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Ráiteas ón Choiste Stiúrtha 
 

Ráiteas misin an Choiste:   

Anuas ar chlár leathan d'imeachtaí Gaeilge, a eagraítear sa bhaile ar bhonn rialta, tá 

tionscnaimh shainiúla eagraithe chun aird an phobail a dhíriú ar an nGaeilge mar theanga 

labhartha. I measc na tograí a reachtáileadh, tá: 

1. Comhoibriú leis na hUdaráis Áitiúla le córas comharthaí poiblí a chur i bhfeidhm leis 

an Gaeilge mar chuid lárnach de,ag teacht le forálacha Acht na dTerangacha 

Oifigiúla 2003. 

2. Oibriú trí Choiste Logainmneacha an Chláir chun a chinntiú go mbeidh ainmneacha 

Sráideanna, tioscnaimh nua, srl. i nGaeilge 

3. Leathnú ar úsáid na Gaeilge sna Meáin Chumarsáide. 

4. Clár a réiteach chun úsáid na Gaeilge i ndeasgnátha Eaglaise a mhéadú. 

5. Cúnamh a thabhairt do na Cumainn Trádála le húsáid na Gaeilge mar Áis 

Mhargaíochta a mhéadú i measc na ngnóthaí agus na ndíoltóirí sa Chontae. 

6. An rian cuarda “Baile Stairiúil” atá seolta in Inis agus Cill Rois i gcomhair le 

Comhairle Chontae an Chláir, a leathnú go Bailte eile sa Chontae. 

Eolas a chur ar fáil don phobal tríd an suíomh idirlín www.anclarasgaeilge.net 

De bharr go bhfuil bonn láidir ó thaobh na Gaeilge de i mBaile na hInse, mar atá léirithe san 

Iarratas seo, beidh roinnt mhaith buntáistí ag eascairt as Líonra Gaeilge a bheith bronnta air.  

Beidh an choincheap de “Dea-Chleachtas” mar bhonn de gach gné de Chlár Gníomhaíochta 

amach anseo. 

Bainfear feidhm as na nósanna imeachta is fearr chun an réimse imeachtaí a chur i gcríoch, 

mar shampla sna gnéithe samplach seo: 

 

1. Bainfear leas iomlán as an leibhéal leathan de chomh-pháirtnéireachta atá    

 cruthaithe go dtí seo sa phobal. 

 

2. Leanfear le cur chun cinn an íomha gur “Croí na Gaeilge” sa Chontae é oifig “An 

 Clár as Gaeilge Teo.” 

3. Léiríonn an leibhéal ard, leanúnach de bhua i gComórtas Ghlór na nGael go 

bhfuil  an Ghaeilge beo sa bhaile agus go bhfuil pobal suntasach Gaeilge ann chun 

úsáid   na  teanga mar theanga pobail a leathnú ann. 

 

4. Déanfar campaí Samhraidh cosúil leis an gcampa ráthúil ”Scléip an tSamhraidh” 

a f horbairt níos mó len iad a leathnú amach ar fud an cheantair.. 
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a. Leanfar leis an tionscnamh speisialta chun Filí an Chláir a chomóradh ina 

bpobal féin. 

 

b. Tionscnófar Clár Fáisnéise speisialta chun cuairteoirí chuig an Chontae a 

chur ar an eolas faoi   ” Dúchas Traidisiúnta an Chláir”, go háirithe an 

Ghaeilge 
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Cúlra an Phróisis Pleanála Teanga 

 

Réamhra 

Sa bhliain 2007, foilsíodh an mórstaidéar An Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid 

na Gaeilge sa Ghaeltacht (SCT) (Ó Giollagáin et al.). Léirítear sa staidéar seo agus i 

dtaighde eile a foilsíodh roimhe agus ina dhiaidh sin go bhfuil an Ghaeilge go mór i mbaol 

agus nach mairfidh sí i bhfad eile mar ghnáth-theanga chumarsáide sna pobail Ghaeltachta. 

In 2010 d’fhoilsigh an Rialtas cáipéis nua – an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 

(ar a dtabharfar Straitéis uaidh seo amach). Is ar an gcóras oideachais den chuid is mó a 

chuirtear an dualgas príomhsprioc na Straitéise – ‘úsáid agus eolas ar an nGaeilge a 

mhéadú’ – a bhaint amach (Rialtas na hÉireann, 2010: 11-9). Dhá bhliain ina dhaidh sin, 

achtaíodh Acht na Gaeltachta, 2012 chun gnéithe den Straitéis a chur i bhfeidhm, 

cumhachtaí Aire Stáit na Gaeltachta a shainiú, agus sainmhíniú nua a thabhairt ar an 

nGaeltacht i measc forálacha eile (Ó Giollagáin, 2014: 107). 

 

Acht na Gaeltachta, 2012 

Is é Acht na Gaeltachta, 2012 a thugann bonn reachtúil don phróiseas pleanála teanga do 

Líonra Gaeilge. Sainítear san Acht: 

11.—(1) Féadfaidh an tAire le hordú, pobal sonraithe, seachas pobal i Limistéar Pleanála 

Teanga Gaeltachta nó i limistéar Gaeltachta, a ainmniú chun bheith ina Líonra Gaeilge. 

 

(2) Maidir le pobal a shonrófar in ordú arna dhéanamh faoi fhoalt (1), is pobal é— 

(a) a thacaíonn le húsáid na Gaeilge, agus 

(b) a chomhaontaigh plean Gaeilge dá dtagraítear i bhfo-alt 

(c) a chur i ngníomh. 

 

(3) Féadfaidh aon eagraíocht laistigh de phobal lena mbaineann fo-alt (2), agus a measfaidh 

Foras na Gaeilge í a bheith ionadaitheach don phobal lena mbaineann, plean Gaeilge a 

ullmhú, le cúnamh ó Fhoras na Gaeilge, ar plean é a bheidh le cur i ngníomh ag an bpobal 

sin, agus an plean sin a chur faoi bhráid an Aire. 

 

(4) I gcás go ndéanfaidh an tAire, ag féachaint do chritéir pleanála teanga fhorordaithe, 

plean dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a cheadú, déanfaidh an tAire ordú faoi fho-alt (1), agus 

cuirfidh an eagraíocht lena mbaineann an plean i ngníomh. 

 

(5) Déanfaidh an tAire athbhreithniú ar an dul chun cinn a bheidh déanta maidir le plean dá 

dtagraítear i bhfo-alt (4) a chur i ngníomh i gceann cibé eatraimh is dóigh leis an Aire is gá 

agus is cuí chun an plean lena mbaineann a chur i ngníomh. 

 

(6) Más rud é, i ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (5), go measfaidh an tAire, tar 

éis dul i gcomhairle le Foras na Gaeilge, nach bhfuil an plean lena  mbaineann á chur i 

ngníomh, nó nach bhfuil sé á chur i ngníomh go leordhóthanach, cuirfidh an tAire na nithe 

seo a leanas in iúl, trí fhógra i scríbhinn, don eagraíocht lena mbaineann— 

(a) na heasnaimh arna sainaithint ag an Aire ar chur i ngníomh an phlean, agus 

(b) an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar na heasnaimh a leigheas. 
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(7) Féadfaidh an tAire an tréimhse a fhadú ar laistigh di a dhéanfar na heasnaimh dá 

dtagraítear san fhógra faoi fho-alt (6) a leigheas. 

 

(8) I gcás go mbeidh fógra faoi fho-alt (6) seolta ag an Aire, déanfaidh an tAire athbhreithniú 

ar an dul chun cinn a bheidh déanta maidir leis na heasnaimh dá dtagraítear i mír (a) den 

fho-alt sin a leigheas i ndeireadh na tréimhse dá dtagraítear i mír (b) den fho-alt sin nó i 

ndeireadh aon fhadú ar an tréimhse sin faoi fhoalt (7). 

 

(9) I gcás go measfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le Foras na Gaeilge, nach bhfuil 

aon ionchas réasúnach ann go ndéanfar an plean Gaeilge lena mbaineann a chur i ngníomh 

nó a chur i ngníomh go leordhóthanach, féadfaidh an tAire, le hordú, ainmniú an phobail 

lena mbaineann a chúlghairm le héifeacht ón dáta a shonraítear san ordú. 

 

 

12.—Forordóidh an tAire critéir pleanála teanga, agus féadfaidh na nithe seo a leanas a 

bheith san áireamh iontu—  

(a) an cion den daonra lena mbaineann a labhraíonn Gaeilge, 

(b) oideachas a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge, 

(c) seirbhísí cúraim leanaí agus tacaíochta teaghlaigh a bheith ar fáil trí mheán na 

Gaeilge, 

(d) a mhéid a úsáidtear an Ghaeilge i gcúrsaí tráchtála agus tionscail, 

(e) a mhéid a úsáidtear an Ghaeilge i gcúrsaí sóisialta agus áineasa, 

(f) úsáid na Gaeilge le linn seirbhísí poiblí a sholáthar, agus beidh aird aige nó aici ar 

na nithe sin chun pleananna Gaeilge a cheadú le haghaidh Limistéar Pleanála 

Teanga Gaeltachta, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge. 
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Sonraí na Ceanneagraíochta 

Bord Stiúrthóirí 

Is é “An Clár as Gaeilge Teo.” An Ceanneagraíocht. Tá Bord Stiúrthóirí de sheachtar 

ina bhun. Is daoine proifisiúnta iad baill an Bhoird agus tá blianta taithí acu i réimsí 

bainistíochta, riaracháin, fostaíochta agus airgidiú ins an earnáil príomháideach agus 

poiblí. Chomh maith le sin, tá siad uilig gníomhach in obair chur chun cinn na Gaeilge sa 

cheantar le blianta agus aitheantas áitiúil agus náisiúnta faighte acu as na héachataí atá 

bainte amach acu.  

Is Cuideachta faoi theorainn rathaíochta gan scairchaipiteal é An Clár as Gaeilge Teo.  

Bunaíodh é sa bhliain 2002 agus tá sé cláraithe le Oifig na gCuideachta faoin chláruimhir 

6385042T. 

Bronnadh stádas carthanachta air faoin uimhir CHY 15287 ag na Coimisnéirí Ioncaim sa 

bhliain 2004. 

1. Sonraí Choiste Stiúrtha na hEagraíochta/ Baill an Choiste/Stiúrthóirí 
 

Ainm Gairm 

Ról 

(m.s. 

Cathaoirleach) 

Cumas Gaeilge 

(ó dhúchas, líofa, 

go maith, agus rl.) 
Dónal Ó hAiniféin 
 

Príomh Oide 
Gaelscoil Mhíchíl 
Cíosog, Inis 

Cathaoirleach 
na Cuideachta 

Líofa 

Domhnall Ó Loingsigh 
 

Iar-Phríómh Oide 
Bunscoile  

Rúnaí na  
Cuideachta 

Líofa 

Pádraig Mac Mathúna Iar-Oifigeach 
Feidhmiúcháin, 
Údarás Áitiúil 

Stiúrthóir / 
 Cisteoir 

Líofa 

Seán Ó Nuanáin Iar-Bhainisteoir 
Réigiúnda le 
Forbairt na Sionna 

Stiúrthóir Líofa 

Caitlín Ní 
Mhaoldomhnaigh 

Iar-Mhúinteoir 
Bhunscoile 

Stiúrthóir Líofa 

Peadar Mac 
Fhleannchadha 

Leas-Rúnai 
Násiúnta Chonradh 
na Gaeilge  

Stiúrthóir Líofa 

Stephanie Ní Ghealbháin Múinteoir Bunscoile Stiúrthóir Líofa 

Sharon Uí Riain Múinteoir Bunscoile Stiúrthóir Líofa 

An tSr. Eibhlín Ní 
Challanáin 

Iar-Phríomh Oide 
Bunscoioe 

Stiúrthóir Líofa 

 

Coiste Riaracháin 

Tá Coiste Stiúrtha ainmnithe chun aire a thabhairt do rith na heagraíochta ó lá go lá. 
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Tá an Coiste déanta suas de: Cathaoirleach, Rúnaí agus Cisteoir na hEagraíochta, leis 

an Oifigeach Forbartha. Tagann siad le chéile ar bhonn dhá-sheachtaine le 

monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn an Phlean Oibre. Tuairiscíonn an Coiste 

don Bhord Stiúrthóirí ar bhonn ráithe. 

 

Fo-Choistí 

Cuirtear fo-choiste le chéile chun bainistiú a dhéanamh ar na tionscnaimh éagsúla a 

eagraíotar faoin bPlean Oibre. Roghnaíotar na fo-choistí ó bhaill na n-eagraíochtaí atá 

mar pháirtnéirí ag An Clár as Gaeilge Teo. Bíonn ar na fo-choistí tuairisciú don Choiste 

Bainistíochta ar bhonn rialta faoi dhul chun cinn na dtionscnamh. 

 

Structúir Bainistíochta 

 

    An Bord Stiúrthóirí 

                                                      | 

    An Coiste Bainistíochta  

        | 

          Na Fo-choistí Tionscnaimh  

        | 

  An Pobal    Na hEagraíochtaí Páirtnéireachta    Baill Aonair 

 

Coiste Feidhmiúcháín Líonra na hInse 

 

AINM GAIRM RÓL 

Dónal Ó hAiniféin Cathaoirleach “An Clár as 
Gaeilge Teo” 

Cathaoirleach 

Domhnall Ó Loingsigh Rúnaí “An Clár as Gaeilge 
Teo”, 

Rúnaí 

Marc Mac an Adhastair  Oifigeach Forbarthas “An 
Clár as Gaeilge Teo” 

Cisteoir 

Sara Mac Conmara  Iar-Oifigeach Forbartha “An 
Clár as Gaeilge Teo. 

Ball Choiste 

Áine Uí Chonsaidín Múinteoir i bhFeighil, 
Gaelcholáiste an Chláir 

Ball Choiste 

Bríd Uí Rónáin Múinteoir Iar-Bhunscoile 
 

Ball Choiste  

Ciara Ní Chuillin Múinteoir Bunnscoile 
 

Ball Choiste 

Eoin Ó Ceallaigh Múinteoir Bunnscoile 
 

Ball Choiste 
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Céatadán na ndaoine a deir go bhfuil labhairt na Gaeilge acu 
Contae na Gaillimhe 49% 
Contae an Chláir 45.9% 
Contae Chorcaí 44.93% 
Contae Mhaigh Eo 43.86% 
Contae Chiarraí 43.19% 
Contae Phort Láirge 40.56% 
Contae na Mí 38.56% 
Contae Dhún na Gall 37.09% 

 

Léargas ar an Líonra Gaeilge 
 

Topagrafaíocht agus Bonneagar 

 

Co. an Chláir 

Daonra agus an Ghaeilge       

De réír torthaí Daonáireamh 2016, bhí breis agus 114,000 daoine ina gcónaí i gContae an 

Chláir. Bhí beagnach 1,493 cainteoirí laethúla nó 1.31% den daonra iomlán ag baint úsáíd 

as an Ghaeilge mar theanga laethúil lasmuigh den chóras oideachais sa Chontae. Anuas air 

sin,  

bhí 3,390 cainteoirí Gaeilge seachtainiúla lasmuigh den chóras oideachais, sin iomlán de 

4,883 (4.27%) ina gcainteoirí laethúla nó seachtainiúla sa chondae. 

