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Ráiteas ón Aire 

Mar Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán, tá áthas orm an tuairisc seo ar dhul chun cinn maidir 

le Plean Gníomhaíochta 2018–2022 don Ghaeilge a chur i 

láthair i gcomhar leis an Aire Stáit Chambers thar ceann an 

Rialtais. 

Tugtar léargas inti ar an méid atá déanta thar an tréimhse ó Iúil 

2018 go Meitheamh 2019 go príomha chun cúram a dhéanamh 

de gach beart atá luaite sa Phlean Gníomhaíochta  - ar leas na 

Gaeilge agus na Gaeltachta i ndeireadh báire, agus ar leas 

fhorfheidhmiú na Straitéise dá réir.  

Cosúil leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030, atá mar chreatlach 

foriomlán don Phlean Gníomhaíochta, tá úinéireacht thras-Rannach ag an bPlean agus, 

dá réir, ag an tuairisc seo ar dhul chun cinn.  

Mar a aithníodh nuair a seoladh an Plean Gníomhaíochta i mí an Mheithimh 2018, is é 

spiorad na meithle atá ag croílár an scéil, ar nós mar atá maidir leis an bpróiseas 

pleanála teanga, an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022 agus an raon 

leathan clár, scéimeanna agus tionscnamh atá á riar i gcaitheamh an ama ag páirtithe 

leasmhara a bhfuil dlúthbhaint acu le feidhmiú foriomlán na Straitéise 20 Bliain don 

Ghaeilge í féin. Cuimsítear i measc na bpáirtithe leasmhara úd mo Roinn féin, an Roinn 

Oideachais agus Scileanna, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Roinn Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, Údarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge, in éindí le 

heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta fud fad na tíre. 

Is mian liom an deis seo a thapú le mo bhuíochas a ghabháil le gach páirtí leasmhar a 

raibh baint acu go dáta le feidhmiú bhearta an phlean. Gabhaim buíochas chomh maith 

leis an gcoiste stiúrtha atá i mbun oibre chun monatóireacht agus tuairisciú a 

dhéanamh ar a chur i bhfeidhm i gcomhréir le mian an Rialtais.  

Tá sé i gceist go bhfoilseofar an dara tuairisc ar dhul chun cinn go luath in 2021, ina 

chuimseofar an tréimhse ó Iúil 2019 go dtí Nollaig 2020. Bíodh is go n-aithnítear na 

dúshláin lena bhfuilimid uile mar phobal ag maireachtáil de bharr Covid-19, tugann an 

dul chun cinn atá le sonrú sa tuairisc seo dóchas agus misneach dom.  

Táim ag súil go mór le bheith ag obair i gcomhar leis an Aire Stáit Chambers agus le 

gach páirtí leasmhar sa tréimhse atá romhainn chun cur leis an obair fhónta atá le 

sonrú sa tuairisc seo ar leas an rud is cás linn ar fad i ndeireadh báire - an Ghaeilge agus 

an Ghaeltacht.  

 

Catherine Martin T.D., 
An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán  
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Ráiteas ón Aire Stáit 

Mar Phríomh-Aoire an Rialtais agus mar Aire Stáit Spóirt agus 

Gaeltachta, tá áthas orm an tuairisc seo ar dhul chun cinn 

maidir le Plean Gníomhaíochta 2018–2022 don Ghaeilge a 

chur i láthair i gcomhar leis an Aire Martin. Is plean 

uaillmhianach dúshlánach é atá comhdhéanta d’os cionn 180 

gníomh atá á gcur i bhfeidhm i gcomhar le 60 páirtí leasmhar ar 

leas foriomlán na Gaeilge agus na Gaeltachta. 

Tagann foilsiú na tuairisce seo leis an ngealltanas a rinneadh nuair a seoladh an Plean 

Gníomhaíochta i mí an Mheithimh 2018 go bhfoilseofaí a leithéid de thuairisc, ar son na 

trédhearcachta agus na cuntasachta.  

I measc na nithe is suntasaí a baineadh amach le linn tréimhse na tuarascála seo, 

cuireadh dlús le cur i bhfeidhm an phróisis pleanála teanga sna Limistéir Pleanála 

Teanga Ghaeltachta, sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus sna Líonraí Gaeilge mar a 

shainítear iad in Acht na Gaeltachta 2012. Tar éis an dua agus na tréan-iarrachta atá 

curtha isteach ag na coistí deonacha áitiúla ó cuireadh tús leis an bpróiseas in 2014, 

cuireadh fáilte le bliain anuas roimh ghrúpa nua pleanálaithe teanga atá fuinniúil agus 

díograiseach ina gcuid oibre agus iad ag iarraidh a ngrá don teanga a thabhairt don 

chéad ghlúin eile.  

De thoradh na comhpháirtíochta agus na comhúinéireachta a bhaineann leis seo uile, is 

údar sásaimh é domsa go bhfuil dul chun cinn suntasach le sonrú sa tuairisc seo. Lena 

foilsiú, cuirtear ar shúile an Oireachtais, an státchórais, na n-eagraíochtaí Gaeilge agus 

Gaeltachta agus an phobail trí chéile an méid atá déanta san achar ama 12 mhí ó Iúil 

2018 go Meitheamh 2019 maidir leis an bPlean Gníomhaíochta. Tugtar léargas ann 

chomh maith maidir le cá háit is gá le tuilleadh oibre a dhéanamh chun cúram níos fearr 

a dhéanamh de na bearta úd sa Phlean a bhfuil moill luaite leo. 

Aithnítear sa phlean gurb ionann na bearta atá rianaithe ann agus bonnlíne agus go 

mbeifear ag faire amach i rith an ama ar na bealaí a mbeifear in ann cur tuilleadh lena 

bhfuil leagtha amach sa phlean sa tréimhse atá amach romhainn de réir mar a thagann 

deiseanna agus acmhainní breise chun cinn. 

Is údar misnigh agus dóchais dom an méid atá bainte amach ó foilsíodh an plean. Ach an 

oiread leis an Aire Martin, táim ag súil go mór le bheith ag obair le gach páirtí leasmhar 

san achar ama atá romhainn chun cur lena bhfuil bainte amach go dáta ar leas phobal 

na Gaeltachta agus na Gaeilge araon. 

 

Jack Chambers T.D., 

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit Spóirt agus Gaeltachta 
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Achoimre Fheidhmeach 

Is é cuspóir na tuairisce seo léargas chomh cruinn, 

beacht agus soiléir a d’fhéadfaí a thabhairt faoina 

bhfuil bainte amach ag gach páirtí leasmhar thar 

an tréimhse 12 mhí ó Iúil 2018 go Meitheamh 

2019 chun cúram a dhéanamh den bhreis agus 

180 beart atá leagtha amach sa Phlean 

Gníomhaíochta 2018-2022. 

Tagann foilsiú na tuairisce seo atá faofa ag an 

Rialtas, lena chinneadh go bhfoilseofaí a leithéid 

go bliantúil ar son na cuntasachta agus na 

trédhearcachta. 

Cé go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ar bhonn 

leanúnach maidir leis an bPlean Gníomhaíochta, chun é 

a fheidhmiú, is í an tréimhse Iúil 2018 go Meitheamh 2019 atá mar 

ábhar na tuairisce go príomha. Cuimseofar an dul chun cinn atá idir lámha ó Iúil 2019 

go dtí Nollaig 2020 sa chéad tuairisc eile ar dhul chun cinn agus ó shin ar aghaidh is ar 

bhonn bliain fhéilire a fhoilseofar tuairiscí 2021 agus 2022 faoi seach. 

Ullmhú na Tuairisce 
I gcomhthéacs na freagrachta atá sannta don Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta (RCOG) as cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta agus go deimhin an 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, chuaigh an RCOG i gcomhairle leis na 

príomhpháirtithe leasmhara atá luaite sa Phlean agus an tuairisc seo ar dhul chun cinn 

á cur i dtoll a chéile. 

Ina theannta sin agus sular foilsíodh í, cuireadh an tuairisc faoi bhráid an Choiste 

Stiúrtha a ceapadh i mí na Samhna 2018 - faoi chathaoirleacht na RCOG, chun cabhrú 

le monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur chun feidhme an Phlean 

Gníomhaíochta. Tá tuilleadh sonraí faoin gcoiste agus an obair a rinne siad i 

gcaitheamh na tréimhse tuairiscithe faoin gcaibidil: Monatóireacht agus Tuairisciú. 

Leagan Amach na Tuairisce  
Tugtar léargas i bhfoirm réamhrá ag tús gach ceann den 9 Réimse Gnímh faoinar 

baineadh amach sa réimse úd thar an tréimhse, chomh maith le tagairtí maidir le haon 

ní/bheart faoi leith nach foláir a bheith ar an airdeall faoi - cheal dul chun cinn.  

Maidir leis na táblaí bearta faoi leith, baintear úsáid as dath glas, oráiste agus dearg 

chun léiriú agus idirdhealú a dhéanamh ar bhearta atá déanta, idir lámha nó a bhfuil 

moill bainteach lena gcur i bhfeidhm. Tugtar léargas i bhfoirm tábla ar an staid a 

bhaineann le feidhmiú bhearta gach Réimse Gnímh faoi leith.  

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2018/06/ghaeltacht_report_screen.pdf
https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2018/06/ghaeltacht_report_screen.pdf
https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/Straiteis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf
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Ós rud é go bhfuil comhúinéireacht agus comhfhreagracht bainteach leis agus gurb í 

feidhm na RCOG comhordú a dhéanamh ar sholáthar na tuairisce (móide cúram a 

dhéanamh de na bearta a bhaineann go príomha léi, ar ndóigh), níor mhiste a nótáil go 

bhfuil gach iarracht déanta, chomh fada agus is féidir, chun a chinntiú go bhfuil an 

tuairisciú trí chéile chomh cruinn, beacht agus soiléir agus is féidir dó a bheith.  

Ós rud é go bhfuiltear ag súil leis go mbainfear leas níos mó as an leagan leictreonach 

den tuairisc seo ná an leagan clóbhuailte, tá naisc leictreonacha curtha sa téacs oiread 

agus is féidir chuig suíomhanna idirlín ábhartha - áit a bhfuil fáil ar eolas breise faoi cibé 

ábhar atá faoi chaibidil. 

Léargas 
Den 185 gníomh sa Phlean, bhí 31 díobh le cur i bhfeidhm in 2018/2019 dar leis an 

tráthchlár ina leith a aontaíodh sular foilsíodh an Plean é féin. Ós rud é gurb í an 

tréimhse Iúil 2018 go Meitheamh 2019 atá mar ábhar na tuairisce, tugtar léargas sa 

léaráid agus sna táblaí thíos ar staid na mbeart sin mar a bhí ag deireadh mhí an 

Mheithimh 2019.  

 

  

Réimse
Gnímh

1

Réimse
Gnímh

2

Réimse
Gnímh

3

Réimse
Gnímh

4

Réimse
Gnímh

5

Réimse
Gnímh

6

Réimse
Gnímh

7

Réimse
Gnímh

8

Réimse
Gnímh

9

Iomlán

Déanta 6 1 1 0 6 1 1 0 1 17

Idir Lámha 4 0 1 0 4 0 0 1 0 10

Moill leis 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4

Iomlán 10 2 2 1 11 1 2 1 1 31

Réimsí Gnímh 2018 - 2019

Déanta; 17
Idir Lámha; 10

Moill leis; 4

Réimsí Gnímh 2018 - 2019

Déanta Idir Lámha Moill leis



7 
 

 

Amscála 2018 
2018-
2019 

2018-
2020 

2018-
2021 

2018-
2022 

2019 
2019-
2020 

2019-
2021 

2019-
2022 

2020 2021 Iomlán 

Réimse Gnímh 1: Oideachas 
Déanta 1 5 - - 2 - - - - - - 8 

Idir 
Lámha 1 3 2 1 28 - 1 1 1 2 - 40 

Moill leis - - - - - - - - - - - - 
Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht 

Déanta 1 - - - - - 1 - - - - 2 
Idir 

Lámha - - 1 - 18 1 - - 4 - - 24 

Moill leis - 1 - - 0 - - - - - - 1 
Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath 

Déanta 1 - - - 1 - - - - - - 2 
Idir 

Lámha - 1 - - 8 1 1 - 1 - - 12 

Moill leis - - - - - - - - - - - - 
Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal 

Déanta - - - - - - - - - - - - 
Idir 

lámha - - - 1 9 1 - - 3 - - 14 

Moill 
Leis 1 - - - - - - - - - - 1 

Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht 
Déanta 6 - - - - - - - - - - 6 

Idir 
Lámha 3 1 1 2 32 1 - - - - - 40 

Moill leis 1 - 1 - - 2 - - - - - 4 
Réimse Gnímh 6: Foclóirí 

Déanta - 1 - - - - - - - - - 1 
Idir 

Lámha - - - 2 3 - - - - 1 - 6 

Moill leis - - - - - - - - - - - - 
Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas 

Déanta 1 - - - - - - - - - - 1 
Idir 

Lámha - - - 1 2 - - - - - 1 4 

Moill leis - 1 - - 1 - - - - - - 2 
Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Déanta - - - - - 1 - - - - - 1 
Idir 

Lámha - 1 1 1 10 - - - 1 - - 14 

Moill leis - - - - - - - - - - - - 
Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana 

Déanta 1 - - - - - - - - - - 1 
Idir 

Lámha - - - - - 1 - - - - - 1 

Moill leis - - - - - - - - - - - - 

Iomlán 17 14 6 8 114 8 3 1 10 3 1 185 
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Cúlra an Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 

Chun tuiscint cheart a fháil ar an tuairisc seo agus dar ndóigh, an treo ina bhfuiltear ag 

dul anois i leith chur chun cinn na Gaeilge go ginearálta, is fiú súil siar a chaitheamh ar 

cárbh as ar eascair an Plean Gníomhaíochta ar an gcéad dul síos. 

Staid Reatha na Gaeilge 
Ainneoin go léiríonn torthaí an Daonáirimh deiridh (2016) 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 t-athrú atá tagtha ar líon na gcainteoirí sa Ghaeltacht de réir contae ó 

Dhaonáireamh 2011 go Daonáireamh 2016. 

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% 

 

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 

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. 

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.  
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Dul Chun Cinn faoin Straitéis 

Ainneoin na ndúshlán a tháinig chun cinn agus an Straitéis á brú ar aghaidh le 

hacmhainní a bhí thar a bheith srianta ag tús a saolré, tá dul chun cinn suntasach 

déanta go dtí seo ó thaobh a cur chun feidhme. Rinneadh léargas a thabhairt sa Phlean 

Gníomhaíochta féin ar an dul chun cinn a bhí déanta go dtí sin ó foilsíodh an Straitéis, i 

dtaca le gach ceann de na naoi réimse gnímh.  Dar ndóigh, leis an tuairisc seo déanfar 

léargas eile a thabhairt ar an dul chun cinn atá déanta ó shin (Meitheamh 2018) go 

dáta. 

 

An Plean Gníomhaíochta 2018-2022 

Próiseas comhairliúcháin 

Is ar mhaithe le haiseolas a éascú i dtaca le cur chun feidhme na Straitéise, agus chun 

príomhthosaíochtaí a shainaithint, a rinne an RCOG Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí 

faoi Phlean Athnuachana na Státseirbhíse a thionóil i mí na Nollag 2015. Mar chuid den 

phróiseas sin, tionóladh sraith chruinnithe 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. 

Ghlac RCOG páirt ansin i bplé mionsonraithe le raon leathan príomhpháirtithe 

leasmhara, lena n-áirítear an Roinn Oideachais 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 sin go ceann 

cúig bliana chun tacú leis an teanga. 

Ba é an Plean Gníomhaíochta 2018-2022 toradh an phróisis rannpháirtíochta, 

chomhairliúcháin agus chomhaontaithe sin. Leagtar amach ann raon gníomhaíochtaí 

aontaithe a bhí agus atá le cur i bhfeidhm le linn na tréimhse ó 2018 go 2022 chun tacú 

le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge a thabhairt chun tosaigh. Leagadh 

amach cur chuige athbhreithnithe sa Phlean freisin maidir le monatóireacht a 

dhéanamh ar dhul chun cinn agus chun cuntasacht níos fearr a sholáthar. 

Comhthéacs Polasaí 

Luíonn an Plean Gníomhaíochta le cuspóirí foriomlána na Straitéise agus, dá réir, le 

polasaithe agus cláir ábhartha an Rialtais, lena n-áirítear 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. 
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Aidhm an Phlean Gníomhaíochta 

Ba é agus is é príomhaidhm an Phlean Gníomhaíochta ná tosaíochtaí sonracha 

straitéiseacha a shainaithint i leith chur chun cinn na Gaeilge agus cuspóirí sonracha na 

Straitéise a bhaint amach sa tréimhse 2018-2022. 

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 sa tréimhse 2018-2022; 

 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 Ranna, eagraíochtaí neamhrialtais agus pobail; 

 forbairt bhreise a dhéanamh ar chomhúinéireacht, chomhfhreagracht agus 

chuntasacht tras-Rialtais 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. 

Príomhghnéithe an Phlean Gníomhaíochta 

Is é ceann de phríomhtheachtaireachtaí an Phlean Gníomhaíochta ná gur teanga bheo, 

fhuinniúil, chruthaitheach í an Ghaeilge atá lárnach dár bhféiniúlacht náisiúnta. Chuige 

sin, leis an bPlean Gníomhaíochta 2018-2022, tá cur chuige feiceálach, comhtháite 

agus comhordaithe tras-Rialtais i leith chur i bhfeidhm na Straitéise.  



Réimse Gnímh
Oideachas1
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Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Réamhrá 
Sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 – Cumasú: Cumasú trí fhoghlaim –

athdheimhníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna an tiomantas atá aici do chur leis 

an gcaidreamh atá aici leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun na 

gnéithe oideachais den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 a chur chun cinn. 

Tá ról lárnach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i ngnóthú na gcuspóirí seo a 

leanas 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 lán-Ghaeilge 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. 

Le linn na chéad bhliana de chur chun feidhme Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna 

timpeallacht a thionscnamh, a chruthú, a éascú agus a chur chun cinn inar féidir 

tabhairt faoin athrú suntasach a chumasóidh feabhas a chur ar eispéiris agus torthaí 

foghlama gach leanbh, go háirithe maidir lena dteagmháil agus a dtaithí ar an nGaeilge. 

Tá forbhreathnú ar an dul chun cinn a rinneadh curtha i láthair thíos. Tá tuilleadh 

mionsonraí ar fáil i dTábla na nGníomhaíochtaí.  

Oideachas sa Ghaeltacht 

Ó foilsíodh an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 sa bhliain 2016, tá obair 

shuntasach déanta ag an Aonad um Oideachas Gaeltachta sa Roinn Oideachais agus 

Scileanna ar raon leathan gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm chun oideachas ar ard-

cháilíocht trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta a chur chun cinn.  
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 I rith na tréimhse ó Iúil 2018 go Meitheamh 2019 bhí 105 bunscoil (80%) agus 

29 iar-bhunscoil (100%) páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. 

 Tá an tionscadal píolótach ríomh-mhoil atá á chur i bhfeidhm in dhá iar-

bhunscoil Ghaeltachta rathúil. Is é cuspóir an tionscadail seo ná soláthar ar líne 

a úsáid chun cur leis an raon ábhar atá ar fáil trí mheán na Gaeilge do scoláirí in 

iar-bhunscoileanna Gaeltachta ag tosú le Fisic Ardleibhéal na 

hArdteistiméireachta.  

 Roghnaíodh dhá iar-bhunscoil Ghaeltachta, bunaithe ar chritéir shonraithe, 

chun páirt a ghlacadh sa chlár forbartha teanga, Forás. Tá múinteoir breise ar 

choibhéis lánaimseartha á chur ar fáil don dá iar-bhunscoil seo chun cuidiú le 

scoláirí na sraithe sóisearaí ar léir gur gá dóibh a scileanna teanga Gaeilge a 

fheabhsú san idirthréimhse le cur ar a gcumas a bheith gafa go tairbheach le 

curaclam na scoile trí mheán na Gaeilge. 

 Bhronn an Roinn Oideachais agus Scileanna conarthaí do dhá chlár nua 

oideachais tosaigh múinteoirí a chuirfidh suas le 60 áit nua ar fáil go bliantúil 

don oideachas múinteoirí trí mheán na Gaeilge. I mí Mheán Fómhair 2018, chuir 

Coláiste Mhuire gan Smál tús le clár Máistreachta (M.Oid) foghlaim-chumaisc 

páirtaimseartha san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta trí mheán na 

Gaeilge do mhúinteoirí agus do phríomhoidí bunscoile agus iar-bhunscoile. I rith 

na tréimhse 2018/2019 rinneadh an t-ullmhúchán chun tús a chur le Baitsiléir 

Oideachais (B.Oid.) 4-bliana trí mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais 

Mharino ag tosú i mí Mheán Fómhair 2019. 

Páirt-Tumadh 

I mí an Mheithimh 2019, sheol an tAire Oideachais agus Scileanna an treoirthionscadal 

um Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) don Ghaeilge, 

Corpoideachas san áireamh. Sa treoirthionscadal sin, tugtar le chéile saineolaithe agus 

cleachtóirí ó gach cuid de chontanam an tsoláthair oideachais i suíomhanna Chúram 

agus Oideachas na Luath-Óige trí mheán an Bhéarla suas go leibhéal na hiar-

bhunscoile. Tá an treoirthionscadal ina léiriú ar an tiomantas atá ag an Roinn 

d’iniúchadh a dhéanamh ar an lánacmhainneacht a bhaineann le cur chuige FCÁT a 

ghlacadh i leith shealbhú na Gaeilge i measc foghlaimeoirí agus aithnítear ann an 

tábhacht a bhaineann le hullmhacht cleachtóirí agus múinteoirí. 

 Cuireadh grúpa stiúrtha ar bun don tionscadal. Cuimsíonn sé ionadaithe ar 

gheallsealbhóirí ar fud réimse an oideachais, lena n-áirítear seirbhísí tacaíochta 

do mhúinteoirí agus d’institiúidí ardoideachais.  

 Cuireadh leis an tréimhse ama don treoirthionscadal ó dhá bhliain go trí bliana 

ionas go bhféadfaí sonraí níos láidre a chomhthiomsú chun bonn eolais a chur 

faoin mbeartas amach anseo i leith FCÁT. 
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 Sa chéad bhliain den treoirthionscadal, féachfar le forbairt a dhéanamh ar chláir 

chuimsitheacha agus acmhainní cuimsitheacha forbartha gairmiúla leanúnaí atá 

dírithe ar FCÁT. Forbrófar na cláir agus na hacmhainní sin bunaithe ar an 

ionchur ó shaineolaithe i réimse an tsealbhaithe dara teanga agus na 

hoideolaíochta.  

Curaclam 

Cuireadh roinnt gníomhaíochtaí tábhachtacha chun cinn i réimse an tsoláthair 

churaclaim Ghaeilge:  

 Chuaigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta i mbun 

comhairliúchán fairsing ar Churaclam nua Teanga na Bunscoile. 

 Tá forbairt na bpleananna le haghaidh clár cuimsitheach forbartha gairmiúla 

leanúnaí á sholáthar do mhúinteoirí chun tacú le Curaclam Teanga na Bunscoile 

a chur i bhfeidhm beagnach críochnaithe agus leantar le clár den chineál sórt sin 

a sholáthar i gcás Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí. 

 Ag gníomhú di de bhun na n-athruithe a tugadh isteach don Ghaeilge ag leibhéal 

na Sraithe Sóisearaí, thionóil an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 

Measúnachta grúpa forbartha ábhair a bhfuil de dhualgas air sonraíochtaí nua 

don Ghaeilge san Ardteistiméireacht bhunaithe a fhorbairt.  

Measúnacht 
Leagtar amach i gCuraclam Teanga na Bunscoile (CTB) agus sna sonraíochtaí do 

Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí na torthaí foghlama atá le baint amach ag daltaí agus ag 

scoláirí. Sna sonraíochtaí nua don Ghaeilge san Ardteistiméireacht bhunaithe, glacfar 

cur chuige comhchosúil i leith na sonraíochtaí maidir le foghlaim scoláirí.  

 Ag leibhéal na bunscoile, leanann na daltaí uile i ranganna 2, 4 agus 6 i 

suíomhanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc de thrialacha 

caighdeánaithe a dhéanamh gach bliain i léitheoireacht na Gaeilge. 

 D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta treoirlínte 

measúnachta chun tacú le cur chun feidhme na sonraíochtaí nua do Ghaeilge na 

Sraithe Sóisearaí.  

 Agus aird á tabhairt aige ar na tátail i roinnt tuarascálacha taighde, 

choigeartaigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit seicheamhú na ngnéithe 

measúnachta den Scrúdú Cainte Comónta san Ardteistiméireacht do na 

scrúduithe sa bhliain 2020 agus ina diaidh chun tuilleadh scóipe a thabhairt 

d’iarrthóirí a gcumas labhartha sa Ghaeilge a léiriú.  
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Oiliúint Múinteoirí 
Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht reachtúil a bhfuil de dhualgas air 

caighdeáin a shocrú do ghairm na múinteoireachta agus cláir Oideachas Tosaigh 

Múinteoirí a chreidiúnú. Trí sheirbhísí tacaíochta múinteoirí na Roinne Oideachais 

agus Scileanna, déantar foghlaim ghairmiúil múinteoirí a dhoimhniú agus a fheabhsú 

tuilleadh thar a dtréimhse sa ghairm chun freastal ar na riachtanais foghlama 

athraitheacha atá ag leanaí agus daoine óga agus de réir mar a dhéantar curaclaim a 

athbhreithniú agus a thabhairt isteach.  

 Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta i mbun athbhreithnithe ar na cláir 

athchoincheapaithe, Oideachas Tosaigh Múinteoirí.  

 Tá breithniú á dhéanamh ar chomhairle maidir leis an scéim ‘Iarratasóirí 

Gaeltachta’ agus tabharfar aird ar an mBaitsiléir Oideachais nua trí mheán na 

Gaeilge atá le tosú i bhfómhar na bliana 2019. 

 Leanann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus an tSraith 

Shóisearach do Mhúinteoirí le tacaíocht a thabhairt nuair a bhíonn curaclaim 

nua á dtabhairt isteach. Tá an feabhas ar eispéiris agus torthaí foghlaimeoirí ina 

chuid lárnach de na cláir forbartha gairmiúla uile atá forbartha do mhúinteoirí 

atá ag gabháil do theagasc na Gaeilge.  

Acmhainní a Fhorbairt agus a Sholáthar 

Is í an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) a 

phleanálann agus a chomheagraíonn an soláthar téacsleabhar agus acmhainní chun 

tacú le foghlaim agus teagasc trí mheán na Gaeilge. Treisíodh an ról atá ag COGG 

maidir le teagasc na Gaeilge i gcoitinne.  

 Leanann an COGG le feabhas a chur ar an rochtain atá ag múinteoirí ar raon 

acmhainní cuí chun tacú le teagasc na Gaeilge agus le teagasc ábhar curaclaim 

trí mheán na Gaeilge ag leibhéil na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. 

 Chomh maith leis sin, tá COGG ag treisiú a ról maidir le rochtain a thabhairt ar 

acmhainní cuí a bhfuil mar aidhm leo tacú le teagasc na Gaeilge i 

mbunscoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc. Ullmhaíodh doiciméid 

soláthair do chlár teanga a bhfuil mar aidhm leis tacú le teagasc agus foghlaim 

na Gaeilge i mbunscoileanna Béarla.  

An Soláthar Scoile agus an Soláthar Múinteoirí don Ghaeloideachas  
Cuireadh roinnt gníomhaíochtaí tábhachtacha chun cinn chun an rochtain ar an 

nGaeloideachas agus an Soláthar Múinteoirí do Ghaelscoileanna a mhéadú.  

 Foilsíodh an tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) sa bhliain 2018. 

 Forbraíodh córas nua próiseála pátrúnachta ar líne, lena gcuirtear faisnéis 

oibiachtúil ar fáil agus lena gcumasaítear tuismitheoirí a sainrogha phearsanta a 



16 
 

chur in iúl i dtaca leis an tsamhail pátrúnachta agus le teanga an teagaisc sna 

scoileanna nua atá á mbunú.  

Úsáid na Gaeilge lasmuigh den Scoil 
Ag gníomhú thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, leanann 

Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna le meastóireacht a dhéanamh ar 

cháilíocht an tsoláthair oideachais i gcoláistí samhraidh Gaeilge éagsúla. Déanann cigirí 

faireachán ar cháilíocht an tsoláthair i gCampaí Samhraidh do leanaí i mbunscoileanna 

DEIS freisin. Ceadaíodh 29 Campa Samhraidh don bhliain 2019.  

Léargas ar an Dul Chun Cinn  

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018 2 1 1  

2018-2019 8 5 3  
2018-2020 2  2  
2018-2021 1  1  
2018-2022 30 2 28  
2019-2020 1  1  
2019-2021 1  1  
2019-2022 1  1  

2020 2  2  
IOMLÁN 48 8 40 0 
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Réimse Gnímh 1: Oideachas 

OIDEACHAS SA GHAELTACHT 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022 

Ceanneagraíocht ROS, COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

ROS (An tAonad um Oideachas Gaeltachta) 
Is é an tAonad um Oideachas Gaeltachta sa Roinn a dhéanann 
comhordú agus stiúradh ar chur chun feidhme an raoin leathain 
ghníomhaíochtaí atá leagtha amach sa Pholasaí. Bunaíodh an 
tAonad i mí Eanáir 2017. Sheol ROS an Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta i mí Aibreáin 2017. Is é an aidhm atá leis an 
scéim ná an rogha a thabhairt do na bunscoileanna agus na hiar-
bhunscoileanna go léir i limistéir pleanála teanga Ghaeltachta 
aitheantas mar scoileanna Gaeltachta a lorg ar bhonn critéir 
theangabhunaithe shonracha a chur chun feidhme agus ar 
choinníoll go bhfuil siad ag glacadh páirt sna próisis pleanála teanga 
dá bhforáiltear faoi Acht na Gaeltachta, 2012. Tá na rátaí 
rannpháirtíochta sa Scéim ard i measc scoileanna Gaeltachta. Go dtí 
seo, roghnaigh 105 bunscoil (80%) agus 29 iar-bhunscoil (100%) 
páirt a ghlacadh sa Scéim.  
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Tugadh tuilleadh deiseanna do na scoileanna nach bhfuil ag glacadh 
páirt sa Scéim spéis a léiriú sna blianta 2018 agus 2019.  
 
Mar thoradh ar an bpáirt dhírithe a ghlac scoileanna i bpróiseas 
pleanála gníomhaíochta sa bhliain 2017 chun feabhas a chur ar an 
tumoideachas agus ar athbhreithniú a rinneadh ar na pleananna sin, 
soláthraíodh tacaí breise teagaisc agus tacaí breise eile do na 
scoileanna atá páirteach sa Scéim. Áirítear leo sin deontas €1,200 
do gach scoil sna blianta 2018 agus 2019 le haghaidh acmhainní 
teagaisc trí mheán na Gaeilge a cheannach, uaireanta breise teagasc 
do thacaíocht teanga a chur ar fáil (arb ionann a gcostas measta 
agus €2.3m sa bhliain 2019), forbairt ghairmiúil leanúnach bhreise 
arna soláthar ag COGG, agus tacaíocht bhreise ón gCigireacht ó 
thaobh cuairteanna comhairleacha de. Tá daltaí i 6 iar-bhunscoil ag 
glacadh páirt i dtreoirthionscadal ríomh-mhoil atá á mhaoiniú ag 
ROS chun go mbeidh na scoláirí in ann Fisic ardleibhéil na 
hArdteistiméireachta a rochtain ar líne trí mheán na Gaeilge. 
Soláthraíonn beirt ríomh-mhúinteoirí in dhá iar-bhunscoil 
Ghaeltachta eile an cúrsa Ardteistiméireachta sin. 
 
I gcomhar le COGG, d’fhoilsigh an tAonad um Oideachas Gaeltachta 
Treoracha maidir le Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas i 
mí Mheán Fómhair 2018 chun tacú leis na hiarrachtaí atá á 
ndéanamh ag scoileanna na critéir theangabhunaithe le haghaidh an 
tumoideachais a chomhlíonadh. 
  
D’fhoilsigh an tAonad um Oideachas Gaeltachta Ciorcláin do 
bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna sna blianta 2017, 2018 
agus 2019 chun oibriúchán na Scéime a threorú. 
 
Tá an tAonad um Oideachas Gaeltachta ag obair leis an gCigireacht 
agus leis an bhForas Taighde ar Oideachas chun meastóireacht a 
dhéanamh ar thionchar na Scéime Aitheantais Scoileanna 
Gaeltachta. Tá sceideal gníomhaíochtaí taighde agus 
meastóireachta á fhorbairt faoi láthair ag an bhForas Taighde ar 
Oideachas i gcomhar leis an gCigireacht agus leis an Aonad um 
Oideachas Gaeltachta. Cuirfear tús leis an meastóireacht sin sa 
cheathrú ráithe den bhliain 2019 agus beidh sí ar siúl ar feadh 
tréimhse trí bliana. Tá 18 gcás-staidéar á ndéanamh faoi láthair ar 
bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna atá ag glacadh páirt sa 
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. Foilseofar tuarascáil 
ilchodach sa bhliain 2020 ar thátal an Staidéir Taighde agus 
Meastóireachta ar an Scéim. 
 
I mí na Nollag 2018, foilsíodh tuarascáil inar tugadh achoimre ar na 
tuairimí a bhí ag scoileanna ar chur chun feidhme na Scéime. 
Cuireadh na tuairimí sin in iúl do chigirí le linn cuairteanna 
comhairleacha ar na scoileanna. Léiríodh inti go raibh tuairimí 
fabhracha ag scoileanna ar an Scéim ar dtús.  
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Gníomhaíocht tosaíochta de chuid ROS don bhliain 2019 is ea 
tuilleadh treorach a thabhairt maidir leis an tumoideachas, lena n-
áirítear eiseamláirí de dhea-chleachtais sa tumoideachas a chur ar 
fáil. 
 
An Rannóg um Oideachas Múinteoirí 
Tá tacaíocht d’fheidhmiú an tumoideachais ar fáil do na scoileanna 
ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM).  
 
COGG  
Soláthraíonn Oifigigh Oideachais COGG forbairt ghairmiúil 
leanúnach agus seimineáir do scoileanna atá páirteach sa Scéim 
Aitheantais Scoileanna Gaeltachta chun tacú le cur chun feidhme na 
bpleananna gníomhaíochta.  

 

Uimhir 1.2 Déanfar athbhreithniú ar sholáthar oideachais na nAonad Lán-

Ghaeilge reatha i scoileanna Gaeltachta, mar a bhforáiltear dóibh 

sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála 2019 – 2020  

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Bronnadh stádas neamhspleách i mí Mheán Fómhair 2018 ar Aonad 
amháin atá lonnaithe ar oileán (Coláiste Naomh Eoin ar Inis Meáin, 
Co. na Gaillimhe).  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 - 2022 

Ceanneagraíocht ROS, SNSO, SFGM, SSM, CNOS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tuigeann na seirbhísí tacaíochta atá á maoiniú ag ROS go bhfuil sé 
riachtanach teagmháil a dhéanamh le scoileanna Gaeltachta agus le 
scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus dianiarracht a 
dhéanamh pearsana tacaíochta a bhfuil na tacair scileanna chuí acu 
a fháil trína bpróisis earcaíochta.  
 
Tá COGG ag obair i ndlúthchomhar le ROS maidir leis an bPolasaí 
don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 agus an Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta a chur chun feidhme. Áirítear leis sin forbairt 
ghairmiúil leanúnach a sholáthar do bhaill foirne scoile agus 
seimineáir a sholáthar do mhórphobail scoile. Tacaíonn COGG agus 
an Chigireacht le scoileanna sa Ghaeltacht agus is trí mheán na 
Gaeilge a sholáthraíonn siad a seirbhísí go léir do scoileanna agus dá 
bpobail.  
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Uimhir 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. 

Stádas   Idir Lámha 

Amscála 2018 - 2022 

Ceanneagraíocht ROS, BOO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Mar aitheantas do na dúshláin uathúla a mbíonn scoileanna oileáin 
ag dul i ngleic leo agus dá thábhachtaí atá na scoileanna sin do 
thodhchaí na bpobal oileáin, sholáthair ROS pacáiste tacaí do gach 
ceann de na cúig iar-bhunscoil atá lonnaithe ar oileáin, a bhfuil gach 
ceann díobh faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna na 
Gaillimhe/Ros Comáin nó Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na 
nGall. Áirítear na tacaí seo leis an bpacáiste tacaí sin, atá de bhreis 
orthu sin atá á soláthar faoin Scéim Aitheantais Scoileanna 
Gaeltachta: 
 

 Leithdháileadh méadaithe múinteora ar gach ceann de na 
hiar-bhunscoileanna oileáin ó phost coibhéise lánaimseartha 
amháin, an leithdháileadh reatha, go poist ar choibhéis 
lánaimseartha 1.5 ó mhí Mheán Fómhair 2018 i leith. 

 Buiséad imfhálaithe breise is fiú €15,000 in aghaidh na bliana 
do gach iar-bhunscoil oileáin chun a gcostais oibriúcháin 
bhreise a chlúdach. 

 Coláiste Naomh Eoin, a ainmníodh roimhe mar Aonad, a 
bhunú mar iar-bhunscoil neamhspleách ar Inis Meáin, Co. na 
Gaillimhe. Mar thoradh ar an athrú sin sa stádas, ceapadh 
príomhoide agus leas-phríomhoide, bunaíodh bord 
bainistíochta do Choláiste Naomh Eoin, agus leithdháileadh 
deontais chaighdeánacha chaipitíochta agus deontais eile ar 
Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe/Ros Comáin le 
haghaidh na scoile.  

