamh ón bpobal ar sheirbhísí i nGaeilge. Tá an
earcaíocht lárnach i bpróiseas fadtéarmach, inar féidir
tógáil, ar bhonn céimiúil, ar líon na bhfostaithe Stáit le
Gaeilge. Ag eascairt as sin, ba chóir go dtiocfadh
feabhas ar sholáthar seirbhísí i nGaeilge, mar is cóir.

Faoi láthair, tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta ag obair i gcomhar le hOifig an ArdAighne
chun an Bille a dhréachtú agus é ar chlár reachtaíochta
an Rialtais don earrach/samhradh 2018.

2.7.1.3. An Ghaeilge san Aontas Eorpach

Cuireadh síneadh 5 bliana eile go 31 Nollaig 2021 leis
an maolú atá i bhfeidhm maidir le húsáid na Gaeilge in
institiúidí an Aontais Eorpaigh. Ar iarratas ó Rialtas na
hÉireann, chomhaontaigh Comhairle an Aontais
Eorpaigh an 3 Nollaig 2015 rialacháin a dhéanamh lena
leagtar amach méadú incriminteach ar na catagóirí de
reachtaíocht an Aontais Eorpaigh atá le haistriú go
Gaeilge agus leanúint lena gcur chuige
réamhghníomhach i dtaobh eolas a chuirtear ar fáil i
nGaeilge faoi ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh a
mhéadú.

Tógadh roinnt céimeanna anseo in Éirinn agus sa
Bhruiséil chun tabhairt faoi dheireadh a chur leis an
maolú in 2021. Tá Ionad Náisiúnta Barr Feabhais
bunaithe ag an Roinn chun oiliúint chuí a chur ar
chéimithe le Gaeilge agus chun feidhmiú mar phointe
teagmhála d’Institiúidí an Aontais Eorpaigh más mian
leo daoine a fhostú ar chonarthaí sealadacha. Tá obair
ar siúl ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Institiúidí an
Aontais chun a chinntiú go nearcófar líon
leordhóthanach pearsanra le Gaeilge chun deireadh
céimiúil an mhaolaithe a bhainistiú. Tá Grúpa
Monatóireachta bunaithe ag an gCoimisiún agus ag
Rialtas na hÉireann chun monatóireacht a dhéanamh ar
chur i bhfeidhm an phlean gníomhaíochta atá forbartha
agus ar an dul chun cinn maidir leis an méadú
incriminteach ar sheirbhísí Gaeilge atá leagtha síos sa

Rialachán. Feidhmíonn an Grúpa Monatóireachta ar dhá
leibhéal, leibhéal stiúrtha agus leibhéal oibríochtúil agus
tuairiscíonn oifigigh na Roinne don Ghrúpa maidir leis
an obair atá ar bun. 

Tá meitheal oibre ag feidhmiú faoin teideal LEX ar
mhaithe le téarmaíocht Ghaeilge a ghiniúint don
Aontas. Is obair fhadtéarmach í seo atá ar bun le hos
cionn deich mbliana agus a bhfuil pacáistí airgeadais
geallta ag Rialtas na hÉireann ina leith don tréimhse go
dtí 2021. D’eagraigh oifigigh na Roinne comhdhálacha
in 2016 agus 2017 i gcomhar le Coimisiún na hEorpa
chun na daoine cuí a thabhairt le chéile agus chun
cuidiú leis an obair atá ar bun sna hInstitiúidí.

Acquis Communautaire 

I gcás na Gaeilge, ní hionann é agus na teangacha
oifigiúla agus oibre eile san Aontas Eorpach: níl an
acquis communautaire (leaganacha dílse de dhlíthe na
hEorpa i dteangacha a bhfuil stádas oifigiúil acu) iomlán
ar fáil i nGaeilge. 

Tá dhá phríomhimpleacht ag baint leis an acquis iomlán
gan a bheith ar fáil i nGaeilge. Ar dtús, ós rud é go bhfuil
dlí nua an Aontais Eorpaigh bunaithe ar an dlí ar glacadh
leis roimhe agus go dtagraíonn sé don dlí sin, tá dúshlán
faoi leith le sárú ag na seirbhísí aistriúcháin Ghaeilge ó
thaobh comhsheasmhacht inmheánach agus seachtrach
foclaíochta agus téarmaíochta a bhaint amach in
achtanna nua (go hinmheánach – laistigh de na
hachtanna nua, agus go seachtrach – le hachtanna
bunúsacha gaolmhara). Ar an dara dul síos, ó tharla
nach bhfuil roinnt mhaith de na hachtanna bunúsacha
ar fáil i nGaeilge, tá agus beidh iarracht níos mó (in
aghaidh an leathanaigh a fhaightear lena aistriú) de
dhíth ó na seirbhísí aistriúcháin Gaeilge mar gheall ar
líon i bhfad níos ísle de mheaitseálacha sa chuimhne
aistriúcháin, teidil achtanna, foilseacháin tagartha agus,
go pointe níos lú, téarmaíocht gan a bheith ar fáil. 

Gan an acquis iomlán i nGaeilge agus leis an éileamh
méadaithe ar aistriúcháin amach anseo, tá baol ann
nach néireodh leis na seirbhísí aistriúcháin Gaeilge
aistriúcháin a chur ar fáil in am nó ar an gcaighdeán
riachtanach, agus ar an gcaoi sin go gcuirfí reáchtáil
gairmiúil phróiseas reachtaíochta an Aontais Eorpaigh i
gcontúirt.