 

 

Tábla a 1: Líon na gCainteoirí Laethúla is Seachtainiúla de réir Condae 

 

Maidir le líon na ndaoine de réir contae a mhaígh go raibh labhairt na Gaeilge acu, bhí 

céatadán níos airde i gContae an Chláir ná mar a bhí i sé cinn den seacht gcontae 

Gaeltachta. Ba é contae na Gaillimhe an t-aon chontae Gaeltachta a bhí chun cinn ar 

chontae an Chláir. 

Tábla a 2: % na nDaoine a deir go bhfuil Gaeilge acu de réir Condae 

 

Baile na hInse:  

Is ceantar uirbeach é baile na hInse. An baile is mó i gContae an Chláir agus ceanncheathrú 

riaracháin an Chontae. Tá daonra de 25,276 duine ag Ceantar Uirbeach na hInse 

(Daonáireamh 2016) agus 24,128 acusin os cionn 3 bliana d'aois. Gaeilge ag 10,512 i 2016, 
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sin titim ó 11,277 i 2011, mar atá i dTábla a 3, cailliúint 6.78% sna cúig bliana. Ar an láimh 

eile, maidir le húsáid na Gaeilge tá iomlán na gcainteoirí seachtainiúla ní amháin imithe in 

airde 101 duine, ó 994 go 1,095, agus tá an % beagáinín os cionn leibhéal Chondae an 

Chláir trí chéile ag 4.35% thar 4.27%.  

Tábla a 3: Líonra na hInse Cumas sa Ghaeilge i nDaonáirimh 2011 & 2016 agus Líon na gCainteoirí Laethúla is Seachtainiúla.  

 

Maidir le líon na gCainteoirí Laethúla d'ardaigh siad ó 330 go 380 nó 15.2% sna cúig bliana 

ó 2011 go 2016. Tá an uimhir anois ag 1.57% agus is 1.31% atá ann sa chontae trí chéile. 

 

Tá suíomh tábhachtach stráitéiseach aici sa Mheán-Iarthar de bhrí go bhfuil Aerphort 

idirnáisiúnta na Sionna i ngiorracht 15km dí. Chomh maith le sin, is baile táirsí í freisin do 

mhór-cheantar turasóireachta Iarthair an Chláir, Slí an Atlantaigh Fhiáin.  

Líonra Inis 

Cainteoirí Laethúla 2016 2011 

Cainteoirí Laethúla Gaeilge taobh amuigh den chóras 

oideachais mar chéatadán den daonra 3 bliana d'aois 

agus os a chionn 

1.57% 1.37% 

Cainteoirí Seachtainiúla Gaeilge taobh amuigh den 

chóras oideachais mar chéatadán den daonra 3 bliana 

d'aois agus os a chionn 

2.78% 2.60% 

Iomlán na gCainteoirí Seachtainiúla 4.35% 3.97% 

Daonra 2016 2011 

Daonra Iomlán 25,276 25,360 

Daonra Iomlán 3 bliana d’aois agus os a chionn 24,128 24,074 

Líon na ndaoine le cumas labhartha Gaeilge 10,512 (43.6%) 11,277 (46.8%) 

Líon na ndaoine gan cumas labhartha Gaeilge 12,660 12,192 

Líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge go 

seachtainiúil amháin taobh amuigh den chóras 

oideachais 

715 664 

Líon na ndaoine a labhraíonn Gaeilge go laethúil 

taobh amuigh den chóras oideachais 
380 330 

Iomlán na gCainteoirí Seachtainiúla 1,095 994 

Athrú ar líon na gCainteoirí Laethúla (seachtainiúla) 

taobh amuigh den chóras oideachais 2011-2016 i 

bhfoirm % 

+15.15% (+10.16%) 

Athrú ar Líon na ndaoine le cumas labhartha Gaeilge 

2011-2016 i bhfoirm % 
- 6.78% 
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Tacaíochtaí 

Tá bonneagar mór sa bhaile lán de fhoirgnimh, páirceanna agus áiseanna éagsúla. Is baile 

gnó é baile na hInse agus tá ceithre shráid sa bhaile. Is í Sráid Uí Chonaill príomh shráid na 

hInse. Tá ceithre óstán i lár an bhaile agus trí óstáin suite lasmuigh den bhaile. Tá Ard-

Eaglais, Stáisiún na nGardaí, Ospidéal, Oifigí Comhairle Contae an Chláir, cúig mheánscoil 

agus sé bhunscoil sa bhaile. Tá ionad Oideachais an Chláir lonnaithe i mbaile na hInse.  

Chomh maith le sin, tá cnuasach de Oifigí Rialtais lonnaithe sa bhaile, An Roinn Gnóthaí 

Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Oifig Réiigiúnach de na Coimisinéirí Ioncaim, An 

tÚdarás um Sháibhealtacht Bóithre, Roinn Talamhaíochta. 

 

Comhoibriú: 

Is togra pairtnéireachta é An Clár as Gaeilge Teo. agus tá ceangal chomhpháirtnéireachta 

againn  le grúpa leathan d’eagraíochtaí  san earnáil phríomháídeach agus san earnáíl 

phoiblí.  

Tá nasc déanta leis an heagrais/forais seo a leanas agus tacaíocht agus cúnamh á fháil 

uathu: 

• Comhairle Contae an Chláir   

• Cumann Tradála na hInse  

Inis, Co.an Chláir 



 Plean Teanga do Líonra na hInise, Co. an Chláir    

13 
 

• Conradh na Gaeilge, Inis 

• Cumann Lúthchleas Gael  

• Comhaltas Ceoltóirí Éireann  

• Shannon Group plc.            

• Coiste Bhailte Slachtmhara na hInse  

• Cumann Scoldrámaíochta an Chláír 

• Clare Champion 

• Clare People 

• Clare FM 

• Féile na hInse  

• LCETB  

• Feidhmeannacht na Seirbhís Sláinte  

• Cumann Tabhairneoirí na hInse  

• Fleadh Nua  

• Garda Síochána 

 

Staid na Seirbhísí Reatha 
Tá  seirbhisí ar fáil faoi na teidil seo a leanas: 

i. Gnó: 

Inis Dom– tionscanamh chun siopadóireacht i nGaeilge a chur chun cinn in Inis.  

Gradam Gaeilge an Chláir bronnta  ar dhuine nó ar ghnó ata tar éis iarracht ar 

leith a dheanamh an Ghaeilge a scaipeadh.  Is féiltí iad Fleadh Cheoil an Chláir , 

Scoil gheimhridh Merriman, Fleadh Nua agus Éigse Thomáis Uí Aodha a 

chuireann béim ar leith ar an nasc a chruthú idir úsáid na Gaeilge agus na 

gnóanna in Inis agus sa chontae.  

ii. Cultúr & Oidhreacht: 

Tá nasc láidir ann idir an Ghaeilge agus Cultúr & Oidhreacht. Bíonn go leor  féiltí 

agus ocáidí a chruthaíonn an nasc sin, is iad: Féile na hInse, Féile 

scoildrámaíochta an Chláir, Ciorcal Cainte agus siúlóidí oidhreachta sa bhaile 

mhór. 

iii. Na Meáin: 

Bíonn Clár raidió ar siúl i  nGaeilge amháin gach maidin Dé Sathairn. Bíonn ailt 

seachtanúil sa Clare Champion agus sa Clare County Express. Tá fáil ag an 

gcoiste ar seirbhísí TG4/RnaG nuair atá nuacht nó scéal le scaipeadh go 

forleathan. Úsáidtear na Méain Shóisialta Facebook, Twitter agus Whatsapp. 

iv. Oideachas trí Ghaeilge 

(a)  Réamhscolaíocht  

Tá  Naionra "Céimeanna Beaga" ceangailte leis an nGaelscoil le breis agus 88 

leanaí ag freastail ar 4 sheisiún gach lá, dhá ceann ar maidin agus dhá ceann 

san iarnóin. 

Chomh maith le sin, tá  Naíonra príomháideach eile "Teach Abhaile"  ag 

feidhmiú sa bhaile le seisiún eile ar maidin. 

Tá fiosrúcháin ar bun chun Naíonra eile a bhunú chun freastal ar an éíleamh atá ann. 
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(b) Bunoideachas 

Bunaíodh Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg in Inis sa bhliain 1983. I 1981, beartaíodh 

comóradh a eagrú chun bunú Irisleabhar na Gaedhilge in 1882 ag Mícheál 

Cíosóg a cheiliúradh. Reachtáileadh an Chomóradh i Mí na Samhna 1982 le 

deireadh seachtaine de imeachtaí ar an gCarn, áit dhúchaís Chíosóig, agus in 

Inis. D’fhreastail Uachtarán na hÉireann, An Dr. Pádraig Ó hIlghire ar an 

gComóradh, áit a labhair sé go poiblí faoin nGaeilge. Dúirt sé, "Tá rud marfach, 

uaigneach ag baint le bás teanga, ná bíodh sé le rá fúinne, an ghlúin, seo, gur 

muidne a bhí ciontach le briseadh do-leighiste i slabhra na teanga. Is breá é an 

Comóradh seo le leac cuimhneacáin ach is gá gníomh beo do shlánú teanga". 

Beartaíodh scoil lánGhaelach a bhunú in Inis mar fhreagra ar dhúshlán an 

Uachtaráín. Chuir Comhaltas Ceoltóirí Eireann seomraí ar fáil i gCois na hAbhna 

agus ceapadh Domhnall Ó Loingsigh mar chéad Phríomh Oide ar an scoil nua a 

hainmníodh i gCuimhne ar Mhícheál Cíosóg agus d’oscail dóirse na scoile den 

chéad uair ar an 2ú Meán Fomhair 1983 le aon scoláire déag ag freastail uirthi. 

Lean an Ghaelscoil ag fás agus bhog sí go seomraí réamhdhéanta i 1986. Ansin, 

i 1998, tar éis feachtais de bhlianta, bhog an Ghaelscoil le 185 scoláire  go 

foirgneamh nuathógtha ar láthair nua ar Bhóthar an Ghoirt. 

  

 

Gaelscoil  Mhíchíl Cíosóg. 

 

Tá an scoil ag fás go leanúnach ó shin, faoi stiúr an Phríomh OIde, Dónal Ó 

hAiniféin. Cuireadh síneadh leis an bhfoirgneamh sa bhliain 2012 . Faoi láthair tá 

breis agus 480 scoláirí ar na rollaí agus Foireann de fiche ceathar ag obair inti.  

Tá síneadh eile luach €2 mhilliún ceadaithe ag an Roinn Oideachais anois, chun 

freastail ar an éileamh atá ar Oideachas trí Ghaeilge sa bhaile, agus táthar ag 

súil leis an obair tógála a bheith críochnaithe ag deireadh 2020, an bhliain seo 

chugainn. 

 

 

(c) Iarbhunoideachais  

 Bunaíodh Gaelcholáiste an Chláir i 1993 chun oideachas dara-leibhéal a chur ar fáil 
trí Ghaeilge do dhaltaí i gCo. an Chláir mar aonad  de Choláiste Phobal na hInse. 

 Tar éís dó roinnt blianta a chaithemah i seomraí réamhdhéanta, bhog an 
Gaelcholáíste isteach i seomraí nuathógtha ar shuíomh i gcampas Choláíste Phobal 
na hInse.  
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                                        Gaelcholáiste an Chláír. 

    
   
 
   

Lean an Gaelcholáíste ag fás agus bhain sé cáil amach as feabhas na dtorthaí a 
ghnóthaigh na scoláirí ann ins na Scrúdaithe Stáit. Faoi láthair, tá breis is 150 
scoláire ann. 

 Is é rogha den oideachas trí Ghaeilge ag an dara leibheal é sa chontae, agus an t-
aon scoil in Inis ina bhfuil an Innealtóireacht á múineadh mar ábhar Ardteiste. 

 Tá an Coláiste faoi stiúr Bhord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir. Tá 
an Bord tar éis Cead Pleanála a fháil chun foirgnimh nua a thógáil don 
Ghaelcholáiste, le áiseanna den scoth.  

 Táthar ag súil go ndéanfar Coláiste neamhspleách de ansin. 
 

 

   

 

 

Íomhá den bhFoirgneamh nua 

 

 

An Gaelbhratach 

Tá an Gaelbhratach bainte amach ag dhá Iarbhunscoil sa Bhaile, Gaelcholáiste an Chláír 

agus Coláíste an Rísigh. Tá sé beartaithe tacu leis na scoileanna eile an Gaelbhratach a 

bhaint amach. 

 

v. Óige: 

Ógras  club lán Gaeilge tar éis scoile do dhaltaí bunscoile agus Meanscoile. Bíonn imeachtaí 

ar siúl i nGaeilge amháin. Saicrimintí an chéad commíneach agus comhneartú ar fáil do 

dhaoine óga ar fad trí Ghaeilge.  

Tá dhá champa Samhraidh: 

(a)   Céimeanna Beaga an tSamhraidh do Naíonáín go Rang 2  

(b)   Scléip an tSamhraidh do pháístí ó Rang 3 - 6 á reachtáíl go bliantúil. 

Bíonn tinreamh de bhreis is 150 páistí ag na Campaí Samhraidh seo, a eagraítear go 

hiomlán trí mheán na Gaeilge 

Fís agus Mór Aidhmeanna 
 

Spriocanna i dtaobh na Gaeilge sa cheantar: 

 

 Siad na príomhspriocanna atá ag Clár as Gaeilge Teo. ná:. 

 

(1)    Stádas na Gaeilge a láidriú in Inis agus sa Chontae - comhoibriú leis na hÚdaráis 
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Áitiúla le    córas comharthaí poiblí a chur i bhfeidhm, leis an Ghaeilge mar chuid lárnach de, 

ag teacht le forálacha  Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 

 

(2)    Pobal labhartha na Gaeilge in Inis agus sa Chontae a láidriú trí dheiseanna a sholáthar 

– idir imeachtaí siamsaíochta, litríochta, cultúrtha agus teanga a eagrú ar bhonn rialta.        

 

(3)     Meas an Óige sa Cheantar a chothú trí cur le raon na n-imeachtaí atá á  neagrú dóibh 

faoi láthair.  

 

(4)     Infheicteacht na Gaeilge in Inis agus sa Chontae a láidriú trí chúnamh a thabhairt do 

na Cumainn Trádála le úsáid na Gaeilge mar Áis Margaíochta a mhéadú i measc gnóthaí 

agus díoltóirí an Chontae. 

 

(5)     Clár a réiteach chun úsáid na Gaeilge i ndeasgnátha Eaglaise a mhéadú, trí 

comhthionscnamh a sheoladh i gcomhar le Oifig na Deoise agus Cléir na bParóistí. 

 

(6)      Cur le húsáid na Gaeilge sna meáin sa Chontae – idir meáin chlóite agus raidió - trí 

shraith chláracha nuálacha a eagrú i dteannta lena lucht eagraithe.  

 

(7)     Comhpháirtnéireacht a thionscnamh le heagrais stáit, eaglaise  agus pobail, d’fhonn 

freastal ar riachtanais an phobail Ghaelaigh. 

 

(8)    Tacaíocht a thabhairt do thurasóireacht chultúrtha sa réígiún.   

 

 

Lárionad Riaracháin agus Sóisialta a Bhunú in Inis 

Tá bunú agus forbairt  Ghaeláras na hInse, lárionad na Gaeilge sa bhaile mór, mar “Chroí 

na Gaeilge” sa Chontae mar mhórsprioc. Tá €0.5 milliún ar leataobh don fhoirgneamh seo.  