 
Ceanglaítear ar gach Bord Oideachais agus Oiliúna cur chuige 
comhordaithe straitéiseach a ghlacadh i leith na n-acmhainní breise 
sin d’iar-bhunscoileanna oileáin a bhainistiú agus a leithdháileadh. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht ROS, RCOG, ÚnaG, FnaG, GO, COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

ROS (An tAonad um Oideachas Gaeltachta) 
Chun tacú le seoladh na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta 
sa bhliain 2017, scaipeadh ar gach scoil i limistéir pleanála teanga 
Ghaeltachta pacáiste faisnéise inar cuireadh síos ar na buntáistí a 
bhaineann le páirt a ghlacadh sa Scéim agus leis an tumoideachas a 
chur chun feidhme i scoileanna Gaeltachta. Díríodh sa phacáiste 
faisnéise ar an bpobal scoile uile, lena n-áirítear múinteoirí, 
tuismitheoirí agus daltaí. Dearadh é mar thoradh ar an gcomhar a 
bhí ar bun idir ROS, an RCOG, COGG, Údarás na Gaeltachta agus 
Gaeloideachas. Ag teacht sna sála ar scaipeadh na bpacáistí 
faisnéise tosaigh, tá COGG agus ROS ag leanúint lena ndícheall a 
dhéanamh feasacht a mhéadú ar an bPolasaí agus ar an Scéim. 
Áiríodh leis sin deontas d’acmhainní Gaeilge a chur ar fáil do 
scoileanna, seimineáir forbartha gairmiúla leanúnaí agus 
cuairteanna comhairleacha ón gCigireacht a sholáthar, agus 
ciorcláin ó ROS a fhoilsiú. Foilsítear miontuairiscí ar chruinnithe an 
Choiste Comhairligh don Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, agus 
foilsítear an t-eolas is deireanaí ar bhonn rialta. 
 
I mí Feabhra/mí an Mhárta 2019, thug an Chigireacht Cuairt 
Chomhairleach ar gach ceann de na scoileanna nach bhfuil ag 
glacadh páirt sa Scéim faoi láthair. Bhí ionadaithe ón Aonad um 
Oideachas Gaeltachta, ón gCigireacht agus ó COGG i láthair ag na 
trí chruinniú phoiblí a thionóil Údarás na Gaeltachta i Maigh Cuilinn 
(28/02/19), i mBéal an Mhuirthead (05/03/19) agus sna Rosa 
(07/03/19) chun tuilleadh soiléirithe a thabhairt ar an Scéim 
Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.  
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COGG 
Táthar ag leanúint le faisnéis faoin bPolasaí a scaipeadh agus le 
seimineáir/ceardlanna forbartha gairmiúla leanúnaí a sholáthar do 
scoileanna.  
 
Gaeloideachas 
Tá maoiniú curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge do Ghaeloideachas 
chun tacú leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta, agus tá 
Gaeloideachas ag feidhmiú sa réimse seo go leanúnach i gcomhar 
leis na páirtithe eile.  
 
Tá Gaeloideachas ag cur tacaíocht ar fáil agus ag déanamh 
ionadaíochta/abhcóideachta thar cheann phobail na scoileanna lán-
Ghaeilge agus Gaeltachta trí struchtúir agus trí thacaíochtaí cuí a 
mholadh don Stát agus na páirtithe cuí, a thacóidh le soláthar 
iomlán trí mheán na Gaeilge. 

 

PÁIRT-TUMADH 

Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tugadh páipéar scópála chun críche agus bunaíodh grúpa stiúrtha 
chun dul chun cinn a dhéanamh ar chur chun feidhme phlean 
gníomhaíochta an tionscadail.  

 

Uimhir 1.7 Déanfar píolótú ar fheidhmiú FCÁT mar mhodh chun tacú le 

foghlaim na Gaeilge thar na leibhéil réamhscoile, bunscoile agus 

iarbhunscoile. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 – 2021  

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Is tionscadal trí bliana a bheidh ann (2019-2022) a chuirfear i 
bhfeidhm i scoileanna agus i suíomhanna Cúraim agus Oideachais 
Luath-Óige a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla. Sa chéad bhliain 
(2019/2020), arb í céim na forbartha í, tá sé beartaithe dian 
tacaíocht a thabhairt do 2 shuíomh Cúraim agus Oideachais Luath-
Óige, do 5 bhunscoil agus do 5 iar-bhunscoil. Tabharfar deiseanna 
rannpháirtíochta do líon méadaithe scoileanna agus suíomhanna de 
réir a chéile i mbliain 2 agus i mbliain 3 den tionscadal.  
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CURACLAM 

Uimhir 1.8 Rachfar i gcomhairle i dtaobh an dréachtChuraclaim Teangacha 

Bunscoile (CTB) do na ranganna láir agus sinsearacha agus déanfar 

foráil dá fheidhmiú. 

Stádas  Déanta  

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ROS, CNCM, SFGM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Rinne an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
comhairliúchán fairsing ar dhréachtleagan de Churaclam Teanga na 
Bunscoile (CTB) do chéim 3 agus do chéim 4. CTB le cur i bhfeidhm i 
ngach rang ó mhí Mheán Fómhair 2019 ar aghaidh. 

 

Uimhir 1.9 Tacófar le feidhmiú CTB do gach rang trí chlár cuimsitheach FGL 

do mhúinteoirí a sholáthar. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS, SFGM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá tacaí á soláthar tríd an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí (SFGM) agus trí Sheirbhís Tacaíochta na Comhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS). 
 
Beidh gach scoil in ann leas a bhaint as seimineár lae iomláin a n-
éascóidh SFGM/CNOS é sa chéad téarma den bhliain 2019. 
Díreofar sa seimineár sin ar chur chun feidhme CTB ina iomláine (ó 
rang na naíonán sóisearach go rang a 6).Cuirfear seimineáir 
bhliantúla ceannaireachta ar fáil do phríomhoidí scoile thar 
tréimhse trí bliana. Sna seimineáir sin, pléifear an téama um 
Athruithe Curaclaim a Stiúradh do Churaclam Teanga na Bunscoile.  
 
Tar éis na seimineár, a bheidh ar siúl sa chéad téarma den bhliain 
2019, cuirfear clár céimithe um thacaíocht mharthanach ionscoile 
ar fáil lena n-éascófar rannpháirtíocht i measc scoileanna i dtrí 
chohórt (le linn na tréimhse trí bliana). Is é atá i gceist leis an gclár 
go dtabharfar 6 chuairt ionscoile le linn bliana. Eiseoidh SFGM 
mionsonraí faoin bpróiseas iarratais faoi dheireadh na bliana 2019.  
 
Cuirfear sraith seimineár Gréasáin ar fáil chun plé leis na príomh-
shaincheisteanna arna sainaithint ag scoileanna. Cuirfear an chéad 
cheann de na seimineáir Ghréasáin sin ar fáil sa dara téarma den 
bhliain 2020. 
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Uimhir 1.10 Tacófar le daingniú na sonrúchán nua don tSraith Shóisearach 

Ghaeilge trí chlár cuimsitheach FGL do mhúinteoirí a sholáthar. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS, SSM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Soláthraíonn an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí tacaíocht 
leanúnach chun na sonraíochtaí nua do Ghaeilge na Sraithe 
Sóisearaí a leabú. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ROS, CNCM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Trí bhíthin grúpa forbartha ábhair, tá an Chomhairle Náisiúnta 
Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag tabhairt faoi 
shonraíochtaí T1 agus T2 a fhorbairt do Ghaeilge na 
hArdteistiméireachta (bunaithe). Tá an Grúpa Forbartha Ábhair 
comhdhéanta de raon leathan geallsealbhóirí tábhachtacha, lena n-
áirítear ionadaithe ó na ceardchumainn mhúinteoirí, ó chomhlachtaí 
bainistíochta agus ó COGG, ionadaithe ar tuismitheoirí iad ó 
Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunscoil) agus ó 
Thuismitheoirí na Gaeltachta, agus ionadaithe ón Roinn Oideachais 
agus Scileanna (ROS), ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus ó 
Chumann Ollscoileanna Éireann.  
 
Leanfar den obair fhorbartha ar na sonraíochtaí le linn na bliana 
2019 agus tá sé beartaithe próiseas comhairliúcháin phoiblí a 
reáchtáil faoi dheireadh an cheathrú ráithe den bhliain 2019.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Déanta  

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Reáchtáladh comhairliúchán poiblí ar bheartas agus cleachtas na 
Roinne maidir le díolúintí a dheonú ó staidéar a dhéanamh ar 
Ghaeilge agus cuireadh i gcrích é an 18 Eanáir 2019. Fuarthas níos 
mó ná 11,000 freagra ar an gcomhairliúchán. Rinneadh anailís ar na 
freagraí ar an suirbhé ar líne agus ar na haighneachtaí agus 
úsáideadh iad mar bhonn eolais do na ciorcláin athbhreithnithe a 
foilsíodh lena gcur chun feidhme i scoileanna ó mhí Mheán Fómhair 
2019 ar aghaidh. 
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MEASÚNÚ 

Uimhir 1.13 Foilseofar Treoirlínte Measúnaithe don tSraith Shóisearach 

Gaeilge. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht CNCM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Foilsíodh Treoirlínte Measúnachta don tSraith Shóisearach: 
https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-
Subjects/Gaeilge/Assessment-and-Reporting?lang=ga-ie 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht CNCM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Faoi mar atá leagtha amach i nGníomhaíocht 1.11 thuas, cuireadh 
tús le hathbhreithniú ar Ghaeilge san Ardteistiméireacht bhunaithe 
go mall sa bhliain 2018. Tá dréachtsonraíochtaí le cur ar fáil le 
haghaidh comhairliúcháin faoi dheireadh an cheathrú ráithe den 
bhliain 2019. 
 
Agus aird á tabhairt aige ar na tátail i roinnt tuarascálacha taighde 
ar mheasúnú a dhéanamh ar an gcumas labhartha i nGaeilge atá ag 
an iarrthóir Ardteistiméireachta, choigeartaigh Coimisiún na 
Scrúduithe Stáit seicheamhú na ngnéithe measúnachta den 
Bhéaltriail Chomónta do scrúdú na hArdteistiméireacht do na 
scrúduithe sa bhliain 2020 agus ina diaidh chun tuilleadh scóipe a 
thabhairt d’iarrthóirí a gcumas labhartha sa Ghaeilge a léiriú.  

OILIÚINT MÚINTEOIRÍ 

Uimhir 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 

Mhúinteoireachta ar chritéir agus threoirlínte do sholáthróirí 

OTM. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2020 

Ceanneagraíocht CM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta fós i mbun an athbhreithnithe 
dá dtagraítear anseo. Ag eascairt as an athbhreithniú, ullmhóidh an 
Chomhairle Mhúinteoireachta tacar athbhreithnithe dréacht-
Chritéar do sholáthraithe Oideachas Tosaigh Múinteoirí le 
haghaidh comhairliúcháin sa bhliain 2019. 

 

https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Gaeilge/Assessment-and-Reporting?lang=ga-ie
https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Gaeilge/Assessment-and-Reporting?lang=ga-ie
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2020 

Ceanneagraíocht CM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuireadh an Chomhairle Mhúinteoireachta ar an eolas faoin 
ngníomhaíocht seo.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Tá breithniú á dhéanamh ar an gcomhairle dá dtagraítear agus aird á 
tabhairt ar fhorbairtí ábhartha eile, lena n-áirítear céim Baitsiléara 
nua san Oideachas trí Mheán na Gaeilge a thabhairt isteach in 
Institiúid Oideachais Marino ó mhí Mheán Fómhair 2019 faoin 
bPolasaí don Oideachas Gaeltachta. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS, SFGM, SSM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an tacaíocht sin á soláthar ag SFGM agus ag an tSraith 
Shóisearach do Mhúinteoirí ar bhonn leanúnach (féach 
gníomhaíocht 1.9 agus gníomhaíocht 1.10 thuas).  
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Uimhir 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.  

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS, COGG, SFGM, SSM, LCS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

ROS (an Rannóg um Oideachas Múinteoirí)  
Tá na cineálacha cur chuige sin á soláthar ar bhonn leanúnach trí na 
seirbhísí tacaíochta do mhúinteoirí, lena n-áirítear an tSraith 
Shóisearach do Mhúinteoirí agus SFGM (féach gníomhaíocht 1.9 
agus gníomhaíocht 1.10 thuas).  
 
COGG 
Soláthraítear tacaí do mhúinteoirí trí bhíthin ceardlanna agus 
acmhainní a chur ar fáil.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta bunaithe ar an 
tumoideachas a fhorbairt agus a fheabhsú ar bhonn leanúnach, áit a 
mbaintear úsáid as an bpróiseas féinmheastóireachta scoile (FMS) 
mar threoir chun spriocanna agus gníomhaíochtaí pleanála 
gníomhaíochta a fhorbairt agus naisc úsáideacha idir pobal na scoile 
agus na coistí áitiúla pleanála teanga a chothú chun úsáid na Gaeilge 
a leathnú.  
 
Cuireadh in iúl do scoileanna atá ag glacadh páirte sa Scéim gur 
cheart spriocanna agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na téamaí 
DEIS agus iad sin atá ceangailte le critéir theangabhunaithe a 
bhaineann leis an tumoideachas, agus/nó aon réimse/réimsí 
tosaíochta eile, a chur san áireamh i ndoiciméad pleanála 
gníomhaíochta amháin a bhfuil lipéad soiléir air ionas gur féidir é a 
úsáid mar bhonn eolais o thuarascáil bhliantúil féinmheastóireachta 
scoile na scoile agus do phlean feabhsúcháin scoile na scoile.  
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Táthar ag cur ar chumas scoileanna an cuspóir sin a bhaint amach trí 
chuairteanna comhairleacha breise ón gcigireacht a sholáthar do 
scoileanna atá ag glacadh páirte sa Scéim agus tríd an tacaíocht atá 
á soláthar ag COGG agus ag seirbhísí tacaíochta eile. Chomh maith 
leis sin, dearadh teimpléid pleanála gníomhaíochta chun cur chun 
feidhme an tumoideachais a threorú agus scaipeadh ar scoileanna 
iad chun tacú leis an bpróiseas sin.  

 

FORBAIRT AGUS SOLÁTHAR ACMHAINNÍ 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht COGG, FnaG, CNCM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Táthar ag leanúint le leabhair Shéideán Sí agus ábhair thacaíochta a 
dhigitiú. Tá soláthar nua leabhar saothair a ghabhann le húrscéalta 
Rang 3–Rang 6 curtha ar fáil ar líne. Tá aip á forbairt a chuimseoidh 
raon uile an ábhair atá ar líne cheana agus tá 40% den obair 
fhorbartha sin curtha i gcrích. Tá coimisiúnú déanta ar ábhar nua 
léitheoireachta i gcomhair Rang 3–Rang 6 agus buíon údar agus 
eagarthóirí i mbun oibre. 
  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuirfear na leabhair suas go dtí Rang 4 ar fáil sa bhliain 2019 agus tá 
na leabhair do Rang 5 agus do Rang 6 á bhforbairt.  

 

Uimhir 1.23 Tacófar le forbairt a dhéanamh ar Chlár Luathlitearthachta do 

scoileanna Gaeltachta agus do scoileanna a fheidhmíonn trí 

Ghaeilge. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht COGG, CONM 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

COGG 
Tá dul chun cinn sásúil á dhéanamh ar an obair sa réimse sin. Tá 
bandaí 1–3 ar fáil. Tá banda 4 á fhorbairt.  
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Uimhir 1.24 Déanfar clár teanga a fhorbairt chun tacú le teagasc na Gaeilge sa 

Churaclam Teanga Bunscoile (CTB) i scoileanna a fheidhmíonn trí 

Bhéarla. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ROS, COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

COGG 
Rinneadh doiciméid tairisceana le haghaidh an chláir sin a ullmhú 
agus a chur faoi bhráid na Roinne Oideachais agus Scileanna.  

 

Uimhir 1.25 Déanfar téacsleabhair i nGaeilge a chur ar fáil chun tacú le 

feidhmiú na n-ábhar nua de réir mar a thugtar isteach iad ag an 

tSraith Shóisearach: Stair, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, 

Matamaitic agus Ceol. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

COGG 
Cuirfear téacsleabhair Staire, Tíreolaíochta agus Eacnamaíocht 
Bhaile ar fáil le linn shamhradh 2019. Beidh ábhar le haghaidh bliain 
amháin de Cheol ar fáil sa bhliain acadúil nua agus tá leasuithe á 
ndéanamh ar théacsleabhair Mhatamaitice.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

COGG 
Tá acmhainní chun tacú le foghlaim ar fáil do ranganna chéad 
bhliana agus do ranganna dara bliain. Beidh téacsleabhar do 
ranganna dara bliain agus do ranganna tríú bliain ar fáil sa bhliain 
acadúil nua.  

 

Uimhir 1.27 Forbrófar Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta ar an 

Tumoideachas: Táscairí Dea-chleachtais. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht ROS, COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

ROS (an tAonad um Oideachas Gaeltachta) 
Sa bhliain 2018, d’fhoilsigh ROS an Treoir seo a leanas i gcomhar le 
COGG: Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir do 
Bhunscoileanna Gaeltachta (2018). 
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Sa Treoir seo, tugtar tacaíocht phraiticiúil do bhunscoileanna agus 
iad ag cur an tumoideachais chun feidhme.  
 
Déanfar athbhreithniú ar an Treoir roimh dheireadh 2019, ar lena 
linn a thabharfar aird ar an aiseolas arna fháil ó scoileanna agus ó 
chomhpháirtithe oideachais. 

 

Uimhir 1.28 Forbrófar Treoir d’Iarbhunscoileanna Gaeltachta ar an 

Tumoideachas: Táscairí Dea-chleachtais. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht ROS, COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

ROS (an tAonad um Oideachas Gaeltachta) 
Sa bhliain 2018, d’fhoilsigh ROS an Treoir seo a leanas i gcomhar le 
COGG: 
 
Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir d’Iar-
bhunscoileanna Gaeltachta (2018): Sa Treoir seo, tugtar tacaíocht 
phraiticiúil d’iar-bhunscoileanna agus iad ag cur an tumoideachais 
chun feidhme.  
 
Déanfar athbhreithniú ar an Treoir roimh dheireadh 2019, ar lena 
linn a thabharfar aird ar an aiseolas arna fháil ó scoileanna agus ó 
chomhpháirtithe oideachais. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an obair sin ar siúl fós.  
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta bunaithe ar an 
tumoideachas a fhorbairt agus a fheabhsú ar bhonn leanúnach, áit a 
mbaintear úsáid as an bpróiseas féinmheastóireachta scoile (FMS) 
mar threoir chun spriocanna agus gníomhaíochtaí pleanála 
gníomhaíochta a fhorbairt agus ina gcothaítear naisc úsáideacha 
idir pobal na scoile agus na coistí áitiúla pleanála teanga chun úsáid 
na Gaeilge a leathnú.  
 
Cuireadh in iúl do scoileanna atá ag glacadh páirte sa Scéim gur 
cheart spriocanna agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis na téamaí 
DEIS agus iad sin atá ceangailte le critéir theangabhunaithe a 
bhaineann leis an tumoideachas, agus/nó aon réimse/réimsí 
tosaíochta eile, a chur san áireamh i ndoiciméad pleanála 
gníomhaíochta amháin a bhfuil lipéad soiléir air ionas gur féidir é a 
úsáid mar bhonn eolais do thuarascáil bhliantúil 
féinmheastóireachta scoile agus do phlean feabhsúcháin scoile na 
scoile. Táthar ag cur ar chumas scoileanna an cuspóir sin a bhaint 
amach trí chuairteanna comhairleacha breise ón gCigireacht a 
sholáthar do scoileanna atá ag glacadh páirte sa Scéim agus tríd an 
tacaíocht forbartha gairmiúla leanúnaí atá á soláthar ag COGG agus 
ag seirbhísí tacaíochta eile. Chomh maith leis sin, dearadh teimpléid 
pleanála gníomhaíochta chun cur chun feidhme an tumoideachais a 
threorú agus scaipeadh ar scoileanna iad chun tacú leis an bpróiseas 
sin. 

 

Uimhir 1.31 Leanfar le tacaíocht a thabhairt don scéim Gaelbhratach, a bhfuil 

sé mar aidhm aici dea-chleachtas a roinnt mar a bhaineann le cur 

chun cinn labhairt na Gaeilge agus deiseanna forbartha ag an 

mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2021  

Ceanneagraíocht FnaG, GL, CnaG, GnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá maoiniú curtha ar fáil ag an ROS d’Fhoras na Gaeilge don Scéim 
Gaelbhratach ag leibhéal na bunscoile agus ag leibhéal na hiar-
bhunscoile araon. 
 
Tá maoiniú ceadaithe ag Foras na Gaeilge ar luach €120,000 sa 
bhliain (in 2018 agus in 2019) do Ghael Linn chun an Ghaelbhratach 
a eagrú agus a riar. Tá beirt nua fostaithe ar chonradh bliana.  
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Cuireadh tacaíocht ar fáil don Ghaelbhratach trí chuidiú le Gael 
Linn sna ceardlanna a cuireadh ar fáil do na scoileanna a bhí 
páirteach sa scéim mar aon leis na cuairteanna measúnachta ar na 
scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal.  
 
Bronnadh an Gaelbhratach ar 59 scoil ag an iarbhunleibhéal agus ar 
34 bunscoil (21 brat agus 13 teastas 1ú bliana) i mí na Bealtaine 
agus i mí an Mheithimh 2019. 
 
Cheadaigh ROS maoiniú breise chun tacú leis an tionscadal ag an 
mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal in 2018 agus in 2019. Tá 
tacaíocht curtha ar fáil ag, agus comhoibriú leanúnach le Conradh 
na Gaeilge agus Glór na nGael don tionscadal. 

SOLÁTHAR SCOILE & SOLÁTHAR MÚINTEOIRÍ DON OIDEACHAS TRÍ 

GHAEILGE 

Uimhir 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. 

Stádas  Déanta  

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Sáraíodh an ghníomhaíocht sin nuair a foilsíodh an tAcht Oideachais 
(Ligean isteach i Scoileanna), 2018. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 – 2022 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

D’fhorbair an ROS córas nua próiseála pátrúnachta ar líne, lena 
gcuirtear faisnéis oibiachtúil ar fáil agus lena gcumasaítear do 
thuismitheoirí a sainrogha phearsanta a chur in iúl i dtaca leis an 
tsamhail pátrúnachta agus le teanga an teagaisc sna scoileanna nua 
atá á mbunú. Gné lárnach den phróiseas cinnteoireachta ar 
phátrúnacht agus teanga na scoileanna is ea na sainroghanna 
pearsanta atá ag tuismitheoirí agus tosca eile amhail éagsúlacht an 
tsoláthair i limistéar ar leith (lena n-áirítear an soláthar 
Gaeloideachais). Ba ar an bhForas Pátrúnachta a bronnadh an 
phátrúnacht ar 3 cinn de na 13 bhunscoil atá le bunú sa bhliain 
2019.  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html
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Chuaigh ROS i gcomhairle le comhlachtaí pátrúnachta i dtaca le 
próiseas an Chórais Próiseála Pátrúnachta Ar Líne, go háirithe 
maidir leis an nGaeloideachas, agus forbraíodh dréachtphlean 
tionscadail chun iniúchadh a dhéanamh ar roinnt beart chun 
Gaeloideachas breise a sholáthar in áiteanna ina bhfuil éileamh air. 

 

Uimhir 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 

náireofar 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá céim 1 den chéim sainaitheanta i 16 limistéar tosaigh beagnach 
críochnaithe agus tá na tuarascálacha sainaitheanta le foilsiú i 
ráithe 2 den bhliain 2019. Le linn suirbhé a rinneadh mar chuid den 
phróiseas, chuir tuismitheoirí le leanaí réamhscoile a gcion in iúl 
maidir le roghnú Gaelscoil il-sainchreidmheach/neamh-
shainchreidmheach dá leanbh agus tá sé seo san áireamh sna 
tuarascálacha.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

ROS (An tAonad um Oideachas Gaeltachta) 
Tá treoirthionscadal ríomh-mhoil 3 bliana á chur i bhfeidhm faoi 
láthair chun cur leis an raon roghanna ábhair atá ar fáil trí mheán na 
Gaeilge do scoláirí in iar-bhunscoileanna sa Ghaeltacht. Tar éis 
próiseas iarratais, roghnaíodh dhá iar-bhunscoil ríomh-mhoil sa 
Ghaeltacht mar scoileanna treoraí. Ghlac scoláirí ó 6 iar-bhunscoil 
páirt i modúl Idirbhliana ar líne d’Fhisic Ardleibhéil na 
hArdteistiméireachta, rud ar sholáthair beirt ríomh-mhúinteoirí é. 
Tosaíodh an modúl Idirbhliana sin i mí Mheán Fómhair 2018 agus 
críochnaíodh é i mí an Mhárta 2019. Rinneadh obair chun na 
hábhair Fhisice atá ar fáil trí mheán na Gaeilge a oiriúnú do 
thabhairt isteach an treoirchlár san Fhisic Ardleibhéil do scoláirí 
Ardteistiméireachta sa bhliain 2019/2020. Tá scoláirí ó 6 scoil 
faighteora páirteach sa rang Fisice Ardleibhéil Ardteistiméireachta.  
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ÚSÁID NA GAEILGE LASMUIGH DEN SCOIL 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

ROS 
Tá clár bliantúil meastóireachta ar cháilíocht an tsoláthair 
oideachais i gColáistí Gaeilge ar bun. Rinneadh 28 cuairt 
chigireachta sa bhliain 2018. Le linn na gcuairteanna sainaithníodh 
láidreachtaí agus réimsí chun forbartha agus cuireadh na tátail sin in 
iúl do na Coláistí Gaeilge lena mbaineann. Ullmhaíodh tuairisc ar 
gach cuairt chigireachta agus is féidir na tuairiscí sin a rochtain ar 
shuíomh Gréasáin ROS.  

 

Uimhir 1.37 Leanfar le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí ó bhunscoileanna DEIS 

agus cur ar a gcumas freastal ar Champaí Samhraidh. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Ceadaíodh 29 Campa Samhraidh don bhliain 2019. Soláthraíodh 
forbairt ghairmiúil leanúnach do na múinteoirí atá páirteach iontu. 
Leanann Cigireacht an ROS le meastóireacht a dhéanamh ar 
cháilíocht eispéireas agus thorthaí na leanaí i gCampaí Samhraidh 
agus le tacaíocht a thabhairt ina leith sin.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht RCOG, BOO, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Comhoibriú ar bhonn rialta idir na BOO agus ÚnaG i nGaeltacht 
Thír Chonaill i dtaca le soláthar ranganna Gaeilge do thuismitheoirí 
agus ranganna Gaeilge dírithe ar theastas TEG a bhaint amach. 
Cruinnithe le BOO agus CNNG. 
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OIDEACHAS LUATHBHLIANTA 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cinntítear go mbíonn rochtain ag cleachtóirí i suíomhanna a 
fheidhmíonn trí Ghaeilge ar ábhair forbartha gairmiúla leanúnaí 
chun tacú le hAistear agus Síolta a chur i bhfeidhm trí mheán na 
Gaeilge.  

 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ROS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Is trí mheán na Gaeilge a reáchtálfar cuairteanna cigireachta agus 
comhairleacha i suíomhanna COL a fheidhmíonn trí Ghaeilge.  

ARDOIDEACHAS 

Uimhir 1.41 Leanfar le tacaíocht d’Fhiontar agus Scoil na Gaeilge in OCBÁC 

agus le forbairt acmhainní TFC chun tacú leis an teanga. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú ceadaithe do 2019 ar mhaithe leis na tionscadail: 
Logainm.ie; Ainm.ie; Dúchas.ie; LEX/IATE; Rialacha na 
nUaschúirteanna agus Gaeltech.  

 

Uimhir 1.42 Leanfar le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Acadamh na 

hOllscolaíochta Gaeilge (OÉG). 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚAO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú ceadaithe d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar feadh 
tréimhse trí bliana (2018/19 - 2020/21) chun go mbeidh sé curtha 
ar chumas an Acadaimh an phleanáil chuí chun tosaigh a dhéanamh 
– go háirithe mar a bhaineann sé leis an raon cúrsaí a ndéantar a 
sheachadadh tríd na hionaid Ghaeltachta faoi leith atá suite i 
nGaoth Dobhair, Carna agus sa Cheathrú Rua.  
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Uimhir 1.43 Leanfar le tacaíocht do Chomhairle Bhéaloideas Éireann in 

COBÁC trí chúnamh deontais trí chroídheontas ÚAO. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ÚAO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an maoiniú seo ag leanúint ar aghaidh. Tuilleadh eolais faoi obair 
na Comhairle ar fáil ag 
http://www.comhairlebheal.ie/gaeilge/index.html  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, CF, FOÉC, IAO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Ollscoil sa bhreis agus teagascóir sa bhreis le bheith maoinithe i 
Meiriceá in 2019/20. Ollscoil sa bhreis le bheith maoinithe i 
gCeanada - os cionn €1m ceadaithe don chiste. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála 2018 – 2020  

Ceanneagraíocht RCOG, IAO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú ceadaithe do 55 scoláire Meiriceánach, 25 scoláire ó 
Cheanada chomh maith le scoláireachtaí ón Eoraip agus tús curtha 
le scoláireacht nua Móháicise.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2020  

Ceanneagraíocht RCOG, EAO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

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. Maoiniú 
ceadaithe do 12 chúrsa don bhliain acadúil 2018/2019.  

 

  

http://www.comhairlebheal.ie/gaeilge/index.html
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, OÉG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Féach 1.42 thuas. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, OÉG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Féach 1.42 thuas. 

 

  



Réimse Gnímh
An Ghaeltacht2
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Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht 

Réamhrá 
Ag croílár na hoibre atá ar bun agus beartaithe ag an Roinn chun cúram a dhéanamh 

den Réimsí Gnímh seo tá an próiseas pleanála teanga - mar a leagtar amach é faoi Acht 

na Gaeltachta 2012, agus an Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga - atá á riar ag an 

Roinn ar bhonn leanúnach mar thaca breise don phróiseas pleanála teanga.  

I gcur i bhfeidhm na mbearta ábhartha a bhaineann leis an Réimse seo aithnítear 

chomh maith an fheidhm thacúil atá á comhlíonadh ag an Roinn mar a bhaineann sé le 

cabhrú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna i leith chur i bhfeidhm an Pholasaí don 

Oideachas Gaeltachta 2017-2022. 

Tugtar spléachadh thíos ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis an bpróiseas 

pleanála teanga agus an Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi seach thar an 

tréimhse thuairiscithe - Iúil 2018 go Meitheamh 2019. 

An Próiseas Pleanála Teanga 

Den 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta (LPT) atá aitheanta faoi Acht na 

Gaeltachta 2012, ceadaíodh 14 phlean ar fad ó cuireadh tús leis an bpróiseas ar an 

talamh in 2014 go dtí deireadh Mheithimh 2019. Ceadaíodh péire eile go gairid ina 

dhiaidh sin agus tá tuilleadh ceadaithe ó shin. Den líon iomlán sin, ceadaíodh 6 phlean i 

rith na tréimhse tuairiscithe i ndáil leis na limistéir seo a leanas: 

Limistéir Pleanála Teanga Ceadaithe Dáta Ceadaithe* 

Maigh Eo Thuaidh 06/08/2018 

Árainn Mhór 17/09/2018 

An Cheathrú Rua 19/10/2018 

Ráth Chairn & Baile Ghib 19/10/2018 

Conamara Láir 19/10/2018 

Dún na nGall Theas 26/04/2019 
*Ceadaíodh pleananna i leith na limistéar Tuaisceart Dhún na nGall agus Ceantar na nOileán i mí Iúil 

2019. 

Bhí naonúr Oifigigh Pleanála Teanga (OPT) agus triúr Oifigigh Cúnta Pleanála Teanga 

(OCPT) fostaithe ag deireadh mhí an Mheithimh 2019. Earcaíodh na hoifigigh sin ar fad 

i rith na tréimhse tuairiscithe. 

Maidir leis an bpróiseas mar a bhaineann sé leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta (BSG) 

agus Líonraí Gaeilge (LG) tá an próiseas chun pleananna a ullmhú nó i dtreo é sin a 

dhéanamh idir lámha i gcás na mbailte seo a leanas: 

  

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf
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Baile Contae 
Leitir Ceanainn Dún na nGall 
Daingean Uí Chúis Ciarraí 
An Clochán Liath Dún na nGall 
Trá Lí Ciarraí 
Dún Garbhán Port Láirge 
Caisleán an Bharraigh Maigh Eo 
Cathair na Gaillimhe Gaillimh 
Cathair Chorcaí Corcaigh  

 

Maidir leis an ngné den scéal a bhaineann leis na Líonraí Gaeilge, cuireadh pleananna 

teanga i leith Bhaile Loch Riach agus Cluain Dolcáin faoi bhráid na Roinne chun críche 

breithnithe i rith na tréimhse (fuarthas plean teanga i leith Líonra Gaeilge na hInse, Co. 

an Chláir le breithniú ar 2 Iúil 2019). Tá na pleananna seo ceadaithe ó shin – i 

gcomhréir le forálacha an Achta. 

Chun tacú tuilleadh le cur i bhfeidhm an Phróisis Pleanála Teanga, cheadaigh an Roinn 

allúntais faoi leith do na heagraíochtaí: Comhar Naíonraí na Gaeltachta, Tuismitheoirí 

na Gaeltachta agus Ealaín na Gaeltachta chun tacú leo cláir oibre faoi leith ar leas na 

luathbhlianta, an teaghlaigh agus na n-ealaíon traidisiúnta faoi seach a chur chun cinn.  

Mar thaca breise eile don phróiseas, d’fhoilsigh an Roinn Eagrán 5 de na Treoirlínte 

Pleanála Teanga i mí Eanáir 2019, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta. 

Ar ndóigh, tá Córas Faisnéise Geografaí (GIS) forbartha ag an Roinn le roinnt blianta 

anuas – i gcomhar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh agus páirtithe leasmhara eile, atá 

mar áis bhreise don phróiseas. Cuireadh an chéad leagan den chóras GIS ar fáil i mí na 

Nollag 2015 agus seoladh an tríú leagan, atá in úsáid faoi láthair, i mí na Samhna 2017. 

Faoin gcóras GIS seo tá torthaí ó Dhaonáireamh 2011 agus 2016 mar a bhaineann sé 

leis an nGaeilge curtha ar fáil den chéad uair ar bhonn Limistéir Pleanála Teanga 

Ghaeltachta, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge. Déantar tuilleadh 

forbartha ar an gcóras ar bhonn leanúnach de réir mar a oireann. 

Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne. 

An Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga 
Faoin gclár cuirtear idir chúnamh caipitil agus reatha ar fáil go leanúnach le cabhrú le 

heagraíochtaí agus coistí pobail fud fad na Gaeltachta ar mhaithe le tacú le treisiú na 

Gaeilge mar theanga phobail agus teaghlaigh sa Ghaeltacht. Ina theannta sin tagann na 

scéimeanna: Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, Scéim na gCúntóirí Teanga agus Scéim 

na gCampaí Samhraidh faoi scáth an chláir chomh maith. Mar gheall gur sa samhradh is 

mó a tharlaíonn an gníomh is mó mar a bhaineann sé le Scéim na bhFoghlaimeoirí 

Gaeilge agus Scéim na gCampaí Samhraidh, agus gur ar bhonn scoilbhliana a 

fheidhmíonn Scéim na gCúntóirí Teanga is í an tréimhse atá cuimsithe thíos ná an 

bhliain féilire 2018 agus an scoilbhliain 2018/2019 (i leith Scéim na gCúntóirí Teanga). 

  

https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/language-planning-process/language-planning-guidelines-2/
https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/language-planning-process/language-planning-guidelines-2/
https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/language-planning-process/geographic-information-system-gis-gaeltacht-language-planning-areas/
https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/language-planning-process/
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Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge 

 In 2018 chuir 712 teaghlach cóiríocht ar fáil do 26,228 scoláire/mac léinn a 

d’fhreastail ar cheann den 42 coláiste Gaeilge atá aitheanta faoin gcóras.  

Scéim na gCúntóirí Teanga: 

 Ardaíodh an chistíocht a chuirtear ar fáil chun an scéim a riar don scoilbhliain 

2018/19 - rud a d’fhág gur glacadh le 32 scoil bhreise faoin scéim thar an méid a 

bhí aitheanta don scoilbhliain 2017/18. Fágann sé seo go bhfuil gach scoil 

Ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta, 

atá á riar ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, in ann cúntóir teanga a bheith 

acu de thoradh seo. 

 Ina theannta sin, ceadaíodh infheistíocht bhreise faoin scéim don scoilbhliain 

2019/20 ar aghaidh chun go mbeidh na cúntóirí atá i mbun oibre faoin scéim ar 

fáil do gach scoil atá páirteach ar feadh 6 seachtaine breise in aghaidh na 

scoilbhliana. Is ionann é seo agus 32 seachtain in iomlán nó 31 seachtain i gcás 

na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta (ós rud é go bhfuil an scoilbhliain níos giorra 

ina leith). 

Tagann na bearta seo lena bhfuil molta san athbhreithniú ar an scéim a rinne an Roinn a 

choimisiúnú i Meitheamh 2018 i gcomhréir leis an ngealltanas a rinneadh sa Pholasaí 

don Oideachas Gaeltachta go ndéanfaí a leithéid (lch 40). Tá i gceist go bhfoilseofar an 

t-athbhreithniú go luath.  