Tá plean curtha i dtoll a chéile ag institiúidí an Aontais
Eorpaigh chun reachtaíocht áirithe san acquis
communautaire a aistriú go Gaeilge, agus tá na
hinstitiúidí ag déanamh dul chun cinn leis an obair seo
faoi láthair. Is ar mhaithe le cuimhní aistriúcháin na n
institiúidí a choinneáil cothrom le dáta atá an
reachtaíocht á haistriú, rud atá tábhachtach chun aistriú
reachtaíochta nua a achtófar sna blianta amach
romhainn a éascú.
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Scéim Intéirneachta i gcomhar leis an gCoimisiún
Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an
Aontais Eorpaigh

Tá Scéim Intéirneachta á bunú ag an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhar leis an
gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus
Comhairle an Aontais Eorpaigh. Tá sé i gceist dáréag a
cheapadh in aghaidh na bliana – seisear san earrach
agus seisear san fhómhar. Beidh beirt ceaptha ag gach
institiúid ag aon am amháin agus mairfidh na
socrúcháin oibre seo ar feadh 5 mhí san iomlán. 

Cuirfidh an scéim seo le feasacht na gcéimithe anseo
faoi na deiseanna atá ar fáil san Eoraip agus cuideoidh
an taithí a gheobhaidh siad go mór le hintéirnigh a
bhfuil suim acu obair san Eoraip, agus iad ag dul i mbun
phróiseas earcaíochta EPSO nó na ninstitiúidí féin
amach anseo. Luíonn sé seo leis an gcuspóir atá ag an
Roinn an ráta ratha i gcomórtais earcaíochta an Aontas
Eorpaigh a fheabhsú agus céimithe inniúla a sholáthar
d’fhostaíocht sna hinstitiúidí Eorpacha. Anuas air sin,
cuideoidh sé seo go mór leis an obair ar an acquis a
aistriú. 

Céimeanna tógtha chun daoine óga a chur ar an eolas
faoi na deiseanna fostaíochta san Aontas Eorpach

In 2017, chuir an Roinn tús le roinnt beart nua le cuidiú
le deireadh a chur leis an maolú. D’eagraigh an Roinn, i
gcomhar le hArdStiúrthóireacht Aistriúcháin an
Choimisiúin Eorpaigh, comórtas aistriúcháin le haghaidh
meánscoileanna Gaeilge in Éirinn, ó thuaidh agus ó
dheas. Tá an comórtas dírithe ar scoileanna Gaeilge sa
Ghaeltacht, ar scoileanna Gaeilge lasmuigh den
Ghaeltacht agus ar scoileanna eile ina bhfuil sruthanna
Gaeilge a bhfuil aitheantas faighte acu ó na húdaráis

oideachais chuí. Tá sé mar chuspóir ag an scéim seo
spreagadh a thabhairt do dhaltaí meánscoile
smaoineamh ar na deiseanna fostaíochta atá san Eoraip
dóibh siúd a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu. 

Mar chuid den chur chuige céanna, tá an Roinn ag
maoiniú an Seó Bóthair de chuid Chonradh na Gaeilge,
a bheidh ag cur os cionn 120 ceardlann ar bun le linn na
bliana ar bhonn uileÉireann. In 2017, d’éirigh leo
freastal ar 6,000 dalta iarbhunscoile sna 32 contae.
Anuas air sin, tugann an Seó Bóthair cuairt ar os cionn
80 coláiste samhraidh – d’fhreastail breis agus 10,000
dalta ar na ceardlanna seo anuraidh. Cuireann siad 12
cheardlann ar fáil sna hinstitiúidí tríú leibhéal mar chuid
de ‘Sheachtain na bhFreisear’ chomh maith. Cuirtear
oiliúint ar fáil do na hOifigigh Ghaeilge agus do na
Cumainn Ghaelacha agus maireann na ceardlanna seo
ar feadh dhá lá. Tá béim ar leith á cur sna ceardlanna
seo ar bhuntáistí na Gaeilge agus fostaíocht á lorg ag na
mic léinn. Déantar cur síos iontu ar chúrsaí tríú leibhéal
ábhartha agus deiseanna fostaíochta le Gaeilge, na
deiseanna san Eoraip go háirithe.

2.7.1.4. Tuaisceart Éireann

Cuireann Foras na Gaeilge tacaíocht shuntasach ar fáil
d’fhorbairt na Gaeilge ó thuaidh, de réir a dhualgais
reachtúla mar fhoras forfheidhmithe trasteorann. Dá
réir sin, tá scéimeanna maoinithe Fhoras na Gaeilge ar
oscailt do ghrúpaí ó thuaidh. Cuireann Foras na Gaeilge
maoiniú suntasach ar fáil ar bhonn bliantúil le hobair
feasachta agus ionadaíochta a dhéanamh don Ghaeilge
agus, mar chuid de sin, tá Conradh na Gaeilge
gníomhach ag ardú feasachta maidir le cearta teanga ó
thuaidh agus ag déanamh ionadaíochta thar ceann an
phobail Gaeilge ó thuaidh.
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2.7.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas  

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

BILLE & ACHT

7.1 Déanfar Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 a achtú.
RCOG
DP
OAA

20182019

TUAISCEART ÉIREANN

7.2

Leanfaidh an Rialtas ag obair le go gcuirfear tiomantais ó
thaobh na Gaeilge a bhaineann le Rialtas na Breataine agus
Feidhmeannas Thuaisceart Éireann i bhfeidhm ina niomláine,
lena náirítear Acht Teanga don Ghaeilge a thabhairt isteach
agus an Ghaeilge a fheabhsú, a chosaint agus a fhorbairt i
dTuaisceart Éireann.

RGET
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

AN GHAEILGE SAN AONTAS EORPACH

7.3
Cuirfear deireadh leis an maolú teanga faoin 31 Nollaig 2021.
Leanfar leis an obair leis na hinstitiúidí ábhartha san AE chun
tacú go gníomhach le stádas na Gaeilge san AE.

IAE 2021

7.4

Déanfar feachtas mór feasachta a reáchtáil chun daoine a
mhealladh le freastal ar na cúrsaí dírithe ar an sprioc seo agus
le daoine a mhealladh le cur isteach ar na poist (go háirithe sna
scoileanna agus in institiúidí tríú leibhéal.)