Bheifí ag súil go mbeadh raon leathan de sheirbhísí á gcur ar fáíl d'imeachtaí, d'eagrais 

Ghaeilge, agus do phobal na Gaeilge i gcoitinne: 

*   Ionad agus seirbhísí riaracháin agus oifige 

*   Aonad díolacháin d'earraí agus leabhair i nGaeilge 

*   Caifé agus ionad cuartaíochta 

*   Seomraí cruinnithe, teagaisc agus oiliúna 

*   Ionad taispeántais / léiriúcháín siamsaíochta 

*   Áiseanna do cheol, damhsa & drámaíocht 

Gaeláras na 

hInse 
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Ár n-aidhmeanna teanga 

Léargas ar Ullmhú an Phlean 
Is í an mhodeolaíocht agus an modh fiosrúcháin atá beartaithe againn le heolas a bhailiú faoi 
staid reatha na Gaeilge sa cheantar feidhme ná: 
 

• Taighde áitiúil: Taighde Cáilíochtúil, Taighde Cainníochtúil agus Taighde Áitiúil. 

• An Daonáireamh: Eolas ar  an  bhfianaise tacaíochta cosúil le staitisticí daonáirimh 
nó foinsí eile a bheas in úsáid le staid reatha na Gaeilge a mheas. 

• Taighde le Scoileanna / Oideachas 

• Anailís a dhéanamh ar an taighde 

• Feachtas Poiblí – Eagrófár feachtas mór poiblíochta ar mhaithe le plé poiblí agus 
spéis i measc an phobail a spreagadh. 

• Cruinnithe Poiblí agus Seiminéair Eolais – Plé Poiblí le muintir na háite, lucht na 
Gaeilge agus an Bhéarla, a mhealladh le bheith rannpháirteach i gcroílár an 
tionscnaimh seo. 

 
Taighde áitiúil 
 
Suirbhé a chur ar mhuintir na háite maidir lena ndearcadh i dtaobh na Gaeilge.  
 

Scoileanna / Oideachas 

• Dul i dteagmháil leis na scoileanna áitiúla.   

• Suirbhé a dhéanamh ar dhearcadh na ndaltaí i leith na Gaeilge.  Suirbhé a dhéanamh 
ar dhearcadh na dtuismitheoirí i leith na Gaeilge. 

• Measúnú ar líon na ndaltaí a thugann faoi scrúduithe stáit sa Ghaeilge ag an 
ardleibhéal.   

• Líon na ndaltaí a fhreastalaíonn ar chúrsaí Gaeilge sna coláistí samhraidh. 

• A mbeadh na daltaí/múinteoirí/tuismitheoirí ag iarraidh ón Clár as Gaeilge ó thaobh 
tacaíochta de. 

 
 
Anailís 
Cuirfear grúpa le chéile le anailís a dhéanamh ar an Taighde, Daonáireamh, Suirbhé sna 
Scoileanna srl chun stádas reatha na Gaeilge sa spriocheantar a mheas agus a thomhas.  

 

Feasacht a ardú 
           
Feachtas Poiblí & Cruinnithe Poiblí 

 
Tá gréasán leathan de chomhpháirtnéirí Gaeilge i bhfeidhm ag an Clár as Gaeilge le cúig 
bhliain déag anuas. Úsáidfear na nascanna seo chun cuireadh a thabhairt do mhuintir na 
háite bheith páirteach linn. 
 
Tá cleachtadh faighte againn thar na blianta chun an úsáíd is fearr a bhaint as na meáin 
chumarsáide sa Chontae.  
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Tá gaol maith oibre cruthaithe againn leis na nuachtáin – An Clare Champion, An Clare 
People, an County Express agus an Clare Courier. 
 
An modh is éifeachtaí ná an Raidió Aitiúil, agus tá an t-ádh linn go bhfuil gnéchlár 
seachtainiúil againn ar Clare FM, a thugann fóram dúinn dul i dteagmháil díreach leis an 
bpobal. 
 
Déanfar forbairt ar an sraith imeachtaí pobal-bhunaithe atá á n-eagrú le breis deiseanna i 

labhairt na Gaeilge a chur ar fáil: 

Imeachtaí Gaeilge atá bunaithe agus le forbairt: 

 
1. Féile na hInse: An Fhéile Ghaeilge is mó sa réigiún, atá breis is 30 bliain ar an saol. 

2. Féile Scoildrámaíochta an Chláir atá breis is fiche bliain ar an saol. 

3. Scléip an tSamhraidh: Campa Eachtraíochta do dhaoine óga Bunscoile, Rang 3-6 

4. Fáinní - Córas spreagadh le Fáinní a dháileadh/bhronnadh. 

5. Ranganna: Gréasán Comhordaithe de Ranganna Gaeilge a eagrú. 

6. Comórtas Gradam Gaeilge an Chláir chun an lucht gnó a fhorbairt. 

7. Raidió áitiúil: Leanúint agus forbairt a dhéanamh ar an gclár Gaeilge seachtainiúil, 

Cúl-chaint. 

8. Scaipeadh Bileoga Aifrinn agus Cártaí Paidreacha. 

9. Conradh na Gaeilge: Tacú le Craobhacha chun Clár Gníomhaíochtaí a eagrú. 

10. Glór na nGael: Pobail a spreagadh le bheith páirteach i gcomórtas Ghlór na nGael. 

11. Comhluadar: Feidhmiú mar éascaítheoir áitiúil d’eagraíochtaí náisiúnta ar nós 

Comhluadar, srl. 

12. Fóram Óige an Chláir: Mórsheiminéar lae do scoláirí iar-bhunscoile an chontae a 

eagrú ar bhonn bliantúil. 

13. Filí an Chláir: Tionscnamh pobail chun oidhreacht filíochta an Chláir a chomóradh ar 

fud an Chontae. 

14. Inis Dom: Tionscnamh chun Siopadóireacht trí Ghaeilge a chur ar fáil in Inis a 

leathnú agus a fhorbairt. 

15. Féile Leabhar na Nollag a leathnú agus a fhorbairt ina mhór-fhéile díolacháin 

Gaeilge ar bhonn bliantúil. 

16. Ógras:  Tacú le bunú ghasraí d'Ógras agus Óg-Ógras sna scoileanna. 

17. Siolla: Tionscnamh Forbairt Phearsanta trí Ghaeilge. 

18. Club Óige: Club do dhéagóirí mar áit shiamsaíochta. 

19. Mic Léinn: Deiseanna shóisialta do mhic léinn ollscoile ag an deireadh seachtaine. 

 

Beifear ag súil le cur leis an tsraith seo, le himeachtaí agus tionscnaimh nuálacha 

eile a eagrú mar chuid de Phlean Teanga amach anseo. 
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Toradh na bhFeachtas Feasachta  
 

Mar thoradh ar an bhFeachtas Feasachta atá curtha i bhfeidhm in Inis thar cheithre scór 

bliain anuas, tá na gradaim náisiúnta seo bainte amach mar aitheantas ar chur chun cinn na 

Gaeilge in Inis: 

• Comórtas Ghlór na nGael: 

 -   An Gradam Náisiúnta - Buaite ar cheithre ócáid, an méid is mó do bhaile ar bith sa 

tír 

-    An Duais do bhailte móra - os cionn 10,000 - buaite ar naoi n-ócáid 

-    An Duais Craolacháín - buaite ar cheithre ócáid ag Clare FM 

-    Duaiseanna speisialta - seacht gcinn difriúla buaite. 

• Bailte Slachtmhara trí Ghaeilge  

-    Duais Náisiúnta buaite ar thrí ócáid. 

• Comórtas Pheadar Uí Riain  

-     Don Chraobh is gníomhaí de Chonradh na Gaeilge - buaite ar chúig ócáid 

Mórimeachtaí Gaeilge Eagraithe sa Bhaile: 

* Oireachtas na Gaeilge  (1) 
 

* ArdFheis Chonradh na Gaeilge  (4) 
 

* Slógadh Náisiúnta (3) 

 

* Fleá Cheoil na Mumhan (2) 

 

* Fleá Cheoil na hÉireann (2) 

 

*Fleá Nua (46) 

 

*Scoil Gheimhridh Merriman (2) 

 

*Comhdháil Ghaelscoileanna (2) 

*An Fhéile Idirnáisiúnta PhanCheilteach 
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An Taighde 

 

Sa bhlaiin 2013, seoladh mórthionscnamh san earnáíl tráchtála in Inis dár teideal "Inis dom" 

le siopadóireacht i nGaeilge a chur chun cinn.  

Mar chuid den réamhobair do “Inis Dom!” , reachtáladh suirbhé cuimsitheach i measc 145 

aonad den lucht tráchtála an bhaile chun a ndearcadh i leith usáid na Gaeilge a aimsiú.  

SUIRBHÉ GNÓ / BUSINESS SURVEY 

Ainm Do Chomhlachta/ Gnó:   

Company /Business Name:  

__________________________________________________________________ 

1. Earnáil do ghnó (Cuir Tic) 
    Business sector (Please tick) 
Éadach/Clothing 

Gruaig agus Áilleacht/ Hair and Beauty 

Teach tábhairne nó Bialann/ Pub or Restaurant 

Intí/ Interiors 

Radharceolaithe/ Opticians 

Cogaslanna/ Pharmacies 

Breágáin/ Toys 

Soláthraí Éalaíne nó Páipéarachais / Art Supplies or Stationaries 

Siopa Leabhar nó Siopa Nuachtán/ Bookshop or Newsagent 

Bláthadóir/ Florist 

Bronntanais/ Gifts 

Crua-Earraí/ Hardware 

Seodra/ Jewellery 

Ceol/ Music 

Earraí Allamuigh/ Outdoor gear and Equipment 

Fótagrafach/ Photographic  

Éadaí Spóirt/ Sportswear 

Taisteal/ Travel 

Eile (Liostaigh)/ Other (List) 

 
2.    I do thuairim, cé chomh tábhachtach is atá an Ghaeilge d’íomhá 
chultúrtha Baile na hInse? 
In your opinion, how important is the Irish language to the cultural image of Ennis 
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town? 
 

An-t 

ábhachtach/ Very Important  Saghas tábhachtach/ Fairly  

       Important 

Tábhachtach/ Important    Níl sé tábhachtach/ Not   

       Important 

Níl a fhios agam/ I Don’t Know 

 

3.   An gceapann tú go mbeadh Stádas Dátheangach mar bhuntáiste d’ Inis? 
Do you think that Bilingual Status would be an advantage for Ennis? 

 An-tábhachtach/ Very Important    Saghas tábhachtach/ Fairly  
        Important 

 Tábhachtach/ Important      Níl sé tábhachtach/ Not   
        Important 

 Níl a fhios agam/ I Don’t Know 
 
4.   Cén léibhéal Gaeilge atá agat? 
What is your level of Irish? 
 
 Líofa/ Fluent 
 Comhrá/ Conversational 
 Focal nó dhó/ A Few Words  
 Níl Gaeilge Agam/ I Don’t Have Any Irish 
 

 

5. An labhraíonn duine de d’fhoireann Gaeilge? 

      Do any of your staff speak Irish? 

 Labhraíonn/ Yes      

 Ní labhraíonn/ No 

 Cé mhéad duine/ How Many   

Cén leibhéal / What level? 

___________________________________________________________________ 

 

 

6.    An mbeifeá sásta roinnt Gaeilge a labhairt le custaiméirí? 

        Would you be willling to speak some Irish to customers? 

         Bheinn/ Yes  

     

         Ní Bheinn/ No 

 

      Bheinn, le roinnt cabhrach / Yes, with some help 
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7.    An gceapann tú go bhféadfadh úsáid na Gaeilge a bheith tairbheach do do 

ghnó? 

 Do you think the use of the Irish language could be of benefit to your 

business? 

      

  An-tábhachtach/ Very Important       Saghas tábhachtach/ Fairly 

             Important 

Tábhachtach/ Important                  Níl sé tábhachtach/ Not  

              Important 

Níl a fhios agam/ I Don’t Know 

 

8.   Roimh an Suirbhé seo ar chuala tú faoi "INIS DOM"? 

 Before this Survey had you heard about INIS DOM? 

        Chuala/ I Had Heard               Níor chuala/ I Hadn’t Heard 

 

9.   An mbeifeá sásta bheith páirteach ins an tionscnamh "INIS DOM!"? 

 Would you be willing to participate in the INIS DOM! project? 

 

  Sea/Yes   Ní hea / No  

 
10.  Inis dúinn má tá tuilleadh tuairimí nó moltaí agat: 
 Tell us if you have any other opinions or recommendations: 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _________________________________________________-
____________ 
  
Go raibh maith agat as an suirbhé seo a líonadh / Thank you for completing this 

survey 

Torthaí an Taighde seo 
 

2. An bhfuil a Ghaeilge tábhachtach d’íomhá chultúrtha na hInse ? 

An-tábhachtach:   15% Tábhachtach:       55% 

Saghas tábhachtach  18% Gan tábhacht  8% 

Gan tuairim  4% 

 

 

 

3. An mbeadh stádas dhá-theangach tabhachtach do Inis? 

 An-taáhachtach 12% Tábhachtach  59% 

Saghas tábhachtach  15%  Gan tábhacht                2% 

Gan tuairim  12% 
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4. Cén leibhéal Gaeilge atá agat? 

Líofa  11%  Comhrá:   22% 

Focal nó Dhó  62%  Gan Gaeilge 8% 

 

 

 
5.An labhraíonn éinne de d'fhoireann oibre Gaeilge? 

Labhraíonn 13% 

Ní labhraíonn 77% 

Ní fios  10% 

 

 

 

 
6. An labharfá Gaeilge le custaiméir ? 

Labhróinn    9% 

Ní labhróinn    65% 

Labhróinn le cabhair  26%  

 

 

 
7. An mbeadh Gaeilge tábhachtach do do ghnó ? 

 
An-tábhachtach:   16% Tábhachtach:       53% 

Saghas tábhachtach  16% Gan tábhacht  3% 
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Mór-Thaighde 2018 

Réamhrá 
Mar réíteach do ullmhú an Phlean Teanga, rinneadfh suirbhé cuimsitheach ar dhearcadh 

phobal na hInse 

An Ceistneoir Comónta 
Rinneadh an taighde seo ar shráideanna na hInse, ag ócáidí sóisialta pobail agus le daoine 

aonaracha . 

Roinneadh an obair i measc aoisghrúpaí idir 18 - 60+ 

Bhí leagan Béarla den Suirbhjé ar fáíl do dhaoine a theastaigh uatha bheith páirteach sa 

suirbhé ach nach raibh caighdeán sách ard Gaeilge acu. 