Scéim na gCampaí Samhraidh 

 Ceadaíodh allúntas breise d’Údarás na Gaeltachta i leith Scéim na gCampaí 

Samhraidh in 2018. Reáchtáladh 201 campa in 2018 a rinne freastal ar 6,423 

páiste. 

Maidir leis an ngné den Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga a bhaineann le cabhair 

chaipitil; thar an tréimhse thuairiscithe cheadaigh an Roinn cúnamh i leith 51 togra 

caipitil agus rinneadh cúiteamh i leith 81 togra faoi leith chun cuidiú leo na costais sin a 

bhain le háiseanna pobail a thógáil/a athchóiriú agus le troscán/trealamh a cheannach 

a chlúdach. Mar thaca suntasach don phróiseas pleanála teanga ceadaíodh allúntas faoi 

leith d’Údarás na Gaeltachta chun go mbeadh sé curtha ar chumas na 

gceanneagraíochtaí pleanála teanga, a bhfuil a gcuid pleananna ceadaithe faoin 

bpróiseas, cóiríocht oifige a fheistiú do na hoifigigh pleanála teanga a bheidh fostaithe 

acu faoi scáth an phróisis.  

Ina theannta sin cuireadh i bhfeidhm an beart faoi leith a bhain leis an leibhéal uasta 

maoinithe caipitil do thograí luathbhlianta faoin gClár - méadaithe ó 80% go 95%, agus 

tá deontais á gceadú ag an leibhéal sin ó shin i leith, de réir mar is cuí. Le linn na 

tréimhse tuairiscithe, tá an ráta 95% curtha ar fáil do thrí sheirbhís luathbhlianta sa 

Ghaeltacht 

https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf
https://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Polasai-don-Oideachas-Gaeltachta-2017-2022.pdf
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Cuireadh tús chomh maith le ceadú deontas faoin gClár Reatha ar bhonn 3 bliana chun 

cuidiú leis na heagraíochtaí a mhaoinítear pleanáil chun tosaigh níos fearr a dhéanamh. 

Tá sonraí níos beachta faoi seo go léir inter alia, sa tábla seo a leanas: 

Léargas ar an Dul Chun Cinn 

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018 1 1   

2018-2019 1   1 
2018-2020 1  1  
2018-2022 18  18  

2019 1  1  
2019-2020 1 1   
2019-2022 4  4  

IOMLÁN 27 2 24 1 
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Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht 

AN PRÓISEAS PLEANÁLA TEANGA  

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2020  

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Pleananna teanga á bhfeidhmiú i 10 LPT as an 14 LPT a bhfuil 
a bplean teanga ceadaithe.  

 9 OPT agus 3 OCPT i mbun oibre ag deireadh mhí an 
Mheithimh 2019. Próiseas earcaíochta idir lámha i 3 LPT do 
2 OPT agus 1 OCPT. 

 Dréacht Plean Teanga do BSG Daingean Uí Chúis faighte 
agus scrúdaithe.  

 Tá an próiseas chun pleananna a ullmhú nó i dtreo é sin a 
dhéanamh ar siúl in 8 BSG - Leitir Ceanainn, Daingean Uí 
Chúis, An Clochán Liath, Trá Lí, Dún Garbhán, Caisleán an 
Bharraigh, Cathair Saidhbhín agus Cathair Chorcaí. 

 Dréacht de phlean teanga faighte ag an Roinn i leith 2 LG - 
Cluain Dolcáin agus Baile Loch Riach. Fuarthas dréacht de 
phlean teanga na hInse go luath i mí Iúil.  

 

Uimhir 2.2 I gcomhthéacs na n-acmhainní 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá 3 cheantar glactha chun críche aitheantais mar Líonra Gaeilge – 
Cluain Dolcáin, Baile Loch Riach agus Inis. Tá an t-ábhar seo á 
choinneáil faoi mheas agus á phlé ag an Roinn le Foras na Gaeilge.  
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Déanfar aon chinneadh críochnúil i dtaobh tuilleadh ceantar a 
ghlacadh chun críche aitheantais mar Líonra Gaeilge i gcomhthéacs 
na n-acmhainní a bheidh ar fáil don phróiseas agus ag cur san 
áireamh na héilimh ina leith. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an beart seo á chur i bhfeidhm i ngach LPT.  

 

Uimhir 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:  

 oiliúint;  

 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 n-aithneofar 

cuideachtaí/lucht gnó sa Ghaeltacht a chuireann an 

Ghaeilge chun cinn sa ghnó. 

 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Foras na Gaeilge 
D’eagraigh FnaG sraith de chruinnithe eolais phoiblí agus 
soláthraíodh seirbhísí saintacaíochta eile do cheanneagraíochtaí na 
LGanna agus na BSGanna atá lonnaithe lasmuigh den Ghaeltacht, 
ina measc:  

 Cruinnithe aonair meantóireachta le ceanneagraíochtaí; 
 Oiliúint do choistí ceanneagraíochtaí ó Shainchomhairleoir 

Pleanála Teanga FnaG; 
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 I bpáirtnéireacht le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, 
cuireadh seirbhís anailíse taighde ar fáil do 
cheanneagraíochtaí;  

 Feachtas ardaithe feasachta ar mhórbhileoga fógraíochta 
eagraithe thar ceann 3 LG agus 6 BSG in 2018;  

 Éascú déanta ar Chomhchoiste Stiúrtha na Líonraí Gaeilge; 
 Mórfheachtas feasachta ‘Gaeilge le Chéile’ seolta i bPáirc an 

Chrócaigh in 2018 le físeáin agus ábhair bholscaireachta ar 
an bPróiseas Pleanála Teanga;  

 I bpáirtnéireacht leis an gCumann Lúthchleas Gael, 
soláthraíodh 4,000 pacáiste sainchomharthaíochta Gaeilge 
agus dátheangacha do chlubanna CLG sa Ghaeltacht agus 
lasmuigh; 

 I bpáirtnéireacht le Glór na nGael, cuireadh leagan 
leictreonach den treoirleabhrán pleanála teanga do choistí 
pobail, ‘Roghanna’, i gcló agus scaipeadh ar choistí na 
gceanneagraíochtaí é; 

 Forbraíodh pacáiste de shainchomharthaí sábháilteachta 

agus slándála d’ionaid phoiblí atá lonnaithe laistigh de na 

BSG (níor seachadadh iad le linn na tréimhse tuairiscithe); 

 Forbraíodh pacáiste de shainchomharthaí eile do ghnóthaí 
atá lonnaithe laistigh de na BSG (níor seachadadh iad le linn 
na tréimhse tuairiscithe); 

 Rinneadh poibliú agus cur i láthair ar thacaíochtaí FnaG don 
earnáil ghnó (Q-Mharc Gnó le Gaeilge, Scéim Tacaíochta Gnó 
agus Áiseanna Tacaíochta Gnó), idir cheantair Ghaeltachta 
agus lasmuigh.  

  
Údarás na Gaeltachta 
Thug ÚnaG faoin méid seo a leanas: 

 Tá ceardlanna oiliúna á reáchtáil ar bhonn rialta do na 
OPTanna agus na ceanneagraíochtaí pleanála teanga. Sa 
tréimhse thuairiscithe reáchtáladh ceardlanna ar na dátaí 
seo a leanas: 
o 4 Deireadh Fómhair 2018 
o 5 & 6 Feabhra 2019  
o 9 & 10 Aibreán 2019 
o 25 & 26 Meitheamh 2019 

 Tá físeáin agus treoir ábhar á n-ullmhú le cur ar fáil do na 
OPTanna le díriú ar lucht gnó na Gaeltachta chun an 
Ghaeilge a chur chun cinn sa ghnó. Táthar ag obair ar 
phacáiste tacaíochta teanga do lucht gnó agus ar scéim 
faoina dtabharfaí aitheantas do ghnólachtaí Gaeltachta a 
dhéanann iarracht ar leith an teanga a chur chun cinn sa 
ghnó. Cuirfear bróisiúir agus ábhar eile ar fáil do lucht gnó na 
Gaeltachta sa phacáiste seo. 

 Tá forbairt á déanamh ar an bPacáiste Tacaíochta Teaghlaigh 
ag an eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta i gcomhar le 
RCOG. Tá bróisiúr á chur ar fáil ag ÚnaG don phacáiste.  

 Tá nuachtlitir á heisiúint chuig OPT, ceanneagraíochtaí 

https://www.glc.ie/
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá obair leanúnach ar siúl ag ÚnaG ar fheachtas feasachta teanga a 
bhfuil mar aidhm aige pobal na Gaeltachta a mhealladh le bheith 
páirteach sa phróiseas pleanála teanga. Tá físeáin agus ábhar 
tacaíochta eile á bhforbairt agus á scaipeadh agus tá obair idir 
lámha ar shuíomh idirlín. Tá obair ar siúl ag Limistéir Pleanála 
Teanga ó thaobh na meáin shóisialta agus roinntear cuid den ábhar 
ar chuntais Údarás na Gaeltachta - Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn agus YouTube.  

 

Uimhir 2.6 Féachfar le tacaíocht a chur ar fáil in am tráth chun cuidiú le 

feidhmiú pleananna aontaithe faoin bpróiseas i leith na mBailte 

Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí Gaeilge araon. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an cheist á cíoradh faoi láthair ag an Roinn faoin leibhéal 
tacaíochta a bheifear in ann a chur ar fáil in am tráth i leith na 
mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí Gaeilge atá luaite 
faoin bpróiseas. 

 

  

pleanála teanga agus coistí stiúrtha pleanála teanga ar 
mhaithe le hiad a choinneáil ar an eolas faoin staid reatha, 
samplaí dea-chleachtais, deiseanna comhoibrithe agus dul 
chun cinn an phróisis pleanála teanga. Foilsíodh an chéad 
eagrán den nuachtlitir ag tús mhí Aibreáin 2019 agus an dara 
eagrán i mí na Bealtaine. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Ceardlanna oiliúna rialta á n-eagrú do na OPTanna. 
Eagraíodh 4 cheardlann le linn na tréimhse tuairiscithe ar na 
dátaí seo a leanas: 
o 4 Deireadh Fómhair 2018 
o 5 & 6 Feabhra 2019  
o 9 & 10 Aibreán 2019 
o 25 & 26 Meitheamh 2019 

 Chríochnaigh triúr mac léinn an Clár Oiliúna Pleanála Teanga 
de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge - cúrsa 
páirtaimseartha ag leibhéal a 7 ar bhonn na foghlama 
cumaisc. 

 D’eagair an tAcadamh ceardlanna agus gearrchúrsaí sna 
hIonaid Ghaeltachta. I measc na nithe a clúdaíodh bhí: 
o feidhmiú pleananna, bainistiú tionscadail agus 

monatóireacht; 
o cúrsaí cumarsáide, forbairt fheasachta, poiblíochta agus 

margaíochta;  
o spreagadh pobail;  
o áisitheoireacht phobail; 
o rialachas corparáideach, bainistiú riosca, soláthar poiblí 

agus cosaint sonraí; agus 
o eolas faoin dea-chleachtas náisiúnta agus idirnáisiúnta sa 

phleanáil teanga. 
 Sa bhliain acadúil 2018/19, chuir 23 mac léinn tús leis an 

Dioplóma sa Chultúr Dúchais in ionaid an Acadaimh sa 
Ghaeltacht. Maireann an cúrsa seo ar feadh dhá bhliain. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Moill leis 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, FnaG, CPT 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Reáchtáladh cur i láthair dar teideal ‘Féidearthachtaí do bhunú 
scáthghrúpa’ ag ceardlann pleanála teanga a d’eagraigh an tÚdarás i 
mí Dheireadh Fómhair 2018.  
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Is é cuspóir comónta na Roinne, an Údaráis agus an Fhorais araon 
go mbeadh aon scáthghrúpa comhdhéanta de pháirtithe atá 
dlúthbhainteach le feidhmiú pleananna faoin bpróiseas sna 3 aonán 
pleanála teanga atá i gceist (idir LPTanna BSGanna agus LGanna) 
agus go mbeadh an scáthghrúpa ag cur leis an bpróiseas ar bhealach 
sonrach, intomhaiste agus réadúil. Leanfar leis an obair i dtreo 
scáthghrúpa a bhunú in 2020.  

 

Uimhir 2.9 De réir mar a aithnítear an gá agus an t-éileamh, déanfar 

acmhainní tacaíochta, ar nós na Treoirlínte Pleanála Teanga, an 

tamharcóir mapa (GIS) agus ábhar feasachta eile a fhorbairt 

tuilleadh ar bhonn lárnach. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Foilsíodh Eagrán 5 de na Treoirlínte Pleanála Teanga i mí 
Eanáir 2019. Tá fáil orthu anseo. 

 Déantar an córas GIS a uasdátú mar a aithnítear an gá. Tá 
cóip den eagrán is deireanaí le feiceáil anseo.  

 

Uimhir 2.10 Ar mhaithe le tacú tuilleadh le forbairt na nealaíon traidisiúnta ar 

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.) 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh  

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, EnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Ceadaíodh maoiniú sa bhreis d’Ealaín na Gaeltachta chun clár 
gníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta teanga-lárnaithe, d’aos 
óg na Gaeltachta ach go háirithe, a chur chun cinn ar fud na 
Gaeltachta le linn na scoilbhliana 2018/19. Tá nasc chuig an 
bpreasráiteas maidir le ceadú an mhaoinithe le feiceáil anseo. I 
measc ghnéithe an chláir, rinneadh an méid seo a leanas: 

 iniúchadh cuimsitheach ar na deiseanna oiliúna sna 
healaíona traidisiúnta atá ar fáil do dhaoine óga sna ceantair 
Ghaeltachta ar fad; 

 soláthraíodh ranganna ceoil, damhsa, amhránaíochta agus 
ealaíona béil i nGaeltacht na Gaillimhe; 

 soláthraíodh ranganna trí Scoil Cheoil na Crannóige i nDún 
na nGall; agus 

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2019/02/treoirlinte-pleanala-teanga-eagran-5.pdf
https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7090794ee2ca4b53bb785b84c2bd9ad8
https://www.chg.gov.ie/ga/grant-of-e325000-sanctioned-by-minister-of-state-mchugh-for-ealain-na-gaeltachta-to-promote-a-programme-of-activities-in-the-traditional-arts-for-young-people-throughout-the-gaeltacht/
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 soláthraíodh ranganna trí Ionad Cultúir an Dochtúir Ó 
Loingsigh i gCorcaigh. 

Beidh iarratas á mheas ag an Roinn i leith chlár oibre 3 bliana.  

 

Uimhir 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). 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, CNNG, TnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Chun tacaíocht bhreise ar bhonn lárnach a chur ar fáil don phleanáil 
teanga maidir leis na réimsí luathoideachais agus teaghlaigh, 
ceadaíodh allúntais 3 bliana faoi leith do na heagraíochtaí Comhar 
Naíonraí na Gaeltachta agus Tuismitheoirí na Gaeltachta.  
 
Faoi phlean oibre Chomhar Naíonraí na Gaeltachta cruthaíodh 3 
phost breise san eagraíocht, tá riaradh á dhéanamh ag CNNG ar an 
SSRI thar ceann an RCOG agus cuirtear breis gníomhaíochtaí trí 
Ghaeilge ar fáil chomh maith le forbairt agus soláthar a dhéanamh 
ar ábhar feasachta. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. 
 
Faoi phlean oibre Thuismitheoirí na Gaeltachta cruthaíodh 6 phost 
san eagraíocht. Tá forbairt á déanamh ar na seirbhísí a chuireann 
TnaG ar fáil i nGaeltacht na Gaillimhe agus Thír Chonaill agus 
gníomhaíochtaí na heagraíochta á leathnú chun freastal ar an 
éileamh i gceantair Ghaeltachta eile. Tá TnaG ag déanamh riaradh 
ar an bPacáiste Tacaíochta Teaghlaigh thar ceann an RCOG freisin. 
Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. 
 

Tá an clár oibre atá á mhaoiniú ag an Roinn mar a bhaineann sé le 
Comhar Naíonraí na Gaeltachta dírithe ar threisiú a dhéanamh ar 
an earnáil luathoideachais Ghaeilge sa Ghaeltacht. Soláthar 
maoinithe reatha ceadaithe ag ÚnaG do CNNG do 2019 agus tá 
ardú tagtha ar an líon seirbhísí luathbhlianta agus an líon páistí a 
thagann faoina gcúram. Ag deireadh mhí an Mheithimh 2019, bhí 
101 seirbhís luathoideachais, idir naíonraí agus seirbhísí eile 
(seirbhísí naíolainne, máthair agus páiste, seirbhís iarscoile, seirbhísí 
club bricfeasta srl), faoi chúram CNNG, agus 1,623 páiste ag freastal 
ar na seirbhísí sin. Ó tháinig clár oibre CNNG i bhfeidhm i samhradh 
2018, tá 6 sheirbhís bhreise faoi chúram CNNG agus ardú de 289 ar 
an líon páistí atá ag baint leasa as a gcuid seirbhísí. 

 

  

http://www.comharnaionrai.ie/
http://www.comharnaionrai.ie/
http://tuismitheoiri.ie/
https://www.chg.gov.ie/ga/minister-of-state-kyne-has-sanctioned-an-increased-grant-of-e450000-to-comhar-naionrai-na-gaeltachta-over-a-three-year-period/
https://www.chg.gov.ie/ga/alluntas-e1027613-thar-tri-bliana-do-thuismitheoiri-na-gaeltachta-fogartha-ag-an-aire-stait-mchugh/
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh  

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Níor éirigh le FnaG tabhairt faoi fheachtais réigiúnacha le linn 
tréimhse na tuairisce. Tá beartaithe acu tabhairt faoi le linn 2020. 
D’éirigh leo gnímh ábhartha áirithe a chur sa siúl. 
 

D’eagraigh FnaG sraith de chruinnithe eolais phoiblí agus 
soláthraíodh seirbhísí saintacaíochta eile do cheanneagraíochtaí na 
LG agus na BSG atá lonnaithe lasmuigh den Ghaeltacht: 

 Rinneadh poibliú agus cur i láthair ar thacaíochtaí FnaG don 
earnáil ghnó (Q-Mharc Gnó le Gaeilge, Scéim Tacaíochta Gnó 
agus Áiseanna Tacaíocht Gnó), idir cheantair Ghaeltachta 
agus lasmuigh;  

 Feachtas ardaithe feasachta ar mhórbhileoga fógraíochta 
eagraithe thar ceann 3 LG agus 6 BSG in 2018;  

 Rinneadh éascú ar Chomhchoiste Stiúrtha Líonraí Gaeilge; 
 Seoladh mórfheachtas feasachta ‘Gaeilge le Chéile’ i bPáirc 

an Chrócaigh in 2018 le físeáin agus ábhair bholscaireachta 
ar an PPT;  

 I bpáirtnéireacht leis an gCumann Lúthchleas Gael, 
soláthraíodh 4,000 pacáiste sainchomharthaíochta Gaeilge 
agus dátheangacha do chlubanna CLG sa Ghaeltacht agus 
lasmuigh; 

 I bpáirtnéireacht le Glór na nGael, cuireadh leagan 
leictreonach den treoirleabhrán pleanála teanga do choistí 
pobail, ‘Roghanna’, i gcló agus scaipeadh ar choistí na 
gceanneagraíochtaí é. 

 

 

 

AN CLÁR TACAÍOCHTAÍ POBAIL AGUS TEANGA 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Faoin gclár caipitil atá á riar faoin gClár Tacaíochtaí Pobail agus 

Teanga ceadaíodh 51 togra thar an tréimhse thuairiscithe agus 

íocadh cúnamh i leith 81 togra. 

https://www.glc.ie/
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Maidir leis an ngné reatha, ceadaíodh cúnamh do 17 eagraíocht 
Ghaeltachta chun a gcláir oibre a chur sa siúl. Maidir leis na 
scéimeanna a thagann faoin gclár: 

Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge 
 In 2018 chuir 712 teaghlach Gaeltachta lóistín ar fáil do 

26,228 scoláire/mac léinn a d’fhreastail ar chúrsa Gaeilge i 
gceann den 42 coláiste atá aitheanta faoin gcóras. 

Scéim na gCúntóirí Teanga: 
 Ardaíodh an chistíocht a chuirtear ar fáil chun an scéim a riar 

don scoilbhliain 2018/19 - rud a d’fhág gur glacadh le 32 scoil 
bhreise faoin scéim thar an méid a bhí aitheanta don 
scoilbhliain 2017/18. Fágann sé seo go bhfuil gach scoil 
Ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais 
Scoileanna Gaeltachta, atá á riar ag an Roinn Oideachais 
agus Scileanna, in ann cúntóir teanga a bheith acu de thoradh 
seo. 

 Ina theannta sin ceadaíodh infheistíocht bhreise faoin scéim 
don scoilbhliain 2019/20 ar aghaidh chun go mbeidh na 
cúntóirí atá i mbun oibre faoin scéim ar fáil do gach scoil atá 
páirteach ar feadh 6 seachtaine breise in aghaidh na 
scoilbhliana. Is ionann seo agus 32 seachtain in iomlán nó 31 
seachtain i gcás na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta (ós rud é 
go bhfuil an scoilbhliain níos giorra ina leith). 

 
Scéim na gCampaí Samhraidh 

 Ceadaíodh allúntas breise d’Údarás na Gaeltachta i leith 
Scéim na gCampaí Samhraidh do 2018. Reáchtáladh 201 
Campa sa Ghaeltacht in 2018 agus rinneadh freastal ar 
6,423 páiste. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Thar an tréimhse rinneadh athruithe ar na critéir a 
mbaintear úsáid astu faoin gclár chun a chinntiú go bhfuil 
siad ag luí isteach le cuspóirí an phróisis trí chéile. 

 féach faoi bheart 2.13 thuas 
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, ROS, CONCOS, Coláistí Gaeilge 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Féach faoi bheart 2.13 

Ceadaíodh 2 thogra nua faoin scéim in 2019, eadhon: ERASMUS 
Gaeltachta agus DEIS Gaeltachta.  

Faoin tionscnamh ERASMUS Gaeltachta, tugtar deis do mhic léinn 
tríú leibhéal cur fúthu ar feadh seimeastar ollscoile le teaghlaigh 
Ghaeltachta fad is atá siad ag freastal ar chúrsa cáilithe tríú leibhéal. 

Faoin tionscnamh DEIS Gaeltachta, cuirtear scoláireachtaí ar fáil go 
bliantúil a thugann deiseanna do scoláirí atá ag freastal ar iar-
bhunscoileanna DEIS, freastal a dhéanamh ar choláiste samhraidh 
sa Ghaeltacht. 

Ina theannta sin, faoin tionscnamh ÁRAINN Gaeltachta, cuireadh 
ciste 3 bliana ar fáil chun gur féidir le suas le 30 scoláire iar-
bhunscoile in aghaidh na bliana, scoilbhliain iomlán a chaitheamh ag 
freastal ar aon cheann den trí iar-bhunscoil ar na hoileáin Árann. 

Ar mhaithe le cabhrú tuilleadh leis an earnáil, cuireadh allúntas ar 
fáil don scátheagraíocht Comhchoiste na gColáistí Samhraidh 
(CONCOS) in 2018 ar mhaithe le clár oibre comhaontaithe ar leas 
an chórais a chur i bhfeidhm. Maidir leis an tréimhse 2019 ar 
aghaidh tá clár oibre agus allúntas 3 bliana aontaithe leis an 
eagraíocht. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2019 – 2020  

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Féach faoi bheart 2.15 thuas. 

 

  

https://www.chg.gov.ie/ga/new-opportunity-for-third-level-students-to-spend-three-months-in-the-gaeltacht/
https://www.chg.gov.ie/ga/new-opportunity-for-deis-secondary-school-students-to-attend-irish-language-summer-schools/
https://www.chg.gov.ie/ga/allowance-of-up-to-e450000-granted-by-minister-of-state-kyne-for-the-benefit-of-post-primary-schools-on-the-aran-islands/
https://www.concos.ie/
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Uimhir 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. 

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). 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Chun dlús a chur le bearta faoi leith a chur i bhfeidhm ar leas Scéim 
na gCúntóirí Teanga cuireadh 2 bheart faoi leith i bhfeidhm i 
gcaitheamh na tréimhse tuairiscithe: 

 Ceadaíodh allúntas sa bhreis in 2018 chun Cúntóirí Teanga a 
chur ar fáil i 32 scoil breise thar an méid a bhí aitheanta don 
scoilbhliain 2017/18. Tá fáil ar thuilleadh eolais anseo; agus 

 Ceadaíodh infheistíocht bhreise faoin scéim in 2019 i leith na 
scoilbhliana 2019/2020; 2020/21 agus 2021/22 chun go 
mbeidh scoileanna Gaeltachta atá páirteach sa pholasaí don 
oideachas Gaeltachta in ann cúntóirí teanga a bheith acu ar 
feadh 6 seachtaine breise in aghaidh na scoilbhliana, ionann 
le 32 seachtain in iomlán nó 31 seachtain i gcás na n-
iarbhunscoileanna Gaeltachta ós rud é go bhfuil an 
scoilbhliain níos giorra ina leith. Tá fáil ar thuilleadh eolais 
anseo.  
 

Tá RCOG ag obair i dtreo thorthaí an athbhreithnithe faoi Scéim na 
gCúntóirí Teanga a fhoilsiú tar éis é a bheith curtha faoi bhráid an 
Aire Stáit.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Féach faoi bheart 2.13 thuas 

 

  

https://www.chg.gov.ie/ga/allocation-of-e1-02m-announced-by-minister-of-state-mchugh-under-the-irish-language-assistants-scheme-for-the-2018-2019-school-year/
https://www.chg.gov.ie/ga/increased-investment-approved-for-gaeltacht-schools-language-assistants-scheme/
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, OÉG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Maoiniú 3 bliana don tréimhse 2019/20, 2020/21 agus 
2021/22 ceadaithe d'Acadamh na hOllscolaíochta Ghaeilge 
chun pleanáil don todhchaí a éascú. Tá fáil ar thuilleadh eolais 
anseo.  

 Chríochnaigh triúr mac léinn an Clár Oiliúna Pleanála Teanga - 
cúrsa páirtaimseartha ag leibhéal a 7 ar bhonn na foghlama 
cumaisc; 

 Dearadh déanta ar an Modúl 5 ECTS ar ‘Phobal agus cultúr na 
Gaeltachta sa lá atá inniu ann’ do mhic léinn an BA sa Ghaeilge, 
a bheidh i mbun an tseimeastair Ghaeltachta (Leibhéal a 8) in 
2019; 

 Soláthraíodh iarchéim sa Phleanáil Teanga do seachtar mac 
léinn mar chuid de chlár comhtháite léinn ag Leibhéal a 9 agus 
rinneadh tráchtais sa Phleanáil Teanga faoin ábhar mar chuid 
den chlár; 

 Reáchtáladh BA/AD sa Ghaeilge Fheidhmeach, BComm le 
Gaeilge, BA (Cumarsáid agus Gaeilge), MA sa Léann Teanga, MA 
san Ateangaireacht Chomhdhála, Teastas Iarchéime san 
Aistriúchán, an Dioplóma sa Ghaeilge, Dioplóma sa Chultúr 
Dúchais agus an cúrsa nua MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) 
in 2018 sna hionaid éagsúla atá ag an Acadamh; 

 Tá sé beartaithe i bprionsabal, i gcomhar leis an Ionad um 
Aosoideachas agus Fhorbairt Ghairmiúil in Ollscoil na hÉireann 
Gaillimh agus an tAcadamh leagan Gaeilge den Chlár Teanga 
agus Oiliúna don réimse Luathoideachais a thairiscint in 2020; 

 Leanadh leis an tsainoiliúint sa tumoideachas a chur ar 
Mhúinteoirí Iar-bhunoideachais. 

 

  

https://www.chg.gov.ie/ga/increased-investment-approved-for-gaeltacht-schools-language-assistants-scheme/
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, CLG, Muintearas 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Ceadaíodh maoiniú breise i leith Chlár na gCluichí Gaelacha don 
scoilbhliain 2018/19 do Ghaeltacht na Mumhan agus na Gaillimhe.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Aithnítear go bhfuil cláir éagsúla ag RCOG agus Údarás na 
Gaeltachta atá chun leas an aos óg m.sh.: 

 Óige na Gaeltachta a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine óga 
sa Ghaeltacht; 

 Scéim na gCampaí Samhraidh a thugann deis don aos óg 
freastal ar imeachtaí Gaeilge ar nós spóirt, drámaíochta, 
damhsa, ceoil agus scannánaíochta chomh maith le turais 
thar thréimhse an tsamhraidh;  

 Clár na nEalaíon Traidisiúnta - in 2018 cheadaigh RCOG 
allúntas d’Ealaín na Gaeltachta chun clár gníomhaíochtaí sna 
healaíona traidisiúnta do dhaoine óga a chur chun cinn ar fud 
na Gaeltachta le linn na scoilbhliana 2018/19; 

 In 2019, cheadaigh RCOG allúntas thar thréimhse trí bliana 
do Choláiste Uisce chun cúrsa cinnirí teanga (Leibhéal 1, 2, 
agus 3) do dhéagóirí na Gaeltachta a reáchtáil in 2019, 2020 
agus 2021 chomh maith le comhordaitheoir náisiúnta do 
chinnirí teanga a fhostú; 

 Allúntais aonuaire ceadaithe ag RCOG in 2018 
d’Amharclann Ghaoth Dobhair, don Chrannóg i gCo. Dhún na 
nGall agus d’Amharclann Chois Fharraige i nGaillimh chun 
gur féidir leo leanúint le freastal a dhéanamh ar an bpobal ar 
a n-áirítear an t-aos óg, ach go háirithe, ó thaobh cúrsaí 
drámaíochta agus ealaíon traidisiúnta de.  
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, CEÁ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Féach beart 2.13 thuas. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh  

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

I mí an Mheithimh 2019, chuaigh RCOG i dteagmháil le lucht 
stiúrtha na gcoláistí samhaidh ag meabhrú dóibh go bhfáiltítear 
roimh iarratais ó choláistí Gaeilge aitheanta ar chúnamh caipitil na 
Roinne faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga na Roinne. 
 
I gcomhthéacs an chúraim atá ar an RCOG chun géilliúlacht faoi na 
hAchtanna atá ábhartha don earnáil a chothú - sa chás seo, na 
hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003, cuireadh tús i mí 
Aibreáin 2019 le hathbhreithniú ar na bealaí a bhféadfaí baol 
dóiteáin a mhaolú tuilleadh san earnáil.  

Ag eascairt as sin tá céimeanna á nglacadh ag an Roinn i gcomhar le 
lucht stiúrtha na gColáistí Gaeilge agus páirtithe leasmhara eile - 
lena n-áirítear an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
agus an Roinn Oideachais agus Scileanna, i dtreo cur chuige 
leasaithe a chur i bhfeidhm do shamhradh 2020. 
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Uimhir 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.) 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, CNNG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Na féidearthachtaí maidir le taighde a thionscnamh sa 
ghréasán áiseanna luathbhlianta sa Ghaeltacht á gcíoradh le 
hÚdarás na Gaeltachta. 

 Plé leanúnach ag an Údarás agus CNNG le coistí áitiúla atá ag 
teacht chun cinn le héileamh ar sheirbhísí luathoideachais. 

 Deontais ceadaithe do 3 sheirbhís luathbhlianta ag an ráta 
méadaithe 95% le linn na tréimhse tuairiscithe. 

 

Uimhir 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.) 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, FÉ, Páirtithe leasmhara áitiúla 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá Coiste Stiúrtha i bhfeidhm le hionadaithe ó RCOG, Údarás na 
Gaeltachta agus Fáilte Éireann chun forbairt a dhéanamh ar an 
earnáil thurasóireachta sa Ghaeltacht. Tá an tÚdarás ag obair ar 
Phlean Gnó a chur os comhair RCOG go luath i leith na dtionscadal 
aitheanta seo a leanas: 

 Ionad Oidhreachta Árann, Inis Mór; 
 Ionad Oidhreachta na nOileán, Leitir Mealláin; 
 Ionad na nImirceach, Carna; 
 Áras Éanna, Inis Oírr; agus 
 Áras Scéalta an Atlantaigh, An Fód Dubh; 
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GINEARÁLTA 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht FSS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuireadh gach bainisteoir cuí ar an eolas faoi Phrótacal Earcaíochta 
FSS sa Ghaeltacht. Déantar monatóireacht rialta ar an ngéilliúlacht. 

I gcomhréir leis an bprótacal earcaíochta sin rinneadh cúigear a 
cheapadh in 2018 mar seo a leanas:  

 1 x Teiripeoir Urlabhra;  
 1 x Fisiteiripeoir;  
 1 x Oibrí Sóisialta;  
 2 x Riarachán. 

Sa tréimhse tuairiscithe in 2019 tá triúr ceaptha mar seo a leanas: 

 2 x Altraí;  
 1 x Fisiteiripeoir. 

Sheol an FSS an chéad Straitéis Gaeilge 2019–2023 i mí Feabhra 
2019. (Tá tuilleadh eolais faoin Straitéis seo faoi Réimse Gnímh 4 – 
Riarachán, Seirbhísí agus Pobal.) 

Ní miste a rá gur fógraíodh 2 fholúntas Dochtúir Teaghlaigh le linn 
na tréimhse tuairiscithe ach ní bhfuarthas iarratas ó aon iarrthóir le 
Gaeilge líofa rud a léiríonn na dúshláin atá ann daoine cáilithe le 
Gaeilge a earcú. Tá socraithe déanta maidir le hoiliúint teanga a 
chur ar fáil do Dhochtúir Teaghlaigh nua-cheaptha sa Ghaeltacht. 

Scéim Scoláireachta ÚnaG 

Tá scéim scoláireachta á feidhmiú ag an Údarás i gcomhar le FSS le 
mic léinn leighis a spreagadh le níos mó Gaeilge a úsáid sna seirbhísí 
sláinte amach anseo. Is é seo a leanas an briseadh síos: 

 6 x Ábhar dochtúra 
 2 x Teiripeoir Teanga 
 1 x Teiripeoir Saothair 
 1 x Altra 
 1 x Poitigéir  

5 scoláireacht breise á mbronnadh in 2019.  

Tá sonraí breise maidir leis na scoláireachtaí seo le fáil faoi Réimse 
Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht FSS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuirtear seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge sna hionaid seo. 

 

  



Réimse Gnímh
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Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag cur na 

Teanga ar aghaidh – Idirghabháil go Luath 

Réamhrá 

Tá tábhacht nach beag ag baint le seachadadh na Gaeilge ó ghlúin go glúin. Tá an 

Ceanneagraíocht Glór na nGael, faoi scáth Fhoras na Gaeilge, ar cheann de na 

heagraíochtaí is mó a oibríonn sa réimse seo taobh amuigh de na ceantair Ghaeltachta. 

Le linn na tréimhse seo, d’fhoilsigh Glór na nGael treoirleabhar nua maidir leis an scéim 

Teanga Tí. Scéim í seo atá dírithe ar phobal na nGaelscoileanna agus é mar aidhm aige 

tacaíocht a sholáthar do theaghlaigh a bhfuil a leanaí ag freastal ar Ghaelscoileanna i 

bpobail ar fud na tíre.  

Céimeanna atá glactha ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun tacú 

le soláthar na Gaeilge sa Luathfhoghlaim agus Cúram 
Tuigeann an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) go maith an luach a bhaineann le 

soláthar seirbhísí i nGaeilge do leanaí óga agus ar an ról is féidir a bheith ag 

réamhscoileanna agus naíolanna i gcur chun cinn na Gaeilge mar theanga bheo.  

Cuirtear an iliomad tacaíochtaí ar fáil do sheirbhísí Luathfhoghlama agus Cúraim (LFC) 

agus naíonraí uile, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht araon. Leagtar samplaí de 

thacaíochtaí sonracha na Roinne maidir le seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge amach thíos. 

Seirbhís Forbartha Caighdeáin Tús Níos Fearr 

Tionscnamh náisiúnta is ea an tSeirbhís Forbartha Caighdeáin Tús Níos Fearr a 

bhunaigh an RLGÓ chun cur chuige comhtháite náisiúnta a thabhairt isteach i 

bhforbairt chaighdeáin san LFC. Faoi láthair, tá seisear ball foirne acu atá líofa sa 

Ghaeilge agus gurb í an Ghaeilge an mháthairtheanga nó an dara teanga atá acu agus is 

féidir le roinnt eile comhrá a dhéanamh le leanaí as Gaeilge ag leibhéal níos bunúsaí.  

In 2017, ghlac 29 ball foirne páirt i gcúrsa athnuachana Gaeilge (leibhéal 

idirmheánach), a ndearna Gaelchultúr éascaíocht air. Rinne Gaelchultúr gluais/foclóir 

téarmeolaíochta LFC, a úsáidtear go minic i dtimpeallachtaí LFC, a ullmhú chomh 

maith.  

D'oibrigh Tús Níos Fearr le réamhscoileanna Gaeilge i gceantair Ghaeltachta agus i 

gceantair nach ceantair Ghaeltachta iad araon. I go leor cásanna, déanann an fhoireann 

LFC cumarsáid le speisialtóirí Tús Níos Fearr trí mheán an Bhéarla mar gur i mBéarla a 

bhí an chuid is mó den oiliúint a rinne siad an chéad bhliain agus gur compordaí iad leis 

an teanga 'theicniúil'. Éilíonn siad go ginearálta, áfach, go labhródh cuairteoirí Gaeilge 

leis na leanaí, agus déantar freastal air seo. I roinnt suíomhanna 'tumoideachais 

iomláin' labhraíonn na daoine fásta agus na leanaí araon Gaeilge.  