RCOG
SCP
INBF
CnaG

20182021

7.5

Maidir le Comórtais na nAistritheoirí Óga, eagróidh Ard
Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, i gcomhar
leis an Roinn, comórtas aistriúcháin 'Aistritheoirí Óga' le
haghaidh meánscoileanna Gaeilge in Éirinn, ó thuaidh agus ó
dheas, ar mhaithe le scoláirí a spreagadh maidir leis na
deiseanna gairme le Gaeilge san AE.

RCOG
ASACE Go bliantúil

7.6

Maidir le Scéim Intéirneachta, bunófar Scéim Intéirneachta i
gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus
Comhairle an Aontais Eorpaigh chun feasacht na gcéimithe
anseo faoi na deiseanna atá ar fáil san Eoraip a ardú agus chun
taithí oibre fhiúntach a chur ar fáil dóibh.

RCOG
IAE 2018

7.7

Maidir le LEX/IATE, mar chuid de straitéis an Rialtais chun
freastal ar na riachtanais a eascraíonn as an nGaeilge a bheith
aitheanta mar theanga oifigiúil agus oibre den AE, leanfaidh an
Roinn ag cur maoinithe ar fáil chun téarmaíocht Ghaeilge a
fhorbairt do bhunachar téarmaíochta an AE dar teideal
InterActive Terminology for Europe (IATE).

RCOG
OCBÁC

Ar bhonn
leanúnach
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RÉIMSE GNÍMH 8

SAOL 
EACNAMAÍOCHTA



2.8.1. Réamhrá
2.8.1.1. Údarás na Gaeltachta

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, leagtar amach ról ar leith
d’Údarás na Gaeltachta i bhforbairt eacnamaíochta na
Gaeltachta. Tá Údarás na Gaeltachta ag cruthú
fostaíochta sa Ghaeltacht le beagnach 40 bliain agus ag
tacú le forbairt teangeolaíochta, eacnamaíochta, pobail
agus shóisialta na Gaeltachta. 

Ábhar dóchais is ea é go bhfuil an bonn fostaíochta i
gcuideachtaí Gaeltachta anois ag leibhéal seasmhach.
Ag deireadh 2017, bhí 7,503 post lánaimseartha agus
615 post páirtaimseartha i gcuideachtaí a fhaigheann
tacaíocht ón Údarás. De réir taighde a rinneadh ar
thionchar eacnamaíochta an Údaráis sa Ghaeltacht, tá
aschur eacnamaíochta suntasach á sholáthar ag
cliantchuideachtaí an Údaráis sa Ghaeltacht. Tá tionchar
eacnamaíochta iomlán de bheagnach €900 milliún ag
caiteachas chliantchuideachtaí an Údaráis. Is léir ó na
táscairí eacnamaíochta seo a leanas go bhfuil luach á
fháil ag an Stát ar an infheistíocht atá an tÚdarás a
dhéanamh sa Ghaeltacht (Indecon 2014, DJEI 2017):

• easpórtálacha is ea €502 milliún de dhíolacháin
chliantchuideachtaí an Údaráis, is ionann sin agus
60% den aschur iomlán;

• meastar go bhfuil ionchur oiread agus €77 milliún i
gcáin don Státchiste go bliantúil ag
cliantchuideachtaí Údarás na Gaeltachta; agus

• caitheann cliantchuideachtaí Údarás na Gaeltachta
€425 milliún go díreach i ngeilleagar na hÉireann ar
phárolla, ar sheirbhísí agus ar ábhar ó fhoinsí
Éireannacha.

Tá sé soiléir go bhfuil tionchar láidir geilleagrach ag
gníomhaíochtaí an Údaráis ar an nGaeltacht mar
thoradh ar an bhfócas earnála, ar scála na gcuideachtaí
a gcuirtear tacaíocht ar fáil dóibh agus ar an
gcomhoibriú dlúth atá idir an eagraíocht agus an pobal. 

Lena chois sin, déanann an tÚdarás infheistíochtaí
straitéiseacha caipitil go bliantúil in áiseanna
infreastruchtúir a thacaíonn le fostóirí reatha – idir
mhór agus bheag  tabhairt faoi fhorbairtí suntasacha
nua agus a chabhraíonn lena bpunann maoine a chur in
oiriúint do thograí nua a d’fhéadfaí a mhealladh amach
anseo.

Tá sé níos tábhachtaí ná riamh infheistíocht
straitéiseach agus chuí a bheith á déanamh in

infreastruchtúr Gaeltachta chomh maith le
hinfreastruchtúr an Údaráis féin chun gur féidir an leas
is mó don Ghaeltacht a bhaint as deiseanna gnó a
d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an mBreatimeacht
agus ar athruithe geopholaitiúla eile, go háirithe iad siúd
a bhaineann le hInfheistíocht Dhíreach Eachtrach. 

Léiríonn tuairiscí a foilsíodh le gairid go bhfuil riar
ceantar Gaeltachta faoi mhíbhuntáiste agus cé go bhfuil
obair chrua le déanamh fós, creidtear gur féidir leanúint
leis an dul chun cinn suntasach atá á dhéanamh, a
fhágann a lorg ar gach uile ghné de shaol na Gaeltachta. 

Tá feabhas mór tagtha ar chaighdeán agus ar an teacht
atá ar an mbonneagar teileachumarsáide le cúpla bliain
anuas i gceantair áirithe Ghaeltachta, ach fós tá géarghá
le soláthar bonneagair snáthoptaice ar ardluas agus ar
chostas réasúnta mar atá ar fáil i láithreacha eile. Tá sé
seo riachtanach má tá aon chineál fiontair le bunú nó le
coinneáil go háitiúil nó le mealladh chun na Gaeltachta,
agus beidh sé riachtanach do chur i bhfeidhm straitéis
an Údaráis sna blianta atá romhainn. Cuireann na
heasnaimh seo isteach freisin ar chaighdeán saoil pobail
agus ar a rochtain ar sheirbhísí. Cruthaíonn easnaimh i
mbonneagar fisiciúil agus bonneagar leathanbhanda i
gceantair Ghaeltachta dúshláin mhóra d’fhiontraithe
dúchasacha agus do na hiarrachtaí maidir le tionscnóirí
seachtracha a mhealladh lena gcuid infheistíochta agus
a gcuid gnóthaí a lonnú sa Ghaeltacht. 