Suirbhé Teanga do Líonra na hInse - Lúnasa - Samhain 2018 
Déanta ó bhéal le c. 500 duine ó 18 - 60+ bliain trí 'Survey Monkey' 

Leagan Gaeilge 

*1. Gnéas (Roghnaigh ceann amháin) 

Fireann 

Baineann 

Eile 

*2. Cén aois tú? (Roghnaigh ceann amháin) 

12-18bl 

19-24bl 

25-29bl 

30 - 35bl 

36 - 40bl 

41 - 45bl 

46-50bl 

51-60bl 

61+bl 

*3. Cad é do stádas pósta reatha? (Roghnaigh ceann amháin) 

Singil 

Pósta 
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I bpáirtnéireacht 

*4. Cad é do náisiúntacht? (Roghnaigh ceann amháin) 
(Má roghnaíonn tú Éireannach téigh go Q5, má roghnaíonn tú náisiúntacht eile téigh go Q.6 

Is Éireannach mé 

Is saoránach den Aontas Eorpach mé 

Eile (Sonraigh an Tír) 

 
*5. Más Éireannach thú, Cén contae inar rugadh thú? (Roghnaigh ceann amháin) 

Aontroim 

Ard Mhacha 

An Cabhán 

An Clár 

An Dún 

An Iarmhí 

An Longfort 

An Mhí 

Átha Cliath 

Ceatharlach 

Ciarraí 

Cill Chainnigh 

Cill Dara 

Cill Mhantáin 

Corcaigh 

Doire 

Dún na nGall 

Fear Manach 

Gaillimh 

Laois 

Liatroim 

Loch Garman 

Lú 

Luimneach 

Maigh Eo 
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Muineachán 

Port Láirge 

       Ros Comáin 

       Sligeach 

Tiobraid Árann 

Tír Eoghan 

       Uibh Fhaillí 
 

*6. Cá bhfuil ghnáthchónaí ort? 

Inis 

Lasmuigh d'Inis (más lasmuigh d'Inis sonraigh fad ón mbaile i km) 

*7. Cé mhéad bliain a bhfuil tú i do chónaí sa cheantar? 

0-2bl 

3-5bl 

6-10bl 

10bl+ 

Sonraigh / Míniú cén ceantar atá i gceist 
*8. An bhfuil clann agat? (Roghnaigh ceann amháin) (Má roghnaíonn tú 'Níl' téigh go 
Q11  

Tá 

Níl 

9. Más 'TÁ', cé mhéad páiste agat? (Roghnaigh ceann amháin) 

1 

2 

3 

4 

5+ 

10. Cé mhéad páiste, de réir aoise, atá sa teach? (tabhair uimhir do gach catagóir a 
bhaineann leat le do thoil) (muna bhfuil do pháistí sa teach scríobh 0 agus téigh go 
Q.11) 

0-3 bliana  

4-6  
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7-9  

10-12  

13-15  

16-18  

18+  

Níl aon pháistí sa bhaile agam  

*11. Cén teanga(cha) a bhíonn sa bhaile? (Luaigh gach teanga a úsáidtear sa bhaile le 
do thoil) 

Béarla 

Gaeilge 

Eile (Sonraigh) 

 

12. Sonraigh thíos a mhinice is a labhraíonn tú na teangacha seo leanas sa Bhaile 
       An tAm ar Fad; Go Laethúil; Go Seachtainiúil; Go Míosúil; Go hAnammh; Riamh 
        

Béarla  

Gaeilge  

Eile (cén teanga)  

13. An bhfuil Gaeilge agat? 

Tá 

Níl 

*14. Roghnaigh do leibhéal labhartha Gaeilge. (Roghnaigh ceann amháin) 

Gaeilge ar bith 

Fíorbheagáin 

Go measartha 

Líofa nó beagnach líofa 

*15. Roghnaigh do chumas tuisceana. (Roghnaigh ceann amháin) 

Ní thuigim mórán 

Tuigim go leor 
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Ard-chaighdeán tuisceana 

Déan cur síos ar do chumas úsáide agus tuisceana i leith na Gaeilge 

*16. Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chumas Gaeilge? (Roghnaigh ceann amháin) 

Ba mhaith, cinnte 

B'fhéidir 

Níor Mhaith 

*17. An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat sa bhaile? 

Ní bhíonn 

Anois agus arís 

Bíonn go minic 

Gach lá 

 

*18. An mbeadh suim agat tuilleadh Gaeilge a úsáid sa bhaile / le do chlann? 

Bheadh 

Ní Bheadh 

19. An bhfuil Gaeilge in úsáid agat taobh amuigh den teach? 

Tá 

Níl 

*20. Más 'Tá' an freagra, cén áit ina bhfuil Gaeilge in úsáid agat taobh amuigh den 

teach? (Luaigh gach ceann a bhaineann leat le do thoil) 

Scoil 

Gnó 

Club 

Rialtas 

Eile (Sonraigh) 
 
21. An bhfuil mórán eolais agat maidir leis na grúpaí Gaeilge a  
bhíonn ag feidhmiú i do cheantar? 
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Tá 

Níl 

Sonraigh an ghrúpa(í) le do thoil 
22. An raibh tú riamh rannpháirteach nó an bhfuil tú rannpháirteach in aon cheann de 
na himeachtaí seo leanas: (Luaigh gach ceann a bhaineann leat le do thoil.) 

Féile na hInse 

Féile Scoildrámaíochta 

Ciorcal Comhrá 

Ranganna Gaeilge 

Pop-up Gaeltacht 

Níor ghlac mé páirt riamh in aon cheann de na himeachtaí seo. 

Tabhair níos mó eolais le do thoil (ainm an imeachta/ainmneacha eagaíochtaí) 

Eile  (Sonraigh) 

*23. An mbeadh suim agat a bheith rannpháirteach in imeachtaí Gaeilge? 

Bheadh 

B'fhéidir 

Ní Bheadh 

24. Cén áit i do cheantar a bhfuil an Ghaeilge in úsáid dar leat? (Luaigh gach ceann a 
bhaineann leat le do thoil) 

Scoil 

Eaglais 

Rialtas Áitiúil 

CLG 

Leabharlann 

Oifig an Phoist 

Stáisiúin na nGardaí 

Naíonra 

Banc 

Eile (Sonraigh le do thoil) 
 
25. An bhfuil tú ar an eolas go bhfuil bunscoil agus meánscoil trí Ghaeilge i do 
cheantar? 

Tá 

Níl 
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26. Ar fhreastail tú féin nó do theaghlach ar scoil Lán-Gaeilge ag  
aon cheann de na leibhéil seo? (Luaigh gach ceann a bhaineann leat le do thoil) 

Naíonra (All-Irish Preschool) 

Gaelscoil (All-Irish Primary School) 

Meánscoil Lán-Gaeilge (All-Irish Secondary School) 

Níor fhreastail 
 
27. Ar mhaith leat an Ghaeilge a bheith in úsáid níos  minice agus níos feiceálaí sna 
scoileanna nách scoileanna Lán-Gaeilge iad? 

Ba mhaith 

Níor mhaith 

28. Má tá páistí agat, nó má tá tú ag pleanáil páistí a bheith agat, an gcuirfeá go scoil 
Lán-Ghaeilge iad? 

Chuirfinn 

Ní chuirfinn 

*29. An síleann tú gur rud fiúntach agus dearfach go mbeadh Gaeilge le cloisteáil, in 
úsáid agus le feiceáil i do cheantar féin? 

Sílim go cinnte 

B'fhéidir 

Ní shílim 

30. An raibh a fhios agat go raibh na seirbhísí seo leanas ar fáil i do cheantar? (Cuir 
'tic' i ngach bosca a mbaineann leat) 

Ciorcal Comhrá 

Meánscoil trí mheán na Gaeilge (Aonad den Choláiste Phobail) 

Gaeilscoil 

Naíonra 

Creche trí mheán na Gaeilge 

Ranganna Gaeilge 

Ranganna do cheol Ghaelach. 

Imeachtaí trí Ghaeilge 

Stáisiún Gardaí (Seirbhís trí Ghaeilge) 

(Seirbhís trí Ghaeilge) Comhairle Contae an Chláir 

Oifig Eolais - An Clár as Gaeilge 

31. Cad iad na seirbhísí trí Ghaeilge ar mhaith leat iad a bheith i do cheantar? (Luaigh 
gach ceann a bhaineann leat) 

Oifig an Phoist 
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Meánscoil lán-Gaeilge neamhsplách ó scoil lán-Béarla 

Ionad na Gaeilge 

Oifigeach Gaeilge sna hÚdaráis Áitiúla (Comhairle Contae, FSs) 

Banc 

Oifig Rialtais Áitiúil 

Seirbhísí Stáit (Coimmissnéirí Ioncam, Seirbhísí Sóisialta, Cáin Chairr( Seirbhís trí    
       Ghaeilge) 

Stáisiún Gardaí 

Siopaí Áitiúla 

Ollmhargaí 

Linn Snámha 

Eile (Sonraigh) 

Bialanna 

Tábhairní 

Clubanna Áitiúla 

Ranganna Gaeilge sa tráthnóna 

Ranganna Gaeilge lae 

Caiféanna 

Leabharlanna 

Ceann ar bith 

32. Ar mhaith leat níos mó eolais a fháil faoi imeachtaí Gaeilge/Seirbhísí i do 
cheantar? 

Ba mhaith 

Níor mhaith 

 
33. Ar deireadh, ar mhiste leat roinnt tuairimí a roinnt linn faoin nGaeilge, grúpaí 
áitiúla agus cur chun cinn na Gaeilge go ginearálta? 
 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Torthaí Bunúsacha 

 
Próifíl na bhfreagróirí 

• Freagróirí mná is mó a d’fhreagair an ceistneoir. Mná (69%) Fir (30%). 

• Na grúpaí is mó a d’fhreagair an ceistneoir ná daoine idir 12-18bl (24%), daoine idir 30-40bl 
(26%) agus daoine idir 40-50 (29%). 

• Daoine pósta iad leath na bhfreagróirí (50%). Daoine singile 40% agus 10% i bpáirtnéireacht. 

• Páirt glactha ag beagán faoi bhun 500 duine agus tuairimí scríofa ag 200+. Freagraí i nGaeilge 
is i mBéarla.  

• Rugadh a bhformhór mór in Éirinn agus luaigh a bhformhór mór gur Éireannaigh iad. 

• As Contae an Chláir formhór mór na bhfreagróirí (75%). Is as cúige Mumhan d’fhormhór mór 
na bhfreagróirí nach as as Contae an Chláir iad m.sh. Luimneach, Ciarraí agus Tiobraid Árann. 

• Tá 56% ina gcónaí in Inis féin. Tá formhór na bhfreagróirí nach bhfuil ina gcónaí in Inis féin 
ina gcónaí idir 5-20km ón mbaile. Tá formhór mór na bhfreagróirí (82%) ina gcónaí san áit 
chéanna ar feadh 10 mbliana nó níos faide. 

• Tá níos mó freagróirí ann a bhfuil clann acu (59%) ná a mhalairt (41%). I measc na 
bhfreagróirí a bhfuil páistí acu is freagróirí le beirt pháistí (40%) nó triúr páistí (37%) an dá 
ghrúpa is líonmhaire. 

• Tá Gaeilge ag formhór mór na bhfreagróirí (87%). 
 
Labhairt na Gaeilge: An dá ghrúpa is líonmhaire ná iad siúd a dúirt go raibh siad ar fhíorbheagán 

Gaeilge (30%) agus iad siúd a bhí go measartha (41%). 
 
Tuiscint ar an nGaeilge: An dá ghrúpa is líonmhaire ná freagróirí a dúirt "tuigim go leor" (59%) nó go 
bhfuil ardchaighdeán tuisceana acu (28%). 
 
Féach thíos samplaí de na freagraí ar na ceisteanna oscailte faoi chumas teanga: 
 

A few words and 

phrases 

Not very good - yes I 
would like to improve 
it. Idid try classes but I 
am a shy person, when 
I hear people speaking 
very 

fluent I do tend not to 

speak at all! 
 

I have a relatively high 
level but it depends on 
the talker 
 

Exempt from Irish 

 

better at 
understanding than 

speaking 

 

good at understanding 

the Irish language 

 

I understand a bit 
related to the 
homework of my 

children. It is easier for 
me to understand 
written Irish 

rather than spoken. 
 

Some ability to 

understand, limited 

ability to speak 

 

braitheann sé ar an 
duine atá ag caint 
 

Good comprehension 
but limited speaking 
ability. 

I would understand 
some 
phrases, day to day 
practical stuff 
 

very basic 
 

Can understand some I am at ordinary Minimum Weak - memory from 
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phrases 
 

standard 
 

 decades past. 
Understand basics, 
and have tuned back 
in from time to time in 
the past 30 years. 

 

Ba mhaith le formhór na bhfreagróirí (62%) feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. 30% a dúirt b’fhéidir 
gur 
mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. 
 
Gaeilge mar theanga an tí 
Thuairiscigh triúr freagróirí (<1%) gurb í an Ghaeilge amháin a úsáidtear sa teach. Thuairiscigh 44% 
de na 

freagróirí uile go mbíonn an Ghaeilge agus an Béarla in úsáid sa bhaile acu. Béarla an teanga is 
minice a 

bhíonn in úsáid ag 92% de na freagróirí a úsáideann an dá theanga. Bíonn an Ghaeilge in úsáid ag 
10% de 

na freagróirí uile go minic sa bhaile agus bíonn sí in úsáid anois is arís ag 30%. Dúirt 60% de na 
freagróirí 
go mbíonn sí in úsáid ach go mbíonn sí in úsáid go hannamh. 
45% de na freagróirí a luaigh gurb iad Gaeilge agus Béarla araon a bhíonn acu sa bhaile. Ar an iomlán 

úsáideann formhór na bhfreagróirí Gaeilge sa bhaile anois agus arís (49%) nó go minic (37%). Tá 23 

freagróir (6%) a dúirt go n-úsáideann siad an Ghaeilge sa bhaile gach lá. Tá 96% ag iarraidh níos mó 

Gaeilge a úsáid sa bhaile / lena gclann. 
Dúirt 61% de na freagróirí go bhfuil siad ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid lena gclann go cinnte 
agus 

dúirt 30% eile b’fhéidir gur mhaith leo sin. 
I measc na dteangacha eile atá á labhairt i dtithe na bhfreagróirí tá: an Spáinnis, an Fhraincis, an 

Pholainnis agus an Iodáilis. 
 
An Ghaeilge taobh amuigh den teach 

Úsáideann 60% de na freagróirí an Ghaeilge taobh amuigh den teach agus is sa Scoil a bhíonn sí in 
úsáid 

acu. Luaigh c.7% de na freagróirí go n-úsáideann siad féin an Ghaeilge sa chlub, ghnó, rialtas, sna 
siopaí / 

bialanna. Féach thíos samplaí de na háiteanna eile a n-úsáideann na freagróirí an Ghaeilge: 
 

ag féiltí ceoil srl 
 

I dtithe mo chlann 

 
sa teach tábhairne 

 

Ar líne 

 
In passing on the street or with 

friends 

 

School Irish Club Gaelbhratach. 
 

Baile, chlann 
 

Irish college Siopa, facebook 

Cairde 

 
le cairde 

 
Social, traditional music events 

 

Ciorcal Comhrá Naíonra socially or when visiting 

gaeltacht areas 
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Club, leabharlann agus ciorcal 
cainte 

 

Occasional social encounters 

 
Tithe mo ghaolta 

 

Community 

 
On holidays 

 
When say thank you/good bye 

etc (basic) 
 

family/cousins 

 
On occasion at work - local 
authority 

 

When speaking with friends 

 

Friends 

 
Pre-school 
 

With my children 

 

I like to use Irish phrases when 

I teach my hip hop classes in 

the Gaelscoil. 
 