  

https://www.glornangael.ie/teaghlach/teanga-ti-sceim-nua-theaghlaigh-scoilpobail/
https://www.glornangael.ie/teaghlach/teanga-ti-sceim-nua-theaghlaigh-scoilpobail/
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Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh 
Seoladh Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh ar an5 

Samhain 2018. Mar chuid den Straitéis seo, tá dhá ghníomh ábhartha atá dírithe go 

sonrach ar thacú le forbairt na Gaeilge laistigh den earnáil LFC.  

Is iad seo a leanas iad:  

 C.8.2.8 (Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i gceannas ar an 

ngníomh seo) - Bearta a thabhairt isteach chun a chinntiú go bhfuil teacht ag 

leanaí i gceantair Ghaeltachta ar sholáthar LCF trí mheán na Gaeilge.  

 C.8.3.6 (Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i gceannas ar an ngníomh seo) - 

Meicníochtaí a fhorbairt chun tacaíochtaí Gaeilge a chur ar fáil do sholáthar LFC 

nuair a bhíonn sciar ard leanaí ag foghlaim trí mheán na Gaeilge.  

Baineann ceann de phríomhchlocha míle an dara gníomh seo le sraith tacaíochtaí agus 

acmhainní níos fearr agus níos comhordaithe a bheith ar fáil don earnáil LFC Ghaeilge 

faoin mbliain 2021. Déanfar é seo an tráth céanna a mbeidh beirt le ceapadh sa dá 

phost mar chomhordaitheoir Gaeilge. 

Tá an Straitéis ar fáil as Gaeilge. Tugadh gealltanas go bhfoilseofaí plean 

forfheidhmithe do na gnímh a bhí sa Straitéis taobh istigh de 6 mhí, agus foilsíodh an 

Plean seo an 22 Bealtaine 2019.  

Léiríonn an tuairisc go bhfuil an fórsa oibre ar thús cadhnaíochta ar na gnímh chun 

feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí do leanaí agus dá bhrí sin, tá Plean Forbartha 

Fórsa Oibre idir lámha. Is éard a bheidh i gceist le Céim 1, a ghlacfaidh thart ar 12 mhí, 

roinnt gníomhartha lena n-áireofar fís ardleibhéil a ullmhú don fhórsa oibre, 

réamhaisnéis scileanna a thabhairt chun críche, cinntí a dhéanamh maidir le róil 

cheirde agus comhaontú ar na téarmaí tagartha chun gur féidir le ballraíocht grúpaí 

oibre pleananna mionsonraithe forfheidhmithe a chur chun cinn i bpríomhréimsí 

forbartha an fhórsa oibre. Is éard a bheidh i gceist le Céim 2 den phróiseas seo na 

pleananna forfheidhmithe a thabhairt chun críche. Ceann de na pleananna 

forfheidhmithe seo ná an bonneagar Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (FGL) a fhorbairt. 

Beidh freastal ar riachtanais oiliúna na seirbhísí Gaeilge agus forbairt cúrsaí FGL as 

Gaeilge mar chuid den phlean sin. 

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 

Is príomhghníomh i bPolasaí na Roinne Oideachais agus Scileanna don Oideachas 

Gaeltachta 2017-2022 é soláthar oideachais na luathbhlianta a neartú agus na 

tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do shuíomhanna luathbhlianta sa Ghaeltacht a 

chomhdhlúthú. 

Ó thús 2018, tá cur chuige náisiúnta tugtha isteach ag aonad Foghlama agus Forbartha 

Tús Níos Fearr maidir le FGL don earnáil Luathfhoghlama agus Cúraim (LFC) tríd an 

bhforbairt. Cé go bhfuil fás ar an LFC ag tarlú go gasta, ní bhaineann bunriachtanas 

cáilíochta leis an earnáil ach ó 2017. Tá an ghairm seo fós á forbairt agus murab ionann 

https://www.gov.ie/ga/preasraitis/f316e1-government-launches-first-5-a-whole-of-government-strategy/
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agus gairmeacha eile, níl ceanglas ná an buntáiste ag comhlachas gairmiúil chun 

réamhriachtanais agus coinníollacha FGL a threorú. 

Áirítear leis an tairiscint reatha FGL sa Ghaeilge, atá maoinithe ag an Roinn Leanaí agus 

Gnóthaí Óige, oiliúint cosanta leanaí agus oiliúint san éagsúlacht. Cuireann Comhar 

Naíonraí na Gaeltachta (CNNG) clár Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsithe 

(CÉI) an Rialtais ar fáil trí mheán na Gaeilge mar aon le bunoiliúint Tús Áite do Leanaí 

mar chuid de phlean náisiúnta forfheidhmithe LFC Tús Áite do Leanaí.  

Mar gheall ar a thábhachtaí is atá soláthar oideachais sna luathbhlianta do chur chun 

cinn na Gaeilge, tá an RLGÓ fós tiomanta do thacaíocht a thabhairt do sheirbhísí ar 

mian leo feidhmiú trí mheán na Gaeilge agus leanfaidh sí uirthi ag dul i dteagmháil le 

páirtithe leasmhara ábhartha maidir leis seo.  

Tacaíochtaí atá á maoiniú ag an RCOG do theaghlaigh Ghaeltachta chun 

tacú tuilleadh le cur i bhfeidhm an Phróisis Pleanála Teanga 

Tá maoiniú 3 bliana do thréimhse 2018 go 2020 ceadaithe ag RCOG don eagraíocht 

Tuismitheoirí na Gaeltachta. Tá an eagraíocht ag baint leas as an maoiniú sin chun 

leathnú a dhéanamh ar an raon tacaíochtaí a sholáthraíonn siad do theaghlaigh atá ag 

tógáil a gcuid leanaí trí Ghaeilge nó ar mian leo sin a dhéanamh. Tá Tuismitheoirí na 

Gaeltachta gníomhach chun an plean oibre seo a leanas a chur i bhfeidhm: 

 6 phost a chruthú chun an clár tacaíochta a sholáthar sna limistéir pleanála 

teanga ábhartha Gaeltachta; 

 an tseirbhís i nGaeltacht na Gaillimhe agus Thír Chonaill a fhorbairt tuilleadh 

agus freastal a dhéanamh ar an éileamh i gceantair Ghaeltachta eile; agus 

San áireamh san allúntas thuasluaite tá maoiniú á chur ar fáil i leith an Phacáiste 

Tacaíochta Teaghlaigh, a bunaíodh in 2012 agus a bhfuil an fhreagracht maidir lena riar 

aistrithe ó RCOG chuig Tuismitheoirí na Gaeltachta ó thús 2019. Beidh forbairt á 

déanamh ar an bpacáiste sin de réir a chéile. 

Ina theannta sin, cuireann CNNG raon leathan tacaíochtaí ar fáil do sheirbhísí 

luathbhlianta na Gaeltachta. Ceadaíodh maoiniú 3 bliana in 2018 thar an tréimhse 

2018/19 – 2020/21 chun leathnú a dhéanamh ar a gcuid tacaíochtaí, mar a léirítear 

thíos: 

 4 oifigeach cúnta breise a fhostú; 

 20 seirbhís bhreise a ghlacadh ar lámh thar saolré an phlean oibre; 

 riaradh a dhéanamh ar an Scéim Seirbhísí Réamhscoile agus Iarscoile (SSRI) thar 

ceann na Roinne; 

 tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do sheirbhísí a bhíonn ag feidhmiú trí 

Bhéarla chun úsáid na Gaeilge a spreagadh ina seirbhísí agus é seo a mhéadú; 
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 feasacht a fhorbairt agus cumarsáid a dhéanamh le 2,500 tuismitheoir; agus 

 treoir a chur ar fáil do naíonraí agus nasc a chothú leis na bunscoileanna 

Gaeltachta. 

Ní áirítear sa mhéid seo an infheistíocht atá á déanamh ag Údarás na Gaeltachta i 

CNNG ar bhonn leanúnach ar leas an luathoideachais sa Ghaeltacht. 

Léargas ar an Dul Chun Cinn  

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018 1 1   

2018-2019 1  1  
2018-2022 9 1 8  

2019 1  1  
2019-2020 1  1  
2019-2022 1  1  

IOMLÁN 14 2 12 0 
 

  



65 
 

Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag Cur na Teanga 

Ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath 

AN TEAGHLACH AG CUR NA TEANGA AR AGHAIDH 

Uimhir 3.1 Chun breis tacaíochta a thabhairt do theaghlaigh i gceantair 

Ghaeltachta a bhfuil a leanaí á dtógáil le Gaeilge acu 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, TnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Tá maoiniú curtha ar fáil ag RCOG don eagraíocht 
Tuismitheoirí na Gaeltachta don tréimhse 2018–2020. Tá 
plean oibre aontaithe ag RCOG leo bunaithe ar an maoiniú 
sin.  

 Tá ceathrar foireann breise earcaithe ag TnaG go dtí seo 
chun tabhairt faoin gclár oibre aontaithe. 

 Tá próiseas chun ionad a bhunú agus próiseas earcaíochta ar 
bun i gCúige Mumhan agus i dTír Chonaill. 

 Tá cúram an Phacáiste Tacaíochta Teaghlaigh glactha ag 
TnaG agus tá siad chun forbairt a dhéanamh air agus é a 
dháileadh. Sheol TNAG 163 pacáiste amach ó Eanáir 2019 go 
Bealtaine 2019.  
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht ÚnaG, CNNG, TnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Mar a luadh faoi bheart 3.1, tá maoiniú ceadaithe i leith 
Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Comhar Naíonraí na 
Gaeltachta araon thar an tréimhse 2018-2020. Tá naisc 
chuig na preasráitis maidir le ceadú an mhaoinithe le feiceáil 
ag na naisc seo a leanas: 
o Tuismitheoirí na Gaeltachta 
o Comhar Naíonraí na Gaeltachta  

 Leanfar leis agus forbrófar an Pacáiste Teanga agus an Scéim 
Seirbhísí Réamhscoile agus Iarscoile mar chuid den mhaoiniú 
sin. 

 Tá clár tacaíochta á fhorbairt agus á sholáthar ag CNNG 
dírithe ar an nGaeilge a chur chun cinn i seirbhísí 
luathoideachais atá ag feidhmiú trí Bhéarla sa Ghaeltacht. 

 Tá lámhleabhar nua do thuismitheoirí naíonra, do 
thuismitheoirí naíolainne agus do thuismitheoirí Iarscoile 
foilsithe ag CNNG i rith na bliana. 

 Tá ÚnaG ag comhoibriú le TnaG ó thaobh ábhar a fhorbairt 
agus a sholáthar don phacáiste tacaíochta a chuireann TnaG 
ar fáil do thuismitheoirí. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht FSS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Scaipeadh bileoga eolais na RCOG i rannóga máithreachais in 
otharlanna. Cuireadh 500 bileoga eolais ar fáil do na hospidéil seo a 
leanas:  

 Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh;  
 Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo agus  
 Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn.  

Seoladh bileoga chuig ionaid mháithreachais i gCo. Chiarraí, Chorcaí 
agus i bPort Láirge freisin. Tá bileoga á scaipeadh in Ionaid 
Mháithreachais i dTrá Lí agus i nDaingean Uí Chúis i gCo. Chiarraí 
chomh maith.  

https://www.chg.gov.ie/ga/alluntas-e1027613-thar-tri-bliana-do-thuismitheoiri-na-gaeltachta-fogartha-ag-an-aire-stait-mchugh/
https://www.chg.gov.ie/ga/minister-of-state-kyne-has-sanctioned-an-increased-grant-of-e450000-to-comhar-naionrai-na-gaeltachta-over-a-three-year-period/
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Tá leagan Gaeilge de shuíomh máithreachais Ospidéal na hOllscoile, 
Gaillimh beagnach críochnaithe agus tá leagan de ar fáil ar líne 
anseo ó Mheitheamh 2019. Tá bileoga eolais/ foirm chead ar fáil i 
nGaeilge. Tá ábhar do ranganna réamhbhreithe trí Ghaeilge 
ullmhaithe. 

 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála 2019 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, FnaG, GnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Tá plé leanúnach ar siúl idir FnaG agus páirtithe ábhartha le 
cur chuige agus buiséad a aontú. 

 Chuir FnaG deontas ar fáil do Chumann an Phiarsaigh sa 
bhliain 2018 agus arís in 2019 chun scoláireachtaí a chur ar 
fáil do theaghlaigh chun freastal ar chúrsa Gaeltachta dírithe 
ar theaghlaigh. Bhí béim leagtha ar pháistí atá ag dul tríd an 
gcóras gaelscolaíochta.  

 

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

le Gaeilge. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht RCOG, FnaG, ÚnaG, GnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuimsítear tacaíocht theoranta don réimse seo laistigh de chlár 
oibre Ghlór na nGael in 2019 agus baineadh amach an sprioc i leith 
líon na n-imeachtaí teaghlaigh a bhí beartaithe go Meitheamh 2019. 
 
Tá treoirleabhar nua foilsithe ag Glór na nGael a dhéanann cur síos 
ar an scéim Teanga Tí.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála 2019 – 2020  

Ceanneagraíocht RCOG, FnaG, GnaG, GO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá plé ar siúl go leanúnach leis na páirtithe ábhartha le cur chuige 
agus buiséad a aontú. Tá FnaG rannpháirteach sa tionscadal agus 
sna cruinnithe a bhaineann leis. Níl curtha ag GnaG le líon na 
ngrúpaí in 2019 mar a bhí beartaithe ach tá siad ag feidhmiú ag ráta 
20 scoilphobail. Tá torthaí dearfacha ar úsáid na Gaeilge sna 
teaghlaigh atá páirteach sna grúpaí de réir an taighde is déanaí.  

 

https://www.uhgmaternity.com/ga/
https://www.glornangael.ie/teaghlach/teanga-ti-sceim-nua-theaghlaigh-scoilpobail/
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Uimhir 3.7 Tabharfar san áireamh riachtanais tuismitheoirí, atá ag tógáil 

clainne le Gaeilge, sa soláthar eolais agus tacaíochtaí do 

thuismitheoirí maidir le cúram leanaí. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RLGÓ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige tiomanta do chaidreamh le 
seirbhísí luathfhoghlama agus cúraim Gaeilge a fheabhsú agus go 
háirithe d'fhoilseacháin luathbhlianta uile a chur ar fáil as Gaeilge 
agus as Béarla araon. Cuirtear póstaeir, bileoga eolais agus 
leabhráin maidir leis na scéimeanna luathfhoghlama agus cúraim 
agus cúraim leanaí ar aois scoile ar fáil sa dá theanga.  
 
Foilsítear an t-ábhar cumarsáide a tháirgtear i ndáil leis an Scéim 
Náisiúnta Cúraim Leanaí (lena n-áirítear an láithreán gréasáin agus 
an tairseach iarratais do thuismitheoirí) as Gaeilge. Tá foireann a 
labhraíonn Gaeilge ar fáil san ionad tacaíochta teagmhála chun 
cuidiú le tuismitheoirí (agus soláthraithe) as Gaeilge.  
 
Cuireadh oiliúint ar an Múnla Rochtana agus Ionchuimsithe (AIM) a 
chabhraíonn le leanaí faoi mhíchumas páirt a ghlacadh sa scéim um 
Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) ar fáil trí mheán na 
Gaeilge do thimpeallachtaí réamhscoile Gaeltachta, agus tá 
láithreán gréasáin agus ábhair AIM ar fáil as Gaeilge.  
 
Leanfaidh RLGÓ uirthi ag dul i dteagmháil le páirtithe leasmhara 
ábhartha chun soláthar faisnéise agus tacaíochta do thuismitheoirí 
a fheabhsú i dtaca leis seo. 
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SOLÁTHAR LUATHBHLIANTA GAEILGE 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht RLGÓ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá maoiniú don dá phost Gaeilge i réimse na luathbhlianta 
daingnithe ag an RLGÓ.  

Tá sonraíochtaí poist ullmhaithe le scaipeadh i measc bhallraíocht 
Ghrúpa Náisiúnta Maoirseachta na Luathbhlianta le haghaidh 
tuairimí sula dtéitear i dteagmháil leo maidir leis an bpróiseas 
earcaíochta cuí. Táthar ag obair go fóill chun suíomh na bpost seo a 
chinneadh nuair a earcófar an fhoireann. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022 

Ceanneagraíocht RLGÓ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá dul chun cinn ar an ngníomh seo nasctha go díreach leis an dul 
chun cinn atá déanta ar ghníomh 3.8. Go dtí go n-earcófar post an 
chomhordaitheora Gaeilge, tá tús curtha ag Grúpa Náisiúnta 
Maoirseachta na Luathbhlianta le cleachtadh bonnlíne chun an t-
eolas atá ar fáil faoi láthair agus na bearnaí sa soláthar a chinneadh. 
Leanfaidh post an chomhordaitheora Gaeilge, atá le hearcú, ar 
aghaidh leis an ngníomh seo. 

Ina theannta sin, earcaíodh, go hinmheánach sa Roinn, roinnt 
cainteoirí Gaeilge i Rannóg Luathbhlianta na Roinne Leanaí agus 
Gnóthaí Óige agus tá siadsan ag cabhrú leis an obair seo. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht RCOG, RLGÓ, ROS, ÚnaG, FnaG, CNNG, GO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tháinig an grúpa seo le chéile agus cuimsíonn sé na páirtithe 
leasmhara ábhartha uile. Reáchtáladh 2 chruinniú, i mí Feabhra 
2019 agus i mí an Mheithimh 2019. Tiocfaidh an grúpa seo le chéile 
go ráithiúil agus tuairisceoidh sé don Phríomhghrúpa Maoirseachta. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh  

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, CNNG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Tá plean oibre ceadaithe do Chomhar Naíonraí na 
Gaeltachta don tréimhse 2018/19 – 2020/21.  

 Tá an clár oibre aontaithe á chur i bhfeidhm ag CNNG.  
 Tá dhá phost breise líonta faoin gclár oibre atá aontaithe idir 

CNNG agus RCOG.  
 Teagmháil á déanamh leis na seirbhísí luathoideachais Béarla 

sa Ghaeltacht agus clár tacaíochta á thairiscint dóibh. 
 Tá riaradh á dhéanamh ag CNNG ar an Scéim Seirbhísí 

Réamhscoile agus Iarscoile ar son na Roinne. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

An leibhéal uasta maoinithe caipitil do thograí luathbhlianta faoin 
gClár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga méadaithe ó 80% go 95% 
agus á cheadú mar is cuí. Maoiniú ag ráta 95% curtha ar fáil do 3 
sheirbhís luathbhlianta sa Ghaeltacht thar an tréimhse. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Scéim tacaíochta oiliúna sa réimse luathoideachais á 

tairiscint ag ÚnaG. Tá buntáiste faighte ag 14 rannpháirtí atá 

ag obair sna seirbhísí luathbhlianta ar fud na Gaeltachta le 

freastal a dhéanamh ar chúrsaí ag leibhéal 6 - 8. Is cúrsaí trí 

Bhéarla iad seo mar nach bhfuil fáil orthu i nGaeilge nó in 

áiteanna áirithe sa tír.  

 Trí mhaoiniú ó ÚnaG, reáchtáil Muintearas Teo cúrsaí QQI 

leibhéal 6 i nGaoth Dobhair agus i gConamara agus 

d’fhreastail os cionn 20 rannpháirtí orthu. Is iad seo a leanas 

dátaí na gcúrsaí:  

Dún na nGall: Meán Fómhair 2017 – Nollaig 2018 agus 

Meán Fómhair 2018 – Nollaig 2019 

Gaillimh:  Bealtaine 2018 – Meán Fómhair 2019 agus 

Bealtaine 2019 – Meán Fómhair 2020 
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Uimhir 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 

n-oideachas 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). 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht FnaG, GO 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá maoiniú curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge do Ghaeloideachas 

don tréimhse 2018 - 2019 chun feidhmiú sa mhór-réimse oibre 

Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge. 

Tá plean oibre aontaithe ag Gaeloideachas le Foras na Gaeilge agus 

é curtha i gcrích nó á chur i gcrích go sásúil. Tá cur síos níos 

mionsonraithe ar an obair sin thíos.  

 

Le linn na tréimhse tuairiscithe, bhí Gaeloideachas ag plé le breis 

agus 550 foras tumoideachais agus ag déanamh abhcóideachta ar 

son na hearnála ar: 

 Fóram Náisiúnta na Luathbhlianta  

 Grúpa Oibre maidir le Proifisiúnú Earnáil na Luathbhlianta  

 Grúpa Comhairliúcháin RLGÓ maidir le Córais Ghnó agus 

Chumarsáide  

 Fóram Comhairliúcháin Tusla maidir le Cigireacht 

Luathbhlianta  

 Fóram Comhairliúcháin Tusla maidir le Tacaíocht Rialála  

 Comhar Náisiúnta Deonach um Chúram Leanaí  

 Grúpa na bPáirtithe Leasmhara maidir le Plean Forbartha 

Lucht Saothair na Luathbhlianta  

 Grúpa Maoirseachta Náisiúnta na Luathbhlianta (don earnáil 

lán-Ghaeilge agus Gaeltachta)  

 

  



Réimse Gnímh
Riarachán, seirbhísí
agus pobal

4
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Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus 

Pobal 

Réamhrá 

Nuair a seoladh an Plean Gníomhaíochta in 2018, dúradh go ndéanfar iarracht 

caighdeán sheirbhísí trí Ghaeilge a fheabhsú sna cúig bliana amach romhainn de bhun: 

 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. 

Scéimeanna Teanga agus Córas na gCaighdéan 
Aithnítear nach bhfuil ag éirí le córas na scéimeanna teanga agus tá sé i gceist córas na 

gcaighdeán a thabhairt isteach anseo in Éirinn, de bhun an Bhille Teanga nua atá 

beartaithe. Idir an dá linn tá córas na scéimeanna fós i bhfeidhm agus i rith 2018, 

deimhníodh 22 scéim teanga, ar an iomlán, 5 scéim tionscnaimh, 8 dara scéimeanna, 8 

tríú scéimeanna agus ceathrú scéime amháin ina measc.  

Taobh amuigh dó seo, sheol an FSS an chéad Straitéis Gaeilge 2019-2023 i mí Feabhra 

2019. Ullmhaíodh an straitéis chun cabhrú leis an FSS a gcuid bhfreagrachtaí Gaeilge a 

chomhlíonadh agus chun eispéireas daoine a úsáideann a gcuid seirbhísí trí Ghaeilge a 

fheabhsú. I bhfianaise an ról lárnach atá ag an FSS i soláthar seirbhísí sláinte don 

phobal fud fad na tíre, is dul chun cinn suntasach í forbairt na straitéise seo. 

Earcaíocht don Státseirbhís 

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.  

Chun a bheith ullmhaithe don chóras nua, tá an Roinn i mbun comhráití leanúnacha leis 

an RCPA agus an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí [SCP] maidir le cúrsaí earcaíochta. 

Ag deireadh na bliana 2018, cuireadh comórtas earcaíochta ar bun d’oifigigh 

chléireachais a bhí inniúil ar an nGaeilge. Léiríonn torthaí an chomórtais sin na 

deacrachtaí a bheidh romhainn ó thaobh na hearcaíochta de; as 259 iarratas, d’éirigh le 

20 duine teacht tríd an bpróiseas ar fad. Tá i gceist comórtais d’oifigigh feidhmiúcháin 

agus d’ardoifigigh feidhmiúcháin a reáchtáil roimh dheireadh na bliana 2019. Is deis 

mhaith iad na comórtais seo chun scrúdú a dhéanamh ar an gcóras earcaíochta do 

dhaoine le Gaeilge, sula gcuirfear forálacha an Bhille Teanga nua i bhfeidhm. 
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Oiliúint sa Ghaeilge sa Státseirbhís 
In éineacht leis an earcaíocht, tá tábhacht ar leith le hoiliúint sa Ghaeilge sa 

Státseirbhís, le cur le cumas teanga na státseirbhíseach atá ag obair léi faoi láthair. 

Shínigh an RCOG comhaontú seirbhíse leis an RCPA 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 RCOG 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 ghlac 1,939 duine ón earnáil 

phoiblí páirt i gcúrsaí dá gcuid idir Eanáir 2018 agus Meitheamh 2019. 

Cuireann an RCOG 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 an bhFráma Tagartha 

Comónta Eorpach do Theangacha. Bhain an SCP úsáid as TEG i gceann dá comórtais 

earcaíochta le gairid. Thuairisc ollscoil Mhá Nuad gur ghlac 1,778 duine páirt i 

scrúdaithe TEG sa tréimhse idir 1 Meitheamh 2018 agus 31 Bealtaine 2019. 

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge 

Déantar páirtmhaoiniú ar Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge le fáltais ón gCrannchur 

Náisiúnta. Is é aidhm an chláir maoiniúcháin 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 n-eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú bliantúil tá 

Taibhdhearc na Gaillimhe, Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo agus Gael Taca, 

Corcaigh. Tá obair leanúnach ar bun 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, go minic agus béim ar leith ar úsáid na 

teanga a spreagadh i measc lucht gnó. Tá 22 coiste pobail Gaeilge maoinithe trí 

mhórscéim tacaíochta Fhoras na Gaeilge, Scéim Pobal Gaeilge, lena bhfuil 22 Oifigeach 

Forbartha Gaeilge fostaithe i gceantair lasmuigh den Ghaeltacht chun tacú le pobail 

labhartha Gaeilge ar bhonn logánta. Tá an-dul chun cinn á dhéanamh le scéim deontais 

úr de chuid Ghlór na nGael, ‘Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha’, le 120 clubanna 

anois páirteach go dáta. Tá scéim nua bunaithe fosta ag Glór na nGael, ‘Céimeanna’, atá 

dírithe ar choistí pobail úrbhunaithe / neamhfhorbartha agus tá 12 coiste páirteach sa 

scéim meantóireachta pobail seo go dáta. Tá an dá scéim tacaíochta seo dírithe ar 

cheantair Ghaeltachta agus lasmuigh de agus san iomlán, agus Glór na nGael ag plé le 

190+ pobail éagsúla le linn 2019. 

  

https://www.glornangael.ie/clg/sceim-deontas-fhonduireacht-sheosaimh-mhic-dhonncha-oscailte-3/
https://www.glornangael.ie/pobal/ceimeanna/
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Ciste Caipitil le haghaidh Lárionaid Ghaeilge  
I mbuiséad 2019, méadaíodh an ciste caipitil atá ar fáil faoi na scéimeanna tacaíochta 

Gaeilge ar mhaithe le hionaid 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 

le Scéim Pobal Gaeilge (Foras na Gaeilge).  

Ina theannta sin, tá tacaíocht an Rialtais d’fhorbairt Ionad Gaeilge agus Cultúir i lár 

chathair Bhaile Átha Cliath leagtha amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta, Éire 2040. 

Tá coiste stiúrtha curtha ar bun, agus staidéar féidearthachta maoinithe ag an RCOG ar 

mhaithe le 6 Sráid Fhearchair, Ceanncheathrú Chonradh na Gaeilge, a fhorbairt mar 

lárionad Gaeilge. Tá i gceist iarratas cead pleanála don fhorbairt a chur isteach i ráithe 

3, 2019.  

Léargas ar an Dul Chun Cinn  

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018 1   1 

2018-2021 1  1  
2018-2022 9  9  

2019 1  1  
2019-2022 3  3  

IOMLÁN 15 0 14 1 
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Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal 

SEIRBHÍSÍ & EARCAÍOCHT DON EARNÁIL PHOIBLÍ  

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh  

Ceanneagraíocht RCOG, RCPA, DP, OAA 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Rinneadh Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) a dhréachtú i 
gcomhar le hOifig an Ard-Aighne. Tá sé mar ollchuspóir sa Bhille 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 agus ag eascairt as seo go 
mbeidh níos mó daoine le Gaeilge ar fáil sna comhlachtaí Stáit. 

 

Uimhir 4.2 Déanfar taighde a choimisiúnú 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuirfear tús leis an obair seo nuair a bheidh an Bille Teanga nua 
achtaithe. 

 

Uimhir 4.3 Freastalóidh oifigigh ón RCOG 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, SCP 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Níor fhreastal aon oifigeach ón RCOG ar ócáidí an tSCP le linn na 
tréimhse ach dhearbhaigh an tSCP go mbeadh ionadaithe acu i 
láthair ag an ‘Creative Tech Fest’ san Ionad Comhdhála Náisiúnta i 
mBÁC i mí Dheireadh Fómhair 2019.  
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Uimhir 4.4 Leanfaidh FSS leis an tseirbhís saorfhóin agus ríomhphoist 

dhátheangach atá ar fáil ó HSELive agus ó Ionad Teagmhála na 

gCártaí Leighis. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht FSS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá seirbhís saorfhóin á chur ar fáil sa dá ionad seo. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht ÚnaG, FSS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

In 2019, tá FSS agus Údarás na Gaeltachta ag cur maoiniú ar fáil do 
mhic léinn Gaeltachta, 11 san iomlán, briste síos mar seo a leanas: 
 

 6 x Ábhar dochtúir 
 2 x Teiripeoir Teanga 
 1 x Teiripeoir Saothair 
 1 x Altra 
 1 x Poitigéir 

 
5 scoláireachta breise á mbronnadh in 2019. 
 
Tá na daoine seo a leanas, a bhfuair scoláireachtaí ó FSS, ag cur 
seirbhís ar fáil trí Ghaeilge: 

 2 x Dochtúir - Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh;  
 3 x Teiripeoir Urlabhra agus Teanga – Gaeltacht na 

Gaillimhe/ Ciarraí (bhí teiripeoir eile a fuair scoláireacht i 
dTír Chonaill ach bhog an duine seo go ceantar eile) 

 
Tá 2 mhodúil á gcur ar fáil in OÉG - a thosaigh in 2005. 

 Teanga an Leighis. 
 Caidreamh le hOthair trí Ghaeilge. 
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Uimhir 4.6 Déanfar cinnte de go gcuimseoidh córas na gcaighdeán, atá le cur i 

bhfeidhm, an tairiscint ghníomhach i ndáil le seirbhísí as Gaeilge. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, RCPA 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Obair ar bun maidir le dréachtú caighdeán, lena n-áirítear an 
tairiscint ghníomhach. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚÁ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Déanadh cur i láthair ar thionscadal Bhonneagar Acmhainne 
Teanga na hEorpa (ELRI) ag cruinniú cinn bhliana Chumann na 
nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) i mí na Bealtaine 2019, ar 
mhaithe le feabhas a chur ar chúrsaí ríomhaistriúcháin d’fhorais 
phoiblí in Éirinn agus ar fud na hEorpa. 

SCÉIMEANNA 

Uimhir 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 n-ionad. 

Stádas  Moill Leis  

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RCOG, RCPA, DP, OAA 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Ní thabharfar córas na gcaighdeán isteach go dtí go n-achtófar an 
Bille Teanga nua. Cuireadh moill ar dhréachtú an Bhille toisc tús áite 
a bheith tugtha do reachtaíocht Bhreatimeachta.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RGFCS, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Idir lámha agus leanúnach. 

http://www.elri-project.eu/
http://www.elri-project.eu/
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Uimhir 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.  

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Le linn na tréimhse tuairiscithe, chuir Foras na Gaeilge maoiniú ar 
fáil do Chumann na bhFiann chun bheith ag feidhmiú sa mhór-
réimse 'Forbairt Deiseanna Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do 
Dhaoine Óga’.  
 
Gréasán do Chlubanna Óige 
Rinne Cumann na bhFiann riar ar 65 club seachtainiúil le linn na 
tréimhse thar na 4 Chúige. Thug na clubanna deis do dhaoine óga a 
bheith i mbun imeachtaí lena chéile taobh amuigh den seomra 
ranga, trí mheán na Gaeilge.  
Freastal: 1,800 
 
Tóstal na bhFiann 
Bhí 1,400 duine óg i láthair ag Tóstal na bhFiann in 2018 don fhéile 
uile-oileáin d’óige na tíre. Tugadh ardán do ghrúpaí ceoil (Seo Linn 
m.sh) agus deis d’eagraíochtaí eile seastán a bheith acu ann lena 
seirbhísí a chur faoi bhráid na ndaoine óga agus a gcuid 
tuismitheoirí. I measc na n-imeachtaí bhí, Comórtas Slua le Bua, 
Beárbaiciú, Ceardlann Boghdóireachta, Ceolchoirm, Tuairtcharr, 
Sóirb san Uisce, Céilí, Luascán Aonach Siamsaíochta, Trampailín 
Buinsí, ‘Terminator’ agus an Roth Mór. 
Freastal: 1,400 
 
Scléip na hÓige 2018 
Imeacht uile-oileáin 3 lá a dhírigh ar dhaoine óga (aois 14-17). Bhí 
an Scléip ar siúl i rith Oireachtas na Samhna i gCill Airne agus 
d’fhreastail na rannpháirtithe ar imeachtaí le linn na féile. D’fhan na 
rannpháirtithe thar oíche agus bhí imeachtaí curtha ar siúl, ina 
measc, ceolchoirm, dioscó, turais áitiúla, tráth na gceist, comórtais 
spóirt, maidin cheardlanna & freastal ar an gComórtas BEO. 
Freastal: 150 
 
Carnabhal na nGaelscoileanna 
Bhí 5 lá spraíúil ann le freastal ar lucht an Ghaeloideachais:  

 3 x Ionad Óige na hÉireann, An Mhí;  
 1 x Mala, Corcaigh; agus  
 1 x Dún Geanainn, Tír Eoghain. 

Freastal: 1,040 
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Straitéis do bhunú gréasáin úsáidte Gaeilge do dhaoine óga sa dá 
dhlínse  
Leanadh leis an obair i bpleanáil na Straitéise le linn na tréimhse. 
Reáchtáladh babhta comhairliúcháin ina leith i rith an ama. 
 
Chuir FnaG maoiniú ar fáil do 86 campa samhraidh in 2018 agus 85 
imeacht óige le linn na scoilbhliana 2018/2019. Ceadaíodh 83 
campa samhraidh le linn shamhradh 2019.  
  

 

Uimhir 4.11 Leanfar de bheith ag reáchtáil Scéim Phobail Gaeilge trína dtugtar 

tacaíocht d’fhorbairt pobal Gaeilge ag leibhéal an phobail. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2021  

Ceanneagraíocht FnaG, Grúpaí rathúla faoin Scéim 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoinítear 22 grúpa pobail Gaeilge trí Scéim Pobail Gaeilge lena 
gcuimsítear maoiniú ilbhliantúil do phost an Oifigigh Forbartha 
Gaeilge, costais reatha agus clár oibre chun réimse leathan seirbhísí 
agus imeachtaí tacaíochta a chur ar fáil do phobail labhartha 
Gaeilge ar bhonn logánta ar fud fad na tíre. Tá ciste bliantúil de 
€1,000,000 á chur ar fáil ag FnaG don mhórscéim tacaíochta pobail 
seo. Ina theannta sin, tá an gréasán seo d’Oifigigh Forbartha Gaeilge 
ag obair go dlúth le Glór na nGael agus le Conradh na Gaeilge ar 
mhórfheachtais réigiúnacha agus náisiúnta don Ghaeilge.  

 

CEANNEAGRAÍOCHTAÍ & INFHEISTÍOCHT 

Uimhir 4.12 Déanfar ciste caipitil a chur ar fáil le haghaidh ionaid Ghaeilge 

timpeall na tíre. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Infheistíocht €13m i Líonraí Gaeilge, i mBailte Seirbhíse Gaeltachta 
agus i Mol Teanga agus Cultúir i gCathair Bhaile Átha Cliath geallta 
faoi 'Tionscadal Éireann 2040". 

 

Uimhir 4.13 Déanfar Lárionad Gaeilge i lár Chathair Bhaile Átha Cliath a 

fhorbairt. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, CCBÁC, CnaG, FÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Coiste stiúrtha curtha ar bun agus staidéar féidearthachta 
maoinithe ag an RCOG ar mhaithe le 6 Sráid Fhearchair a fhorbairt 
mar lárionad Gaeilge. Iarratas ar chead pleanála le cur isteach i 
ráithe 3 2019.  
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Uimhir 4.14 Leanfar le tacaíocht a chur ar fáil don obair atá ar bun ag na 

ceanneagraíochtaí atá faoi chúram Fhoras na Gaeilge. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Aontaíodh buiséad agus clár oibre le gach Ceanneagraíocht sna 
mór-réimsí do 2018 agus 2019 agus cuireadh maoiniú bliantúil ar 
fáil do na Ceanneagraíochtaí. 
 
Bhí sraith chruinnithe den Fhóram Comhpháirtíochta (ar a bhfuil 
ionadaithe ó Fhoras na Gaeilge, ó na 6 Ceanneagraíochtaí agus 
Cathaoirleach an Fhóram Forbartha Teanga) le linn 2018 agus 
2019. 
 
Ceanneagraíochtaí :  

 Conradh na Gaeilge https://www.cnag.ie/ga/ 
 Cumann na bhFiann https://www.colaistenabhfiann.ie/ 
 Gaeloideachas https://gaeloideachas.ie/ 
 Gael Linn https://www.gael-linn.ie/ 
 Glór na nGael https://www.glornangael.ie/  
 Oireachtas na Gaeilge http://www.antoireachtas.ie/  

 

AN ÓIGE 

Uimhir 4.15 Déanfar forbairt ar straitéis chuimsitheach chun gréasáin úsáide 

Gaeilge a bhunú don óige ar bhonn náisiúnta. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh  

Ceanneagraíocht RCOG, FnaG, CnaF, CnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Straitéis réidh agus aontaithe ag Cumann na bhFiann leis na 
páirtithe leasmhara agus le Foras na Gaeilge. Plean forfheidhmithe 
aontaithe agus idir lámha ag Cumann na bhFiann.  

https://www.cnag.ie/ga/
https://www.colaistenabhfiann.ie/
https://gaeloideachas.ie/
https://www.gael-linn.ie/
https://www.glornangael.ie/
http://www.antoireachtas.ie/
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Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus An 

Teicneolaíocht 

Réamhrá 
Tá obair fhónta ar bun ar bhonn leanúnach ag na forais stáit agus eagraíochtaí 

ábhartha eile atá ag plé leis na meáin agus cúrsaí teicneolaíochta chun úsáid na teanga 

a chaomhnú agus a fhorbairt ar fud na tíre.  