Tá Údarás na Gaeltachta tiomanta do gheilleagar
Gaeltachta atá bríomhar, rathúil agus inbhuanaithe a
fhorbairt, rud a threisíonn an Ghaeilge mar
phríomhtheanga an phobail sa Ghaeltacht. Tá
gníomhaíochtaí an Údaráis dírithe go príomha ar an
timpeallacht theangeolaíoch, shóisialta agus
gheilleagrach mar a léirítear thíos.

Tá deis den scoth ag na ceantair Ghaeltachta tógáil ar
an mbunsraith fiontraíochta a cothaíodh iontu le blianta
anuas. Tá deiseanna ann chomh maith chun an
saibhreas acmhainní nádúrtha atá sna ceantair
Ghaeltachta éagsúla a fhorbairt. Ina measc seo tá an
turasóireacht, acmhainní mara, fuinneamh inathnuaite
agus acmhainní cultúir. Tá aird faoi leith ar fhorbairt
acmhainní daonna na Gaeltachta agus beidh béim á cur
ar fhorbairt scileanna ag gach leibhéal. Beifear, chomh
maith, ag tarraingt ar scileanna a d’fhág an ceantar a
mhealladh ar ais, ach teagmháil a dhéanamh agus a
chothú le diaspóra na Gaeltachta. Tá deiseanna nua ann
chomh maith maidir le réimsí an chianoibrithe is féidir a
chur chun cinn sna ceantair tuaithe Ghaeltachta.

2.8.  RÉIMSE GNÍMH 8: SAOL EACNAMAÍOCHTA

RÉIMSE GNÍMH 8: SAOL EACNAMAÍOCHTA

- 86 - 



PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA  2018-2022

An Plean Forbartha Náisiúnta 2018–2027:
Infheistíocht i gcruthú fostaíochta (€105m)

I gcaitheamh na ndeich mbliana a mhairfidh an Plean
Forbartha Náisiúnta, cuirfear go céimiúil le buiséad
caipitil Údarás na Gaeltachta chun tacú leis oibriú i
dtreo 1,000 post a chruthú in aghaidh na bliana.
Déanfar seo chun bonn sóisialta agus eacnamaíoch na
Gaeltachta a choimeád ar bun, agus tá gníomhaíocht
shonrach lena ais sin san áireamh sa Phlean
Gníomhaíochta seo don Ghaeilge. Faoin bPlean
Forbartha Náisiúnta, chun an méid sin a bhaint amach,
déanfar allúntas bliantúil caipitil an Údaráis a mhéadú
go céimiúil ó €7m go €12m. Leagfaidh Údarás na
Gaeltachta béim ar leith ar roinnt tionscadal
tábhachtach straitéiseach i rith shaolré an phlean: 

• Déanfar forbairt ar Pháirc na Mara i gCill Chiaráin i
gConamara, chun fás sa tionscal a chur chun cinn
agus chun fás eacnamaíoch sa cheantar a éascú.
Gníomhóidh an tionscadal seo mar éascaitheoir
tábhachtach don tionscal muirí ina iomláine, ní
hamháin i gConamara ach ar leibhéal réigiúnach agus
náisiúnta freisin 

• Tabharfar tacaíocht chomh maith do roinnt
tionscadal caipitil straitéiseach san earnáil
turasóireachta i réigiúin Ghaeltachta ar Shlí an
Atlantaigh Fhiáin; agus 

• Déanfar forbairt ar Thionscadal Dhiaspóra na
Gaeltachta ar chuid lárnach é de straitéis Údarás na
Gaeltachta chun spreagadh, tacaíocht agus cúnamh a
thabhairt do phobal na neisimirceach Gaeltachta
thar lear nó in Éirinn filleadh abhaile chuig a
dteaghlaigh agus chuig a bpobail.

2.8.1.2. Foras na Gaeilge

I measc fheidhmeanna reachtúla Fhoras na Gaeilge, tá
an earnáil phríobháideach mar spriocréimse faoi leith.
Tríd an gclár tacaíochta ‘Gnó Means Business’, tá réimse
leathan beart ar fáil le tacú le húsáid na Gaeilge i
gcomhthéacs gnó agus an tsaoil eacnamaíochta.
Leanfar de na bearta seo a leanas i gcomhar leis na
páirtithe ábhartha:

• Scéim tacaíochta maoinithe dírithe ar Fhiontair
Bheaga agus Mheánmhéide: Scéim deontais í seo ina
bhfuil maoiniú meaitseála oiread agus €3,000 ar fáil
chun tacú le comharthaíocht, stáiseanóireacht,
ábhair margaíochta chlóite, suíomhanna idirlín agus
ábhair brandála eile a fhorbairt go gairmiúil i
nGaeilge nó go dátheangach

• Pacáiste Acmhainní Tacaíochta do Ghnólachtaí: Tá
31 saináis tacaíochta don earnáil ghnó ar fáil saor in
aisce ón gcóras féinordaithe. Mar chuid den
phacáiste tacaíochta, tá rogha comharthaí
féinghreamaithe, suaitheantais, bileoga agus earraí
tacaíochta eile chun cur le hinfheictheacht na
Gaeilge i dtimpeallacht ghnó

• Treoirleabhráin ar DheaChleachtais: Mar chuid de
shraith foilseachán, foilsíodh dhá threoirleabhrán
chun treoir phraiticiúil a thabhairt don earnáil gnó ar
úsáid an dátheangachais: ‘Comharthaíocht
Dhátheangach’ agus ‘Pacáistíocht Dhátheangach’.
Beidh an chéad treoirleabhrán eile dírithe ar úsáid an
dátheangachais go leictreonach agus ar shuíomh
idirlín