Sa sráid 

 
work 

 

Eolas faoin nGaeilge ina gceantar féin 

Deir 42% acu nach raibh siad riamh rannpháirteach in imeachtaí Gaeilge. An imeacht is mó a raibh na 

freagróirí rannpháirteach ann ná Féile na hInse (43%). An dá imeacht eile a raibh na freagróirí 
rannpháirteach iontu ná An Fhéile ScoilDrámaíochta (20%) agus Ranganna Gaeilge (15%). Luaigh 87% 
de na freagróirí go mbeadh spéis acu nó gurbh fhéidir go mbeadh spéis acu a bheith rannpháirteach 
in 

imeachtaí Gaeilge ina gceantar féin, 36% agus 51% faoi seach. 
Deir 64% acu go bhfuil eolas acu faoi na grúpaí Gaeilge a bhíonn ag feidhmiú ina gceantar. Samplaí 
de na 

grúpaí Gaeilge a luaigh na freagróirí ná: 
 

An Clár as Gaeilge 

 
An Clár as Gaeilge, Céimeanna 
Beaga, Scléip an tSamhraidh 

Irish coffee mornings 

 

An Clár as Gaeilge 

Gaelscoil Chíosóg 

Gaelcholáiste an Chláir 
 

An Clár as Gaeilge, Occasions at 

Patsy O’Grady’s house, Pop-up 

Gaeltachts and music festivals 

that promote Irish 

Ranganna Gaeilge 

 

An Clár as Gaeilge, Gaillimh 

le Gaeilge 

Caint is cairde 

 
Rowan tree coffee groups 

 

An Clár as Gaeilge XPO 

Grúpa Comhrá 

 

Conradh na Gaeilge, Clár as 
Gaeilge, Gaelcholáiste an 
Chlair, Comhaltas 

Ceoltoiri Eireann 

There was a group in my child's 

school for parents. 
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An scoil agus an naíonra is mó a shamhlaíonn daoine leis an nGaeilge taobh amuigh den teach. Ina 

dhiaidh sin samhlaíonn c.25% acu go mbíonn an Ghaeilge in úsáid sa Rialtas Áitiúil, leis an CLG agus 
sa 

leabharlann. Ní shamhlaíonn ach c. 9% í le seirbhís m.sh. Oifig an Phoist, siopaí agus, bialanna / tithe 

tábhairne. 
 
Oideachas trí Ghaeilge ina gceantar féin 

Tá eolas maith ag formhór mór na bhfreagróirí (95%) ar an oideachas trí Ghaeilge atá ar fáil ina 
gceantar 
féin. Bhí 50% de na freagróirí a thuairiscigh nach raibh siad féin ná aon duine ina gclann tar éis 
freastal ar 
scoil de chineál ar bith trí mheán na Gaeilge. Dúirt 71% acu áfach go mbeadh spéis acu go mbeadh 

oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil dá gcuid páistí. Dúirt 80% acu freisin go gceapann siad gur rud 

maith a bheadh ann níos mó Gaeilge a bheith sna scoileanna atá ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla. 
 

Eolas faoi sheirbhísí trí Ghaeilge 

Na seirbhísí is mó a bhfuil na freagróirí ar an eolas fúthu ná na seirbhísí oideachais trí Ghaeilge: 
Gaelscoil, Naíonra, Meánscoil Lán-Ghaeilge, Ranganna Gaeilge. Na seirbhísí nach raibh mórán 
freagróirí 
ar an eolas fúthu ná an crèche trí Ghaeilge agus an tseirbhís Ghaeilge atá le fáil i Stáisiún na nGardaí 
agus ón Rialtas Áitiúil. 
 

Seirbhísí trí Ghaeilge atá á n-éileamh ag an bpobal 
Bhí éileamh réasúnta cothrom ar na seirbhísí ar fad a liostáladh sa cheistneoir. An dá rogha is mó 

éilimh ná i) meánscoil lánGhaeilge agus ii) Ionad / Hub Gaeilge. Ina dhiaidh sin ba iad seirbhísí a 

bhaineann le lónadóireacht / caitheamh aimsire (bialann, teach tábhairne agus siopa caife) na 
seirbhísí is 

mo éilimh. Bhí deis ag na rannpháirtithe a rogha féin a chlárú maidir leis an tseirbhís Ghaeilge a 

mbeadh spéis acu inti. Tá sampla ionadaíoch de na roghanna sin ar fáil sa bhosca thíos: 
 

Child minders data base for the 

area to find persons willing to 

mind 0-3 years through 

medium of Irish 

It would be good to be able to 

use it naturally and informally 

in normal everday interactions 

like doing your groceries, 

popping to the post office, 

ordering a coffee rather than 

formal, infrequent interactions 

with local government and 

Gardaí 

I think the use of Irish should be 

widespread and not lmited to 

certain businesses/premises 

Church Cinema Youth groups 

I confess that I would not 

myself, at this time, use them, 

if they were available. 

Just general notices in 

businesses that they speak 

Irish/some Irish if they do. 

Organically spoken as a living 

language.  Not made speak it. 

Irish in more schools Sports/Fitness group The more places that you are 

able to use Irishthe better 
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Torthaí Tánaisteacha 

Sna cruinnithe comhairliúcháin léiriodh go leor tuairimí ina measc faitíos atá ann nach chun 

leasa na Gaeilge sa chontae ná in Inis atá sé an chaoi ina bhfuil Coláiste Charraig 

a'Chabhaltaigh (a bheas dúnta i 2019 i ngeall ar oibreacha atá le déanamh leis an 

bhfoirgneamh a shlánú).  

Moladh go mba chóir díriú ar na pobail nua-aimseartha - pobail na sainspéiseanna éagsúla, 

an pobal fíorúil ar líne - agus ar sheanphobail ar nós an CLCG, na hEaglaise, srl. Mar a dúradh 

ag seimineár is féidir teacht i dtír ar na sainspéiseanna atá ann cheana féin a eagrú trí 

Ghaeilge mar 'gur ró-chuma ...an trí Ghaeilge nó trí Bhéarla an treorú (mar go dtuigtear 

Gaeilge cuid mhaith)'.  

Dúradh chomh maith go bhfuil aon sainspéis amháin nua tagtha ar aghaidh go mór agus sin 

é an fholláine agus cúrsaí sláinte an duine. I gcúrsaí oideachais measadh go mbeadh deis ann 

sa rang idirbhliana oidhreacht, dúchas agus béaloideas an Chláir a chur chun cinn ina measc 

chun meas ar an teanga agus cumas inti a chothú. 

Ar deireadh, bhíothas den tuairim go raibh sé rí-thábhachtach go mbeadh an Ghaeilge le 

feiceáil agus le cloisteáil sa tseirbhís phoiblí agus i ngach rud a bhain leis an stát.  

Féidearthachtaí  

• An tArdú ó 1.37% go 1.57% i sna Cainteoirí Laethúla ó 2011 go 2016 - feabhas de 15%. 

• An contae is mó cumais lasmuigh de na contaetha Gaeltachta is ea Co. an Chláir.  

• Líon na gCainteoirí Seachtainiúla sa Líonra – 1,095 (4.35%: ard go maith do cheantar 

neamhGhaeltachta ar bith agus feabhas ó 3.97% i 2011)  

• Meastar breis is 2,000 cainteoir réasúnta líofa a bheith ann (20% den 10,512) ab fhéidir a 

iompó ina gCainteoirí Rialta dá mbeadh deiseanna, spreagadh agus eile acu. 

• Líon na gCainteoirí - 3,080 - nach labhraíonn ach sa gCóras Oideachais arís gurbh fhéidir iad a 

iompó ina gCainteoirí Rialta lasmuigh den Oideachas. 

• An leibhéal tuisceana an-ard atá tuairiscithe. 

• A bhfuil ar siúl cheana féin faoi bhrat ‘An Clár as Gaeilge’ – Féile na hInse, Scoildrámaíocht, 

Seachtain na Gaeilge, Ciorcail Chainte is Ranganna, Obair Óige (Clubanna is Campaí), etc  

• Obair na Comhairle Contae 

• Obair Chomhpháirtnéireachta – CCÉ, CLG, Meáin, etc 

I mo thuairimse, ba chóír go mbeadh Iar-Bhunscoil  lánGhaeilge in Inis, mar go bhfuil na huimhreacha 

acu. Is cosúil go bhfuil páístí ann atá brónach go bhfuil orthu  obair scoile a dhéanamh i bhfoirgneamh 

atá i ndroch chaoi.  
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• Obair na Scoileanna, ní hamháin Gaelscoil Mhichíl Chíosóig agus GaelCholáiste an Chláir, ach 

na scoileanna eile. 

• Togra “Inis Dom” leis an earnáil ghnó is miondíola 

• An fonn atá ar thuismitheoirí an teanga a úsáid sa bhaile. 

 

Na Dúshláin 

• Úsáid: As gach 8 atá líofa i nGaeilge, ní labhraíonn ach duine amháin go laethúil, beirt eile go 

seachtainiúil agus cúigear5 anois is arís.  

• An Óige – Tá Gaeilge ag go leor ach ní labhraíonn siad an oiread sin lasmuigh den chóras 

oideachais. Cúram ar leith anseo – cabhair ón taobh amuigh: ceanneagraíocht Óige, 

Ógeagrais Náisiúnta. Míreanna Gaeilge i gcláir in easnamh i gcuid mhaith eagras a bhíonn ag 

plé leis an óige. 

• Earcú “Oifigeach Forbartha nó Pleanála Teanga”: Deacair duine oilte a earcú atá sciliúil sna 

réimsí seo ar fad. Níl aon chúrsa oiliúna per se in Éirinn. 

• Feasacht le n-ardú go mór agus go leanúnach i measc an phobail i leith an Líonra. 

• Stocaireacht go leor le déanamh ag an gCoiste/Oifigeach: Na pairtnéirí, cuidiú le Feachtais 

(GaelCholáiste neamhspleách/ LárIonad Gaeilge a fhorbairt) agus dul i bhfeidhm ar eagrais 

eile – CLG, Scoileanna, Earnáil Ghnó.  

• An Córas Oideachais: Cumas Gaeilge na ndaoine óga le forbairt – tacaíocht ag teastáil ó 

mhúinteoirí is scoláirí i ngach scoil. 

• AosOideachas / Oideachas Fadsaoil: Múineadh na Gaeilge agus soláthar chúrsaí trí Ghaeilge 

araon. 

• Easpa seirbhíse Gaeilge i gCúram Leanaí. Gá leis seo agus raon leathan tacaíochtaí do 

theaghlaigh maidir le labhairt na teanga cois teallaigh.   

• Easnamh sna deiseanna úsáide sóisialta do gach duine agus easpa imeachtaí ar leith don 

aoisghrúpa 18 mbl -30 bl. 

• Feachtas “Inis Dom” tar éis moilliú le blianta beaga ach bunchloch shuntasach leagtha. 

• Gaeilge laghdaithe i gcláir bhliantúla na n-eagras shóisialta 

• Easnamh áirithe sna meáin chumarsáide ainneoin obair mhaith fhorleathan. 

• Deis sa Turasóireacht Chultúrtha an teanga a chur chun cinn. 

• Easpa ‘Áras na Gaeilge’ i lár bhaile na hInse 

• Nuálaíocht ag teastáil i bhforbairt na Gaeilge sna nua-shainspéiseanna. 
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Bearta an Phlean Teanga 
 

Réamhrá  1.1 Réamhrá - Critéir agus Réimsí Gnímh 

1.1.1 Critéir Pleanála Teanga 

Seo iad na Critéir Phleanála Teanga do Líonraí Gaeilge mar atá sna Treoirlínte Pleanála 

Teanga, Eagrán a 5, Eanáir 2019, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus 

déantar tagairt dóibh sna Bearta: 

1. Eagraíocht, a measann Foras na Gaeilge í a bheith ionadaitheach don phobal faoi alt 11(3) 

d’Acht 2012, a bheith ann chun an plean teanga a ullmhú agus a chur i ngníomh sa phobal 

iomchuí. 

2. An cion den daonra arb í an Ghaeilge an teanga labhartha atá acu sa phobal iomchuí, ag 

féachaint ar thionchar tosca déimeagrafacha, eacnamaíocha agus sóisialta ar an bpobal 

iomchuí. 

3. Na socruithe a shonraítear maidir le seirbhísí trí mheán na Gaeilge a sholáthar sa phobal 

iomchuí. 

4. Forálacha Acht 1998 a bheith á n-úsáid, de réir mar is cuí, chun tacú leis an nGaeilge sa 

phobal iomchuí, ag féachaint go háirithe ar mhíreanna (i) agus (j) d’alt 6 den Acht sin. 

5. Oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa phobal 

iomchuí, de réir bheartas na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear sruthanna a 

bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge i scoileanna Béarla agus roinnt ábhar a bheith á 

múineadh trí Ghaeilge i scoileanna Béarla, de réir mar is cuí. 

6. Beartais teanga chuí a bheith ann laistigh den timpeallacht scoile a thacaíonn le húsáid na 

Gaeilge mar theanga labhartha lasmuigh den chóras oideachais sa phobal iomchuí. 

7. Seirbhísí cuí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear 

seirbhísí tacaíochta teanga, a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge sa phobal iomchuí. 

8. Gníomhaíochtaí sóisialta cuí trí mheán na Gaeilge do dhaoine óga agus d’aoisghrúpaí eile 

a bheith ar fáil agus beartais teanga chuí a bheith ann i dtaca leis na gníomhaíochtaí sin sa 

phobal iomchuí. 

9. Deiseanna cuí a bheith ar fáil sa phobal iomchuí chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a 

úsáid lasmuigh den chóras oideachais. 

10. A mhéid a úsáidtear an Ghaeilge i gcúrsaí sóisialta agus áineasa sa phobal iomchuí. 

11. A mhéid a úsáidtear an Ghaeilge san earnáil ghnó sa phobal iomchuí. 
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12. A mhéid a úsáideann na meáin chumarsáide áitiúla an Ghaeilge sa phobal iomchuí. 

13. Forálacha iomchuí na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2013 a bheith á n-

úsáid chun tacú leis an nGaeilge sa phobal iomchuí. 

14. Seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa phobal iomchuí. 

15. A mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne sa phobal iomchuí leis an bplean teanga. 

1.1.2 Réimsí Gnímh 

Déantar cur síos i 1.2- 13 ar bhearta an Phlean Teanga. Sonraítear ar dtús bearta áirithe a 

bheidh riachtanach leis an bPlean a chur i bhfeidhm ar bhealach comhordaithe. Déantar cur 

síos ansin ar bhearta an Phlean teanga mar a bhaineann siad leis na réimsí seo a leanas: 

A. An Córas Oideachais, 

B. Seirbhísí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-

áirítear seirbhísí tacaíochta teanga 

C. Seirbhísí don aos óg 

D. Deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais 

E. An earnáil ghnó 

F. Eagraíocht pobail 

G. Na meáin chumarsáide 

H. Seirbhísí poiblí 

I. Pleanáil agus forbairt fhisiciúil 

J. Seirbhísí sóisialta agus caithimh aimsire; 

K. Úsáid na Gaeilge i measc an phobail, dearcadh an phobail ina leith agus a mhéid a 

thacaíonn an pobal i gcoitinne leis an bplean teanga. 

Ní chuirtear na bearta in ord tosaíochta.  