Reáchtáladh TechFéile den dara huair i nGaillimh ar an 14 Márta 2019. Is leagan 

Gaeilge é TechFéile den ócáid ‘Creative Tech Fest’ atá ar siúl le roinnt blianta anuas. 

Eagraíodh os cionn 20 ceardlann mar chuid den fhéile chomh maith le 10 gcomórtas. 

Bhain na ceardlanna le réimse leathan ábhar i saol na meán cumarsáide agus na 

teicneolaíochta. Ina measc eagraíodh ceardlanna ar na hábhair seo a leanas: aimsir, 

tráchtaireacht spóirt, dearadh gréasáin, priontáil 3D agus cluichí ríomhaireachta. Ba 

dheis iontach í do na scoileanna/ionad óige a gcuid oibre a chur ar taispeáint agus ba 

cheiliúradh é ar an sárobair atá á baint amach ag an aos óg sa teicneolaíocht 

chruthaitheach. D’oibrigh TG4, Conradh na Gaeilge agus Camara Education Ireland i 

bpáirtnéireacht leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun an ócáid 

TechFéile a reáchtáil. Ghlac os cionn 200 dalta ó scoileanna Gaeltachta agus 

Gaelscoileanna páirt ann.  

Cé nach dtagann sé faoin tréimhse thuairiscithe go sonrach, is fiú a lua chomh maith go 

bhfuil sé beartaithe Plean Digiteach don Ghaeilge - comhfhiontar de chuid na Roinne, 

Ollscoil Cathair Bhaile Átha Cliath agus Coláiste na Tríonóide, a fhoilsiú go luath.  

Tá soláthair ar fáil faoi Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge don togra Fáilte ar Líne. Is cúrsa 

céime é seo sa Ghaeilge agus i gCultúr Traidisiúnta na hÉireann atá á fhorbairt ag 

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, atá ar fáil saor in aisce ar líne ar fud an domhain. 

Cartlann Athbheochan na Gaeilge – Conradh na Gaeilge  
In 2018 ceapadh cartlannaí faoi leith i Leabharlann Uí Artagáin, OÉG, chun catalógú 

iomlán a dhéanamh ar na hábhair ar fad sa chartlann. Ceadaíodh maoiniú ón RCOG 

thar thréimhse dhá bhliain, 2019 & 2020, chun tacú leis an obair fhiúntach seo. 

Chomh maith leis sin, den chéad uair riamh, chuir an RCOG maoiniú ar fáil chun Baile 

Gaeltachta a lonnú i gCearnóg Mhuirfean le linn cheiliúradh na Féile Pádraig in 2019 

thar tréimhse 3 lá. Ba é téama na féile: Scéalaíocht agus Seanchaí, agus ba cheiliúradh é 

seo ar chultúr agus teanga na hÉireann. Thug thart ar 30,000 duine cuairt ar an mBaile 

Gaeltachta le linn na féile seo. Bhí meascán d'imeachtaí ar fáil do dhaoine (m.sh. 

ceardlanna ceoil, ceardlanna scileanna sorcais, seó puipéid agus rinne an t-údar 

Patricia Forde sliocht a léamh as a leabhar) agus bhí siad saor in aisce don phobal.  

Bhí na meáin shóisialta an-tábhachtach chun an pobal a chur ar an eolas maidir leis na 

himeachtaí agus bhí an haischlib #stpatricksfest ar na hardáin Twitter, Facebook agus 

YouTube chun poiblíocht a thabhairt don ócáid i gcoitinne.  

https://techspace.ie/events/tech-feile/
https://www.failteonline.ie/
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RTÉ & TG4 
Tá athrú mór tagtha ar RTÉ le 18 mí anuas agus iad anois ag dul i dtreo ‘AON RTÉ 

AMHÁIN’, bealach éifeachtach chun go mbeidh gach seánra ábalta an leas is fearr a 

bhaint as a chuid ábhar ar fud gach ardáin. Bunaíodh rannóg nua Ábhair sa bhliain 2018 

chun go mbeadh RTÉ ábalta freastal níos fearr a dhéanamh ar a lucht féachana agus 

éisteachta. Leis sin, tugtar gach gníomhaíocht a bhaineann le hábhar a chruthú le chéile 

in aon réimse trasardáin amháin in éineacht leis an rannóg Nuacht agus Cúrsaí Reatha.  

Beidh 2 ghné ag baint le cur chuige RTÉ. Ar dtús, laistigh den eagraíocht, oibreoidh 

gach seánra i gcomhpháirtíocht chun cur leis an méid ábhar Gaeilge ar gach ardán de 

chuid RTÉ. Is é an dara gné ná cur le comhpháirtíochtaí seachtracha le TG4, Údarás 

Craolacháin na hÉireann, an Ciste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) agus Léiritheoirí 

Neamhspleácha chun cur leis an méid ábhar Gaeilge ar RTÉ. 

I measc na mbuaicphointí a bhain leis an nGaeilge ar RTÉ le bliain anuas áirítear:  

 14 chlár leathuaire d’ábhar iléagsúil mór-éilimh a craoladh ar bhealach teilifíse 

RTÉ One, agus a cuireadh ar fáil ar an RTÉ Player chomh maith in 2018.  

 Craoladh 3 chlár nua den tsraith Scannal. Mheall an tsraith meánsciar 20.39% 

den lucht féachana agus sciar 26.88% nuair craoladh arís í i rith an tsamhraidh. 

 Bhí The Geansaí ar ais le scéalta faoi mhisneach agus mheanma phobail éagsúla 

spóirt in Éirinn.  

 Chuir RTÉ leis an ábhar a léiríodh go hinmheánach le réimse leathan tionscadal 

arna gcoimisiúnú ó chomhlachtaí neamhspleácha ar fud na hÉireann, 

comhlachtaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht san áireamh. 

 Cuireadh leis an tseirbhís tráchtaireachta i nGaeilge ar mhórchluichí 

Chraobhchomórtas CLG arís le linn na bliana. Craoladh 14 cluiche de chluichí an 

chraobhchomórtais an samhradh seo agus bhí teacht níos fearr ag an lucht 

féachana ar an tráchtaireacht a bhí á craoladh ar chainéal líneach RTÉ NEWS 

NOW.  

 Sheol RTÉ agus OÉ Gaillimh 2 chomhar nua páirtnéireachta i rith na bliana. 

Déanfar scrúdú ar an aird, ar an leibhéal sástachta agus ar nósanna éisteachta 

lucht labhartha na Gaeilge ar oileán na hÉireann faoi scáth Fios Físe, tionscadal 

taighde ar lucht féachana agus éisteachta náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le TG4. 

Ar chúrsa nua MA, beidh modúil léinn ar líne á gceangal le tréimhsí suntasacha 

taithí oibre le RTÉ maidir le hiriseoireacht, craoltóireacht agus cruthú ábhair 

don raidió, don teilifís agus d’ardáin ar líne.  

 Rinneadh athrú suntasach ar sceideal RTÉ Raidió na Gaeltachta le cláir bheo 

nua agus leathnaithe ar an Satharn agus ar an Domhnach agus le feasacháin 

nuachta bhreise.  
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 Craoladh clár speisialta do Reacaireacht an Tráthnóna ar RTÉ Raidió na 

Gaeltachta Dé Sathairn 31 Lúnasa beo ó thábhairne an Piper’s Corner i mBaile 

Átha Cliath, an oíche roimh chluiche ceannais peile na hÉireann 2019. Thug dhá 

threabh aghaidh ar a chéile, lucht tacaíochta na Ríochta agus na hArdchathrach, 

agus bhí go leor acu i láthair don ócáid spraíúil seo. Orthu siúd a bhí i láthair bhí 

Mícheál Ó Muircheartaigh, Tomás Ó Sé, Tomás Ó Flatharta, Máire de Staic, 

Ciarán Ó Feinneadha, agus bhí ceol beo le Seán Potts, Paddy Glackin, Paudie 

O’Connor agus Aoife Ní Chaoimh. 

 Tá an clár Sruth na Maoile, comhchraoladh idir RTÉ Raidió na Gaeltachta agus 

BBC Radio nan Gàidheal, clár a thugann le chéile an ceol agus na h-amhráin 

traidisiúnta as Éirinn agus Alba, á chraoladh ar an dá stáisiún le 25 bliain. 

Léiríonn an tsraith seo an ceangal agus gaol atá ann le fada eadrainn, ní amháin ó 

thaobh an cheoil agus na h-amhráin ach ó thaobh an teanga, an chraoltóireacht 

agus an tseirbhís a chuireann RTÉ ar fáil dá phobal éisteachta. 

Maidir le TG4 craoladh réimse cláir, dírithe ar chroíphobal labhartha na Gaeilge, le linn 

na bliana - ina measc ‘Bádóirí’ agus ‘Bailte’ agus an sraith ‘Is Mise’ do pháistí óga. Ceann 

de bhuaicphointí na bliana ab ea taispeántas ‘Finky’, an chéad fad scannáin Gaeilge 

faoin scéim Cine4, le linn Fleadh Scannán na Gaillimhe. 

Lean TG4 ag treisiú an fhorbairt leis an earnáil léirithe neamhspleách le linn na bliana 

ag cruthú fostaíocht breise ins na Gaeltachtaí agus i gcomhlachtaí atá ag feidhmiú trí 

Ghaeilge. Chun tacú le comhlachtaí a ngnóthaí a fhorbairt agus díriú ar 

chomhléiriúcháin idirnáisiúnta, cuireadh an Ciste Maoinithe Ceilteach ar bun, i 

gcomhpháirt le S4C, BBC Alba agus an ILBF. Seoladh Scéim Forbartha Oiliúna i 

gcomhpháirt le ÚnaG chun cur le líon na ndaoine oilte le Gaeilge, i réimsí sainscile faoi 

leith san earnáil. 

Tá an earnáil neamhspleách craolacháin raidió ag soláthar réimse leathan de chláir 

agus ábhair i nGaeilge thar 25 stáisiún raidió tráchtála agus pobail ar fud na tíre – tá 

gach eolas ar na stáisiúin seo agus sceideal na gclár Gaeilge/dátheangach ar fáil ón 

suíomh tairsí www.aerthonnta.ie le tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá 

grúpa stiúrtha tras-eagraíochtúil curtha ar bun ag Údarás Craolacháin na hÉireann i 

gcomhar le Foras na Gaeilge chun úsáid na Gaeilge sna meáin chraoltóireachta a 

mhéadú, agus foilsíodh tuarascáil ar thaighde a choimisiúnaigh an grúpa, ‘Taighde faoi 

Úsáid na Gaeilge ar an Raidió’. Ina theannta sin, cuireann Foras na Gaeilge maoiniú 

tacaíochta de bhreis agus €450,000 ar fáil go bliantúil do dhá stáisiún raidió pobail le 

ceadúnas craoltóireachta lán-Ghaeilge, Raidió na Life i mBaile Átha Cliath agus Raidió 

Fáilte i mBéal Feirste, chun seirbhís raidió uileghabhálach a sholáthar mar aon le 

hoiliúint craoltóireachta trí Ghaeilge. 

  

https://www.aerthonnta.ie/
https://audioresearchcentre.wordpress.com/research/
https://audioresearchcentre.wordpress.com/research/
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Léargas ar an Dul Chun Cinn 

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018 10 6 3 1 

2018-2019 1  1  
2018-2020 2  1 1 
2018-2021 2  2  
2018-2022 32  32  

2019 3  1 2 
IOMLAN 50 6 40 4 
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Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht 

DIGITEACH 

Uimhir 5.1 Foilseofar Plean Digiteach don Ghaeilge. 

Stádas  Moill leis  

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RCOG, CnaT, OCBÁC 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Dréacht phlean ullmhaithe ag CnaT agus OCBÁC agus le foilsiú i 
ráithe 1 2020.  

 

Uimhir 5.2 Leanfar le forbairt a dhéanamh ar shraith podchraoltaí dírithe ar 

an éisteacht dhigiteach ar líne a chothú in Éirinn agus go 

hidirnáisiúnta. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuireadh tús leis an gcéad sraith podchraoltaí tiomnaithe Gaeilge i 
samhradh 2017. Tá 100 clár craolta ag Beo ar Éigean RTÉ go dtí seo. 
D'fhreastail na láithreoirí ar imeachtaí mar Electric Picnic, Fleadh 
Cheoil na hÉireann agus ar Oireachtas na Gaeilge chun an branda a 
chur chun cinn. https://www.rte.ie/gaeilge/ 

 

Uimhir 5.3 Cuirfear córas nascleanúna Gaeilge ar fáil leis an gcéad leagan eile 

den seinnteoir RTÉ Player ar ardáin de chuid RTÉ. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá córas nascleanúna Gaeilge ar fáil anois ar an seinnteoir RTÉ 
Player. https://www.rte.ie/player/ 

 

Uimhir 5.4 Cruthófar spás sainiúil Gaeilge ar éileamh ar sheinnteoir nua RTÉ 

Player, ina mbeidh ábhar reatha agus ábhar cartlainne feiceálach. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá breis is 160 uair d’ábhar Gaeilge ar fáil ar an RTÉ Player faoi 
láthair ar féidir féachaint air am ar bith agus in áit ar bith. Tá ábhar 
RTÉ agus TG4 le fáil ann agus déantar uasdátú ar an ábhar go minic. 
Tá meascán de gach seánra le fáil agus ábhar comhaimseartha agus 
cartlainne i gceist. Tá beartaithe cur leis an líon uaireanta sin de réir 
a chéile. 

 

  

https://www.rte.ie/gaeilge/
https://www.rte.ie/player/
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Uimhir 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 thras-scríobh agus arna 

nascadh le hábhar fuaime agus foclóra ar líne. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht RTÉ, OU 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá suas le 850,000 focal tras-scríofa as Cartlann RTÉ Raidió na 
Gaeltachta agus ar fáil d’Ollscoil Uladh. Tá an chuid is mó den ábhar 
sin i gcanúint Chúige Uladh (700,000 focal) agus an chuid eile sna 
canúintí eile (150,000 focal).  

Tá go leor oibre déanta in Ollscoil Uladh ar an mbogearra a 
theastaíonn agus tá an obair fhorbartha sin ar siúl go leanúnach acu. 
Baintear úsáid as an bpacáiste foghlama ar an idirlíon mar áis 
theagaisc i ranganna atá san ollscoil faoi láthair, ach tá sé ar fáil don 
phobal chomh maith.  

Is ábhar raidió ó RnaG den chuid is mó atá curtha ar an suíomh go 
dtí seo, ach tá roinnt beag píosaí teilifíse curtha in airde. Tá sé i 
gceist cur leis sin agus úsáid a bhaint as ábhar eile de chuid RTÉ ach 
na socruithe cuí a bheith déanta. 

Tá Ollscoil Uladh ag díriú ar an togra seo faoi láthair mar chuid den 
tionscadal Eorpach COOL (www.languages.dk/cool), a leanfaidh ar 
aghaidh go dtí mí Mheán Fómhair 2021. 

Tá suas le 150 mír fuaime ar an suíomh ag an bpointe seo agus obair 
mhór le déanamh fós le cur leis sin.  

Tá aonaid shamplacha ar fáil cheana féin ar 
http://multidict.net/clilstore/agus tá sé i gceist ag Ollscoil Uladh a 
bheith ag cur go suntasach leis an méid sin ar bhonn céimneach. 

Féach thíos roinnt samplaí atá ar an suíomh: 

1. http://multidict.net/cs/6043 Fadhb le bruscar ar Thrá Phort 
Arthur i nGaoth Dobhair 

2.  http://multidict.net/cs/6160 Agallamh faoi Otharlann Leitir 
Ceanainn  

3.  http://multidict.net/cs/4536 Barney Bunion - Agallamh leis an 
léiritheoir Hugh Mac Fhionnlaoich  

4.  http://multidict.net/cs/7712 Cosán Ros a’ Mhíl  

5.  http://multidict.net/cs/7694 Cúrsa Oiliúna Phléaráca 

Chun féachaint chuige go mbainfear leas as an ábhar foghlama seo, 
ceapfaidh Ollscoil Uladh straitéis phoiblíochta le tacaíocht ó RTÉ 
chun aird a tharraingt ar na háiseanna d’fhoghlaimeoirí, cibé áit a 
bhfuil siad ar domhain.  

 

http://www.languages.dk/cool
http://multidict.net/clilstore/
http://multidict.net/cs/6043
http://multidict.net/cs/6160
http://multidict.net/cs/4536
http://multidict.net/cs/7712
http://multidict.net/cs/7694
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht CnaG, OÉG, LN 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Deontas ceadaithe do Chonradh na Gaeilge don tionscadail 
Cartlann Athbheochan na Gaeilge don tréimhse 2019-2020. Tá 
ábhar cartlainne curtha i dtaisce ag Conradh na Gaeilge in Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh agus tá an Ollscoil ag déanamh infheistíochta 
suntasaí chun an t-ábhar seo a chatalógú, a dhigitiú agus a chur ar 
fáil don phobal. 

 

Uimhir 5.7 Ag tógáil ar obair www.dúchas.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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Deontas ceadaithe do Chonradh na Gaeilge don tionscadail 
Cartlann Athbheochan na Gaeilge don tréimhse 2019-2020. 
Tionscadal eile á mheas i láthair na huaire. 

 

Uimhir 5.8 Déanfaidh RTÉ tionscadal maidir le haip dhigiteach Ghaeilge faoi 

leith a fhorbairt a bheidh dírithe ar leanaí. 

Stádas  Moill Leis 

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Níl ach aip amháin ag RTÉ do leanaí faoi láthair. Bíonn ábhar 
as Béarla agus as Gaeilge le fáil ar an aip sin.  

 Tá iniúchadh ar bun faoi láthair ar an méid a chuireann RTÉ 
ar fáil do leanaí ar chórais dhigiteacha RTÉ.  

 Beidh níos mó eolais ar fáil i dtaobh aipe, nuair a bheidh 
toradh ar an iniúchadh críochnaithe ag deireadh na chéad 
ráithe den bhliain 2020.  

  

  

https://douglashydeorgga.wordpress.com/cartlann-athbheochan-na-gaeilge/
http://www.d%C3%BAchas.ie/
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TEILIFÍS 

Uimhir 5.9 Déanfaidh TG4 fónamh ar bhealach níos fearr don lucht féachana 

Gaeilge agus tacófar leis na pobail a labhraíonn Gaeilge. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Rinne TG4 coimisiúnú ar shraitheanna faoi leith i rith na 
bliana dírithe ar an croí lucht féachana Gaeilge, ina measc 
'Bádóirí' agus 'Bailte' don phríomh sceideal; Déanadh Beo 
chraoladh ar chluichí CLG ó chumainn Ghaeltachta agus 
déanadh craoladh cuimsitheach ó Oireachtas na Samhna i 
gCill Airne. 

 Chuir TG4 dlús le coimisiúnú ar ábhar nua do pháistí, as ar 
eascair sraitheanna nua do Cúla4, macasamhail 'Is Mise'; ‘Ár 
gClub’ agus ‘Lá le Mamó / Daideo’. 

 Sheol TG4 Aip ‘Molscéal’ ag Oireachtas na Samhna 2018, 
mol físe a léiríonn scéalta pobail éagsúla na Gaeilge (tá Aip 
IOS agus Android ar fáil freisin). 

 

Uimhir 5.10 Déanfaidh TG4 bonneagar digiteach Gaeilge a sholáthar do 

sheirbhísí́ foghlama, faisnéise agus cultúir. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Lean Seinnteoir TG4 ag cur ábhar Gaeilge ar fáil don phobal 
féachana ar fud an domhain. 

 Mar chuid den chomhpháirtíocht idir TG4 agus RTE, 
tosaíodh ag cur cuid de chláir TG4 ar fáil ar sheinnteoir RTE ó 
thús 2019. 

 Seoladh dhá ardán nua digiteach, Molscéal & Bloc ag léiriú 
ábhar gearr-fhoirm ar na Meáin Shóisialta. 

 Rinneadh forbairt ar shuíomh TG4 Foghlaim i gcomhpháirt le 
COGG le hábhar físe oiriúnach do dhaltaí Ardteiste & 
Teastais Sóisir a chur ar fáil. 

 Déanadh uasdátú ar Aip Cúla4 le hábhar cláir agus cluichí do 
pháistí a bheith ar fáil ar an Aip. 

 

  

https://molsceal.ie/
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Seoladh an scéim Cine4 ag coimisiúnú fad-saothair scannán 
as Gaeilge. Déanfar 2 scannán a mhaoiniú gach bliain ar 
feadh 4 bliana faoin scéim seo. Taispeánadh an chéad 
scannán FINKY ag ócáid ag Fleadh Scannán na Gaillimhe 
2019. 

 Déanadh togra nua ILDÁNA a rith i gcomhar leis an 
gComhairle Ealaíona agus Údarás Craolacháin na hÉireann le 
fad scannáin faisnéise Gaeilge ar na healaíona a thionscnú. 
Taispeánadh an clár CUMAR ag an bhFleadh Scannán i 
nGaillimh. 

 Léiríodh séasúr eile den sraith Léirmheas Leabhar, eagrán go 
míosúil, á láithriú ag Tristan Rosenstock  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCGAC, TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Tá bunús láidir faoin earnáil neamhspleách léirithe ins na 
réigiúin ag TG4, le conarthaí ollsoláthar clár déanta le 
comhlachtaí atá lonnaithe sa Rinn, i gConamara agus i 
gCiarraí.  

 Déanadh taifead ar fad scannáin Ghaeilge mar FINKY, 
ARACHT agus Mo Ghrá Buan i gceantair Ghaeltachta le linn 
na bliana.  

 Bunaíodh an Ciste Maoinithe Ceilteach, i gcomhpháirt le 
S4C, BBC Alba agus ILBF le tacú le comhlachtaí díriú ar 
chomhléiriúcháin idirnáisiúnta.  

 

Uimhir 5.13 Leanfaidh TG4 ag cur fostaíocht dhíreach ar fáil do breis is 80 ball 
foirne ardcháilithe, ar cainteoirí Gaeilge iad, ina cheanncheathrú i 
nGaeltacht Chonamara. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCGAC, TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá 80 duine fostaithe le TG4 sa Cheannáras i mBaile na hAbhann. 
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Uimhir 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 tríú 
leibhéal – OÉG, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, Institiúid 
Teicneolaíochta na GaillimheMhaigh Eo agus Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCGAC, TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Déanadh Scéim Forbartha Oiliúna a thionscnú idir TG4 agus 
Údarás na Gaeltachta le taithí agus oiliúint a chuir ar thallann nua 
le Gaeilge san earnáil. Beidh 10 fostaithe ar feadh tréimhse bliana 
i gcomhlachtaí léirithe éagsúla ag foghlaim a gceird. Beidh gné 
oiliúna na scéime seo á rith ag GMIT, i gcomhar le Gréasán na 
Meán agus ScreenSkills Ireland 

 Cuirtear tacaíocht ar fáil do cheathrar oiliúnaí gach bliain tríd Clár 
Taithí Oibre do chéimithe a ritheann TG4. 

 

Uimhir 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. 
 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Cuirtear fotheidil Bhéarla ar fáil ar formhór na gclár Gaeilge i 
sceideal TG4. 

 Cuirtear fotheidil Ghaeilge ar fáil ar 'Ros na Rún' agus ar 
chuid de chláir na ngasúr. 

 Tá fotheidil roghnaitheach ar sheinnteoir TG4 (dóibh siúd ar 
mian leo roghnú na fotheidil a chasadh dó).  

 Craoltar Ros na Rún gach Máirt & Déardaoin ag 8:30 gan 
fotheidil ar an scáileán.  

 

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

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCGAC, RTÉ, TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá RTÉ ag obair air seo ar bhonn leanúnach. Soláthraíonn RTÉ 365 
uair an chloig d'ábhar do TG4. Cuireann RTÉ seirbhís Nuachta 
laethúil ar fáil, chomh maith le clár Chúrsaí Reatha seachtainiúil. I 
dtaca leis seo tugann RTÉ cúnamh airgid i leith léiriú an sobal 
dhráma seachtainiúil, Ros na Rún. Cuireann RTÉ cláir 
shiamsaíochta, cláir chainte, cláir spóirt agus cláir a bhaineann leis 
an gCartlann ar fáil chomh maith. 
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RAIDIÓ 

Uimhir 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. 
 

Stádas  Moill Leis 

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht RTÉ, OU 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Níl dul chun cinn suntasach déanta ag RTÉ Radio 1 leis an ngníomh 
áirithe seo.  

 

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

Stádas  Idir Lámha  

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RTÉ, CNÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Bunaíodh an Seinnteoir Raidió in 2016. Tá sé i gceist ag RTÉ níos mó 
taighde a dhéanamh go luath chun féidearthachtaí forbartha a 
mheas agus na feabhsúcháin theicniúla seo a leanas a iniúchadh: 

 Leagan amach iomlán nua a dhéanamh ar an gcomhéadan 
chomh maith le lógónna timpealláin agus lógónna 
cearnógacha stáisiún nua a chruthú. 

 Podchraoltaí a chur i láthair ar bhealach níos fearr. 
 Comhéadain Apple CarPlay agus Android Auto níos fearr. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht CnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú curtha ar fáil do Raidió Rí-Rá do 2019. Bhuaigh Raidió Rí-
Rá duais €10,000 ag Gradam an Chrannchuir Náisiúnta do Dhea-
Chúiseanna in 2018. 
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NUACHT 

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

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá suíomh idirlín cuimsitheach Gaeilge ag RTÉ anois atáthar á 
fhorbairt agus á athrú go leanúnach chun freastal ar riachtanais an 
lucht féachana. Tá Comhordaitheoir Digiteach Gaeilge i bhfeighil ar 
an ábhar go léir a léiriú i bhfoirm atá mealltach agus tarraingteach 
do lucht léite an tsuímh. In 2018, bhí 250,000 duine (úsáideoirí 
uathúla) ag úsáid an tsuímh. https://www.rte.ie/gaeilge/ 

 

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

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá ailt i nGaeilge le fáil ar www.rte.ie a chuimsíonn réimse seánraí 
agus ábhair gach lá. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Chuir Foras na Gaeilge tacaíocht deontais ar fáil do Raidió na Life 
agus do 3 fhoilseachán: 

 Scéim Nuachtán Ar Líne: www.tuairisc.ie; 
 Scéim Iris Ghaeilge: Comhar (ar díol i bhfoirm chóip chrua 

agus ar fáil go leictreonach fosta);  
 Scéim Iris Stílmhaireachtála: www.NÓS.ie,  

Le linn na tréimhse tuairiscithe chuir Raidió na Life sceideal iomlán 
laethúil clár ar fáil (21 uair a chloig gach lá - Luan go Déardaoin) 
agus 24 uair a chloig - Aoine go Domhnach). Chuir Raidió na Life 
deiseanna oiliúna agus deiseanna do shaorálaithe ar fáil do 100-150 
craoltóir/saorálaí le linn na tréimhse tuairiscithe.  

Rinneadh craoladh seachtrach ón Oireachtas:  

 Oireachtas na Samhna (3 chlár beo ón bhféile)  
 Gradaim Chumarsáide an Oireachtais  
 Féile na Gealaí; sraith de chláir le scoláirí i dTeach na Gaeilge 

mar chuid de scéim Bhord na Gaeilge COBÁC; An Puball 
Gaeilge ag an bPicnic Aibhléiseach & Oíche Chultúir  

https://www.rte.ie/gaeilge/
https://www.rte.ie/gaeilge/
http://www.rt%C3%A9.ie/
http://www.rte.ie/
http://www.tuairisc.ie/
http://www.n%C3%B3s.ie/
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Tá grúpa stiúrtha tras-eagraíochtúil curtha ar bun ag Údarás 
Craolacháin na hÉireann i gcomhar le Foras na Gaeilge chun úsáid 
na Gaeilge sna meáin chraoltóireachta a mhéadú, agus foilsíodh 
tuarascáil ar thaighde a choimisiúnaigh an grúpa, 
https://audioresearchcentre.wordpress.com/research/ 

 

TEICNEOLAÍOCHT 

Uimhir 5.23 Déanfar Meitheal Smaointeoireachta a bhunú maidir le húsáid na 

teicneolaíochta i dteagasc na Gaeilge. 

Stádas  Déanta  

Amscála 2018  

Ceanneagraíocht RCOG, COGG, GO, FnaG, CnaT 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tionóladh an chéad chruinniú den mheitheal (Márta 2019). 
Aontaíodh téarmaí tagartha, agus tá tuairimí agus moltaí á 
dtarraingt le chéile agus déanfar dréacht plé pháipéir a fhoilsiú in 
am trátha. 

 

Uimhir 5.24 Cruthófar leagan Gaeilge den tseirbhís Saorview, lena mbeifear in 

ann an córas a úsáid as Gaeilge. 

Stádas  Déanta  

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá leagan Gaeilge den suíomh Saorview le fáil anois agus is féidir an 
Ghaeilge a roghnú mar theanga úsáide ar Saorview Connect. 

 

Uimhir 5.25 Maidir le www.abair.ie, déanfar taighde agus forbairt ar chórais 

sintéise glórtha chun réimse leathan de chanúintí a chur ar fáil. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018-2020 

Ceanneagraíocht CnaT, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú ceadaithe do CnaT sa tréimhse ar mhaithe leis an gcóras 
seo a fhorbairt tuilleadh. Tá uasghrádú á dhéanamh ar na guthanna 
sintéiseacha; ag ullmhú corpais agus ag tógáil glór pháiste.  
 
Feidhmchláir: Táthar ag obair ar chláir chun teicneolaíocht a chur in 
úsáid do theagasc na Gaeilge. 
 
Tús le córas aithint-cainte don Ghaeilge: Tá tús curtha chomh 
maith le bailiúchán corpais chun go mbeifear in ann na córais seo a 
thógáil. Tá sé beartaithe ag CnaT agus TG4 go mbeidh comhoibriú 
eatarthu chun úsáid a bhaint as aithint-chainte leis an ‘TG4 Player’  
 
Aip Abair.ie: Tá an aip Abair.ie le bheith forbartha in 2019 

 

https://audioresearchcentre.wordpress.com/research/
https://www.saorview.ie/en/help/connect
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Uimhir 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. 

Stádas  Moill Leis 

Amscála 2018-2020 

Ceanneagraíocht CnaT, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú ceadaithe do CnaT ar mhaithe leis an tionscadal seo a 
fhorbairt. Bhí deacrachtaí ann teacht ar dhuine leis na cáilíochtaí 
cuí chun tabhairt faoin obair agus táthar ag féachaint anois ar 
féidearthachtaí eile chun spriocanna an tionscadail a bhaint amach. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht OCBÁC, CIC, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú curtha ar fáil do OCBÁC in 2019. Cuireadh 8 
mbeathaisnéis nuascríofa leis an mBunachar Náisiúnta 
Beathaisnéisí Gaeilge, le deireanas. Cuireadh díolaim nua ‘Na 
bailitheoirí béaloidis’ leis an suíomh ag tús na bliana 2019. 
 
Féach www.ainm.ie  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, OCBÁC 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú curtha ar fáil do OCBÁC in 2019. Tá Meitheal Logainm.ie 
ag dul ó neart go neart ó seoladh an suíomh i mí Aibreáin 2016. Tá 
40,976 taifead agus 187 taifead fuaime cruthaithe go dtí seo ag na 
294 úsáideoir aonair atá cláraithe leis an suíomh. 
 
Féach www.logainm.ie  

 

  

http://www.ainm.ie/
http://www.logainm.ie/
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Uimhir 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 Phríomhbhailiúchán 

Lamhscríbhinní a dhigitiú agus a fhoilsiú ar líne ar www.duchas.ie. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht OCBÁC, COBÁC, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Táthar ag díriú ar a thuilleadh ábhar ón bPríomhbhailiúchán a 
réiteach is a fhoilsiú, ar réiteach ábhair fuaime don fhoilsiú agus ar 
fhorbairt na Meithle in 2019. Tá maoiniú ceadaithe thar tréimhse trí 
bliana (2019-2021).  
 
Seolfar taispeántas ar líne de shaothar an ghrianghrafadóra 
iomráitigh Tomás Ó Muircheartaigh ag Oireachtas na Samhna 
2019. 
 

Féach www.duchas.ie  
 

Uimhir 5.30 Maidir le Gaeltech in OCBÁC, tacóidh RCOG le clár taighde maidir 

le Próiseáil Teanga Nádúrtha na Gaeilge a chur i gcrích. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018-2021 

Ceanneagraíocht OCBÁC, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú ceadaithe do OCBÁC ar mhaithe leis an gclár taighde seo. 
Mar thoradh ar an tionscadal seo, beidh taighdeoirí agus 
teicneolaithe oilte ar fáil a bheidh de chumas iontu leanúint ar 
aghaidh le tuilleadh taighde agus forbartha ó thaobh 
theicneolaíocht na Gaeilge amach anseo.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht CI, RCOG, COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

COGG 
Tá an tionscadal tagtha chun deiridh cé nár baineadh amach na 
spriocanna uile. 
 
Tionscnamh é Edcite As Gaeilge arna mhaoiniú ag an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag an gComhairle um Oideachas 
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), chun banc d’acmhainní 
digiteacha Éireannacha a roinnt le múinteoirí. 
 

http://www.duchas.ie/
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Faoi bhainistiú Camara Ireland agus Edcite, d'fhorbair an 
tionscnamh seo 200 tasc digiteach is féidir a úsáid sa seomra ranga 
chomh maith le dhá ardán oideachais aistrithe: Edcite.com agus 
ionsamhlúcháin eolaíochta PhET isteach sa Ghaeilge. Seoladh an 
suíomh in 2018. 
 
Is féidir le gach múinteoir rochtain a fháil ar an ábhar a cruthaíodh 
agus ar an ardán aistrithe ag: www.edcite.com. Tá na 
hionsamhlúcháin eolaíochta PhET aistrithe ar fáil mar 
ghníomhaíochtaí neamhspleácha ag: 
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/ga.  

 

 

Uimhir 5.32 Maidir le Clár TechSpace, déanfar forbairtí leanúnacha ar an togra 

ar mhaithe lena chur ar fáil go náisiúnta. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht CI, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuireadh an Clár TechSpace i bhfeidhm go náisiúnta. Tá maoiniú 
bliantúil curtha ar fáil ag RCOG don chlár seo ó 2015 i leith. 
Ceadaíodh maoiniú don togra seo do 2019 agus maoiniú don ócáid 
Tech Féile mar chuid dó seo. Ghlac ós cionn 4,500 duine óg agus 90 
oideachasóir páirt sa chlár le linn na bliana. 
 
Féach https://techspace.ie/?lang=ga  

 

Uimhir 5.33 Maidir le Tech Féile, déanfar féile bunaithe ar theicneolaíocht na 

Gaeilge a bhunú do scoláirí meánscoile. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht CI, RCOG, TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Féile bunaithe in 2018 agus reáchtáladh ócáid TechFéile don dara 
huair i nGaillimh ar an 14 Márta 2019. Is leagan Gaeilge é TechFéile 
don ócáid Creative Tech Fest atá ar súil le roinnt blianta anuas ag 
TechSpace. Ghlac 225 duine óg páirt ann as 19 institiúid idir 
scoileanna agus eagraíochtaí óige. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht OCBÁC, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Rinneadh é seo a sheoladh in 2018. Os cionn 45,000 úsáideoir ó 136 
tír go dtí seo.  

 

  

https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/ga
https://techspace.ie/?lang=ga
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Uimhir 5.35 Maidir le cúrsaí ríomhaistriúcháin, leanfar le forbairtí ar chórais 

ríomhaistriúcháin, ar mhaithe le caighdeán seirbhísí i nGaeilge a 

fheabhsú. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, OCBÁC 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Mar chuid de thionscadal ELRI, seoladh stór digiteach náisiúnta nua 
do shonraí teanga i mí na Bealtaine 2019. Tá sé i gceist go gcuirfidh 
an stór nua, ar a dtugtar ‘an Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta’ 
(NRS), feabhas le cúrsaí ríomhaistriúcháin d’fhorais phoiblí in Éirinn 
agus ar fud na hEorpa. Is é an Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta an 
chéad ardán lárnach chun sonraí teanga dátheangacha a roinnt ar 
fud na tíre. 
 
Féach https://elri.dcu.ie/ga-ie/  

 

Uimhir 5.36 Maidir le Comhordú Acmhainní na dTeangacha Eorpacha (ELRC), 

tacóidh an Coimisiún Eorpach leis an RCOG 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, OCBÁC, ASACE, Comhlachtaí ábhartha poiblí 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Obair leanúnach ar bun faoin tionscadal seo chun acmhainní teanga 
a bhailiú ar mhaithe le hardán aistriúcháin uathoibríoch a fhorbairt 
don Ghaeilge.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht OMN, RCOG, COGG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Iarratas ar dheontas do 2019/20 déanta leis an RCOG. 11,800 
úsáideoirí agus cuairt déanta ar 83 leathanach rud a sháraigh an 
sprioc a bhí leagtha amach acu do 2018.  
 