• QMharc Gnó le Gaeilge: cód deonach agus córas
cáilíochta nuafhorbartha don earnáil ghnó is ea ‘Q
Mharc Gnó le Gaeilge’, atá dírithe ar aitheantas
oifigiúil a thabhairt don sárchleachtas dátheangach
bunaithe ar an gCaighdeán Idirnáisiúnta ISO
9001:2008. Is féidir le fiontair bheaga agus
mheánmhéide ar fud oileán na hÉireann cur isteach
ar an ngradam seo. 
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2.8.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

SAOL EACNAMAÍOCHTA SA GHAELTACHT

8.1

Cuirfear le buiséad caipitil Údarás na Gaeltachta chun tacú leis
go céimiúil oibriú i dtreo 8,500 post lánaimseartha a chruthú
faoin mbliain 2022 de bharr cuideachtaí Gaeltachta a bhunú
agus a fhorbairt, cuideachtaí nua a mhealladh le hinfheistíocht
a dhéanamh sa Ghaeltacht agus earnálacha nua a fhorbairt
agus a chur chun cinn.

RCOG
ÚnaG 20182022

8.2

Déanfar naisc a neartú tuilleadh idir Údarás na Gaeltachta agus
Institiúidí Teicneolaíochta agus Ollscoileanna chun acmhainn a
mhéadú sna ceantair Ghaeltachta agus chun taighde agus
nuálaíocht a chur chun cinn.

ÚnaG Ar bhonn
leanúnach

8.3

Ar mhaithe le ceantair Ghaeltachta a fhorbairt tuilleadh, mar a
bhaineann sé le turasóireacht chultúrtha, cuirfidh Údarás na
Gaeltachta clár infheistíochta caipitil faoi leith i bhfeidhm i
gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
Faoin gclár seo déanfar ionaid turasóireachta chultúrtha a
fhorbairt i gceantair áirithe Gaeltachta i gcomhpháirtíocht le
páirtithe leasmhara eile lena náirítear Fáilte Éireann agus
páirtithe leasmhara áitiúla.

Beidh sé mar phríomhaidhm ag an slabhra ionaid seo, cultúr
saibhir, sainiúil na Gaeltachta a chur i láthair mar áis a bheidh ar
leas phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge trí chéile.

RCOG
ÚnaG 20182022

8.4
Déanfar tacaíocht reatha a sholáthar do 10 dtogra
straitéiseacha i leith turasóireacht chultúrtha de bhun na
Scéime Forbartha Bainistíochta Turasóireachta.

ÚnaG 2018 ar
aghaidh

8.5

Eagrófar feachtas dírithe ar an diaspóra Gaeltachta agus
Gaeilge a mhealladh abhaile le tabhairt faoi dheiseanna
fostaíochta, féinfhiontraíochta agus cianoibrithe, ach úsáid a
bhaint as na meáin shóisialta agus suíomh idirlín a chruthú atá
dírithe ar an diaspóra Gaeltachta agus Gaeilge.

ÚnaG 20182019

8.6

Déanfar gréasán (gTeic  Gréasán Digiteach na Gaeltachta) de
23 mol digiteach a fhorbairt sna ceantair Ghaeltachta, sé cinn
acu siúd ar na hoileáin Ghaeltachta, d’fhiontraithe agus do
chuideachtaí nuálacha agus chun tacú le cianoibrithe.

ÚnaG 20182020
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Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

8.7

Déanfar Branda Gaeltachta “Gaeltacht na hÉireann” a chur
chun cinn chun aitheantas agus próifíl níos airde a thabhairt
don Ghaeltacht agus do na táirgí agus na seirbhísí ar
ardchaighdeán atá ar fáil iontu agus í a chur i láthair mar
cheann scríbe turasóireachta faoi leith.

RCOG
ÚnaG

2018 ar
aghaidh

8.8 Déanfar Páirc na Mara a fhorbairt i gConamara mar Pháirc
Nuálaíochta Muirí ísealcharbóin ar chaighdeán domhanda. ÚnaG 2018 ar

aghaidh

8.9

Leanfar le taighde ar an earnáil feamainne sa Ghaeltacht le
táirgí breisluacha a shainiú agus tuarascáil a ullmhú, dá réir,
chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an acmhainn nádúrtha
seo.

ÚnaG 20182022

8.10
Déanfar gréasáin a bhunú ina mbeidh Cumainn Tráchtála,
gnóthaí Gaeltachta agus gnóthaí eile atá ag feidhmiú as Gaeilge
sna ceantair ábhartha éagsúla (ar bhonn píolótach).

ÚnaG 2019 ar
aghaidh

SAOL EACNAMAÍOCHTA LASMUIGH DEN GHAELTACHT

8.11
Leanfaidh Foras na Gaeilge leis an tacaíocht mhaoiniúcháin a
chuireann sé ar fáil sa réimse forbartha pobail agus
eacnamaíochta.

FnaG
GnaG 20182022

8.12 Leanfaidh Foras na Gaeilge de bheith ag tacú leis an bhfeachtas
‘Do Ghairm le Gaeilge’ i gcomhar le GradIreland.

FnaG
GI

Ar bhonn
leanúnach

8.13

I gcomhthéacs an ghné uathúil dhíolacháin a bhaineann leis an
nGaeilge agus an tairbhe féideartha faoi leith atá bainteach léi
mar a bhaineann lé gnóthaí gnó trí chéile, leanfaidh na
heagraíochtaí Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo agus Gael
Taca (Cathair Chorcaí) ag obair le páirtithe leasmhara áitiúla
chun an Ghaeilge a bhrú chun cinn laistigh dá gceantair
feidhme faoi leith i gcomhthéacs an phróisis pleanála teanga.

RCOG
FnaG

Ar bhonn
leanúnach
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Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

LIPÉADÚ & PACÁISTIÚ

8.14
Leanfaidh Foras na Gaeilge ag cur an phacáiste tacaíochta a
d’fhorbair sé ar fáil do chuideachtaí atá ag iarraidh pacáistiú
dátheangach a dhéanamh ar a gcuid táirgí.