Is tréimhse seacht mbliana atá i gceist le feidhmiú an Phlean Teanga, agus sonrófar saolré 

gach birt taobh istigh den tréimhse sin, .i. Bliain 1 = 2019, Bliain 7 = 2025. Déantar achoimre 

ar shaolré na mbeart ag deireadh na míre seo. Meastar go bhféadfaí cuid mhaith de bheart 

an Phlean Teanga seo a chur gcrích ar bheagán costais bhreise, ach foras maoinithe a bheith 

ann lena dhéanamh. 

Déantar achoimre i mBéarla ar bhearta an Phlean Teanga in Aguisín ABC.
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Feidhmiú an Phlean Teanga 

 
1.2 Feidhmiú an Phlean Teanga 

Beart 1.2.1 Ceanneagraíocht an Líonra Pleanála Teanga: Coiste Stiúrtha Líonra na hInse 

agus an Fóram Tacaíochta 

Réimsí: A - J Critéir pleanála 

teanga: 

1, 2, 3, 4, 15 

Eolas breise: An Clár as Gaeilge (ACAG) an cheanneagraíocht a chuir an Plean i 

dtoll a chéile agus leanfar leis sin sa chur i bhfeidhm. Tá taithí an-

leathan ag CG agus traidisiún láidir in eagrú imeachtaí agus 

comhoibriú leis an bpobal agus is an-luachmhar an ní é seo sa 

bpróiseas pleanála teanga. 

Ceapfaidh an Clár as Gaeilge Coiste Stiúrtha Líonra na hInse (CSLI) 

a bheas ionadaíoch ar na heagrais agus na gníomhaithe Gaeilge. Is 

don Choiste Stiúrtha a bheas an tOPT freagrach. Go bliantúil 

tionólfaidh  Coiste Fóram Tacaíochta an Phlean Teanga cruinniú ag a 

mbeidh cuireadh ag gach eagras/coiste atá ag plé leis an nGaeilge 

sa Líonra agus déanfar dul chun cinn an Phlean a phlé anseo trí 

thuairisc a chur ina láthair. 

Aidhm: Struchtúr a chur le chéile a thabharfaidh tacaíocht agus stiúir 

éifeachtach do chur i bhfeidhm an Phlean Teanga. 

Páirtithe 

leasmhara: 

An Clár as Gaeilge, gach aon eagras nó coiste atá ag plé le Gaeilge 

in Inis, Comhairleoir Pleanála Teanga seachtrach. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

An Struchtúr thuas a bhunú i mBl. a 1 

 Feidhmiú: Bianta 2-7: Feidhmiú. 

Costas measta 

iomlán: 

Ní bhaineann. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Ní bhaineann. 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann. 

 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Rannpháirtíocht bhaill an Choiste Stiúrtha a chinntiú agus a 

choinneáil le linn fheidhmiú an Phlean. Leas leanúnach a bhaint as 

Fóram Tacaíochta a chur le chéile a bheas ionadaíoch ar an bpobal.  

Réiteach: Gan an t-ualach oibre a fhágáil ar aon bhall deonach 
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amháin nó beirt agus modhanna cumarsáide ar ardchaighdeán a 

fhorbairt go hinmheánach. Leas a bhaint as an mbunachar 

teagmhálaithe. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Leas a bhaint as tuairimí Chomhairleoir Pleanála Teanga seachtrach 

go bliantúil a dhéanfaidh imscrúdú gairid ar na próisis. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Mír a bheith ar Chlár an Choiste Stiúrtha uair sa Ráithe faoin dul 

chun cinn ginearálta agus leas a bhaint as an bhFóram Tacaíochta 

agus na teagmhálaithe. 

 

Beart 1.2.2 Oifigeach Pleanála Teanga a earcú, a cheapadh agus a oiliúint 

Réimsí: A - K Critéir pleanála 

teanga: 

1 - 15 

Eolas breise: Tá réimse na mbeart an-leathan agus scileanna iomadúla, ní 

hamháin forbartha pobail ach múinteoireachta na Gaeilge agus 

spreagadh an aosa óig, gan ach trí cinn a luadh, go lárnach, i 

bhfreagrachtaí an phoist.  

Níl aon chúrsa oiliúna iomlán dó seo in Éirinn agus, dá bhrí sin, beidh 

idir oiliúint sheachtrach agus oiliúint inmheánach faoi stiúir i gceist. 

San earcú níor mhór béim a leagan ar an saghas Clár Ama Oibre 

rialta a bheas i gceist dó seo - 2 nó 3 thráthnóna sa tseachtain i 

measc an phobail, deireadh seachtaine san áireamh, obair mhí-

shóisialta ach am cúitimh tugtha. Ar an taobh eile, beidh leas le baint 

as ceanncheathrú CG mar oifig. 

Aidhm: OPT a aimsiú agus ansin oiliúint chuí leanúnach a chur ar fáil dó/di. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Coiste Stiúrtha, An Clár as Gaeilge, OPT, FnaG, BOOLC, 

Ceanneagraíochtaí agus Eagrais Oiliúna na Gaeilge. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

6 mhí i mBl. a 1.  

 Feidhmiú: Deireadh 2019 go 2025. 

Costas measta 

iomlán: 

Tuarastal an OPT  €50-75,000, Oiliúint sheachtrach, Oiliúint 

inmheánach le Comhairleoir Pleanála Teanga agus eile faoi 7. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Féach thuas. 

Foinsí maoinithe: Foras na Gaeilge / Roinn na Gaeltachta 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

Teacht ar iarratasóirí oiriúnacha do phost an OPT agus é/í a oiliúint. 

Réiteach: Tuarastal tarraingteach, coinníollacha tacaíochtúla agus 
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réitigh: conair ghairme chuí a thairiscint maraon leis na pointí oiliúna 

thuasluaite. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Tréimhse phromhaidh; Tuairisciú agus plé ag an gCoiste Stiúrtha. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Dóthain oiliúna á fháil ag an OPT agus aiseolas cuí le linn an 

tréimhse phromhaidh agus ina dhiaidh.  
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Beart 1.2.3 Cumarsáid leis na Teagmhálaithe Tacaíochta a fhorbairt d'fhonn Seoladh Mór a 

thabhairt don Phlean agus ansin léiriú a thabhairt go leanúnach ar a dhul chun cinn. 

Réimsí: A - K Critéir pleanála 

teanga: 

1 - 15 

Eolas breise: Tá Pobal na Gaeilge scaipthe trí Bhaile Mór na hInse agus tá an 

pobal ar an iomlán ar easpa eolais faoin bpróiseas pleanála teanga. 

Is gá iad a chur ar an eolas faoin bPlean agus ansin an nós a 

leanúint trí bhunachar teagmhálaithe a fhorbairt, trí láithreacht chuí ar 

líne, etc. 

Dhéanfadh Seoladh Mór an nasc fiúntach a bunaíodh trí thaighde 

2018 agus an líon mór freagraí a fhorbairt agus a choimeád. 

Aidhm: An Plean a sheoladh go hoifigiúil agus an deis a thapú le haird 

phobal na hInse a dhíriú ar chúrsaí Gaeilge.  

Páirtithe 

leasmhara: 

An Clár as Gaeilge, Coiste Stíurtha, bunachar teagmhálaithe, OPT. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1: Seoladh mór 

 Feidhmiú: Blianta 2 - 7: Leanúint leis. 

Costas measta 

iomlán: 

Bliain a 1 amháin. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Ní bhaineann 

Foinsí maoinithe: Foras na Gaeilge / Roinn na Gaeltachta 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Aird na dteagmhálaithe agus an phobail a choinneáil tar éis an 

tSeolta Mhóir. 

Réiteach: Cumarsáid nuálaíoch agus tarraingteach a chur ar bun. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Déanfar plé ar Chur i bhfeidhm an bhirt ag na cruinnithe rialta. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Déanfar plé ar Chur i bhfeidhm an bhirt ag na cruinnithe rialta. 
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1.3 AN CÓRAS OIDEACHAIS: 

Is iad na scoileanna in Inis, agus na múinteoirí atá ag múineadh iontu na daoine is 

tábhachtaí, i dtaobh Gaeilge a mhúineadh agus a chur chun cinn sa chóras Oideachais. 

Tuigeann Coiste Líonra na hInse an méid oibre atá á dhéanamh ag na múinteoirí cheana féin 

agus níl sé ar intinn ag an gCoiste cur leis an líon oibre agus na bearta á réiteach againn.  

Tá sé i gceist ag an bplean teanga tacaíocht a thabhairt do na scoileanna ionas go mbeidís in 

ann na bearta seo a leanas a chur i bhfeidhm. 

Beart 1.3.1 Buanú an Oideachais lánGhaeilge ó Naíonra go Bunoideachas is go 

hIarbhunoideachas 

Réimsí: A Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 5, 6, 7, 15 

Eolas breise: Cé go bhfuil Naíonraí Chéimeanna Beaga agus Theach an Bhaile 

agus Gaelscoil Mhichíl Cíosóig i mbun sár-oibre agus is iontach go 

bhfuil Aonad ann ag an dara leibhéal ach níl neamhspleáchas ag 

GaelCholáiste an Chláir agus is gá sin le go mbeidh rath iomlán ar an 

ngaeloideachas sa mbaile. Beidh cúraimí stocaireachta ar an gCoiste 

Stiúrtha go leanúnach leis an scéal seo a leigheas. 

Aidhm: An aidhm atá ag an bPlean teanga is ea go mbeidh oideachas 

lánGhaeilge den chaighdeán is fearr ar fáil ón Naíonra go hArdteist in 

Inis. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Naíonraí, GMC, GaelChol an Chláir, CS, ROS, BOOLC. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1: Láithreach ina thosaíocht 

 Feidhmiú: An oiread blianta is is gá 

Costas measta 

iomlán: 

Ní bhaineann 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Ní bhaineann 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 

 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Is feachtas é seo atá ar siúl leis na blianta ach tá an easpa 

neamhspleáchais ag cur as do bhaint amach na sárchaighdeáin 

oideachais trí mheán na Gaeilge in Inis agus an baol ann go 

leanfaidh an scéal amhlaidh tamall eile. 
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Réiteach is ea feachtas stocaireachta á stiúradh ag baill dheonacha 

an CS. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Plé rialta ag na cruinnithe. 

 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Nuair a éiríonn leis an bhfeachtas neamhspleáchas do 

GhaelCholáiste an Chláir a bhaint amach. 
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Beart 1.3.2: Tacaíocht do Ghaelscoileanna, do Ghnáthbhunscoileanna agus d'Iarbhunscoileanna le 

Múineadh agus Cur chun cinn na Gaeilge 

Réimsí: A Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 5, 6, 7, 15 

Eolas breise: Tá an Ghaeilge á múineadh sna scoileanna ach deir an taighde linn 

go bhfuil sí i mbaol sna gnáthscoileanna cheal dóthain cumais ag 

múinteoirí agus i ngeall ar easnaimh sna modhanna múinte. Meastar 

gur gá do gach bunscoil nós a leanacht sna próisis earcaíochta go n-

iarrtar ar a laghad B1 TEG (B2 i nGMC) ó oidí nua agus sciar sásúil 

do na marcanna agallaimh a bheith ag dul do labhairt na Gaeilge. 

Freisin go múinfí ábhair áirithe trí Ghaeilge - m.sh. Corpoideachas. 

Meastar gurbh fhiú go mór na himeachtaí do scoileanna ar nós Féile 

na hInse, an Fhéile Scoildrámaíochta, Seachtain na Gaeilge agus 

eile atá ar siúl le fada. Ní mór áfach cur leo ina líon, ina n-éagsúlacht 

agus ina gcáilíocht.  

Féach Beart 1.3.5 maidir le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do 

mhúinteoirí. 

Aidhm: Na caighdeáin i gcumas Gaeilge scoláirí uile na hInse a choimeád 

chomh ard is is féidir agus deiseanna úsáide na teanga a choinneáil 

agus a ardfhorbairt.  

Páirtithe 

leasmhara: 

Na Scoileanna uile; ROS; BOOLC; Coiste Stiúrtha, Gaeloideachas, 

Gael Linn, Ionad Oideachais an Chláir, Líonra Phríomhoidí Bunscoile 

na hÉireann. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2- 7. 

Costas measta 

iomlán: 

€12,000 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Costas leis na Cúrsaí FCÁT - €2,000 

Foinsí maoinithe: Teacht Isteach na dticéidí, urraíocht áitiúil, deontas do thionscadail i 

Líonraí FnaG/Roinn na Gaeltachta 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nach dtabharfar aird ar na deacrachtaí le Gaeilge ag an 

mbunleibhéal - easpa cumais náisiúnta na múinteoirí, etc1. Nach 

mbeidh imeachtaí idir scoileanna sách tarraingteach nó go mbeidh 

siad ró-uaillmhianach.  

 
1 Harris 2006 & 2008. Freisin tuairimí na bhfreagróirí i Suirbhé na hInse 2018. 
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Réiteach: Dul chuig an bPobal, Boird Bhainistíochta, Príomhoidí agus 

foirne agus tábhacht stádas an Líonra a chur os a gcomhair agus a 

gcomhoibriú a lorg. Ansin tacaíocht an OPT a bheith ar fáil dóibh 

agus ciste airgid a leathnú le feabhas a chur ar imeachtaí. Cabhair a 

thabhairt do na scoileanna maidir le FCÁT agus páirt-thumadh2 a 

thabhairt isteach. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Fóram do scoileanna a bheith ann ina dtuairscíonn agus ina bpléitear 

siad na féidearthachtaí go leanúnach. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Cruinnithe An Choiste Stiúrtha agus tuairiscí OPT. 

 

 
2 Plean Gníomhaíochta 2018-22 (S20B), Beart 1.6, lch a 30. Luaite arís ag an Aire Oideachais ar an 22 Aibreán, 2019. 
https://www.education.ie/ga/Preas-agus-Imeachta%C3%AD/Preasr%C3%A1itis/preasraitis-2019/PR19-04-23.html.  
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Beart 1.3.3: Coiste Ghaelbhratach a bhunú i ngach Iarbhunscoil in Inis 

Réimsí: A Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 5, 6, 7, 15 

Eolas breise: Cabhair a thabhairt do gach iar-bhunscoil sa cheantar coiste 

Ghaelbhratach a bhúnú. Is é go díreach ata á I gceist anseo ná go 

mbeadh béim ar an nGaeilge taobh amuigh den seomra ranga. Is iad 

na daltaí iad féin a bheidh i gceannas ar an gcoiste. Imeachtaí 

éagsúla a reáchtáil do dhaltaí na scoile. Tá cabhair ar fáil ó Ghael 

Linn ach deacracht leis seo i ngeall ar ró-éileamh.  

Aidhm: Go mbeidh Gaeilge á labhairt ag daltaí na hInse taobh amuigh den 

seomra ranga. Inis ar an gCéad Bhaile Mór in Éirinn le Gaelbhratach 

ag gach iarbhunscoil. 

Páirtithe 

leasmhara: 

OPT, Iarbhunscoileanna, Gael Linn, BOOLC 

Saolré: Socruithe agus ullmhúchán: Bl. a 1 

 Feidhmiú: Blianta 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€16,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Bl a 1: €4,000. Bl. a 2-7: €2,000. 

Foinsí maoinithe: Ciste na dTionscadal sa Líonra (FnaG/ Roinn), BOOLC. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Gach iarbhunscoil in Inis a mhealladh chun páirt a ghlacadh sa 

Ghaelbhratach.  Réiteach ná na múinteoirí a spreagadh agus a chur 

ar an eolas go mbeidh na daltaí ag feabhsú a gcuid Gaeilge taobh 

amuigh den seomra ranga. Is taithí é chomh maith do na daltaí a 

bheidh ag déanamh scrúduithe.  