Féach http://vifax.maynoothuniversity.ie/  

 

  

https://elri.dcu.ie/ga-ie/
http://vifax.maynoothuniversity.ie/
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht FOÉC, RCOG, RGET, CF, CnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Seoladh os cionn 11,000 tvuít ó 102 tír thar tréimhse 5 lá i mí 
Feabhra 2019. 

OIDEACHAS 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht OÉG, RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Thug RTÉ agus OÉ, Gaillimh an chéad bhliain dá gclár 
comhpháirtíochta MA chun críche i mí an Mheithimh 2019. Leanfar 
den chomhpháirtíocht seo a fhorbairt agus a neartú le haghaidh 
2019/2020. Beidh RTÉ ag cur socrúchán oibre chomh maith le 
meantóireacht ar fáil do na mic léinn MA ar fad i saoráidí RTÉ i 
nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath. Gheobhaidh na mic léinn 
oiliúint phraiticiúil sna réimsí seo a leanas - Nuacht, Teilifís, Raidió 
agus Digiteach. 

CORPARÁIDEACH 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RTÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá láithreacht RTÉ ag méadú ar fud gach ardán meán sóisialta Gaeilge 
- ar Twitter, Facebook, agus Instagram. 
 
Twitter: https://twitter.com/rte 
Facebook: https://www.facebook.com/ExploreRTE/ 
Instagram: https://www.instagram.com/explorerte/ 
 
Samplaí  
Gaillimh 2020 
https://twitter.com/i/web/status/1176963333351542784 
https://www.facebook.com/ExploreRTE/videos/575152703256949/ 
https://www.instagram.com/p/B2kRhXUleK7/ 

https://twitter.com/rte
https://www.facebook.com/ExploreRTE/
https://www.instagram.com/explorerte/
https://twitter.com/i/web/status/1176963333351542784
https://www.facebook.com/ExploreRTE/videos/575152703256949/
https://www.instagram.com/p/B2kRhXUleK7/
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NA hEALAÍONA 

Uimhir 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 iarbhunscoile. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht CS, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú curtha ar fáil dó seo in 2019. 45 dráma léirithe thar 6 lá ag 
an bhféile náisiúnta san Muileann gCearr. Forbraíonn na gasúir a 
gcuid scileanna urlabhraíochta agus spreagann na drámaí 
féinmhuinín i measc an aosa óig.  

 

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

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht AnT, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú curtha ar fáil don Taibhdhearc chun a bplean gnó a chur i 
gcrích in 2019. 
Maoiniú curtha ar fáil in 2019. 45 dráma léirithe thar 6 lá ag an 
fhéile náisiúnta sa Mhuileann gCearr. Forbraíonn na gasúir a gcuid 
scileanna urlabhraíochta agus spreagann na drámaí féinmhuinín i 
measc an aosa óig. 

 

Uimhir 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. 

 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Leanfar leis an tacaíocht d’fhéilte áitiúla, do chompántais 
drámaíochta, d’fhoilsitheoirí agus do thionscadail litríochta. 
 
Le linn na tréimhse chuir Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil do 53 féile, 

17 compántas drámaíochta, 15 foilsitheoir agus do 12 tionscadal 

litríochta. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Bhí díolachán ÁIS go dtí deireadh Meithimh (2019) 15.8% níos airde 
ná an tréimhse céanna in 2018. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht CnaG, RCOG, RGET 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuireadh 3 scéim phíolótach ar bun faoin scéim seo in 2018, san 
Astráil, sa Nua-Shéalainn agus sa Bhreatain. Ceadaíodh deontas 
don bhliain acadúil 2018/2019 chun leanúint leis an tionscadal seo. 

 

Uimhir 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 nealaíon 

Gaeilge agus Gaeltachta, mar aon le réimsí de Chlár Éire Ildánach a 

fheidhmiú, mar a bhaineann leis an nGaeilge. 

Stádas  Idir Lámha  

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, CE, EnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Maoiniú do chlár forbartha Ealaín na Gaeltachta 2019 
ceadaithe ag ÚnaG agus an Chomhairle Ealaíon. 

 Maoiniú faoi leith ceadaithe ag RCOG d’Ealaín na Gaeltachta 
chun clár oibre faoi leith a sheachadadh le linn scoilbhliain 
2018/19 ar leas an phróisis pleanála teanga agus an Pholasaí 
don Oideachas Gaeltachta. 

 Maoiniú reatha aonuaire ceadaithe ag RCOG in 2018 
d’Amharclann Ghaoth Dobhair, An Crannóg i gCo. Dhún na 
nGall agus Amharclann Chois Fharraige i nGaillimh chun 
cabhrú le forbairt na n-ealaíon teangalárnaithe sa Ghaeltacht 
a chothú tuilleadh. 

 An Roinn ag scrúdú na bhféidearthachtaí chun clár oibre 3 
bliana a aontú le hEalaín na Gaeltachta. 
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Uimhir 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. 

 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, CE, EnaG, FnaG, OnaG, RCGAC, TG4 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Bunaíodh coiste stiúrtha in 2018 - faoi chathaoirleacht na 
RCOG, chun an méid a bhí molta sa straitéis faoin ábhar a 
bhrú chun cinn. Ar an gcoiste tá ionadaíocht ón Roinn féin, 
Údarás na Gaeltachta, Foras na Gaeilge, TG4, an Chomhairle 
Ealaíon agus Ealaín na Gaeltachta (a fheidhmíonn faoi scáth 
an Údaráis). 

 Ar mhaithe le hoibriú i dtreo straitéis do na healaíona 
teangabhunaithe a ullmhú le fís shoiléir ann agus ina leagtar 
amach gníomhartha sonracha chun an fhís sin a fhíorú, chuir 
an coiste rompu na tascanna seo a dhéanamh: 

 
o Iniúchadh cuimsitheach ar a bhfuil ann faoi láthair – na 

heagraíochtaí éagsúla atá ag feidhmiú san fhearann seo 
agus an rochtain agus na seirbhísí atá ar fáil don phobal. 

o Iniúchadh ar na deiseanna oideachais, oiliúna agus 
forbartha (ón réamhscolaíocht go dtí an leibhéal 
iarchéime agus aosoideachais) atá ar fáil i réimse na n-
ealaíon teangabhunaithe. 

o Measúnú ar thionchar eacnamaíoch, sóisialta agus teanga 
na n-ealaíon teangabhunaithe bunaithe ar na foinsí atá 
ann cheana. 

o Iniúchadh ar na foinsí maoinithe reatha agus féideartha 
atá ar fáil do na healaíona teangabhunaithe. 

o Comhairliúchán leathan leis na páirtithe leasmhara uile, 
cleachtóirí sa réimse san áireamh agus leis an bpobal 
(daoine óga san áireamh). 

o Gníomhartha sonracha - le hamlíne, struchtúr feidhme 
agus costas measta ag gabháil leo a rianú i dtreo moltaí a 
chur faoi bhráid an Aire Stáit don Ghaeilge, don 
Ghaeltacht agus do na hOileáin le faomhadh.  
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Chun cabhrú leis an obair agus tar éis d’Ealaín na Gaeltachta (ar 
iarratas na RCOG/an choiste) tairiscintí a lorg ina leith, ceapadh 
Ollscoil Luimnigh i gcomhpháirt le Coláiste Mhuire Gan Smál i 
samhradh 2019 chun an straitéis do na healaíona teangabhunaithe 
a chur i dtoll a chéile. Is í an RCOG a sheasfaidh an costas ina leith i 
gcomhar leis an gclár Éire Ildánach. Mar chéad chéim den phróiseas 
chun an straitéis a ullmhú tabharfar faoi phróiseas comhairliúcháin 
poiblí.  
 
Ina theannta sin agus mar chuid de chlár oibre faoi leith a d’aontaigh 
an RCOG/Éire Ildánach leis an eagraíocht aontaíodh go n-eagródh 
Ealaín na Gaeltachta comhdháil faoi 
dhrámaíocht/amharclannaíocht i gcomhar le páirtithe leasmhara 
eile. Tá an obair ullmhúcháin ar bun ina leith. 
 
Tugann TG4 tacaíocht phoiblíochta do thograí Ealaíne Gaeilge ar 
ardáin craolta an chainéil. 
 

 

Uimhir 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 RCOG. 

 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG, CE, EnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuireann RCOG cúnamh ar fáil ar bhonn leanúnach faoin gClár 
Tacaíochtaí Pobail agus Teanga do choistí agus eagraíochtaí pobail 
sa Ghaeltacht chun cumasú dóibh uirlisí ceoil, trealamh 
scannánaíochta agus fuaime a cheannach.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, EnaG, TnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Socruithe déanta ag RCOG i mí Aibreán 2019 i gcomhar le 
hÉire Ildánach go gcruthóidh an eagraíocht “Fighting 
Words”, a oibríonn le daltaí scoile le forbairt a dhéanamh ar a 
scileanna scríbhneoireachta cruthaithí, mol réigiúnach 
scríbhneoireachta nua, trí mheán na Gaeilge i Ros Muc i 
nGaeltacht na Gaillimhe;  

 Maoiniú ceadaithe ag RCOG do ÚnaG le Clár na nEalaíon 
Dúchasacha a sheachadadh le linn scoilbhliain 2018/19 trí 
Ealaín na Gaeltachta.  
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 D'oibrigh TG4 i gcomhpháirt le Techspace chun ócáid 
TechFéile 2019 a eagrú - tionól bliantúil don aos óg a 
dhéanann ceiliúradh ar chruthaitheacht agus an 
teicneolaíocht. 

 Chraol TG4 an clár 'Lár Stáitse' beo ón Oireachtas, clár a 
thugann ardán do na daoine óga a ghlac páirt sna comórtais 
teanga bhunaithe. 

 

FÉILTE 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018-2021 

Ceanneagraíocht FnaG, OnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Aontaíodh buiséad agus clár oibre do 2019 le hOireachtas na 
Gaeilge i leith na réimse seo ar mhaithe le deiseanna úsáidte 
Gaeilge agus gréasáin úra do phobail labhartha Gaeilge a éascú ar 
fud na tíre. D’fhreastail suas le 10,000 duine ar mhórfhéile 
Oireachtas na Gaeilge i mí na Samhna 2018 le réimse leathan de 
bhuaic-imeachtaí ar nós Chorn Uí Riada, na Gradaim Chumarsáide 
agus Comórtas Damhsa ar an Sean-Nós. Ina theannta sin, d’eagraigh 
an cheanneagraíocht go leor deiseanna úsáidte Gaeilge eile ar 
bhonn réigiúnacha: 
 

 Oíche Nollag na mBan: 215 rannpháirtí thar 10 n-ócáid ar 
fud na tíre. 

 Na Gradaim Chumarsáide: eagraíodh searmanas bronnta le 
300 i láthair leis an 9 ngradam náisiúnta a bhronnadh ar 
bhuaiteoirí ó earnáil na meán craoltóireachta. 

 Gradaim Leabhair na Bliana 2018: ‘Oilithreacht Pinn’ le 
Liam Ó Muirthile a bhain Gradam Uí Shuilleabháin agus 
‘Bliain na nAmhrán’ le Tadhg Mac Dhonnagáin a bhain 
Gradam Réics Carló. 

 Páirtnéireacht déanta le himeachtaí / féilte eile ar nós 
Parkrun, Féile na Gealaí, Oíche Chultúir agus Féasta Sráide 
ar fud na tíre chun úsáid na Gaeilge a spreagadh. 

 Sean-Nós na Fearsaide. 
 Parkrun Abú.  
 Féastaí Sráide agus  
 An Fhéile Phan-Cheilteach tuilleadh eolais ar 

www.greasain.ie. 

http://www.greasain.ie/


Réimse Gnímh
Foclóirí6
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Réimse Gnímh 6: Foclóirí 

Réamhrá 

Foclóir Stairiúil na Gaeilge 

Tá Acadamh Ríoga na hÉireann (ARÉ) i mbun oibre ar an tionscadal a bhfuil sé mar 

chuspóir aige foclóir stairiúil don Nua Ghaeilge (1600-2000) a thiomsú, a 

thaispeánfaidh éabhlóid na teanga sa tréimhse sin. Tá sé ar cheann de na tionscadail 

taighde teanga is uaillmhianaí riamh san Eoraip. Is cuid luachmhar dár n-oidhreacht iad 

foclóirí na teanga agus tá deontas ceadaithe ag an Roinn don tionscadal seo don 

tréimhse 2020-2024. 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. Go dáta, seoladh Corpas Stairiúil na Gaeilge 1600–1926 ar líne agus tá 

breis agus 3 mhíle téacs agus oiread agus 19 milliún focal ann.  

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag tacú go leanúnach le hearnáil na 

foclóireachta agus na téarmaíochta. D’fhoilsigh Foras na Gaeilge an chéad leagan den 

Fhoclóir Nua Béarla Gaeilge ar www.focloir.ie sa bhliain 2013. Bhreathnaigh breis is 

dhá mhilliún úsáideoir ar shuíomh an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge, foclóir.ie, sa 

tréimhse bliana idir 1 Aibreán 2018 agus 31 Márta 2019. Sa tréimhse bliana seo 

breathnaíodh ar níos mó ná 25 milliún leathanach ar an suíomh.  

Tá Foras na Gaeilge i mbun oibre anois ar an tionscadal leis an Fhoclóir Nua Béarla 

Gaeilge a chur amach mar leabhar. Tionscadal an-dúshlánach é seo sa mhéid nár 

tiontaíodh foclóir ar líne ina leabhar roimhe seo. Beidh an foclóir clóite seo ar an gcéad 

fhoclóir clóite Béarla Gaeilge a foilsíodh ó 1959 nuair a foilsíodh Foclóir Béarla Gaeilge 

Thomáis de Bhaldraithe. Beidh an foclóir clóite nua ar fáil don scoilbhliain nua in 2020. 

Maidir le cúrsaí téarmaíochta, baineadh cloch mhíle amach i lár 2019 nuair a rinneadh 

an 100 milliúnú cuardach ar an mBunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ó 

cuireadh ar líne é sa bhliain 2005. Bíonn thart ar 50,000 cuairteoir in aghaidh na míosa 

ag an suíomh téarma.ie (níos lú i míonna an tsamhraidh, níos mó sna míonna eile). Is as 

oileán na hÉireann a thagann formhór na bhfiosruithe (thart ar 89%), agus fiosruithe ón 

mBreatain, ó thíortha eile an Aontais Eorpaigh, ó na Stáit Aontaithe, ó Cheanada agus 

ón Astráil go mór chun tosaigh freisin.  

Léargas ar an Dul Chun Cinn 

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018-2019 1 1   
2018-2021 2  2  
2018-2022 3  3  

2020 1  1  
IOMLÁN 7 1 6 0 
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Réimse Gnímh 6: Foclóirí 

FOCLÓIRÍ  

Uimhir 6.1 Foilseofar leagan clóite den Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge.  

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2020 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá obair leanúnach ar bonn agus an togra seo ar sprioc. 
https://www.focloir.ie/ga/index.html 

 

Uimhir 6.2 Leanfar leis an bpleanáil chuí chun foclóir Gaeilge-Gaeilge agus 

foclóir GaeilgeBéarla a fhorbairt. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Obair ar bun chun an plean seo a fhorbairt. Tá cás gnó maidir leis an 
bhfoclóireacht á ullmhú lena chur faoi bhráid na Ranna 
Coimircíochta (RCOG agus an Roinn Pobal i dTuaisceart Éireann) 
agus na Ranna Oideachais. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, ARÉ 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Obair ag dul ar aghaidh ar bhonn leanúnach. Seoladh Corpas 
Stairiúil na Gaeilge 1600-1926 ar líne, ina bhfuil breis agus 3 mhíle 
téacs agus oiread agus 19 milliún focal. Tá deontas ceadaithe don 
tionscadal seo don tréimhse 2020-20 
24.  

TÉARMAÍOCHT 

Uimhir 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 nua-aimseartha i nGaeilge 

a fhorbairt agus a scaipeadh’. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018-2021 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Soláthar suntasach de théarmaí úra faofa agus curtha ar fáil ar líne 
in 2018-2019 (7,500 in 2018). Béim ar théarmaí ón bhfoclóir nua 
Béarla-Gaeilge. Leagan nua den bhunachar agus comhéadan 
téarmaíochta deartha, agus leagan nua den suíomh www.tearma.ie 
seolta i Ráithe 1 2019. 

 

https://www.focloir.ie/ga/index.html
http://www.tearma.ie/
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Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018-2019 

Ceanneagraíocht RCOG, OCBÁC, RDCC 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Cuireadh an tionscadal seo i gcrích de réir mar a bhí beartaithe i mí 
Iúil 2019. Seoladh na téarmaí i mbunachar téarmaíochta Gaois. Tá 
athdhearadh le déanamh ar shuíomh gréasáin Gaois i Ráithe 3 2019 
agus mar chuid den athfhorbairt sin déanfar na bailiúcháin éagsúla 
téarmaíochta níos feiceálaí, bailiúchán Rialacha na nUaschúirteanna 
ina measc. Féach https://www.gaois.ie/ga/  

 

ACMHAINNÍ AR LÍNE 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018-2021 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Nuashonrú ar teanglann.ie beartaithe do Ráithe 3, 2019. 
Nuashonrú ar foclóir.ie beartaithe do Ráithe 1, 2020. Breis is dhá 
mhilliún úsáideoir ag foclóir.ie idir 1 Iúil 2018 agus 30 Meitheamh 
2019. Breis is 1.6 milliún úsáideoir ag https://www.teanglann.ie/ga/ 
sa tréimhse chéanna. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, OCBÁC 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

RCOG ag obair i dtaca le OCBÁC ar bhonn leanúnach maidir leis na 
tionscadail ELRC, ELRI agus an Tapadóir. Níl dul chun cinn déanta ó 
thaobh na Tapadóra de toisc nach bhfuil aistritheoir ag an Roinn 
faoi láthair ach tá an Roinn ag dul i mbun próiseas earcaíochta faoi 
láthair. 

 

  

https://www.gaois.ie/ga/
https://www.teanglann.ie/ga/


Réimse Gnímh
Reachtaíocht 
agus stádas
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Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas 

Réamhrá 

Nuair a cuireadh an Plean Gníomhaíochta le chéile, leagadh amach 3 mhórthogra ó 

thaobh na reachtaíochta de a bhí le cur i gcrích chun stádas na teanga a neartú sna 5 

bliana - 2018 go 2022. Is iad sin: 

1. Acht na Gaeltachta 2012 a fheidhmiú; 

2. Acht na dTeangacha Oifigiúla a leasú; agus 

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

Acht na Gaeltachta, 2012 
Déantar rianú beacht san Acht faoin bpróiseas pleanála teanga atá á chur i bhfeidhm ó 

2014 i leith. Tugtar léargas faoi Réimse Gnímh 2 den tuairisc seo ar an dul chun cinn atá 

déanta chun cúram a dhéanamh de chur i bhfeidhm an phróisis seo le linn na tréimhse 

tuairiscithe.  

Ina theannta sin tá léargas níos cuimsithí ar shuíomh idirlín na Roinne faoin bpróiseas 

trí chéile.  

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019  
Tá an-dul chun cinn déanta ar an mBille Teanga agus foilsíodh é i Nollaig 2019. Tá 

ábhar an Bhille fíor-chasta agus táthar ag iarraidh athdhéanamh suntasach a 

dhéanamh ar an mbealach a chuirtear seirbhísí Gaeilge ar fáil don phobal. Rinneadh 

comhairliúcháin le raon leathan de na heagraíochtaí stáit agus tá na moltaí sin tógtha 

san áireamh – tá an Bille Teanga i bhfad níos láidre dá bharr.  

Is é an aidhm is mó atá leis an mBille nua ná a chinntiú go leanfaidh an tAcht Teanga de 

bheith ina thacaíocht éifeachtach do gach duine ar mian leo seirbhísí d’ardchaighdeán i 

nGaeilge a fháil ón Stát. Tá sé mar chuspóir sa Bhille 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, agus, ag eascairt as seo, go 

mbeidh níos mó daoine le Gaeilge ar fáil sna heagrais Stáit. Chuige sin, tá i gceist coiste 

comhairleach úrnua a bhunú faoin mBille chun cuidiú leis an bpróiseas agus beidh ról 

lárnach ag an gcoiste seo mar choiste stiúrtha chun cur chuige comhordaithe a bheith 

againn chun a chinntiú go n-earcófar líon leordhóthanach pearsanra le Gaeilge chun 

seirbhísí Gaeilge a sholáthar don phobal. Beidh an coiste seo in ann taighde a 

choimisiúnú chun na tosaíochtaí is práinní a aimsiú san earnáil phoiblí ó thaobh na 

Gaeilge de. 

Dréacht-Rialacháin um Acht na dTeangacha Oifigiúla (Comhlachtaí 

Poiblí) 2003, 2019  
Tá na deacrachtaí atá ag daoine ar mian leo teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís 

Phoiblí trí mheán na Gaeilge, ach nár éirigh leo sin a dhéanamh, de bharr nár déanadh 

liosta na gcomhlachtaí poiblí atá ag teacht faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a 

https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/language-planning-process/
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nuashonrú ón mbliain 2006, tugtha ar aird go leanúnach ag an gCoimisinéir Teanga. Is 

cúis áthais mar sin go bhfuil dréacht-Rialacháin ullmhaithe, le cúnamh ó Oifig an Ard-

Aighne, tar éis comhairliúchán fada le ranna Rialtais agus le comhlachtaí poiblí 

eile. Cuirfidh na rialacháin sin ar chumas na RCOG liosta na gcomhlachtaí poiblí atá faoi 

réir Acht na dTeangacha Oifigiúla a nuashonrú, trí thagairtí do chomhlachtaí poiblí a 

bhfuil deireadh tagtha leo nó atá imithe in éag ó rinneadh na Rialacháin in 2006 a 

scriosadh, agus trí chomhlachtaí poiblí nua a thabhairt faoi raon feidhme an Achta. 

Cuirfear na dréacht-Rialacháin faoi bhráid Thithe an Oireachtais lena gceadú sula 

ndéanfar na Rialacháin. 

An Ghaeilge san Aontas Eorpach 
I mí Iúil 2019, chuir an tAire Stáit Kyne an Rialtas ar an eolas faoin dul chun cinn atá 

déanta maidir leis an laghdú de réir a chéile ar an maolú ar úsáid na Gaeilge mar 

theanga oifigiúil agus oibre an Aontais Eorpaigh, nuair a chuir sé tuarascáil ón 

gCoimisiún Eorpach faoi bhráid an Rialtais maidir le dul chun cinn institiúidí an 

Aontais, lenar ghlac an Coimisiún Eorpach ar an 4 Iúil 2019.  

Ar an iomlán, tá ábhar dearfach sa tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach. Tá dul chun cinn 

déanta i ngach réimse den Phlean Gníomhaíochta chun deireadh a chur leis an maolú 

mar thoradh ar obair leanúnach na RCOG, i gcomhar le hinstitiúidí an AE agus an 

earnáil tríú leibhéal in Éirinn. De bharr stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil san 

Aontas Eorpach, cuirtear deiseanna fostaíochta nua in Éirinn agus san Eoraip ar fáil 

do mhuintir na hÉireann. Bhí 101 ball foirne Gaeilge ag obair in institiúidí an Aontais 

Eorpaigh i mí na Nollag 2018. Is poist ard-oilte agus saineolacha iad, agus tá pá maith 

ag dul leo dá bharr sin. 

Tá ról lárnach ag an nGaeilge i dtaobh naisc cultúir agus oidhreachta a dhéanamh le 

diaspóra na hÉireann ar fud an domhain, áit a neartaíonn an Ghaeilge naisc leis an 

mbaile agus le féiniúlacht na hÉireann. Ag teacht le Straitéis Éire Dhomhanda 2015 

an Rialtais, tá an RCOG i mbun réimse leathan oibre a bhaineann leis an nGaeilge atá 

dírithe ar an bPobal Domhanda seo. Cuireann an obair a dhéantar ag leibhéal an AE 

leis an straitéis mhóriomlán seo a chuireann an teanga chun cinn mar phríomhghné 

d'fhéiniúlacht na hÉireann.  

Tá dúshlán roimh na hinstitiúidí ó thaobh na hearcaíochta de, agus roimh an Roinn 

seo chomh maith chun a chinntiú go mbeidh líon leordhóthanach pearsanra le 

Gaeilge ar fáil chun na folúntais san Eoraip a líonadh. 

Chun teacht i dtír ar na dúshláin sin, cuireadh scéim nua ar bun in 2018 chun intéirnigh 

a chur chuig na hinstitiúidí Eorpacha ar feadh tréimhsí 5 mhí. Tá an scéim Intéirneachta 

in Institiúidí an Aontais Eorpaigh á leathnú agus an leibhéal maoinithe méadaithe ag an 

RCOG ionas gur féidir le deichniúr céimithe a bheith ceaptha agus i mbun taithí oibre 

san fhómhar. Beidh ochtar de na céimithe ag cuidiú le haistriú an acquis communautaire 

go príomha le linn an tsocrúcháin oibre. Beidh beirt ag obair mar phrofléitheoirí faoi 

mhaoirseacht in Oifig na bhFoilseachán nó i bParlaimint na hEorpa agus doiciméid i 
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nGaeilge le profléamh acu. Beidh liúntas €2,000 in aghaidh na míosa ar fáil do na 

hintéirneachtaí seo ar feadh tréimhse 10 mí. 

I measc na mbuntáistí a bhaineann leis an scéim seo:  

 Tabharfaidh sé taithí oibre ríthábhachtach sna hInstitiúidí Eorpacha do 

chéimithe as Éirinn; 

 Tabharfaidh an scéim sruth céimithe nua do na hInstitiúidí Eorpacha chun a 

gcuid riachtanas earcaíochta a chomhlíonadh; 

 Tabharfaidh sé deis do chéimithe barrfeabhas a chur ar a gcuid Fraincise; 

 Cuirfidh sé le feasacht na gcéimithe anseo in Éirinn faoi na deiseanna atá ar fáil 

san Eoraip agus cuideoidh an taithí a gheobhaidh siad go mór le hintéirnigh a 

bhfuil suim acu oibriú san Eoraip agus iad ag dul i mbun próisis earcaíochta 

EPSO nó na n-institiúidí féin amach anseo. 

 

Léargas ar an Dul Chun Cinn  

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018 1 1   

2018-2019 1   1 
2018-2021 1  1  
2018-2022 3  2 1 

2021 1  1  
IOMLÁN 7 1 4 2 
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Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas 

BILLE & ACHT 

Uimhir 7.1 Déanfar Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 a achtú. 

Stádas  Moill Leis 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht RCOG, DP, OAA 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Táthar ag dréachtú Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) i gcomhar 
le hOifig an Ard-Aighne faoi láthair. Tá dul chun cinn suntasach 
déanta i ndréachtú an Bhille le roinnt míonna. Tá an Bille casta agus 
tá athbhreithniú bunúsach ar an gcur chuige maidir leis an nGaeilge 
san earnáil phoiblí a chosaint, a neartú agus a chothú ag baint leis. 
Dá bhrí sin bhí gá le comhairliúchán suntasach a dhéanamh le 
comhlachtaí iomchuí san earnáil phoiblí le linn an phróisis 
dréachtaithe. Tá an Bille ar liosta tosaíochtaí an Rialtais ó thaobh 
reachtaíochta do sheisiún an fhómhair sa Dáil. 

Tá dréacht-Rialacháin ullmhaithe chun liosta na gcomhlachtaí poiblí 
atá faoi réir Acht na dTeangacha Oifigiúla a nuashonrú. Cuirfear na 
dréacht-Rialacháin faoi bhráid Thithe an Oireachtais lena gceadú 
sula ndéanfar na rialacháin. 

 

TUAISCEART ÉIREANN 

Uimhir 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 n-iomláine, lena náirítear 

Acht Teanga don Ghaeilge a thabhairt isteach agus an Ghaeilge a 

fheabhsú, a chosaint agus a fhorbairt i dTuaisceart Éireann. 

Stádas  Moill Leis 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RGET, RCOG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Moill leis. 
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AN GHAEILGE SAN AONTAS EORPACH 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2021 

Ceanneagraíocht IAE 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Chuir an tAire Stáit an Rialtas ar an eolas faoin dul chun cinn atá 
déanta maidir leis an laghdú de réir a chéile ar an maolú ar úsáid na 
Gaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre an Aontais Eorpaigh, nuair 
a chuir sé tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach faoi bhráid a 
chomhghleacaithe maidir le dul chun cinn institiúidí an Aontais, 
lenar ghlac an Coimisiún Eorpach ar an 4 Iúil 2019. 

I measc na mbeartais atá ar bun tá: 

 Comórtas aistriúcháin le haghaidh meánscoileanna Gaeilge 
in Éirinn, thuaidh agus theas, i gcomhar le hArd-
Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh. 

 Seó Bóthair de chuid Chonradh na Gaeilge, a chuireann os 
cionn 120 ceardlann ar bun le linn na bliana ar bhonn uile-
Éireann.  

 Scéim nua chun intéirnigh a chur chuig na hinstitiúidí 
Eorpacha. 

 

Uimhir 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.) 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála RCOG, SCP, INBF, CnaG 

Ceanneagraíocht 2018 – 2021  

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Feachtas poiblíochta rite in 2018 maidir le comórtas EPSO 
d'aistritheoirí Gaeilge. Alt fógraíochta ar Tuairisc.ie maidir le 
comórtas CAST d'aistritheoirí agus cúntóirí teanga in 2019.  

 

Uimhir 7.5 Maidir le Comórtais na nAistritheoirí Óga, eagróidh Ard-

Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, i gcomhar 

leis an RCOG, 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Go bliantúil 

Ceanneagraíocht RCOG, ASACE 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Comórtas aistriúcháin le haghaidh meánscoileanna Gaeilge in Éirinn 
rite le dhá bhliain anuas. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RCOG, IAE 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Scéim bunaithe in 2018 agus tá an leibhéal maoinithe méadaithe 
anois ionas gur féidir le deichniúr céimithe a bheith ceaptha agus i 
mbun taithí oibre san fhómhar. Beidh ochtar de na céimithe ag 
cuidiú le haistriú an acquis communautaire go príomha le linn an 
tsocrúcháin oibre. Beidh beirt ag obair mar phrofléitheoirí faoi 
mhaoirseacht in Oifig na bhFoilseachán nó i bParlaimint na hEorpa 
agus doiciméid i nGaeilge le profáil acu. Beidh liúntas €2,000 in 
aghaidh na míosa ar fáil do na hintéirneachtaí seo ar feadh tréimhse 
10 mí. 

 

Uimhir 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). 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, OCBÁC 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú curtha ar fáil in 2019. Faoi dheireadh na bliana 2018 bhí 
64,500 iontráil Gaeilge ar IATE, le 74,500 téarma. Tá an Ghaeilge sa 
dara háit taobh thiar den Pholainnis ó thaobh na dteangacha nua de, 
sé sin na teangacha atá ina dteangacha oifigiúla ó 2004 ar aghaidh.  

 



Réimse Gnímh
Saol eacnamaíochta8
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Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Réamhrá 
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 dhá bhunphrionsabal i straitéis an Údaráis don 

tréimhse 5 bliana 2018–2022:  

 Caomhnú agus Neartú na Gaeilge; agus  

 Forbairt Nuálaíochta agus Cruthú Fostaíochta.  

Tá na prionsabail seo ag croílár straitéis na heagraíochta.  

Tá méadú meáite le sonrú ar chúrsaí fostaíochta i gcomhlachtaí Gaeltachta a 

fhaigheann tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta le 6 bliana anuas agus ardú 10% tagtha ar 

an bhfostaíocht iomlán sa tréimhse sin. Cuireadh béim ar leith le roinnt blianta ar 

théarnamh, ar bhuanú agus ar sheasmhacht comhlachtaí agus tá sé le léiriú go raibh 

méadú san fhostaíocht i 14% de chliantchomhlachtaí agus d’fhan an fhostaíocht 

seasmhach i 75% de chliantchomhlachtaí an Údaráis in 2018.  

Cruthaíodh 589 post nua lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta in 

2018. Bhí glanmhéadú ann de 122 post ar an mbliain roimhe sin, rud a chiallaíonn go 

raibh 7,625 post lánaimseartha agus 582 post páirtaimseartha i gcomhlachtaí a fuair 

tacaíocht ón Údarás ag deireadh na bliana (2018). Léiríonn na figiúirí seo an leibhéal is 

airde fostaíochta i gcliantchomhlachtaí an Údaráis ó bhí 2008 ann. Ó cuireadh tús le 

feidhmiú an Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 i mí Iúil 2018, cheadaigh Bord Údarás 

na Gaeltachta líon tograí nua ina gcruthófar 342 post agus ina ndéanfar infheistíocht 

iomlán mheasta de €36 milliún de réir mar a dhéantar forbairt orthu sna cúpla bliain 

amach romhainn.  

Tá tionchar suntasach geilleagrach ag cliantchomhlachtaí an Údaráis ar gheilleagar na 

Gaeltachta agus na tíre. De réir taighde ABSEI a rinneadh in 2018, meastar go raibh 

díolachán iomlán de €862m á dhéanamh ag na cliantchomhlachtaí an bhliain roimhe sin 

chomh maith le caiteachas díreach de €430m i ngeilleagar na hÉireann. Léiríonn sé seo 

go bhfuil luach maith á fháil ar infheistíocht an Stáit i gcruthú fostaíochta sa 

Ghaeltacht. 

Cuirfidh na 31 mol nuálaíochta agus digiteach gteic breis agus 500 spás deisce ar fáil 

do lucht nuálaíochta, fiontraithe, cianoibrithe agus gnóthaí ar fud na 7 gcontae 

Gaeltachta. Líonra de 31 mol nuálaíochta & digiteach le ceangal ardluais 

leathanbhanda é gteic, Gréasán Digiteach na Gaeltachta, arna fhorbairt ag Údarás na 

Gaeltachta i gceantair ar fud na Gaeltachta. Osclaíodh 4 cinn le linn na tréimhse 

tuairiscithe: Gaoth Dobhair, Béal an Mhuirthead, An Cheathrú Rua agus Mol Teic 

Dhaingean Uí Chúis agus súil le 10 mhol eile ar a laghad a bheith oscailte roimh 

dheireadh 2019.  
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Déanadh an branda ‘Gaeltacht na hÉireann’, branda nua atá forbartha ag Údarás na 

Gaeltachta, a sheoladh i rith 2018. Tá an branda forbartha chun gur féidir ceantair 

Ghaeltachta na tíre agus feabhas a dtáirgí a chur chun cinn ar fud an domhain faoi aon 

bhratach amháin. Tá sé in úsáid ag eagraíochtaí pobail agus teanga chomh maith le 

gnóthaí. 

I bhfianaise an dul chun cinn suntasach atá á dhéanamh ar na staidéir mheasúnaithe 

timpeallachta ar an suíomh ina mbeidh Páirc na Mara, páirc nuálaíochta mara i gCill 

Chiaráin i gConamara, táthar ag súil go mbeidh iarratas pleanála do mhórthogra Pháirc 

na Mara réidh roimh dheireadh 2019. Cúis mhór dóchais don togra a bhí sa mhaoiniú 

caipitil de €2m a ceadaíodh faoin gCiste Forbartha Réigiúnach do MICD Páirc na Mara, 

comhfhiontar idir Údarás na Gaeltachta, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus 

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe–Mhaigh Eo (ITGM), chun ionad nuálaíochta 

agus forbartha mara a fhorbairt ag Páirc na Mara. 

Tá fócas ar leith á chur ar fhorbairt straitéiseach na turasóireachta sa Ghaeltacht, 

chomh maith le cumasú agus forbairt áiseanna agus táirgí turasóireachta. Leanadh leis 

an tacaíocht atá á cur ar fáil do 10 nOifigeach Turasóireachta faoin Scéim Forbartha 

Bainistíochta Turasóireachta atá ar bun ar fud na tíre. Tá tionscnaimh chaipitil san 

earnáil turasóireachta aitheanta ag an Údarás le forbairt a dhéanamh orthu mar 

pháirtíocht idir pobail áitiúla, Údarás na Gaeltachta, Fáilte Éireann agus RCOG. Is iad 

na tionscnaimh atá i gceist ná: Árann, Inis Oírr, Carna, Leitir Mealláin agus an Eachléim. 

Ar mhaithe le plean gníomhaíochta faoi leith a chur i dtoll a chéile chun aghaidh a 

thabhairt ar na dúshláin faoi leith a bhaineann le ceantar Gaeltachta Uíbh Ráthaigh i 

gCo. Chiarraí, bunaíodh tascfhórsa i Meán Fómhair 2017 faoi chathaoirleacht Údarás 

na Gaeltachta. Bhí rannpháirtíocht leathan i gceist leis an tascfhórsa lena n-airítear 

RCOG, RFTP, RGFCS Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, Eagrais 

Forbartha agus Turasóireachta agus eagraíochtaí forbartha áitiúla.  

Ag eascairt as an obair a rinne an tascfhórsa, seoladh Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh - 

Tuairisc agus Plean Gníomhaíochta 2019-2022 i mí Iúil 2019. Déantar rianú sa tuairisc 

ar 100 beart a bhfuil sé mar aidhm fhoriomlán acu dul i ngleic go príomha le titim agus 

críonadh daonra chomh maith le meath geilleagrach agus sóisialta. I measc na 

bpríomhaidhmeanna atá sa phlean tá cruthú 145 post nua, an titim daonra a fhreaschur 

agus é a ardú fá 3%, 10 dteaghlach sa bhreis a mhealladh chun na dúiche, mol digiteach 

gteic nua a bhunú i mBaile an Sceilg agus plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú i leith 

Chathair Saidhbhín mar bhaile seirbhíse Gaeltachta. 