FnaG 2019

CAIGHDEÁN SEIRBHÍSE

8.15

Leanfar le cur i bhfeidhm an chórais creidiúnaithe úr faoi
Chaighdeán ISO (9001:2008), QMharc Gnó le Gaeilge, atá
dírithe ar an earnáil ghnó chun seirbhísí ar ardchaighdeán a
thairiscint go dátheangach do chliaint/chustaiméirí.

FnaG
GnaG 20182021
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RÉIMSE GNÍMH 9
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2.9.1. Réamhrá
An 20 Nollaig 2017, tar éis tacaíocht trasRialtais a fháil
ina leith, sheol an Taoiseach, Leo Varadkar T.D., Bliain na
Gaeilge 2018. Is bliain speisialta atá i gceist anseo chun
ár dteanga náisiúnta a cheiliúradh agus an Ghaeilge a
chur i lár an aonaigh. Tá ceangal idir Bliain na Gaeilge
2018 agus tionscnamh cúig bliana an Rialtais, Clár Éire
Ildánach, a d’eascair as Éire 2016: Clár Comórtha Céad
Bliain. Is é an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn atá mar
phatrún ar Bhliain na Gaeilge 2018. 

Tá Bliain na Gaeilge 2018 ag tógáil ar an rath a bhain le
Bliain na Gaeilge 2013, nuair a thapaigh Conradh na
Gaeilge an deis a bhain leis an tionscnamh
turasóireachta, Tóstal Éireann 2013, chun Bliain na
Gaeilge 2013 a chur ar bun. Cé go raibh rath ar an obair
sin, sna scoileanna go háirithe, ba thionscnamh ar scála
níos lú é ná mar atá i gceist le Bliain na Gaeilge 2018.

Tá sé mar sprioc ag Bliain na Gaeilge 2018 díriú ar an
lucht éisteachta is fairsinge, ina measc, pobail na

Gaeltachta, na cainteoirí líofa, na foghlaimeoirí Gaeilge,
daoine gan mórán Gaeilge ach atá báúil di, daoine in
Éirinn agus daoine thar lear. 

Ní miste a rá go bhfuil tuilleadh mar a bhaineann leis an
réimse seo clúdaithe i réimsí eile cheana féin, ach go
mbainfear leas as Bliain na Gaeilge 2018 chun tuilleadh
béime a chur orthu agus iad a bhrú chun cinn.

2.9.1.1. Suíomh Tairsí

Tá an suíomh tairsí www.peig.ie (Pobal•Eolas•
Ilmheáin•Gaeilge) forbartha ag Foras na Gaeilge, i
gcomhar le Conradh na Gaeilge, agus ar fáil do lucht na
Gaeilge ó lár 2016. Tá go leor ábhar agus acmhainní ar
an suíomh tairsí seo, lena náirítear nuacht as Gaeilge,
imeachtaí na seachtaine, agus eolas maidir le cúrsaí
agus deiseanna foghlama eile. Is féidir, mar shampla,
grúpaí, ciorcail chomhrá, ranganna, féilte agus imeachtaí
eile a aimsiú i gceantar ar leith ar léarscáil
idirghníomhach.



2.9.2. Tábla na nGníomhaíochtaí

Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

POIBLÍOCHT/FEASACHT

9.1 Cuirfear maoiniú ar fáil chun clár imeachtaí Bhliain na Gaeilge
2018 a chur i bhfeidhm.

RCOG
FnaG 2018

9.2

Déanfar feachtas turasóireachta cultúrtha a fhorbairt agus a
fheidhmiú sa Ghaeltacht dírithe ar iarscoláirí na gcoláistí
Gaeilge, ar dhaoine/teaghlaigh ar mian leo freastal ar chúrsaí
Gaeilge agus ar thuismitheoirí a thagann ar cuairt chuig na
scoláirí Gaeilge.

ÚnaG
CONCOS 2019
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3.1.1. Réamhrá
Leagtar amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge gurb
iad seo a leanas na príomhstruchtúir fheidhmithe a
bheidh ag an Rialtas chun an Straitéis a sheachadadh:

• An Coiste Rialtais ar an nGaeilge agus ar an
nGaeltacht, a mbeidh an Taoiseach mar
chathaoirleach air, a bheidh freagrach as maoirseacht
a dhéanamh ar dhul chun cinn na Straitéise agus
tuairiscí a chur ar fáil don Rialtas de réir mar is gá.

• Grúpa Oifigeach Sinsearach a bheidh comhdhéanta
d’oifigigh ardleibhéil ó Ranna cuí agus a bheidh
freagrach as tacaíocht a chur ar fáil don Choiste
Rialtais.

• Aire Sinsearach agus Roinn Rialtais (An Roinn
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi láthair) ar
a mbeidh lárfhreagracht maidir le cúrsaí Gaeilge agus
a bheidh freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an
soláthar acmhainní agus tacaíochtaí atá de dhíth
d’fheidhmiú na Straitéise.

• Aonad Straitéise laistigh den Roinn Rialtais sin ina
mbeidh foireann thiomanta ann agus sannfar
dualgais agus róil fheidhmithe do ghníomhaireachtaí
forfheidhmithe de réir mar is gá. Beidh an taonad
seo freagrach as pleanáil agus feidhmiú na Straitéise
a threorú, lena náirítear:

o maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas
pleanála straitéise;

o monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt
acmhainní;

o a chinntiú go ndéantar feidhmiú trasrannach ar
thionscnaimh;

o sainchomhairle a sholáthar;

o maoirseacht a dhéanamh ar phleananna
oibríochta mar a bheidh forbartha ag na
comhlachtaí forfheidhmithe;

o tuairiscí cothrom le dáta agus cáipéisíocht chuí a
fhoilsiú mar eolas don phobal.