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Plé idir an tOPT & Coiste. Plé rialta ag Fóram na Scoileanna mar atá 

in 1.3.2. Critéir Scéim an Ghaelbhrataigh ag Gael-Linn.3 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Tuairiscí an OPT don Choiste. 

 

 

 
3 https://gaelbhratach.ie/ 
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Beart 1.3.4: Turais Ghaeltachta / Freastal ar Choláistí Samhraidh 

Réimsí: A Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 15. 

Eolas breise: Le linn na bliana: Moltar go rachaidh rang amháin bunscoile agus 

rang amháin iarbhunscoile ar thuras seachtainúil go dtí Inis Oirr, an 

Ghaeltacht is gaire d'Inis.  

Go bhféachfar le líon na scoláirí a théann chun na Gaeltachta sa 

samhradh a fheabhsú. Go bhféachfar ar shlite chun páirt-

scoláireachtaí a bhronnadh ar dhéagóirí na hInse. Go gcoinneofar an 

nasc le Coláistí áitiúla4.  

Aidhm: Go bhfreastlóidh daoine óga ar thréimhsí tumoideachais sna 

Gaeltachtaí. Deis a thabhairt do na daltaí a gcuid Gaeilge a úsáid 

taobh amuigh den scoil. Go mbeidh feabhas ar shaibhreas Gaeilge 

na ndaltaí. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Gaelcholáiste an Chláir, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, An Clár as 

Gaeilge, Scoileanna ar fad, Coláistí Samhraidh, BOOLC, CCÉ, CLG. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bliain a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€12,000 (€2,000 x 6). 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€2,000 

Foinsí maoinithe: Tuismitheoirí go bunúsach ach Na Coláistí Samhraidh féin freisin. 

Urraíocht áitiúil. Imeachtaí sóisialta arduithe airgid - Díolachán Cácaí, 

etc. Maidir le Scoláireachtaí - foinsí traidisiúnta (CLG, BOOLC, etc) 

ach iarrachtaí as an nua ag teastáil. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Go mbeidh na costais a bhaineann le ranganna a thabhairt chun na 

Gaeltachta ró-ard. Go bhfuil costas na gColáistí Samhraidh fós ró-

ard. Nach bhfuil na Coláistí S. tarraingteach do lucht an 

ghaeloideachais.   

Réiteach: Scéimeanna eagsúla scoláireachtaí agus páirt-

scoláireachtaí. Leagan amach agus cur chuige a phlé roimhré le 

lucht eagair na gColáistí. 

Monatóireacht ar Aiseolas a chruinniú ó scoláirí, ó mhúinteoirí agus ó thuistí ag 

 
4 Coláistí áitiúla: Carraig a'Chabhaltaigh, Oifig ag Coláiste Sheosaimh in Inis, Col. Laichtín 
Naofa in Inis Oírr agus eile. 
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éifeacht an bhirt: deireadh a gcuairteanna.  

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

OPT agus an CS á phlé go leanúnach ach freisin le Fóram na 

Scoileanna. 
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Beart 1.3.5 Cúrsaí Tríú Leibhéil / Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí 

Réimsí: A Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 5, 6, 7,9,15. 

Eolas breise: Níor mhór freastal go gairmiúil ar an dá éileamh a bhíonn ag 

múinteoirí: (a) cúrsa chun na caighdeáin i gcumas Gaeilge na 

múinteoirí a fheabhsú agus (b) maidir le modhanna múinte na 

Gaeilge agus FCÁT. Is iad na hollscoileanna le Dioplóma sa 

Ghaeilge (mar atá in OÉG) agus aonad an tumoideachais in OL a 

d'fhéadfadh teacht agus cúrsaí a sholáthar ar bhonn outreach go 

háitiúil. 

Aidhm: Go mbeadh idir chúrsaí dioplóma sa Ghaeilge agus FGL (FCÁT san 

áireamh) ar fáil do mhúinteoirí in Inis.  

Páirtithe 

leasmhara: 

CS, OPT, Múinteoirí, LPBÉ, BOOLC, OÉG, OL. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Bl'a a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€3,000 x 6 = €18,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Bl. a 2 - 7 - €3,000. 

Foinsí maoinithe: OÉG, OL, ROS. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Tá an baol ann go dteipfidh ar fheabhsú i gcumais scoláirí i ngeall ar 

easpa cúrsaí agus deiseanna chun feabhas a chur ar chumas na 

múinteoirí sa Ghaeilge ar dtús agus ansin sna modhanna múinte a 

theastós. Ach oiread le Beart a 1.3.2 más féidir tacaíocht chuile scoil, 

ag gach leibhéal, a fháil taobh thiar den scéim leis an stádas mar 

líonra a bhaint amach agus a choinneáil, beidh sé indéanta múinteoirí 

a spreagadh ansin. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Tuairisciú ar líon na múinteoirí a ghabhann de na cúrsaí móide a 

gcuid aiseolais chuig an gCS. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

É a phlé ag Fóram do Scoileanna (mar atá i mBeart a 1.3.2). 

Tuairisciú ón OPT chuig CS ar bhonn ráithe. 
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1.4 SEIRBHÍS CÚRAM LEANAÍ, AGUS TACAÍOCHTA TEAGHLAIGH, LENA N-ÁIRÍTEAR 

SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA TEANGA: 

Beart 1.4.1 Cúram Lán Ghaeilge Réamh/Iar scoile a fhorbairt in Inis 

Réimsí: B Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 9, 15. 

Eolas breise: Níl aon tseirbhís cúram leanaí trí Ghaeilge in Inis. Teastaíonn a 

leithéid ar dtús dóibhsin 3 bliana+ agus Naíonra ar an láthair. Maidir 

leosan atá ag dul ar scoil, go mbeidh cúram lánGhaeilge mar rogha 

áisiúil agus teacht acu ar ranganna iar-amscoile sna hEalaíona 

traidisiúnta Gaelacha trí mheán na Gaeilge. Tá soláthar áirithe ann 

cheana féin ach is gá forbairt a dhéanamh orthu. 

Aidhm: Seirbhís cúram leanaí lánGhaeilge a chur ar fáil in Inis. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Tuismitheoirí, Ceimeanna Beaga, GMC, ACAG, CS.  

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Bl'ta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€6000 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€1000 

Foinsí maoinithe: Tuismitheoirí agus Deontais RLGÓ. 

 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Dóthain daoine le Gaeilge atá oilte a fháil chun an tseirbhís a 

reáchtáil. Deacair seirbhís a choinneáil ag imeacht sa samhradh. 

Réiteach: Fo-choiste ionadaíoch ar thuismitheoirí agus ar lánúnacha 

óga a bhfuil suim acu san ábhar. Áisitheoireacht ó GMC, ACAG, 

OPT. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Seirbhís a bheith bunaithe chun sástachta na dtuismitheoirí agus CS 

ACAG. 

 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt 

Tuairiscí rialta ón OPT chuig an gCS ar an dul chun cinn chun an 

aidhm a bhaint amach.  
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Beart 1.4.2: Club Páistí-Tuistí 

Réimsí: B Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 9, 15. 

Eolas breise: Go mbuailfidh tuismitheoirí le páistí óga le chéile uair amháin sa 

tseachtain. Cluichí agus amhráin trí Ghaeilge do na páistí óga. Is deis 

é seo do na páistí óga cluas a fháil don Ghaeilge agus deis do na 

tuismitheoirí feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Saghas "Maimilíní' 

mar a bhí i mBaile Atha Cliath tráth. Leas a bhaint, b'fhéidir, as Cois 

na hAbhna chuige seo.  

Aidhm: Deis a thabhairt do thuismitheoirí le páistí óga bualadh le cheile trí 

imeachtaí Gaeilge. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Tuistí na Naíonraí, na Gaelscoile agus iadsan le gasúir faoi 3 bliana. 

Cois na hAbhna, Naíonraí, GMC, ACAG, OPT. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Blianta 1-2: 2019 - 2021. 

 Feidhmiú: Blianta a 3-7: 2021-2026. 

Costas measta 

iomlán: 

€6000 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€1000 

Foinsí maoinithe: FnaG. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Bheadh staidéar féideartha i gceist ar dtús féachaint ar Ionad, 

Foireann, Coiste, Maoiniú. Ó tharla nach mbeidh i gceist ar dtús ach 

grúpa beag ní cóir go mbeadh na costais ró-ard ach bheadh 

comhordú le déanamh ag duine (OPT nó duine eile faoina stiúir) 

agus bheadh costas i gceist ansin.   

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

An grúpa a bheith ag feidhmiú go rialta agus go sásúil agus seo á 

thuairisciú chuig an gCS. 

 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Fo-choiste de thuismitheoirí a bheith ag obair i bpáirt leis an OPT 

agus plé rialta ag an gCS faoin ábhar. 
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Beart 1.4.3 Scéim Teanga Tí 

Réimsí: B Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 9, 15. 

Eolas breise: Thug 8% de na freagróirí le fios go labhartar Gaeilge éigin sa mbaile 

gach lá. Tá a fhios go labhrann tuistí5 níos mó ná aon ghrúpa eile 

Gaeilge go laethúil go náisiúnta (aoisghrúpa 30-45 bl). Tá cumas sa 

Ghaeilge ag 40% agus d'fhéadfaí an líon a labhraíonn Gaeilge 

amháin, Gaeilge 'den chuid is mó', Gaeilge ' á labhairt ag tuiste 

amháin' nó fiú 'Gaeilge éigin gach lá' le páistí a mhéadú.  

Aidhm: Go mbeidh Gaeilge á labhairt sa teaghlaigh. An Ghaeilge atá 

foghlamtha acu ar scoil a chleachtadh. Cabhair ón Scéim Teanga Tí6. 

Páirtithe 

leasmhara: 

RCOG, Glór na nGael, CS, OPT. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€3,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€500 x 6. 

Foinsí maoinithe: Glór na nGael/ RCOG. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nach mbeidh tacaíocht ann do thuistí. Fiú nuair atá Gaeilge líofa ag 

tuiste tá na brúnna saoil agus sochtheangeolaíocha i gceantar 

uirbeach neamhGhaeltachta fíorláidir chun an nós seo a leanúint. 

Réiteach: Pacáiste tacaíochtaí ullmhaithe ag an OPT/CS le cabhair ó 

RCOG agus Scéim Teanga Tí Ghlór na nGael. Feasacht a ardú i 

measc tuistí óga agus cabhair leanúnach a thairiscint. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Líon na dteaghlach a ghlacann páirt a thaifeadadh, aiseolas a bhailiú 

uathu agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 

 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Tuairisciú leanúnach ráithiúil ón OPT chuig an gCS.  

 

 
5 Daonáireamh 2016: An Ghaeilge agus an Ghaeltacht, Fíor 5.2 "Cainteoirí Laethúla lasmuigh den Oideachas". 
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cp10esil/p10esil/gag/.  
6 http://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2016/10/36Teanga-T%C3%AD-doic-do-scoileanna.pdf. 
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1.5 SEIRBHÍS DON AOS ÓG: 

Tuigeann Coiste Líonra na hInse an tábhacht a bhaineann leis an Aos Óg i dtaobh an 

Ghaeilge a leathnú agus a chosaint sa todhchaí. Tuigimid go bhfuil aoisghrúpaí éagsúla ann 

agus nach mór freastal orthu ar fad. 

Beart 1.5.1 Scéim Cheannasaíochta agus Oilúna do Fhoirne Imeachtaí Óige 

Réimsí: C Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 10, 15 

Eolas breise: Níl an saineolas ná an taithí ag aon ghrúpa in Inis ar imeachtaí don 

Óige a reáchtáil lasmuigh d’am scoile. Tá tábhacht thar na bearta leis 

seo mar, dá uireasa, níl aon ról ag an nGaeilge sna tráthnónta, ag an 

deireadh seachtaine ná le linn na laethanta saoire i saol an aosa óig. 

Tá an saineolas ag 3 ghrúpa ar a laghad go náisiúnta agus ina 

measc Cumann na bhFiann atá ina cheanneagraíocht do réimse na 

hÓige. Luaitear anseo freisin Ógras, a bhfuil ceangal le fada acu le 

hInis agus Spleodar a bhfuil 20 Club dá gcuidá maoiniú ag FnaG 

agus ceannáras acu i ndeisceart na Gaillimhe. 

Scéim oiliúna agus bainistithe atá de dhíth le go dtógfar na 

'tearmainn teanga'.7 Go minic sa lá atá inniu ann is mic léinn ollscoile 

a riarann imeachtaí óige mar phoist pháirt-aimseartha ach iad á 

mbainistiú ag fostaithe lán-aimseartha réigiúnda. Oibríonn siad ar an 

mbonn go mbíonn 15-30 sa ghrúpa agus clár bliana d'imeachtaí acu 

ina mbíonn deis freastal ar imeachtaí náisiúnta na máthareagras ach 

freisin ar Scléip na hÓige ag Oireachtas na Gaeilge (ar a 

bhfreastalaíonn baill gach grúpa óige).  Moltar anseo go mbainfí leas 

as seirbhísí oiliúna na n-eagras seo. 

Aidhm: Scéim uileghabhálach a cheapadh d'fhonn imeachtaí óige a riaradh 

le linn na 7 mbliana ag díriú ar bhainistiú agus ar oiliúint na 

gceannairí fásta.  

Páirtithe 

leasmhara: 

OPT, CS, Scoileanna, Cumann na bhFiann, Ógras, Spleodar, 

BOOLC. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. 1 is mó 

 Feidhmiú: Tacaíocht leanúnach Bl. a 2-7.  

Costas measta 

iomlán: 

€23,000. 

Costas measta in Bl. 1: Mórchostas €5,000. Blianta 2-7 costas níos lú - €3,000. 

 
7 Tearmann Teanga: Téarma in úsáid le 10 mbliana anuas - áit shábháilte don aos óg ina bhfuil 'Gaeilge amháin' á labhairt. 
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aghaidh na bliana: 

Foinsí maoinithe: FnaG/ Roinn & Maoiniú na gCeanneagraíochtaí Náisiúnta. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Comhoibriú ó na heagraíochtaí náisiúnta ar chostas indéanta. Nach 

mbeidh dóthain ceannairí ann le dul faoi oiliúint agus tosú ag obair. 

Réiteach: Stocaireacht ón gCS le go gcaithfí sciar de mhaoiniú na n-

ógeagras in Inis. OPT leis na ceannairí a earcú. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Má bhíonn rath air seo beidh óg-imeachtaí lánGhaeilge ag tarlúint ar 

bhonn rialta sa cheantar. Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir 

chuig an gCS. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Seo ina phrióireacht an-ard ar an gclár oibre agus in oiliúint an OPT 

féin. CS á phlé go leanúnach ón tús.  
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Beart 1.5.2: Clubanna Óg-Ógras a athbhunú d'Aoisghrúpaí 5-8mbl & 9-12 bhl. 

Réimsí: C Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 10, 15 

Eolas breise: Imeachtaí iar-am-scoile a eagrú do lucht bunscoile. Teastaíonn a 

gcuid imeachtaí féin ó na haoisghrúpaí seo. Iad ró-óg le bheith ag 

meascadh le scoláirí iarbhunscoile. Cur chuige ar leith dóibh freisin.  