Tá sé aitheanta go bhféadfadh an plean agus a chur i bhfeidhm a bheith mar mhúnla do 

cheantair eile ar fud na hÉireann a bhfuil na dúshláin chéanna bainteach leo.  

  

https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/the-gaeltacht/udaras-na-gaeltachta/uibh-rathach-action-plan-2019-2022/
https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/the-gaeltacht/udaras-na-gaeltachta/uibh-rathach-action-plan-2019-2022/
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Léargas ar an Dul Chun Cinn 

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018-2019 1  1  
2018-2020 1  1  
2018-2021 1  1  
2018-2022 10  10  

2019 1 1   
2019-2022 1  1  

IOMLÁN 15 1 14 0 
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Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 
SAOL EACNAMAÍOCHTA SA GHAELTACHT 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Táthar ag obair go leanúnach i dtreo na sprice de 8,500 post 
lánaimseartha a chruthú faoin mbliain 2022. Fógraíodh ar an 1 
Feabhra 2019 gur chruthaigh Údarás na Gaeltachta 589 post nua in 
2018. Ba é sin 7,625 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí an 
Údaráis ag deireadh na bliana 2018, an leibhéal is airde fostaíochta i 
gcliantchomhlachtaí le 10 mbliana.  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá ÚnaG ag obair leis na hinstitiúidí ar fud na tíre chun an 
Ghaeltacht agus comhlachtaí na Gaeltachta a chur chun cinn. 

 Rinneadh an cúrsa - Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach 
agus Aistriúchán, a mhaoiniú arís don bhliain acadúil 2018-
19. Déanann ITGM an cúrsa seo a reáchtáil ar an gCeathrú 
Rua, Gaillimh, i gcomhar le ÚnaG agus Europus. Thug 15 mac 
léinn faoin gcúrsa.  

 Rinneadh an cúrsa - Ard–Dioplóma i Léiriú Teilifíse agus na 
Meáin Dhigiteacha, a mhaoiniú don bhliain acadúil 2018–19. 
Déanann IT Phort Láirge an cúrsa seo a reáchtáil i nGaeltacht 
na Rinne i gcomhar le ÚnaG agus Nemeton. Thug 10 mac 
léinn faoin gcúrsa. 

 Tá páirt-mhaoiniú geallta ag ÚnaG don bhliain acadúil 2019-
2020 i leith scoláireachtaí iarchéime in IT Thrá Lí (1), ITGM 
(2), OÉ Gaillimh (1). 

 Tá togra oiliúna sna meáin dhigiteacha maoinithe i 
gcomhpháirt le TG4 agus an earnáil léirithe neamhspleách 
agus tá an clár oiliúna á fhorbairt i gcomhair le ITGM. Tá 10 
rannpháirtí ar an gcúrsa. 

 Tá clár oiliúna maidir le tograí turasóireachta á fhorbairt i 
gcomhar le IT Thrá Lí agus IT Leitir Ceanainn (cf. Gníomh 8.4) 
áit a bhfuil 10 ag glacadh páirte. 
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála RCOG, ÚnaG 

Ceanneagraíocht 2018 – 2022  

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá Coiste Stiúrtha i bhfeidhm le hionadaithe ó RCOG, ÚnaG agus 
Fáilte Éireann chun forbairt a dhéanamh ar an earnáil 
thurasóireachta sa Ghaeltacht. Tá an tÚdarás ag obair ar Phlean 
Gnó a chur os comhair na Roinne go luath i leith na dtionscadail 
aitheanta seo a leanas: 

 Ionad Oidhreachta Árann; 
 Ionad Oidhreachta na nOileán, Leitir Mealláin; 
 Ionad na nImirceach, Carna; 
 Áras Éanna, Inis Oírr; agus 
 Áras Scéalta an Atlantaigh, An Fód Dubh. 

 

Uimhir 8.4 Déanfar tacaíocht reatha a sholáthar do 10 dtogra straitéiseacha i 

leith turasóireacht chultúrtha de bhun na Scéime Forbartha 

Bainistíochta Turasóireachta. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá an Scéim Forbartha Bainistíochta Turasóireachta i bhfeidhm 
agus earcú déanta, nó le déanamh, i leith: 

1. Ionad na nImirceach, Carna 
2. Ionad Cultúir agus Mara, An Fód Dubh 
3. Cósta Gaelach Chonamara agus Árainn 
4. Oileánra Chonamara 
5. Teach Solais Fhánada 
6. Ionad Cois Locha, Dún Lúiche 
7. Amharclann Ghaoth Dobhair 
8. Turasóireacht Dhún na nGall (i gcomhar le Co. Co. Dhún na 

nGall) 
9. Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne 
10. Slí Chorca Dhuibhne 
11. Cósta na Sceilge 
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Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2019  

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Eagraíodh ócáid shonrach i mBostún do dheireadh 
seachtaine na Féile Pádraig.  

 Tá tús á chur le nuachtlitir dírithe ar an diaspóra.  
 Bhí ÚnaG mar chuid de mhisin trádála idir an Ghaeltacht 

agus Albain. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2020  

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 gteic idir lámha agus ag dul ar aghaidh - obair á déanamh 
orthu.  

 4 cinn oscailte le linn na tréimhse tuairiscithe: Gaoth 
Dobhair, Béal an Mhuirthead, An Cheathrú Rua agus Mol 
Teic Daingean Uí Chúise.  

 Ar a laghad 10 cinn eile le hoscailt faoi dheireadh 2019. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht RCOG, ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Seoladh Branda Gaeltachta “Gaeltacht na hÉireann” i Meán Fómhar 
2018. Tá sé á fhorbairt ar bhonn leanúnach agus scéim phíolótach 
ar bun faoi láthair i gcomhar le comhlachtaí beaga chun an branda a 
úsáid. Táthar ag cur an bhranda i bhfeidhm trasna iliomad réimse 
atá faoi chúram Údarás na Gaeltachta, ina n-áirítear 
cliantchomhlachtaí, eagrais forbartha pobail, an réimse pleanála 
teanga agus eile. 
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Uimhir 8.8 Déanfar Páirc na Mara a fhorbairt i gConamara mar Pháirc 

Nuálaíochta Muirí ísealcharbóin ar chaighdeán domhanda. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Togra nuálaíoch sa réimse mara ar chaighdeán domhanda atá 
beartaithe le Páirc na Mara. Tá sé measta go dtiocfaidh 200 post 
díreach as an togra, 400 post indíreach, agus infheistíocht de idir 
€30 agus €50 milliún ón earnáil phríobháideach. Tá 24 léiriú spéise 
tagtha isteach ón earnáil phríobháideach go dáta, trasna réimsí ar 
nós táirgí cógaisíochta, fuinneamh agus innealtóireacht, táirgí 
feamainne agus micrea-algaí. Tá súil iarratas ar chead pleanála do 
Pháirc na Mara bheith déanta roimh dheireadh 2019. 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022  

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Tá cúrsa oiliúna i réimse na feamainne á fhorbairt ag ÚnaG agus 
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin faoi 
láthair agus déanfar é a reáchtáil go gairid i gceantar Iorras 
Aithneach. Cuirfidh an cúrsa seo i nDobharshaothrú ar chumas 
iarratasóirí fostaíocht a fháil san earnáil dobharshaothraithe agus 
scileanna gnó agus cumas teicniúil a chur i bhfeidhm laistigh de raon 
leathan comhthéacsanna éagsúla a bhaineann le dobharshaothrú. 
Beidh deiseanna ann ansin chun dul ar aghaidh agus breisoideachas 
agus ardoideachas a bhaint amach sa réimse céanna chomh maith. 

 

Uimhir 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). 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 ar aghaidh 

Ceanneagraíocht ÚnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

 Tá tús curtha le sraith imeachtaí agus ócáidí ina bhfuil ÚnaG 
agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe ag obair le chéile chun 
gréasán a chruthú idir chomhlachtaí Gaeltachta trasna 
earnálacha éagsúla.  

 San iar-dheisceart, tá sraith cúrsaí/ceardlanna á reáchtáil sa 
réigiún i measc chomhlachtaí Gaeltachta i gcomhar le 
‘Skillnets Ireland’.  

 I nGaeltacht Thír Chonaill, tá plé ar bun le Cumainn Tráchtála 
fad-bhunaithe maidir le gréasán réigiúnach a fhorbairt. 
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SAOL EACNAMAÍOCHTA LASMUIGH DEN GHAELTACHT 

Uimhir 8.11 Leanfaidh Foras na Gaeilge leis an tacaíocht mhaoiniúcháin a 

chuireann sé ar fáil sa réimse forbartha pobail agus 

eacnamaíochta. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2022 

Ceanneagraíocht FnaG, GnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Trí Scéim Tacaíochta Gnó, tá maoiniú tacaíochta meaitseála á chur 
ar fáil ag FnaG d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide ar fud na tíre, 
idir Ghaeltacht agus lasmuigh di, chun láithreacht agus 
infheictheacht na Gaeilge a spreagadh i gcomhthéacs gnó trí 
chomharthaíocht, pacáistíocht agus brandáil le Gaeilge, agus tá 
breis agus 100 gnólacht i ndiaidh leas a bhaint as an scéim le linn na 
tréimhse ó Iúil 2018 go Meitheamh 2019. 
  
Mar chuid den deontas a cheadaíonn FnaG do GnaG mar 
cheanneagraíocht ar an mór-réimse ‘Forbairt Phobail agus 
Eacnamaíochta agus Tógáil Teaghlaigh le Gaeilge’, tá béim faoi leith 
ar fhorbairt na ngnéithe eacnamaíochta den Ghaeilge. 
  
Faoin bhfeachtas ardaithe feasachta, www.gnomeansbusiness.ie, 
cuireann FnaG pacáistí tacaíochta ar fáil go bliantúil do ghnólachtaí 
a bhfuil spéis acu leas a bhaint as an nGaeilge agus forbraítear 
comhpháirtnéireachtaí urraithe le páirtithe leasmhara gnó le próifíl 
na Gaeilge a ardú. 
 
Tá sraith ghearrfhíseán déanta ag FnaG ar ‘Gnó le Gaeilge’ chun ardú 
feasachta a spreagadh ar úsáid na Gaeilge mar uirlis gnó agus 
margaíochta. Tá físeán eile de chásanna staidéir ar fáil ar shuíomh 
idirlín Glór na nGael atá dírithe ar an lucht gnó agus úsáid na 
Gaeilge.  
 
Tá ullmhúchán ar bun leis na páirtithe leasmhara faoi Ghradam Gnó 
Náisiúnta a chur chun cinn a chuimseoidh na gradaim logánta 
reatha atá á reáchtáil ar bhonn réigiúnacha.  
 
Tá 10 áis spraoi/foghlamtha forbartha le linn 2018 - 2019. Tá plé ar 
bun maidir le comórtas gnó Gaeilge a bhunú ar bhonn náisiúnta. Tá 
ceann tosaithe le Comhairle Contae Chiarraí agus pleananna ag 
Glór na nGael plé a thosú le 3 chomhairle eile. 

 

  

http://www.gnomeansbusiness.ie/
https://www.youtube.com/watch?v=AX61NeUbEHI&list=PLdoi9yvh3zxr6W7lVkjxsi7X9YnidOiKh
https://www.glornangael.ie/gno
https://www.glornangael.ie/gno
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Uimhir 8.12 Leanfaidh Foras na Gaeilge de bheith ag tacú leis an bhfeachtas 

‘Do Ghairm le Gaeilge’ i gcomhar le GradIreland. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht FnaG, GI 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Foilsíodh leagan 2019 den leabhrán "Do Ghairm le Gaeilge", 
rinneadh scannánú ar ábhar físe ina gcuirtear céimithe atá ag obair 
trí mheán na Gaeilge faoi agallamh. Scaipfear iad seo chomh maith 
le hábhar feasachta eile sula nglacfar páirt in aonach oideachasúil 
GradIreland i mí Dheireadh Fómhair 2019. Tá CnaG ag tacú leis seo. 
https://www.forasnagaeilge.ie/do-ghairm-le-gaeilge/ 

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála Ar bhonn leanúnach 

Ceanneagraíocht RCOG, FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Maoiniú curtha ar fáil don 3 eagraíocht seo do 2019. Bhí Gnó 
Mhaigh Eo gan fhoireann ar feadh tréimhse ach tá 
Príomhfheidhmeannach nua-cheaptha anois ó mhí na Bealtaine 
2019. 

 

LIPÉADÚ & PACÁISTIÚ 

Uimhir 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. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Forbraíodh treoir ina leith, atá ar fáil ó 
www.forasnagaeilge.ie/nuacht/foilseachain/e-treoirleabhrain/  

 

  

https://www.forasnagaeilge.ie/do-ghairm-le-gaeilge/
http://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/foilseachain/e-treoirleabhrain/
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CAIGHDEÁN SEIRBHÍSE 

Uimhir 8.15 Leanfar le cur i bhfeidhm an chórais creidiúnaithe úr faoi 

Chaighdeán ISO (9001:2015), QMharc Gnó le Gaeilge, atá dírithe 

ar an earnáil ghnó chun seirbhísí ar ardchaighdeán a thairiscint go 

dátheangach do chliaint/chustaiméirí. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2018 – 2021  

Ceanneagraíocht FnaG, GnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Seoladh Q-Mharc Gnó le Gaeilge le linn 2018 agus tá eolas ar an 
gcóras creidiúna seo ar fáil ar www.qmharc.ie le treoir ar na 
céimeanna do ghnólachtaí chun aitheantas a bhaint amach.  
 
Tá an marc deimhniúchán an Q-Mharc Gnó le Gaeilge forbartha ag 
Foras na Gaeilge le haitheantas a thabhairt do chomhlachtaí atá 
ábalta a gcuid seirbhísí a chur ar fáil ar ardchaighdeán go 
dátheangach. Tá stádas ISO 9001:15 bainte amach ag an Q-Mharc 
Gnó le Gaeilge ón NSAI agus tá 8 gcomhlacht i ndiaidh dul faoi 
iniúchadh agus an Q-Mharc bronnta orthu. Tá 12 chomhlacht eile 
anois i lár iniúchta agus táthar ag súil go mbeidh an marc 
deimhniúcháin á bhronnadh orthu go luath. 

  



Réimse Gnímh
Tionscnaimh 
leathana

9
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Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana 

Réamhrá 
Ar an 20 Nollaig 2017, tar éis tacaíocht thras-Rialtais a fháil ina leith, sheol an 

Taoiseach, Leo Varadkar T.D., Bliain na Gaeilge 2018. Bliain ar leith a bhí i gceist le 

Bliain na Gaeilge, le hUachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn, ina Phátrún ar an 

mbliain agus Lynette Fay, Eoghan McDermott agus Bláthnaid Ní Chofaigh ina 

nAmbasadóirí. Ba ábhar misnigh an spreagadh a thugadar do phobal na Gaeilge ag baile 

agus i gcéin agus bhí a thoradh sin le feiceáil sa líon daoine/grúpaí/pobail a ghlac páirt 

in imeachtaí Bhliain na Gaeilge 2018. I measc mór imeachtaí ceiliúrtha na bliana bhí 

BEO: Gaelach & Bródúil, imeacht ceoil is siamsaíochta a heagraíodh i mBaile Átha 

Cliath, ar a fhreastail breis is 7,000 duine, mar aon le himeachtaí ceoil is siamsaíochta 

eile ar fud na tíre. Mar chlabhsúr ar an mbliain seoladh https://peig.ie/anchaint/ (‘An 

Chaint’), feachtas le daoine a spreagadh chun níos mó Gaeilge a úsáid eatarthu féin ina 

ngnáth saol laethúil.  

Léargas ar an Dul Chun Cinn 

Amscála Sprioc Déanta Idir Lámha Moill Leis 
2018 1 1   
2019 1  1  

IOMLÁN 2 1 1 0 
 

  

https://peig.ie/anchaint/
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Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana 

POIBLÍOCHT/FEASACHT 

Uimhir 9.1 Cuirfear maoiniú ar fáil chun clár imeachtaí Bhliain na Gaeilge 

2018 a chur i bhfeidhm. 

Stádas  Déanta 

Amscála 2018 

Ceanneagraíocht RCOG, FnaG 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Críoch curtha leis an gclár oibre agus tuairisciú déanta ar na torthaí. 
Tá cáipéis de na Buaicphointí curtha ar fáil mar aguisín leis seo. 
 

 Seoladh Bhliain na Gaeilge 2018, Nollaig 2017  
 Seoladh an dara clár imeachtaí, Meitheamh 2018  

 

Uimhir 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. 

Stádas  Idir Lámha 

Amscála 2019 

Ceanneagraíocht ÚnaG, CONCOS 

Tuairisc ar an dul 
chun cinn 

Sa chlár oibre atá comhaontaithe ag an RCOG leis an 
scátheagraíocht CONCOS a fheidhmíonn i gcomhar agus thar ceann 
mhóramh na gcoláistí Gaeilge atá aitheanta faoin gcóras, tá 
beartaithe go rachaidh siad i ndáil chomhairle le hÚdarás na 
Gaeltachta chun aghaidh a thabhairt ar chur i bhfeidhm an bhirt. 
 
Tús le cur ag an Údarás le plé le heagraíocht turasóireachta nua-
bhunaithe, Cósta Gaelach Conamara & Árainn, agus le páirtithe 
leasmhara eile maidir le féidearthachtaí sa réimse seo.  
 
Mar a bhaineann sé le bearta eile sa réimse seo níor mhiste a lua go 
bhfuil sé i gceist ag Údarás na Gaeltachta seastán a thógáil ag 
Holiday World 2020, an ócáid is mó sa tír ag a gcuirtear saoire 
náisiúnta agus idirnáisiúnta os comhair an phobail agus na hearnála 
turasóireachta. Beidh an seastán go hiomlán dírithe ar an nGaeilge a 
fhoghlaim mar chuid de do laethanta saoire. Chuige sin, beidh 
cuireadh á thabhairt d’aon ghnó atá ag déanamh freastal ar an 
gcoincheap seo faoi láthair, cheana féin, nó a mbeadh suim acu 
freastal a dhéanamh air amach anseo sa todhchaí. Déanfar plé ar na 
himeachtaí eile a d’fhéadfadh a bheith ar fáil le linn tréimhse sa 
Ghaeltacht chomh maith. Beifear ag eagrú cruinnithe réigiúnacha sa 
Ghaeltacht chun rannpháirtithe a chur ar an eolas faoin bhfeachtas. 

 

  

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/taoiseach-launches-bliain-na-gaeilge-programme-1.3334455?mode=sample&auth-failed=1&pw-origin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Fireland%2Firish-news%2Ftaoiseach-launches-bliain-na-gaeilge-programme-1.3334455
https://www.chg.gov.ie/ga/minister-of-state-mchugh-launches-bliain-na-gaeilge-2018-programme-for-july-december/


Monatóireacht 
agus Tuairisciú
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Monatóireacht agus Tuairisciú 

Mar chuid den ullmhúchán a bhain leis an bPlean Gníomhaíochta rinneadh 

athbhreithniú ar na bealaí a bhféadfaí treisiú a dhéanamh ar mhonatóireacht agus ar 

thuairisciú chur i bhfeidhm an Phlean ar leas foriomlán na Straitéise, na cuntasachta 

agus na trédhearcachta. 

Socraíodh dá réir go ndéanfaí cúram den mhonatóireacht ar dhul chun cinn tríd na 

céimeanna seo a leanas a chur sa siúl:  

1. Pléifear mórcheisteanna a bhaineann le cur i bhfeidhm an Phlean ag cruinnithe 

an Rialtais agus an Choiste chuí Rialtais, de réir mar is gá.  

2. 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. 

3. 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. 

Is é seo a leanas léargas ar an méid a rinneadh sa tréimhse thuairiscithe seo mar a 

bhaineann sé leis na céimeanna faoi leith thuasluaite, eadhon: 

Plé faoi mhórcheisteanna a bhaineann le cur i bhfeidhm an Phlean ag 

cruinnithe an Rialtais agus an Choiste chuí Rialtais, de réir mar is gá.  
Rinneadh plé faoi leith ar ábhair éagsúla a bhain go sonrach leis an nGaeilge, leis an 

nGaeltacht agus leis na hOileáin ag cruinniú speisialta den Rialtas a tionóladh i nGleann 

Cholm Cille, i nGaeltacht Dhún na nGall ar 25 Iúil 2019. Chuir an tAire Stáit 4 

mheamram faoi bhráid an Rialtais ag an gcruinniú sin lena dtabhairt ar aird, eadhon:  

 Eolas maidir leis na Dréacht-Rialacháin um Acht na dTeangacha Oifigiúla 

(Comhlachtaí Poiblí) 2003, 2019.  

 Eolas maidir leis an bpróiseas reachtúil Pleanála Teanga sa Ghaeltacht, 

athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga, Tuarascáil Thascfhórsa Ghaeltacht 

Uíbh Ráthaigh & an Plean Gníomhaíochta 2019–2022.  

 Eolas faoin dul chun cinn atá déanta maidir leis an laghdú de réir a chéile ar an 

maolú ar úsáid na Gaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre an Aontais 

Eorpaigh. 

 Coiste Idir-Rannach maidir le forbairt na n-oileán a bhunú. 
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Bhí an tAire Stáit os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán 

den Oireachtas ar 10 Iúil 2018 agus 6 Samhain 2018 – uair a thug sé léargas 

cuimsitheach ar an bPlean Gníomhaíochta, ar iarratas an Chomhchoiste.  

Bhí na Ranna/eagrais seo a leanas os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta 

agus na nOileán chomh maith ag tabhairt léargas ar cad atá ar siúl acu: 

 An Roinn Oideachais & Scileanna: 12 Feabhra 2019, 09 Aibreán 2019 agus 18 

Meitheamh 2019. 

 An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige: 20 Samhain 2018. 

 Údarás na Gaeltachta: 14 Samhain 2018. 

Labhair an tAire Stáit le Seanad Éireann ar 7 Márta 2019 maidir le cúrsaí Gaeilge agus 

Gaeltachta le linn Sheachtain na Gaeilge.  

Labhair an tAire Stáit le Dáil Éireann ar 28 Bealtaine 2019 maidir le deiseanna 

Fostaíochta in Earnáil na Gaeilge.  

An Coiste Stiúrtha 
Leagadh amach sa Phlean Gníomhaíochta go mbunófar Coiste Stiúrtha a dhéanfadh 

maoirseacht, ar an gcéad dul síos, ar dhul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm na 

ngníomhaíochtaí aonair sa Phlean. Socraíodh ag an am go mbeadh ionadaithe ó na 

Ranna Rialtais ábhartha agus ó na páirtithe leasmhara cuí san áireamh ar an gCoiste. 

Aontaíodh chomh maith go gcuirfeadh an Coiste seo tuairisc maidir le cur i bhfeidhm 

an Phlean faoi bhráid an Rialtais ar bhonn bliantúil agus go bhfoilseofar na tuairiscí seo 

agus iad faofa ag an Rialtas. 

Bunú agus Baill an Choiste Stiúrtha 

Bunaíodh an Coiste Stiúrtha thuasluaite faoi chathaoirleacht na Roinne Cultúir, 

Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG) i mí na Samhna 2018. Tá an coiste comhdhéanta 

d’ionadaíocht na Roinne í féin, an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS), an Roinn 

Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGO), an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

(RCPA), Údarás na Gaeltachta (ÚnaG) agus Foras na Gaeilge (FnaG).  

Cruinnithe den Choiste Stiúrtha 

Ó bunaíodh é, bhí 3 chruinniú ag an gCoiste Stiúrtha le linn na tréimhse tuairiscithe seo 

– 1 Samhain 2018, 13 Feabhra 2019 agus 15 Bealtaine 2019.  

Miontuairiscí ó Chruinnithe an Choiste Stiúrtha 

Ar mhaithe le trédhearcacht agus cuntasacht faoin ábhar trí chéile a chothú, a luaithe 

agus a glactar le miontuairiscí chruinnithe an Choiste Stiúrtha, déantar cóip díobh a 

chur ar shuíomh idirlín na Roinne. Déantar cóip díobh a chur chuig Cathaoirleach 

Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, ar iarratas, chomh maith.  

Faoi láthair tá fáil ar chóip de mhiontuairiscí an chéad dá chruinniú, a tionóladh ar 1 

Samhain 2018 agus ar 13 Feabhra 2019, ar shuíomh idirlín na Roinne.  

https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/action-plan-2018-2022/
https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/action-plan-2018-2022/
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Mar áis do léitheoirí na tuarascála seo, tá cóip de na miontuairiscí céanna sin le fáil ag 

Aguisín 2 den cháipéis seo chomh maith. 

Ós rud é go bhfuil freagracht thras-Rannach i gceist maidir le forfheidhmiú an Phlean 

Gníomhaíochta, tagann an Coiste Stiúrtha le chéile ar bhonn rialta agus tugann an 

RCOG tacaíocht dó. Idir na cruinnithe sin chomh maith, oibríonn an RCOG go dlúth, ar 

bhonn déthaobhach, leis na Ranna Stáit agus leis na gníomhaireachtaí cuí chun a 

chinntiú go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh.  

Téarmaí Tagartha an Choiste Stiúrtha 

Is iad seo a leanas na Téarmaí Tagartha atá sannta don Choiste Stiúrtha:  

1. Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 

ngníomhaíochtaí comhaontaithe a leagtar amach sa Phlean; 

2. Tacú le gníomhaíochtaí agus tionscnaimh bhreise a aithint chun cur i bhfeidhm 

foriomlán na Straitéise agus an Phlean a thabhairt chun tosaigh;  

3. Maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú agus ar fhoilsiú na tuarascála bliantúla ar 

dhul chun cinn a chuirfear faoi bhráid an Rialtais agus a fhoilseofar ina dhiaidh 

sin; 

4. Faisnéis a iarraidh ar na páirtithe leasmhara iomchuí maidir le héifeachtacht 

chur i bhfeidhm an Phlean; 

5. Treochtaí, dúshláin agus deiseanna a thiocfaidh chun cinn maidir leis an bPlean 

a aithint agus freagairt dóibh go cuí. 

6. Comhairle agus moltaí a thabhairt don Aire/Aire Stáit maidir le 

tionscnaimh/polasaithe nua a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm mar thaca don 

Straitéis 20 Bliain. 

An Coiste Comhairleach 
Bunaíodh an Coiste Comhairleach 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 ar 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. 

Ó bunaíodh é in 2014, bhí 6 chruinniú ag an gCoiste Comhairleach – 31 Márta 2014, 25 

Meitheamh 2014, 19 Samhain 2014, 24 Meitheamh 2015, 15 Feabhra 2017 agus 29 

Meitheamh 2018. 
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Is iad seo a leanas baill an Choiste: 

An Roinn Cultúir Oidhreachta agus Gaeltachta 
Údarás na Gaeltachta 
Foras na Gaeilge 
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG) 
Gaeloideachas Teo. 
Conradh na Gaeilge 
Gael Linn 
Oireachtas na Gaeilge 
Glór na nGael 
Coláiste na bhFiann/Cumann na bhFiann 
Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta 
Muintearas Teo./ Óige na Gaeltachta  
Oidhreacht Chorca Dhuibhne 
Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh (CONCOS) 
Ealaín na Gaeltachta 
Comhar Naíonraí na Gaeltachta 
Tuismitheoirí na Gaeltachta 

 

Mar thoradh ar an obair a dhéanann an Coiste Stiúrtha agus an Coiste Comhairleach, 

táthar in ann an RCOG a chur ar an eolas maidir le héifeachtúlacht chur i bhfeidhm an 

Phlean Gníomhaíochta. Baintear 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.  

 



Aguisíní
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Aguisín 1: Gluais Acrainmneacha agus Naisc Úsáideacha  

Acrainm Ainm iomlán Suíomh idirlín na heagraíochta – de réir mar 
a bhaineann 

AG Aonad Gaeltachta  

AnT An Taibhdhearc http://antaibhdhearc.com/  

APT Aonaid Pleanála Teanga (na 
LPT) 

 

ARÉ Acadamh Ríoga na 
hÉireann 

https://www.ria.ie/  

ASACE Ard-Stiúrthóireacht 
Aistriúcháin an Choimisiúin 
Eorpaigh 

 

BB Bord Bia https://www.bordbia.ie/  

BIM Bord Iascaigh Mhara http://www.bim.ie/  

BOO Boird Oideachais & Oiliúna  

CCBÁC Comhairle Cathrach BÁC http://www.dublincity.ie/  

CE An Chomhairle Ealaíon  

CEÁ Ceanneagraíochtaí Áitiúla  

CÉI (Clár) Comhionannais, 
Éagsúlachta agus 
Ionchuimsithe 

 

CF Coimisiún Fulbright http://www.fulbright.ie/  

CFÁ Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla 

 

CI Camara Ireland  

CIC Cló Iar-Chonnacht https://www.cic.ie/  

CL Comhordaitheoir 
Luathbhlianta 

 

CLG Cumann Lúthchleas Gael https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-
gaeilge/  

CM An Chomhairle 
Mhúinteoireachta 

https://www.teachingcouncil.ie/ga/  

CnaF Cumann na bhFiann  

CnaG Conradh na Gaeilge https://cnag.ie/ga/  

CnaT Coláiste na Tríonóide https://www.tcd.ie/gaeloifig/gaeilge/index.g
a.php  

CNC Creat Náisiúnta Cáilíochtaí  

CNCM An Chomhairle Náisiúnta 
Curaclaim agus 
Measúnachta 

https://www.education.ie/ga/An-
Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/
An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-
Curaclaim-agus-Meas%C3%BAnachta.html  

CNÉ Craoltóirí Neamhspleácha 
Éireann 

 

http://antaibhdhearc.com/
https://www.ria.ie/
https://www.bordbia.ie/
http://www.bim.ie/
http://www.dublincity.ie/
http://www.fulbright.ie/
https://www.cic.ie/
https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/
https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/
https://www.teachingcouncil.ie/ga/
https://cnag.ie/ga/
https://www.tcd.ie/gaeloifig/gaeilge/index.ga.php
https://www.tcd.ie/gaeloifig/gaeilge/index.ga.php
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-Curaclaim-agus-Meas%C3%BAnachta.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-Curaclaim-agus-Meas%C3%BAnachta.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-Curaclaim-agus-Meas%C3%BAnachta.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-Curaclaim-agus-Meas%C3%BAnachta.html
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Acrainm Ainm iomlán Suíomh idirlín na heagraíochta – de réir mar 
a bhaineann 

CNNG Comhar Naíonraí na 
Gaeltachta 

http://www.comharnaionrai.ie/  

CNOS An Chomhairle Náisiúnta 
um Oideachas Speisialta 

https://www.education.ie/ga/An-
Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/
An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-
um-Oideachas-Speisialta.html  

CO An Chomhairle 
Oidhreachta 

https://www.heritagecouncil.ie/ga/  

COBÁC An Coláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath 

http://www.ucd.ie/bnag/ga/  

COC Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh 

https://www.ucc.ie/ga/  

COL Cigireacht atá dírithe ar an 
Oideachas sna 
Luathbhlianta 

 

COGG An Chomhairle um 
Oideachas Gaeltachta & 
Gaelscolaíochta 

https://www.cogg.ie/  

CONCOS Comhchoiste Náisiúnta na 
gColáistí Samhraidh 

https://www.concos.ie/  

CONM Coláiste Ollscoile Naomh 
Muire 

https://www.stmarys-
belfast.ac.uk/academic/education/ime_engli
sh.asp  

CPT Ceanneagraíochtaí/Coistí 
Pleanála Teanga 

 

CS An Cumann 
Scoildrámaíochta 

http://www.scoildramaiocht.ie/  

CT An Coimisinéir Teanga https://www.coimisineir.ie/  

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  

ELRI Bonneagar Acmhainne 
Teanga na hEorpa 
(European Language 
Resource Infrastructure) 

http://www.elri-project.eu/ 

 

EnaG Ealaín na Gaeltachta https://ealain.ie/  

EPB Eagraíochtaí 
Pobalbhunaithe 

 

http://www.comharnaionrai.ie/
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-um-Oideachas-Speisialta.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-um-Oideachas-Speisialta.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-um-Oideachas-Speisialta.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-Chomhairle-N%C3%A1isi%C3%BAnta-um-Oideachas-Speisialta.html
https://www.heritagecouncil.ie/ga/
http://www.ucd.ie/bnag/ga/
https://www.ucc.ie/ga/
https://www.cogg.ie/
https://www.concos.ie/
https://www.stmarys-belfast.ac.uk/academic/education/ime_english.asp
https://www.stmarys-belfast.ac.uk/academic/education/ime_english.asp
https://www.stmarys-belfast.ac.uk/academic/education/ime_english.asp
http://www.scoildramaiocht.ie/
https://www.coimisineir.ie/
http://www.elri-project.eu/
https://ealain.ie/
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Acrainm Ainm iomlán Suíomh idirlín na heagraíochta – de réir mar 
a bhaineann 

FCÁT Foghlaim Chomhtháite 
Ábhar agus Teangacha 

 

FÉ Fáilte Éireann http://www.failteireland.ie/  

FGL Forbairt Ghairmiúil 
Leanúnach 

 

FMS Féinmheastóireacht Scoile  

FnaG Foras na Gaeilge https://www.forasnagaeilge.ie/  

FSS Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte 

https://www.hse.ie/eng/services/gaeilge/  

FOÉC Fondúireacht Ollscoil 
Éireann Cheanada 

 

FP Fiontair Pobail  

FTO An Foras Taighde ar 
Oideachas 

http://www.erc.ie/  

GIS Geographic Information 
System (Córas Faisnéise 
Geografaí) 

 

GI Grad Ireland https://gradireland.com/  

GL Gael Linn https://www.gael-linn.ie/  

GnaG Glór na nGael https://www.glornangael.ie/  

GO Gaeloideachas https://gaeloideachas.ie/  

IAE Institiúidí an Aontais 
Eorpaigh 

https://europa.eu/european-union/index_ga  

IAO Institiúidí Ardoideachais  

IATE InterActive Terminology 
for Europe 

https://iate.europa.eu/home  

ICT Institiúid na gComhairleoirí 
Treorach 

 

ILBF An Ciste Craoltóireachta 
Gaeilge (Irish Language 
Broadcast Fund) 

https://www.northernirelandscreen.co.uk/ir
ish-language-broadcast-fund/ 

INBF Ionad Náisiúnta Barr 
Feabhais 

 

ITGM Institiúid Teicneolaíochta 
na Gaillimhe–Mhaigh Eo 

https://www.gmit.ie/ 

LCS Lárionad do 
Cheannaireacht Scoile 

 

LFC Luathfhoghlaim agus 
Cúram 

 

LN Leabharlann Náisiúnta https://www.nli.ie/ga/homepage.aspx  

MRI Múnla Rochtana agus 
Ionchuimsithe 

 

http://www.failteireland.ie/
https://www.forasnagaeilge.ie/
https://www.hse.ie/eng/services/gaeilge/
http://www.erc.ie/
https://gradireland.com/
https://www.gael-linn.ie/
https://www.glornangael.ie/
https://gaeloideachas.ie/
https://europa.eu/european-union/index_ga
https://iate.europa.eu/home
https://www.northernirelandscreen.co.uk/irish-language-broadcast-fund/
https://www.northernirelandscreen.co.uk/irish-language-broadcast-fund/
https://www.gmit.ie/
https://www.nli.ie/ga/homepage.aspx
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Acrainm Ainm iomlán Suíomh idirlín na heagraíochta – de réir mar 
a bhaineann 

MTeo Muintearas Teo http://www.muintearas.com/  

OAA Oifig an Ard-Aighne http://www.attorneygeneral.ie/index_ga.ht
ml  

OCBÁC Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath 

https://www.dcu.ie/  

OCD Oidhreacht Chorca 
Dhuibhne 

http://www.oidhreacht.ie/  

OÉG Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh 

https://www.oegaillimh.ie/  

OL Ollscoil Luimnigh https://www.ul.ie/gaeilge  

OMN Ollscoil Mhá Nuad https://www.maynoothuniversity.ie/nua-
ghaeilge-modern-irish  

OOP Oifig na nOibreacha Poiblí https://www.opw.ie/ga/  

OnaG Oireachtas na Gaeilge http://www.antoireachtas.ie/  

OSIE Oideachas Sóisialta, 
Imshaoil agus Eolaíochta 

https://www.curriculumonline.ie/Primary/C
urriculum-Areas/Social-Environmental-and-
Scientific-Education?lang=ga-ie  

OTM Oiliúint Tosaigh Múinteoirí  

OU Ollscoil Uladh https://www.ulster.ac.uk/  

RA An Roinn Airgeadais https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-
airgeadais/  

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

https://www.dccae.gov.ie/ga-
ie/Pages/default.aspx  

RCOG An Roinn Cultúir, 
Oidhreachta & Gaeltachta 

https://www.chg.gov.ie/ga/home  

RCPA An Roinn Caiteachais 
Phoiblí & Athchóirithe 

https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-
caiteachais-phoibli-agus-athchoirithe/  

RDCC An Roinn Dlí & Cirt & 
Comhionannais 

http://www.justice.ie/ga/JELR/pages/home  

RFTP An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail 

https://www.gov.ie/en/organisation/depart
ment-of-rural-and-community-
development/?referrer=/ 

 

RGET An Roinn Gnóthaí 
Eachtracha & Trádála 

https://www.dfa.ie/ie/  

RGFCS An Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta & Coimirce 
Sóisialaí 

http://www.welfare.ie/ga/Pages/home.aspx  

RGFN An Roinn Gnó, Fiontar & 
Nuálaíochta 

https://dbei.gov.ie/ga/  

RLGÓ An Roinn Leanaí & Gnóthaí 
Óige 

https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-
leanai-agus-gnotha-oige/  

http://www.muintearas.com/
http://www.attorneygeneral.ie/index_ga.html
http://www.attorneygeneral.ie/index_ga.html
https://www.dcu.ie/
http://www.oidhreacht.ie/
https://www.oegaillimh.ie/
https://www.ul.ie/gaeilge
https://www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish
https://www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish
https://www.opw.ie/ga/
http://www.antoireachtas.ie/
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Environmental-and-Scientific-Education?lang=ga-ie
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Environmental-and-Scientific-Education?lang=ga-ie
https://www.curriculumonline.ie/Primary/Curriculum-Areas/Social-Environmental-and-Scientific-Education?lang=ga-ie
https://www.ulster.ac.uk/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-airgeadais/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-airgeadais/
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/Pages/default.aspx
https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/Pages/default.aspx
https://www.chg.gov.ie/ga/home
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-caiteachais-phoibli-agus-athchoirithe/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-caiteachais-phoibli-agus-athchoirithe/
http://www.justice.ie/ga/JELR/pages/home
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-rural-and-community-development/?referrer=/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-rural-and-community-development/?referrer=/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-rural-and-community-development/?referrer=/
https://www.dfa.ie/ie/
http://www.welfare.ie/ga/Pages/home.aspx
https://dbei.gov.ie/ga/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-leanai-agus-gnotha-oige/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-leanai-agus-gnotha-oige/
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Acrainm Ainm iomlán Suíomh idirlín na heagraíochta – de réir mar 
a bhaineann 

ROS An Roinn Oideachais & 
Scileanna 

https://www.education.ie/ga/  

RS An Roinn Sláinte https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-
slainte/  

RT Roinn an Taoisigh https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/roinn-an-
taoisigh/  

RTÉ Raidió Teilifís Éireann https://www.rte.ie/  

RTÉ 

RnaG 

RTÉ Raidió na Gaeltachta https://www.rte.ie/rnag/  

RTPRA An Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil 

https://www.housing.gov.ie/ga  

SCP An tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí 

https://www.publicjobs.ie/ga/  

SFGM An tSeirbhís um Fhorbairt 
Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

https://pdst.ie/ga/about_us  

SNSO An tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais 

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-
Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs
%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-
N%C3%A1isi%C3%BAnta-
S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-
NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-
N%C3%A1isi%C3%BAnta-
S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-
NEPS-.html  

SSM Sraith Shóisearach do 
Mhúinteoirí 

https://www.jct.ie/leagangaeilge/home/hom
e_ga  

TEP Tionscnaimh Earnála 
Príobháidí 

 

TFC Teicneolaíocht Faisnéise 
agus Cumarsáide 

 

TG4 TG4 https://www.tg4.ie/ga/  

TnaG Tuismitheoirí na Gaeltachta http://tuismitheoiri.ie/  

ÚÁ Údaráis Áitiúla  

ÚAO An tÚdarás um Ard-
Oideachas 

https://www.education.ie/ga/An-
Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/
An-t%C3%9Adar%C3%A1s-um-Ard-
Oideachas.html  

ÚnaG Údarás na Gaeltachta http://www.udaras.ie/  

 

  

https://www.education.ie/ga/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-slainte/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-slainte/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/roinn-an-taoisigh/
https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/roinn-an-taoisigh/
https://www.rte.ie/
https://www.rte.ie/rnag/
https://www.housing.gov.ie/ga
https://www.publicjobs.ie/ga/
https://pdst.ie/ga/about_us
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-/An-tSeirbh%C3%ADs-N%C3%A1isi%C3%BAnta-S%C3%ADceola%C3%ADochta-Oideachais-NEPS-.html
https://www.jct.ie/leagangaeilge/home/home_ga
https://www.jct.ie/leagangaeilge/home/home_ga
https://www.tg4.ie/ga/
http://tuismitheoiri.ie/
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-t%C3%9Adar%C3%A1s-um-Ard-Oideachas.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-t%C3%9Adar%C3%A1s-um-Ard-Oideachas.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-t%C3%9Adar%C3%A1s-um-Ard-Oideachas.html
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Gn%C3%ADomhaireachta%C3%AD/An-t%C3%9Adar%C3%A1s-um-Ard-Oideachas.html
http://www.udaras.ie/
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Aguisín 2: Miontuairiscí Chruinnithe an Choiste Stiúrtha 

Is iad seo a leanas cóip de na miontuairiscí ó chruinnithe an choiste stiúrtha go dtí 
Meitheamh 2019 agus atá faofa mar is cuí. 