• Údarás Gaeilge agus Gaeltachta a ghníomhóidh ar
bhonn náisiúnta agus a chomhlíonfaidh feidhmeanna
ábhartha a dhéanann Údarás na Gaeltachta agus
eagraíochtaí Stáit agus neamhrialtais eile i láthair na
huaire, de réir mar is cuí.

• Foras na Gaeilge a leanfaidh ag seachadadh a chuid
freagrachtaí reachtúla maidir leis an nGaeilge. Agus é
ag comhlíonadh a dhualgais go hiomlán, fanfaidh
Foras na Gaeilge mar phríomhghné den struchtúr
tacaíochta don teanga sa dá chuid den oileán.

• Meitheal Smaointe: Moltar sa Straitéis go gceapfaí
meitheal smaointe de smaointeoirí cruthaitheacha
agus de nuálaithe ar bhonn ad hoc ó am go chéile le
cineálacha nua cur chuige i dtaobh chothabháil agus
chur chun cinn na teanga a fhorbairt agus le forbairtí
san earnáil teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide
(TFC) a chur chun cinn.

3.1.2. Na Struchtúir – Staid Reatha 
Rinneadh struchtúir shonracha a bhunú ó 2011 ar
aghaidh chun an Straitéis a chur i bhfeidhm agus chun
monatóireacht a dhéanamh ar an gcur i bhfeidhm sin.
San áireamh bhí:

• An Coiste Rialtais ar an nGaeilge agus ar an
nGaeltacht, leis an Taoiseach mar chathaoirleach air,
a dhéanann monatóireacht ar an dul chun cinn faoin
Straitéis ar mhaithe le cur le héifeacht na hoibre a
bhíonn ar bun ag leibhéal na gcoistí. Is 5 choiste
Rialtais atá ann anois le hais 10 gcinn roimhe seo. Tá
na cúraimí a bhíodh ar an gCoiste Rialtais ar an
nGaeilge agus ar an nGaeltacht comhchuimsithe
anois sa Choiste Polasaí Sóisialta agus Seirbhísí Poiblí
(le cúrsaí Oideachais, Leanaí, Comhionannais,
Cuimsithe Shóisialta, Dlí agus Cirt agus na hEalaíona
san áireamh). 

• An Grúpa IdirRannach, leis an Aire Stáit do
Ghnóthaí Gaeltachta mar chathaoirleach air, a
dhéanann comhordú ar chur i bhfeidhm na Straitéise.
Ag eascairt as obair an Ghrúpa seo, tá sé tugtha faoi
deara ag an Roinn gur trí chruinnithe déthaobhacha
le hionadaithe ó na Ranna Stáit a dhéantar an dul
chun cinn is fearr maidir le cur i bhfeidhm na
Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.  

• An Coiste Comhairleach, a bunaíodh in 2014, chun
tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise. Is é an tAire Stáit
don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin
atá mar Chathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach
agus tá ionadaíocht ag na heagraíochtaí éagsúla
Gaeilge agus Gaeltachta air. Baintear leas as an
bhfóram seo chun plé a dhéanamh faoi fheidhmiú na
Straitéise agus tugtar an deis do gach páirtí leasmhar
aon mholadh nó tuairim atá acu faoin ábhar a chur ar
shúile na Roinne. 

3.1   MONATÓIREACHT AR DHUL
         CHUN CINN AN PHLEAN

CAIBIDIL 3 – MONATÓIREACHT
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• Grúpaí Oibre Ardleibhéil le príomhpháirtithe
leasmhara a bhíonn ag plé le cur i bhfeidhm réimsí
sonracha gnímh faoin Straitéis.

Thóg an Rialtas ag an am cinneadh in 2011 gan Údarás
Gaeilge agus Gaeltachta a bhunú. Sin ráite, is fiú a lua
go mbíonn cruinnithe bainistíochta, ar bhonn rialta, ag
an Roinn le hÚdarás na Gaeltachta agus Foras na
Gaeilge – a bhfuil ról ar leith acu maidir le feidhmiú na
Straitéise – go háirithe mar a bhaineann leis an
bpróiseas pleanála teanga. 

3.1.3. Na Struchtúir – An Todhchaí 
Déanfar monatóireacht ar chur i bhfeidhm an Phlean
Gníomhaíochta thar thréimhse ama agus déanfar
coigeartuithe de réir mar is gá. Chuige sin, cuirfear na
struchtúir thiomnaithe seo a leanas i bhfeidhm chun
tacú le cur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta: 

• Pléifear mórcheisteanna a bhaineann le cur i
bhfeidhm an Phlean ag cruinnithe an Rialtais agus an
Choiste chuí Rialtais, de réir mar is gá.

• Bunófar Coiste Stiúrtha a dhéanfaidh maoirseacht,
ar an gcéad dul síos, ar dhul chun cinn maidir le cur i
bhfeidhm na ngníomhaíochtaí aonair sa Phlean. San
áireamh ar an gCoiste, beidh ionadaithe ó na Ranna
Rialtais ábhartha agus ó na páirtithe leasmhara cuí
go léir. Cuirfidh an Coiste seo tuairisc maidir le cur i
bhfeidhm an Phlean faoi bhráid an Rialtais ar bhonn
bliantúil. Foilseofar na tuairiscí seo agus iad faofa ag
an Rialtas.

• Leanfar leis an gCoiste Comhairleach a thacaíonn le
cur i bhfeidhm na Straitéise agus an tAire Stáit don

Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin mar
chathaoirleach air.

Tiocfaidh an Coiste Stiúrtha le chéile ar bhonn rialta
agus tabharfaidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta tacaíocht dó. Idir na cruinnithe sin chomh
maith, oibreoidh an Roinn go dlúth, ar bhonn
déthaobhach, leis na Ranna agus leis na
gníomhaireachtaí cuí chun a chinntiú go bhfuil dul chun
cinn á dhéanamh. Mar thoradh ar an obair a dhéanfaidh
an Coiste Stiúrtha agus an Coiste Comhairleach, beifear
in ann an Roinn a chur ar an eolas maidir le
héifeachtúlacht chur i bhfeidhm an Phlean
Gníomhaíochta. Bainfear leas as obair na gcoistí sin
freisin chun treochtaí nó údair imní atá ag teacht chun
cinn maidir leis an nGaeilge a shainaithint agus chun
gníomhaíochtaí nua a chur i bhfeidhm nó
athbhreithnithe a dhéanamh ar na cinn atá ann cheana
féin ionas gur féidir dul i ngleic leis na saincheisteanna
seo.

Rachaidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta i gcomhairle go dlúth le gníomhaireachtaí
eile, maidir le bearta a sheachadadh sa Phlean atá
faoina gcoimirce.

Ceann de phríomhghnéithe eile an Phlean
Gníomhaíochta seo ná gur cáipéis bheo é, sa bhrí is go
bhfuil spás fágtha ann le tuilleadh gníomhaíochtaí a
chur leis i gcaitheamh a shaolré. Déanfaidh cruinnithe
an Choiste Stiúrtha agus an Choiste Chomhairligh
fóram a chur ar fáil chun tuilleadh gníomhaíochtaí a
shainaithint agus a chomhaontú agus chun plé
leanúnach leis na páirtithe leasmhara a éascú thar
shaolré an Phlean.
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AG Aonad Gaeltachta

AnT An Taibhdhearc

APT Aonaid Pleanála Teanga (na LPT)

ARÉ Acadamh Ríoga na hÉireann

ASACE ArdStiúrthóireacht Aistriúcháin an
Choimisiúin Eorpaigh

BB Bord Bia

BIM Bord Iascaigh Mhara

BOO Boird Oideachais & Oiliúna

CCBÁC Comhairle Cathrach BÁC

CE An Chomhairle Ealaíon

CEÁ Ceanneagraíochtaí Áitiúla

CF Coimisiún Fulbright

CFÁ Cuideachtaí Forbartha Áitiúla

CI Camara Ireland

CIC Cló IarChonnacht

CL Comhordaitheoir Luathbhlianta

CLG Cumann Lúthchleas Gael

CM An Chomhairle Mhúinteoireachta

CnaF Cumann na bhFiann

CnaG Conradh na Gaeilge

CnaT Coláiste na Tríonóide

CNC Creat Náisiúnta Cáilíochtaí

CNCM An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta

CNÉ Craoltóirí Neamhspleácha Éireann

CNNG Comhar Naíonraí na Gaeltachta

CNOS An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta

CO An Chomhairle Oidhreachta

COBÁC An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 

COC Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

COL Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna
Luathbhlianta

COGG An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
& Gaelscolaíochta

CONCOS Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí
Samhraidh

CONM Coláiste Ollscoile Naomh Muire

CPT Ceanneagraíochtaí/Coistí Pleanála Teanga

CS An Cumann Scoildrámaíochta

CT An Coimisinéir Teanga

CTB Curaclam Teangacha Bunscoile

CTÉ Comhlachas Tráchtála na hÉireann

CTET Comhchreat Tagartha na hEorpa um
Theangacha

DP Dréachtóir Parlaiminteach

EAO An Earnáil Ardoideachais

EEÁ Eagraíochtaí Ealaíon Áitiúla

EnaG Ealaín na Gaeltachta

EPB Eagraíochtaí Pobalbhunaithe

FP Fiontair Pobail

FÉ Fáilte Éireann

FGL Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

FMS Féinmheastóireacht Scoile

FnaG Foras na Gaeilge

FSS Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

FOÉC Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada 

FTO An Foras Taighde ar Oideachas

GIS Geographic Information System (Córas
Faisnéise Geografaí)

4.1. AGUISÍN 1:   GLUAIS 
                                 ACRAINMNEACHA

CAIBIDIL 4 – AGUISÍNÍ
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PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA  2018-2022

GI Grad Ireland

GL Gael Linn

GnaG Glór na nGael

GO Gaeloideachas

IAE Institiúidí an Aontais Eorpaigh

IAO Institiúidí Ardoideachais

IATE InterActive Terminology for Europe 

ICT Institiúid na gComhairleoirí Treorach

INBF Ionad Náisiúnta Barr Feabhais

LCS Lárionad do Cheannaireacht Scoile

LN Leabharlann Náisiúnta

MTeo Muintearas Teo

OAA Oifig an ArdAighne

OCBÁC Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

OCD Oidhreacht Chorca Dhuibhne

OÉG Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

OL Ollscoil Luimnigh

OMN Ollscoil Mhá Nuad

OOP Oifig na nOibreacha Poiblí

OnaG Oireachtas na Gaeilge

OSIE Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus
Eolaíochta

OTM Oiliúint Tosaigh Múinteoirí

OU Ollscoil Uladh 

RA An Roinn Airgeadais

RCGAC An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar
son na hAeráide & Comhshaoil

RCOG An Roinn Cultúir, Oidhreachta &
Gaeltachta

RCPA An Roinn Caiteachais Phoiblí &
Athchóirithe

RDCC An Roinn Dlí & Cirt & Comhionannais

RGET An Roinn Gnóthaí Eachtracha & Trádála

RGFCS An Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce
Sóisialaí

RGFN An Roinn Gnó, Fiontar & Nuálaíochta

RLGÓ An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige

ROS An Roinn Oideachais & Scileanna

RS An Roinn Sláinte

RT Roinn an Taoisigh

RTÉ Raidió Teilifís Éireann

RTÉ RnaG RTÉ Raidió na Gaeltachta

RTPRA An Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil

SCP An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

SFGM An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do
Mhúinteoirí

SNSO An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta
Oideachais 

SSM Sraith Shóisearach do Mhúinteoirí 

TEP Tionscnaimh Earnála Príobháidí

TFC Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 

TG4 TG4

TnaG Tuismitheoirí na Gaeltachta

ÚÁ Údaráis Áitiúla

ÚAO An tÚdarás um ArdOideachas

ÚnaG Údarás na Gaeltachta
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