 
Coiste Stiúrtha maidir le Plean Gníomhaíochta 2018-2022 
Miontuairiscí ón gcruinniú a tionóladh an 1 Samhain 2018 
 
I Láthair 
An tAire Stáit Seán Kyne T.D. An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta  
An Dr. Aodhán Mac Cormaic (Cathaoirleach) 
Seán Mac Eoin 
Sorcha de Brúch 
Seán Ó Leidhinn  
Seán Ó Grífín (Rúnaí) 
Helen Ní Chatháin  An Roinn Oideachais agus Scileanna 
Nicholas Meehan  An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
Paul Fay  An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige  
Siubhán Nic Grianna  Údarás na Gaeltachta  
Seán Ó Coinn  Foras na Gaeilge  
 
 
Ag tús an chruinnithe, chuir an tAire Stáit Seán Kyne T.D fáilte roimh gach duine agus 
ghabh sé buíochas leis na páirtithe go léir a bhí páirteach ann as an gcomhoibriú agus as 
an rannpháirtíocht a léirigh siad mar thaca leis an bplean gníomhaíochta 5 bliana. Leag 
sé béim ar an bpointe gur plean tras-Rialtais atá ann a bhfuil glactha ag an Rialtas leis.  
 
Chuir sé in iúl freisin go raibh sé mar phríomhaidhm ag an ngrúpa a chinntiú go gcuirfí 
an plean iomlán i bhfeidhm. Ghabh sé leithscéal ansin agus d’fhág sé an chuid eile den 
chruinniú.  
 
1. Focail Fáilte 
Mar thús, thug an Dr. Aodhán Mac Cormaic (Cathaoirleach) cuireadh do gach duine ag 
an gcruinniú cur síos gairid a thabhairt maidir lena gcúlra, an eagraíocht a raibh siad ag 
déanamh ionadaíochta air agus céard iad, dar leo, na príomhchuspóirí. 
 
2 Cúlra agus Cuspóirí an Phlean 
Thug an Dr. Aodhán Mac Cormaic léargas gairid ar chomhthéacs an Phlean 
Gníomhaíochta 5 Bliana 2018-2022 [an Plean] agus ar chur i bhfeidhm na Straitéise 20 
Bliain don Ghaeilge 2010-2030 [an Straitéis], go dtí seo.  
 
Bhí plé ginearálta ann ansin a chuimsigh na príomhphointí a leanas: 
 

 gurb ionann an Plean agus treochlár do thodhchaí na Gaeilge agus aithnítear an 
iarracht thras-Rannach atá ag teastáil chun é a chur i bhfeidhm i gceart. 

 go mbreathnófaí ar an bplean, ní mar thuairisc oibríochtúil amháin, ach mar 
ábhar spreagtha chun athrú a dhéanamh.  

 go bhfuil gnóthaí luathbhlianta ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin atá ann don Ghaeilge laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. 



144 
 

 go bhfuil gá le haiseolas dearfach a thabhairt don phobal maidir le réimsí den 
Straitéis agus den Phlean ina ndéantar dul chun cinn suntasach ó thaobh a gcur i 
bhfeidhm de. 

 leagadh béim ar cheist na hearcaíochta sa tseirbhís phoiblí maidir le hinniúlacht 
sa Ghaeilge chomh maith le hinniúlacht sa Ghaeilge i measc múinteoirí 
nuacháilithe. 

 gurbh fhiú do ROS machnamh ar an bhféidearthacht an Polasaí don Oideachas 
Gaeltachta a leathnú amach go Scoileanna chuig Bailte Seirbhíse Gaeltachta 
agus Líonraí Gaeilge - mar thaca leis an bpróiseas pleanála teanga lasmuigh de 
cheantair Ghaeltachta. 

 an gá atá ann le deiseanna agus tacaíochtaí a fhorbairt do dhaltaí i scoileanna 
DEIS chun cuairt a thabhairt ar an nGaeltacht.  

 
3 Téarmaí Tagartha agus Ról an Ghrúpa  
Mhínigh RCOG na riachtanais a bhain le tuairisciú a dhéanamh ar na réimsí 
gníomhaíochta mar atá leagtha amach sa Phlean agus thug siad le fios go n-úsáidfí 
teimpléad cosúil leis an gceann a úsáideadh don Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt 
Tuaithe. Tá sé i gceist go ndéanfar teimpléad a scaipeadh ar chomhaltaí an choiste go 
luath chun go mbeifí in ann eolas a chur ar fáil faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ar 
gach ceann den breis agus 180 beart. 
 
Amlínte Molta:  

 Teimpléad Tuairiscithe le bheith comhlánaithe agus curtha ar ais chuig RCOG 
faoi dheireadh an dara ráithe gach bliain den tréimhse forfheidhmithe 5 bliana.  

 Tuairisc maidir leis an dul chun cinn atá déanta ar an gcur i bhfeidhm le bheith 
críochnaithe agus curtha faoi bhráid an Rialtais faoi dheireadh R3 gach bliana. 

 
Scaipfidh RCOG na téarmaí tagartha – Féach Aguisín 1 
 
4 Aon Ghnó Eile  
Pléadh an cheist maidir le hionadaí ENR (NGO) a bheith ina bhall den Choiste Stiúrtha. 
Aontaíodh gur leor an comhdhéanamh reatha, go háirithe i bhfianaise 
chomhdhéanamh agus fheidhm an Choiste Chomhairligh ar leith atá ann a bhfuil 
ionadaíocht leathan ó na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta. Aithníodh, áfach, nach 
gcuirfeadh sé seo bac ar an nGrúpa cuireadh a thabhairt do dhaoine 
aonair/eagraíochtaí cur i láthair a dhéanamh don ghrúpa dá gceapfaí gurbh fhiú a 
leithéid a dhéanamh  
 
Aontaíodh gur chóir don Ghrúpa bualadh le cheile gach ráithe ar a laghad agus go 
scaipfí dáta don chéad chruinniú eile ar an nGrúpa in am trátha. Luadh chomh maith go 
mbeadh teagmháil mar ba ghá leis ar bhonn déthaobhach idir pháirtithe an choiste 
stiúrtha  
 
Téarmaí Tagartha 
Táthar ag súil leis go mbuailfidh an Coiste Stiúrtha le chéile - faoi chathaoirleacht 
RCOG gach ráithe nó de réir mar is gá. Seo a leanas téarmaí tagartha an Choiste 
Stiúrtha: 
 

1. Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 
ngníomhaíochtaí comhaontaithe atá leagtha amach sa Phlean; 
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2. Tacú le gníomhartha breise agus tionscnaimh bhreise a aithint chun cur i 

bhfeidhm iomlán na Straitéise agus an Phlean a chur chun cinn; 
 

3. Maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú agus ar fhoilsiú tuarascáil bhliantúil ar dhul 
chun cinn a chuirfear faoi bhráid an Rialtais agus a fhoilseofar ina dhiaidh sin; 

 
4. Eolas a lorg ó pháirtithe leasmhara ábhartha eile maidir le héifeachtacht chur i 

bhfeidhm an Phlean; 
 

5. Treochtaí, dúshláin agus deiseanna atá ag teacht chun cinn maidir leis an bplean 
a aithint agus aghaidh chuí a thabhairt orthu;  

 
6. Comhairle agus moltaí a thabhairt don Aire maidir le tionscnaimh/beartais nua i 

dtaobh a chur i bhfeidhm mar thaca leis an Straitéis 20 Bliain. 
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Grúpa Maoirseachta maidir le Plean Gníomhaíochta 2018-2022  

Miontuairiscí cruinniú a tionóladh an 13 Feabhra 2019 
 

I láthair 
An Dr. Aodhán Mac Cormaic (Cathaoirleach), An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta [RCOG]  
Seán Mac Eoin RCOG 
Sorcha de Brúch RCOG 
Micheál Ó Conaire RCOG  
Seán Ó Leidhinn RCOG 
Seán Ó Grífín (Rúnaí) RCOG    
Helen Ní Chatháin  An Roinn Oideachais agus Scileanna [ROS] 
Paul Fay  An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige [RLGÓ] 
Siubhán Ní Grianna  Údarás na Gaeltachta [ÚnaG] 
Seán Ó Coinn  Foras na Gaeilge [FnaG] 
 
Leithscéalta:  
Nicholas Meehan An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe [RCPA] 
 

 

1. Miontuairiscí an chruinnithe deiridh - 1 Samhain 2018  
Rinneadh miontuairiscí an chruinnithe deiridh an 1 Samhain 2018 a chomhaontú. 

Socraíodh go gcuirfí cóip de na miontuairiscí sin chuig Cathaoirleach Chomhchoiste 

Oireachtas na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán iad agus go bhfoilseofaí ar 

láithreán gréasáin na Roinne iad.  

 

2 Téarmaí Tagartha  
Rinneadh na Dréacht-Téarmaí Tagartha a chomhaontú, faoi réir mionleasú ar 

Phointe 5 (féach leagan athbhreithnithe in Aguisín 1) 

 

3 Teimpléad na Tuarascála ar Dhul Chun Cinn  
Pléadh agus comhaontaíodh an dréacht-teimpléad tuairiscithe, atá leagtha amach ar 

bhealach chun tuairisciú a éascú agus dul chun cinn nó easpa dul chun cinn a aithint. 

 

4 Tuarascáil Ghearr ó Bhéal ar Dhul Chun Cinn 
 

RCOG – Réimsí Gnímh 2 & 3  

 Tá 13 plean teanga ceadaithe go dtí seo agus tá 8 nOifigeach Pleanála Teanga 
ceaptha i Limistéir Pleanála Teanga [LPT] éagsúla. 

 Tá maoiniú breise €980,000 curtha ar fáil do Chlár Tacaíochta Pobail agus 
Teanga na Roinne faoina gcuirtear cúnamh ar fáil i leith réimse leathan 
tionscadal teanga-lárnaithe sa Ghaeltacht, ina measc tionscadail i réimse an 
oideachais agus réimse na n-óg.  
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 Tá dul chun cinn á dhéanamh ar roinnt áiseanna cúraim leanaí, oideachais agus 
óige faoi réimse Gaeilge agus Oileán Chlár an NDP. 

 Tá treoirlínte Cosanta Leanaí agus sábháilteachta dóiteáin á mbreithniú i láthair 
na huaire i ndáil le hearnáil na gColáistí Samhraidh Gaeilge. 

 Thuairiscigh Údarás na Gaeltachta torthaí dearfacha don bhliain 2018.  
 

RCOG – Réimsí Gnímh 4 & 5  

 Tá Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) ag an ndréachtóir 
Parlaiminte i láthair na huaire. Tá moill in Oifig an Ard-Aighne ar dhul chun cinn 
a dhéanamh ar an mBille mar gheall ar obair leanúnach phráinneach a bheith ar 
bun maidir leis an mBille um Fhorálacha Ilghnéitheacha (Tarraingt siar na 
Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach an 29 Márta 2019). 

 Déantar foráil i gCeannteidil an Bhille, atá ceadaithe ag an Rialtas, chun 
deireadh a chur le córas na scéimeanna teanga agus bogadh chuig córas 
caighdeán-bhunaithe. Déanfar comhlachtaí poiblí a chur i gcatagóirí bunaithe ar 
a leibhéal teagmhála leis an bpobal i gcoitinne, lena n-áirítear pobal na Gaeilge 
agus na Gaeltachta. 

 Ceann eile de phríomhchuspóirí an Bhille gur cainteoirí Gaeilge a bheidh in 20% 
d'earcaigh nua sa tseirbhís phoiblí. 

 Tá tús curtha ag Conradh na Gaeilge lena sheó bóthair 'Seó Bóthair' a chuireann 
an Ghaeilge chun cinn i gcoláistí samhraidh, i scoileanna agus in ollscoileanna ar 
fud na tíre. 

 Cuirfidh an méadú ar leithdháileadh caipitil i bhFo-cheannlíne i mBuiséad 2019 
ar chumas na Roinne scéim caipitil a thosú, chun maoiniú a chur ar fáil do 16 
Baile Seirbhíse Gaeltachta agus 3 Líonra Gaeilge chun líonra d'ionaid Ghaeilge 
agus chultúir a fhorbairt ar fud na tíre. 

 Tá tuilleadh dul chun cinn déanta maidir le hacmhainní ar líne. 
 

ROS – Réimsí Gnímh 1 & 3  

 Tá dul chun á dhéanamh ar ghníomhartha atá beartaithe mar chuid den Pholasaí 
don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. Tá an dara céim maidir le cur i bhfeidhm 
na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ar siúl, i measc líon áirithe 
príomhghníomhartha eile i réimsí amhail tacaíocht scoile, oiliúint na múinteoirí 
agus rochtain curaclaim. 

 Fuarthas an líon aighneachtaí ab airde riamh mar fhreagra ar an 
gcomhairliúchán maidir le díolúintí ó staidéar na Gaeilge i scoileanna. Cuireadh 
breis agus 11,000 aighneacht isteach agus táthar ag súil go gcuirfear an 
tuarascáil eatramhach ar fáil roimh dheireadh na scoilbhliana. 

 Cuireadh tús le hobair maidir leis an bpoitéinseal a bhaineann le Foghlaim 
Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) mar mhodh chun tacú le foghlaim 
na Gaeilge agus reáchtálfar sin ar bhonn píolótach i scoileanna áirithe in 2020-
2021. 

 Mar chuid den phróiseas pátrúnachta do scoileanna nua, tá obair ar siúl go 
mbeadh teacht níos leithne ar oideachas trí mheán na Gaeilge taobh amuigh den 
Ghaeltacht i gcomhthéacs Gaelscoileanna nua, Gaelcholáistí agus Aonaid Lán-
Ghaeilge nua a bhunú. 
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ÚnaG  

 Mar a luadh thuas, tá 13 phlean teanga ceadaithe go dtí seo agus tá 8 nOifigeach 
Pleanála Teanga ceaptha i Limistéir Pleanála Teanga [LPT] éagsúla. Tá 3 phlean 
eile curtha faoi bhráid na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus 
táthar ag súil go gcuirfear 8 bplean breise isteach le linn na bliana 2019. 

 Tá maoiniú ceadaithe do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta, rud a ligfidh dóibh 
scóip a gcuid gníomhaíochtaí, a thacaíonn le seirbhísí luathbhlianta sa 
Ghaeltacht, a mhéadú. 

 Tá maoiniú ceadaithe d'Ealaín na Gaeltachta freisin chun gníomhaíochtaí 
traidisiúnta atá dírithe ar theanga sna healaíona traidisiúnta a chur chun cinn i 
gceantair Ghaeltachta.  

 Tá Údarás na Gaeltachta ag féachaint an féidir cúrsaí cúraim leanaí trí mheán na 
Gaeilge a chur ar fáil ag Leibhéal 7 & 8 FETAC den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí 
(NFQ) le go mbeidh cleachtóirí luathbhlianta arb as ceantair Ghaeltachta iad in 
ann teacht ar dheis oiliúna ar ardchaighdeán mar atá ar fáil trí mheán an 
Bhéarla. 

 

RLGÓ – Réimse Gnímh 3  

 Bhí an chéad chruinniú de Ghrúpa Náisiúnta Maoirseachta na Luathbhlianta ar 
siúl an 6 Feabhra 2019 chun maoirsiú a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le 
cur i bhfeidhm Phlean Gníomhaíochta na hearnála agus rinneadh na Dréacht-
Théarmaí Tagartha a chomhaontú. 

 Tá an RLGÓ i mbun an phróisis maidir leis an earcaíocht do dhá phost Gaeilge a 
shainaithnítear faoi Ghníomh 3.8. Tá maoiniú cinntithe do na poist sin i 
mBuiséad 2019.  

 Fad a bheifear i mbun earcaíochta ar dhuine i bpost an chomhordaitheora, 
cuirfidh an Grúpa Maoirseachta tús leis na hacmhainní agus tacaíochtaí atá ann 
cheana féin a aithint maidir le Gníomh 3.9. 

 Tá an RLGÓ ag féachaint ar thacaíochtaí praiticiúla a chur i bhfeidhm i ndáil le 
seirbhísí Luathbhlianta. Sampla de sin ná scéim leabhar b'fhéidir. Ní mór 
saincheisteanna soláthair a bhreithniú agus déanfar dearbhú cáilíochtaí ar na 
tacaíochtaí a bheidh i gceist. 

 

FnaG 

 Bailte Seirbhíse Gaeltachta: Tá an próiseas ar siúl i ndáil le Leitir Ceanainn, Trá 
Lí, Dún Garbhán, Caisleán an Bharraigh agus Cathracha na Gaillimhe agus 
Chorcaí.  

 Líonraí Gaeilge: Táthar fós ag ullmhú pleananna i ndáil le Líonraí Gaeilge na 
hInse, Bhaile Locha Riach agus Chluain Dolcáin ag leanúint faoi stiúir Fhoras na 
Gaeilge. Táthar ag ullmhú pacáiste tacaíochta a bhfuil ábhar comharthaíochta 
agus margaíochta ann freisin. 

 Táthar ag déanamh dul chun cinn ar ábhair Séideán Sí le ceapadh Bainisteora 
Tionscadail agus leis an bhforbairt ar aipeanna lena n-úsáid sa seomra ranga. 

 Tá maoiniú breise ceadaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun tacú 
leis an scéim Gaelbhratach atá dírithe ar dheá-chleachtas a chomhroinnt maidir 
le Gaeilge labhartha. 
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5 An Chéad Chéim Eile 
Cuirfear an teimpléad tuairiscithe chuig na páirtithe leasmhara uile le go bhféadfar 

monatóireacht agus plé a dhéanamh ar an staid reatha maidir leis na gníomhaíochtaí 

ar fad ag an gcéad chruinniú eile. Meastar go bhféadfar cuireadh a thabhairt do 

dhaoine eile nó do thríú páirtithe chun cuir i láthair a dhéanamh don ghrúpa, nuair a 

mheasfar gur gá nó gur iomchuí sin a dhéanamh.  

 

6 Aon Ghnó Eile  
Socraíodh go sealadach gur Dé Luain an 29 Aibreán 2019 a bheadh an chéad 

chruinniú eile ar siúl ag ionad atá le deimhniú. 

 

AGUISÍN 1 (de na Miontuairiscí) – TÉARMAÍ TAGARTHA 

Téarmaí Tagartha  

Tá sé i gceist ag an nGrúpa Maoirseachta teacht le chéile ar bhonn ráithiúil nó de réir 

mar is gá. An RCOG a bheidh ina Cathaoirleach ar an ngrúpa. Seo a leanas téarmaí 

tagartha an Ghrúpa Maoirseachta:  

 

1. Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 
ngníomhaíochtaí comhaontaithe a leagtar amach sa Phlean; 
 

2. Tacú le gníomhaíochtaí agus tionscnaimh bhreise a aithint chun cur i bhfeidhm 
foriomlán na Straitéise agus an Phlean a thabhairt chun tosaigh;  
 

3. Maoirseacht a dhéanamh ar an ullmhú agus ar fhoilsiú na tuarascála bliantúla ar 
dhul chun cinn a chuirfear faoi bhráid an Rialtais agus a fhoilseofar ina dhiaidh 
sin; 
 

4. Faisnéis a iarraidh ar na páirtithe leasmhara iomchuí maidir le héifeachtacht 
chur i bhfeidhm an Phlean; 
 

5. Treochtaí, dúshláin agus deiseanna a thiocfadh chun cinn maidir leis an bplean a 
aithint agus freagairt dóibh go cuí. 
 

6. Comhairle agus moltaí a thabhairt don Aire maidir le tionscnaimh/polasaithe 
nua maidir lena chur i bhfeidhm mar thaca leis an Straitéis 20 Bliain. 
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Aguisín 3: Buaicphointí agus Staitisticí Bhliain na Gaeilge 2018 

 
Patrún na Bliana 
Ba é an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn a bhí mar phátrún ar Bhliain na Gaeilge 2018. 
Le tús a chur leis an mbliain, taispeánadh mír a thaifead sé don chlár Fáilte 2018 ar 
TG4, inar mhol sé don phobal páirt a ghlacadh sa bhliain. D’fhreastail sé ar BEO, ceann 
de phríomhimeachtaí na bliana, agus thug sé óráid spreagúil ag leagadh béim ar na 
háiteanna ina bhfuil an Ghaeilge bheo sa phobal. Ba iontach an rud é go raibh 
uachtarán na tíre mar phátrún ar an togra.  
 
Ambasadóirí na Bliana 
Ba iad Lynette Fay, Eoghan McDermott agus Bláthnaid Ní Chofaigh a bhí mar 
ambasadóirí ar Bhliain na Gaeilge 2018, agus is iad a thug ceannaireacht le dea-
shampla don phobal. D’fhreastalaíodar ar imeachtaí pobail, labhraíodar amach ar na 
meáin shóisialta agus ghlacadar páirt i bhfeachtais na bliana. Seoladh an chéad chlár 
imeachtaí den bhliain agus na hambasadóirí ar fad i láthair i Roinn an dTaoisigh le Leo 
Varadkar¹. Ba Lynette Fay a bhí mar bhean an tí nuair a sheol an tAire Joe McHugh an 
dara clár imeachtaí i nGleann Cholm Cille, Dún na nGall². 
 
Fáilte 2018 

Cuireadh tús spleodrach leis an mbliain le clár beo ar TG4, a craoladh ó Thigh Phaidí Uí 
Shé i nGaeltacht Chorca Dhuibhne; Fáilte 2018. Le ceol beo ó a leithéidí Mhuireann Nic 
Amhlaoibh, Pólca 4 agus níos mó, mheall an clár lucht féachana de os cionn 230k duine, 
ceann de na lucht féachana is mó a bhí ag TG4 le linn 2017³ do chlár siamsaíochta.  
 
Ciste 125 
Ba chiste tacaíochta d'imeachtaí pobail mar chuid de Bhliain na Gaeilge é Ciste 125. 
Roinnte i ndá chuid, chuir an chéad bhabhta, ina raibh €50,000, maoiniú ar fáil 
d’imeachtaí a bhí ar siúl sa chéad leath den bhliain (Eanáir - Meitheamh). Chuir an dara 
babhta, ina raibh €75,000, maoiniú ar fáil d’imeachtaí a bhí ar siúl sa dara leath den 
bhliain (Iúil - Nollaig). Ar an iomlán tháinig 350 iarratas isteach don chiste. Tá gach 
eolas faoi na himeachtaí ar cuireadh maoiniú ar fáil dóibh sna cláir oifigiúla don bhliain 
agus ar shuíomh Gaeilge2018.ie. 
 
Babhta 1: Eanáir – Meitheamh: €50,000  
140 iarratas agus €110,000 lorgtha 
 
D’éirigh le 75 acu 

● 10 @ €1,000  
● 15 @ €750  
● 50 @ €500 

 
Babhta 2: Iúil – Nollaig: €75,000  
210 iarratas agus €156,000 lorgtha  
 
D’éirigh le 135 acu: 

 15 @ €1,000  
 20 @ €750  
 100 @ €500 



151 
 

 
 Imeacht i ngach contae ar an oileán  
 Imeachtaí i dtíortha eile cosúil leis an nGearmáin, An Fhrainc, SAM, Ceanada & 

An Indinéis  
 Mar gheall ar an éileamh a léiríodh don chiste, ceadaíodh €26,000 sa bhreis le 

cinntiú go raibh maoiniú ar fáil do na hiarratais bhreise ón dara babhta a 
chomhlíon coinníollacha an chiste. Leis an méid seo, d’éirigh linn maoiniú a chur 
ar fáil do 32 imeacht sa bhreis.  

 
BEO: Gaelach & Bródúil  
Reáchtáladh ceann de phríomhimeachtaí Bhliain na Gaeilge “BEO: Gaelach & Bródúil” i 
mBaile Átha Cliath ar an 14 Aibreán⁴. Bhí neart siamsaíocht ann, le ceol ó Scannal, Kíla 
agus na Delorentos agus is iad ambasadóirí na bliana, Lynette Fay, Eoghan McDermott 
agus Bláthnaid Ní Chofaigh a chuir an rud ar fad i láthair. Labhair pátrún na bliana, an 
tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn, leis an slua chomh maith⁵. Clúdaíodh an t-imeacht ar 
an Nuacht ar RTÉ agus TG4, agus tá aiseolas fíordhearfach faighte ina leith go dtí seo. 

 Tuairiscíodh go raibh 7,000 rannpháirtí de gach aon aois ann  
 17 bus a thaisteal go BÁC ó fud fad an oileáin  
 1,400 giolc a bhain leis as an haischlib oifigiúil #GaeilgeBheo  
 Dúirt 96% de na rannpháirtithe go bhfreastalóidh siad ar an imeacht arís  
 

Ceol 2018 
Scaipeadh 350,000 cóip den dlúthdhiosca CEOL 2018 ar gach dalta iarbhunscoile sa tír 
a bhfuil staidéar á dhéanamh acu ar an nGaeilge, agus cóip go gach bunscoil sa tír 
chomh maith, mar chuid de Bhliain na Gaeilge. Is idir chóipeanna crua agus chóid 
íoslódálacha a scaipeadh é. I measc na gceoltóirí clúiteacha a ghlac páirt bhí 
Macklemore, Picture This, JP Cooper agus John Gibbons agus ceoltóirí eile nach iad. 
Cuireadh físeáin le chéile leis na hamhráin agus breathnaíodh ar an bhfíseán de chuid 
Picture This tuairim is 1,000,000 uair. Bhí ambasadóir na bliana Eoghan McDermott 
lárnach sa togra seo.⁶ 
 
Rannpháirtíocht 

 235 imeacht maoinithe ag Ciste 125 
 D’fhreastail os cionn 75,000 duine ar an iomlán ar imeachtaí maoinithe ag ciste 

Bhliain na Gaeilge, dar leis an aiseolas go dtí seo 
 50+ ar an ngrúpa oibre, ina measc grúpaí pobail, grúpaí Gaeilge & Gaeltachta, 

comharchumainn agus eile  
 10,000 duine a chuir isteach ar chomórtais na bliana  
 Comhlachtaí móra ag glacadh páirt agus ag tacú leis, cosúil leis an CLG, IRFU, 

FAI, BWG Foods, Lidl  
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Scoileanna 
Reáchtáladh dhá chomórtas scoile náisiúnta mar chuid de Bhliain na Gaeilge 2018. Is 
comórtas ealaíne do bhunscoileanna amháin a bhí i gceann acu, agus bronnadh duais 
€1000 don phictiúr is fearr i ngach contae. Seoladh beagnach 4,000 iarratas isteach 
don chomórtas ealaíne. “Gaelfhiseán na Bliana” ab ainm don chomórtas eile. Bhí an 
comórtas seo oscailte do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Iarradh ar 
scoileanna físeáin cheoil a chruthú as Gaeilge. Bhí €1000 le bronnadh ar an bhfíseán is 
fearr i ngach contae, agus seoladh os cionn 200 iarratas isteach don chomórtas seo. 
Thaistil foireann Bhliain na Gaeilge 2018 mórthimpeall na tíre leis na duaiseanna a 
bhronnadh ar gach scoil a bhí an bua acu - 64 ócáid inar bronnadh €64,000.⁷ Tugadh 
cuireadh do na comhairlí áitiúla freastal ar na bronntaí agus d’fhreastail roinnt mhaith 
ionadaithe ó na comhairlí ar na bronntaí.  
 
Electric Picnic 
Mar chuid de Bhliain na Gaeilge, agus don chéad uair riamh, bhí láthair champála 
Gaeltachta ag an bhféile cheoil is mó sa tír.⁸ Bhí gá le clárú le spás a chuir in áirithe 
agus líonadh an 200 spás laistigh de sheachtain. Tarraingíodh deá-phoiblíocht ar an 
láthair champála seo mar gheall ar ghlaineacht na háite i ndiaidh na féile.⁹ Chomh 
maith leis an láthair champála, bhí Bliain na Gaeilge i gceannas ar cheann de na ardáin 
níos lú; An Chollchoill, gach uile oíche ó 19:00 - 00:00. Ní raibh ach Gaeilge le cloisteáil 
ón ardán sa tréimhse seo agus d’éirigh leis an slua is mó a tharraingt ag an ardán le 3 
bliana anuas (300+).  
 
Na Meáin Shóisialta 
Cuireadh an-bhéim ar na meáin shóisialta le linn Bhliain na Gaeilge. Bhí Bliain na 
Gaeilge ar Twitter, Instagram agus Facebook @Gaeilge2018 agus d’imigh na cuntais 
ar na hardáin uile ó neart go neart ó thús na bliana. Féach thíos ar chuid de na 
staitisticí is suntasaí ó na meáin shóisialta ó thús na bliana;  

 Físeán Auld Lang Syne10, a coimisiúnaíodh go speisialta do Bhliain na Gaeilge, 
feicthe ag ós cionn 500,000  

 Físeán Oíche Chiúin¹¹, a coimisiúnaíodh go speisialta le críoch a dhéanamh ar an 
mbliain, ar a bhreathnaigh 76,000 duine 

 Haischlib oifigiúil na bliana #Gaeilge2018 - 90 milliúin imprisean ar Twitter, 
agus sroicheadh de 10 milliún  

 Sroicheadh ar Facebook; meán de 295k in aghaidh na míosa  
 953k radharc ag físeán amháin de chuid CEOL 2018  

 
An Chaint  
Seoladh feachtas “An Chaint” ag deireadh na bliana. Mhol an fheachtas seo don phobal 
caint a thosú le cairde agus clann a raibh Gaeilge acu ach nach raibh sí mar theanga 
comhráiteach eatarthu. Eisíodh trí fhiseáin¹² mar chuid den fheachtas agus d’éirigh go 
hiontach leo ar na meáin shóisialta;  

1. Físeán do thuistí - 53k 
2. Físeán do dhaoine óga - 84k 
3. Físeán san ionad oibre - 36k 

 
  



153 
 

Díospóireacht 
Le linn Bhliain na Gaeilge, cruthaíodh neart deiseanna le cás na Gaeilge agus na 
Gaeltachta a phlé. Tarraingíodh aird air nuair a phléadh Bliain na Gaeilge ar chlár ar 
Newstalk - is as seo a tháinig an haischlib #NílSéCGL¹³ ar Twitter, a bhí ag treochtáil go 
forleathan ar an suíomh. Coimisiúnaíodh clár faisnéise ar RTÉ ina raibh Bláthnaid Ní 
Chofaigh, ambasadóir Bhliain na Gaeilge, mar láithreoir. “Lig Liom”¹⁴ an teideal a bhí ar 
an gclár agus tharraing Bláthnaid aird ar an bhfrustrachas a bhíonn uirthi agus í ag 
streachailt i ndomhan lán le Béarla. 
 
Físeáin agus Ailt maidir le Bliain na Gaeilge 2018  

1. Seoladh Bhliain na Gaeilge, Nollaig 2017  

2. Seoladh an dara clár imeachtaí, Meitheamh 2018  

3. Fáilte 2018  

4. BEO, an tUachtarán 

5. BEO 

6. Ceol - Picture This 

Ceol - Wheatus 

Ceol - Saoirse Ronan & Macklemore 

7. Gaelfhiseán na Bliana 

8. Picnic Leictreach 

9. Picnic Leictreach, Dea-phoiblíocht 

10. Auld Lang Syne 

11. Oíche Chiúin  

12. An Chaint - Tuistí 

An Chaint - Daoine Óga 

An Chaint - Ionad Oibre 

13. #NílSéCGL 

14. Lig Liom 

15. Bliain na Gaeilge - Súil Siar 

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/taoiseach-launches-bliain-na-gaeilge-programme-1.3334455?mode=sample&auth-failed=1&pw-origin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Fireland%2Firish-news%2Ftaoiseach-launches-bliain-na-gaeilge-programme-1.3334455
https://www.chg.gov.ie/ga/minister-of-state-mchugh-launches-bliain-na-gaeilge-2018-programme-for-july-december/
https://tuairisc.ie/gailearai-o-la-an-dreoilin-go-dti-failte-2018-i-gcorca-dhuibhne/
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/president-higgins-makes-impassioned-plea-for-future-of-irish-language-1.3462238?mode=amp
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/president-higgins-makes-impassioned-plea-for-future-of-irish-language-1.3462238?mode=amp
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/thousands-expected-in-dublin-for-irish-language-street-festival-1.3460975
https://www.facebook.com/CnaGaeilge/videos/2164554433558060/
https://www.facebook.com/CnaGaeilge/videos/2019390638074441/
https://www.facebook.com/CnaGaeilge/videos/330653664165975/
https://www.irishtimes.com/news/education/32-county-winners-announced-in-irish-schools-competition-1.3713262
https://www.irishexaminer.com/ireland/electric-picnic-fans-to-get-a-gaeltacht-campsite-as-part-of-bliain-na-gaeilge-472989.html
https://www.independent.ie/entertainment/festivals/electric-picnic-mess-no-worse-than-usual-estate-owner-37288186.html
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/1557139337656030/
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/1227040934087507/
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/506421536536576/
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/506421536536576/
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/1237052613110925/
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/1237052613110925/
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/364226724387786/
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/how-is-english-a-modern-language-when-it-doesn-t-even-have-its-own-word-for-a-croissant-1.3356316
https://www.rte.ie/entertainment/2018/0321/949130-blathnaid-and-lig-liom-a-life-through-an-gaeilge/
https://www.facebook.com/gaeilge2018/videos/328024304699411/
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