Aidhm: Go mbeidh clubanna ann do dhaoine óga sna haoisghrúpaí 

bunscoile thuasluaite chun imeachtaí a dhéanamh trí Ghaeilge.  

Páirtithe 

leasmhara: 

Ógras, Bunscoileanna, Ógeagrais náisiúnta, Tuismitheoirí. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1 

 Feidhmiú: Bl. a 2-7 

Costas measta 

iomlán: 

Féach Beart a 1.5.1. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Féach Beart a 1.5.1. 

Foinsí maoinithe: Féach Beart a 1.5.1. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

An Beart seo ag eascairt as 1.5.1. Daoine a fháil chun ceannasaíocht 

a dhéanamh ar an gClub agus Oiliúint a chur ar fáil dóibh. Féach 

1.5.1 don Réiteach. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na tuistí agus srl agus é a phlé go rialta agus 

ansin go domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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Beart1.5.3: Club na nGael Óg a bhunú san Aoisghrúpa 13 - 18 mbl 

Réimsí: C Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 10, 15 

Eolas breise: ÓgChlub ar leith a bhunú don aoisghrúpa seo lena bhféiniúlacht 

shainiúil féin. Amach anseo is féidir clárú go náisiúnta - cúrsaí 

árachais, etc i gceist. Cabhair ag teastáil ón gceanneagraíocht óige 

náisiúnta i dtaobh bhainistithe agus oiliúna. 

Béim ar na hEalaíona traidisiúnta ach neart eile i gceist chomh maith. 

Féachaint le fo-fhéiniúlachtaí na gcoláisti samhraidh a fhorbairt 

d'fhonn teacht i dtír ar an díogras a bhíonn ag a gcuid scoláirí don 

Ghaeilge. 

Aidhm: Club Óige lánGhaeilge a bhunú d'aoisghrúpa bhlianta na 

hIarbhunscoile.  

Páirtithe 

leasmhara: 

OPT, Ógeagrais náisiúnta, CS, Coláistí Samhraidh. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. 1. 

 Feidhmiú: Blianta 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

Féach Beart a 1.5.1. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Féach Beart a 1.5.1. 

Foinsí maoinithe: Féach Beart a 1.5.1. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

An Beart seo ag eascairt as 1.5.1. Go mbunófaí é faoi dheifir. Seans 

gur d'aoisghrúpa 13-14 bhl. d'aois ar dtús a bheadh sé. Theastódh 

sár-scileanna ag na Ceannairí agus bunchloch mhaith de scoláirí, 

b'fhéidir ón nGaelCholáiste nó ceann de na Colaistí Samhraidh. 

Daoine a fháil chun ceannasaíocht a dhéanamh ar an gClub agus 

Oiliúint a chur ar fáil dóibh. Féach 1.5.1 don Réiteach. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na tuistí agus srl agus é a phlé go rialta agus 

ansin go domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 

Beart 1.5.4 Deiseanna a bheith ag déagóirí freastal ar Imeachtaí éagsúla náisiúnta Gaeilge m.sh. 

Oireachtas na Samhna 
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Réimsí: C Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 10, 15 

Eolas breise: Do bhaill an Chlub Óige ach beidh an beart seo dírithe freisin ar 

dhaltaí meánscoile go mb'fhéidir nach bhfuil suim acu nó an t-am acu 

go seachtainiúil páirt a ghlacadh i gClub na nGael Óg. Dá mhéad 

deiseanna bhíonn ann Gaeilge a úsáid lasmuigh den scoil is ea is 

fearr ach leis an aoisghrúpa faoi 18 mbl. tá cúram i gceist agus 

chomh maith nósmhaireacht láidir labhairt na Gaeilge le cosaint. 

Cabhair arís de dhíth ó na saineolaithe náisiúnta. 

Aidhm: Daoine san aoisghrúpa 13-18 mbl. a bheith ag úsáid a gcuid Gaeilge 

taobh amuigh den chóras Oideachais agus lasmuigh d'Inis ag 

imeachtaí náisiúnta Gaeilge.  

Páirtithe 

leasmhara: 

OPT, Ógeagrais náisiúnta, CS, Coláistí Samhraidh. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1-2.  

 Feidhmiú: Bl'ta a 3-7. 

Costas measta 

iomlán: 

Féach Beart a 1.5.1. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Féach Beart a 1.5.1. 

Foinsí maoinithe: Féach Beart a 1.5.1. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nach mbeadh an tÓgChlub féin láidir go leor le gníomhaíochtaí a 

eagrú. 

Réiteach 1.5.1 & 1.5.3 a bheith i mbun oibre go maith ar dtús. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na tuistí agus srl agus é a phlé go rialta agus 

ansin go domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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Beart 1.5.5 Imeachtaí don Aoisghrúpa 18 - 30 bliain  

Réimsí: C Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 10, 15 

Eolas breise: Cheana féin tá a fhios go bhfuil scata san aoisghrúpa seo a 

chónaíonn in Inis nó a fhilleann air gach oíche nó ag an deireadh 

seachtaine. Ina measc, iarscoláirí an ghaeloideachais agus daoine 

eile a d'fhoghlaim Gaeilge i gcoláístí samhraidh agus eile. Bheadh 

súil go nglacfadh cuid acu róil mar cheannairí in imeachtaí óige 1.5.1-

5.4. Ba mhaith ann dá bhféadfaí imeachtaí sóisialta a thógáil chomh 

maith. B'fhéidir arís gur i mBlianta a 4-7 a tharlódh sé. Is féidir díriú ar 

na hEalaíona ó bhéil - amhránaíocht, drámaíocht, plé agus 

díospóireacht agus eile freisin.  

Aidhm: Go mbeidh imeachtaí trí Ghaeilge ann i gcomhair Mic Léinn 3ú 

Leibhéal agus eile le Gaeilge in Inis. 

Páirtithe 

leasmhara: 

OPT, CS, Ceannairí an Ógchlub, iarscoláirí an ghaeloideachais. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Blianta a 1-3 

 Feidhmiú: Blianta a 4-7. 

Costas measta 

iomlán: 

Beagán 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Beagán 

Foinsí maoinithe: FnaG. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Deacair breith ar aoisghrúpa mar seo. Mura bhfuil grúpa lárnach ann 

le nós na Gaeilge sóisialta acu ó láthair éigin - Club Óige, Obair i 

Scoil lánGhaeilge - beidh sé crua go maith a eagrú. Réiteach: Tosú 

beag agus teacht i dtír ar a bhfuil ann cheana agus na grúpaí 

lárnacha thuasluaite. Bhainfeadh Imeachtaí i Mír a 1.6 agus 

Imeachtaí Sóisialta (Siúlóidí, etc) leo seo freisin is le gach saghas 

cainteora fásta. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na daoine féin agus é a phlé go rialta agus ansin 

go domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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1.6 DEISEANNA FOGHLAMA LASMUIGH DEN CHÓRAS OIDEACHAIS: 

Is léir an tábhacht a bhaineann leis an gcóras oideachais agus dul chun cinn na Gaeilge.  Sa 

taighde áitiúil thug go leor freagróirí le fios suim a bheith acu an teanga a athfhoghlaim nó 

fiú tosú ón tús. Beidh béim láidir ar dheiseanna foghlama a chur ar fail do dhaoine nach 

bhfuil sa chóras oideachais a thuilleadh.  

Beart 1.6.1: Ranganna Gaeilge  

Réimsí: D Critéir pleanála 

teanga: 

2, 9, 10, 15 

Eolas breise: Tosóidh ranganna Gaeilge in Inis faoí dhó gach bliain. Ranganna san 

Earrach agus sa bhFómhar. Beidh na ranganna ag rith thar 8 

seachtaine. Beidh ranganna ar fáil do gach caighdeán.  

Is gá comhtháthú a bheith déanta acusan ar fad a thairgíonn 

ranganna leis an leas is fearr a bhaint as na hacmhainní agus le 

freastal ar na héilimh ar fad. Ní amháin sin ach beidh leas le baint as 

aipeanna ar nós Duolingo agus a bhfuil i 1.6.2 maidir le deiseanna 

úsáide na teanga. 

Tá obair leanúnach ar siúl sa Chomhairle Condte agus is féidir tógáil 

air sin. 

Aidhm: Deiseanna éagsúla a bheith ag daoine fásta Gaeilge a fhoghlaim go 

foirmeálta i suímh ranganna ar chostas réasúnta beag agus cúram a 

dhéanamh dá ndul chun cinn. 

Páirtithe 

leasmhara: 

CS, OPT, CG, BOOLC, Coiste na dTuistí i nGMC, CoCho an Chláir. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7 

Costas measta 

iomlán: 

€14,400. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€300 x 8 seachtaine. 

Foinsí maoinithe: FnaG / Roinn, BOOLC, COCho. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nár éirigh i gcónaí le ranganna an earraigh nó an fhómhair. Go 

mbíonn an BOO ag soláthar ranganna chomh maith le CG agus nach 

mbíonn an oiread comhtháthuithe ann is a d'fhéadfaí. Freisin tá ceist 

na gcaighdeán éagsúla agus na ndeacrachtaí a chruthaíonn íseal-

éileamh dá bhrí sin. 
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Réiteach: Teacht i dtír ar an suim sa Phlean Teanga - na freagróirí, 

an mórphobal, tuistí an ghaeloideachais - agus bonn maith a chur 

faoi fhoghlaim foirmeálta na teanga. Leas a bhaint as an 

nuatheicneolaíocht ach cúnamh leanúnach ar bhonn pearsanta a 

thairscint d'aon duine fásta a chuireann an stró orthu féin an 

Ghaeilge a athfhoghlaim agus nach mbeifear ag rá 'gur theip orm'. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na rannpháirtithe, srl agus é a phlé go rialta ag 

an gCS agus go domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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Beart 1.6.2: Deiseanna Úsáide na Gaeilge a fhorbairt do dhaoine fásta 

Réimsí: D Critéir pleanála 

teanga: 

2, 9, 10, 15. 

Eolas breise: Le go mbeidh deis cainte ag foghlaimeoirí cleachtadh agus go 

mbeidh aithne ag na cainteoirí eile ar a chéile, teastaíonn raon an-

leitheadach d'ócáidí atá cuíosach neamhfhoirmiúil. Is gá freastal ar 

an iliomad spéiseanna atá ag daoine - léitheoireacht, spaisteoireacht 

agus siúl, tuismitheoireacht, etc agus freastal ar dhaoine ag amanta 

éagsúla den lá is den oíche. Sa gcás go mbuaileann an lucht líofa 

leis na foghlaimeoirí tosaitheacha beidh cur chuige ar leith i gceist - 

scafall a thógáil timpeall na bhfoghlaimeoirí le neart foighde.   

Amanta is ar chainteoirí líofa is mó a bheidh imeachtaí dírithe len iad 

a chur in aithne dá chéile de réir na sainspeiseanna atá acu. 

Chomh maith tá ceist an diminsin Ghaeilge a fhorbairt in imeachtaí 

dhreamanna éagsúla go sóisialta (féach Bearta a 1.12 thíos) - Féilte 

éagsúla na hInse agus na hOícheanta Ceoil difriúla chomh maith. 

Aidhm: Réimse an-leathan deiseanna labhartha a fhorbairt do dhaoine fásta 

idir chainteoirí réasúnta líofa agus fhoghlaimeoirí den uile shaghas.  

Páirtithe 

leasmhara: 

CS, OPT, lucht na bhFéilte agus na nOícheanta Ceoil, Iarscoláirí na 

sean-ranganna Gaeilge. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€6,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€1,000. 

Foinsí maoinithe: FnaG/ Roinn. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Tógann imeachtaí den saghas seo go leor ama agus is am teoranta 

a bheas ag an OPT. Is mór is fiú a bhfuil ar siúl cheana agus tá sé 

den tábhacht seo a chaomhnú agus tógáil air.  

Réiteach amháin ná óglaigh a earcú le cuidiú, iadsan atá ar scor, 

daoine a mbeadh fonn orthu cuidiú go deonach, daoine nach spéis 

leo bheith ar choistí ar bith, b'fhéidir tríd an mbunachar 

teagmhálaithe.  

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na rannpháirtithe, srl, an t-ábhar a phlé go rialta 

agus ansin go domhain uair sa bhliain. 



 Plean Teanga do Líonra na hInise, Co. an Chláir    

64 
 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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1.7 AN EARNÁIL GHNÓ: 

Beart 1.7.1    Siopadóireacht trí Ghaeilge a chur chun cinn in Inis 

    faoin teideal "Inis Dom". 

Réimsí: E Critéir pleanála teanga: 2, 11, 15 

Eolas breise: A.  PLEANÁIL FEALSÚNACHTA: 
Feachtas Airde I dtaobh meoin i leith na Gaeilge – é a bheith diúltach, 
neodrach, dearfach.             
Suirbhé de bharr cuairte – de bharr agallaimh, de thoradh taighde.        
Rudaí a dhéanfadh a gcuid trádála níos mealltaí don phobal,                                        
sin stráitéis díolacháin  a thuigeann gach siopadóir go rí-mhaith. 
Tá sé riachtanach go n-oirfeadh sé don siopadóir/bean/fear/gairm –    chun 
go dtuigfidís gur dual dá leithéid d’fheachtas bunphrionsabail an bhrabaigh 
a chur chun cinn ina siopa /ngnó  féin. 
B.  TAIGHDE MARGAÍOCHTA     

Staidéar a bheith déanta ar na siopaí éagsúla –    a ngné, a ngnó, a ngairm 

agus léargas a bheith faighte/oibrithe amach ar theachtaireacht an 

fheachtais. 

C.  STÁDAS INCHREIDTE 

An Ghaeilge - a bheith mar phríomheochair / tháinisteach  d’fheachtas 

fógraíochta agus forbairt ó sin  go deiseanna díolíochta. 

D.  TEACHTAIREACHT DHEARFACH 

Dóchas - Gá gur teachtaireacht dhearfach/fhiontríoch/deascéala a 

scaipeadh 

 Sprioc - Súil le glacadh fábharach / coinníollach i bprionsabail. 

E .  TORTHAÍ FEICEÁLACHA 

Buntáistí- Léiriú soiléír ar na buntáistí díolacháin 

An Pobal - Ní foláir an pobal i gcoiteanna a spreagadh chun bheith 

páirteach sa scéim. 

Plean Oibre - A chur i bhfeidhm gur féidir spriocanna insriste a aimsiú : 

(a)    An coincheap a ´dhíol'  leis an lucht trádála 

(b)    Buntáistí díolacháin a dhéanamh soiléir 

(c)    Díriú ar dhaoine atá fabhrach mar shamplaí nithiúla. 

(d)    A thaispeáínt nár ghá infheistíocht mhór a dhéanamh  

(e)    Eolas agus oiliúnt a chur ar fáíl le saineolaithe ag cruinnithe poiblí. 

Aidhm: Infheiceacht agus úsáíd na Gaeilge i saol tráchtála na hInse a mhéadú agus 

aird a dhíriú ar an mbaile mar ionad siopadóireachta agus gnó trí Ghaeilge, 

le cur le eacnamaíocht an bhaile agus a stádas mar bhaile Gaelach. 

 

Páirtithe leasmhara: Lucht Trádála an Bhaile: 

*  An Cumann Tráchtála Áitiúil 

*  Grúpaí  éagsúla de trádálaithe saineagraithe - Poitigéirí, Éadaitheoirí  &rl. 
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*  Trádalaithe sráide 

*  An tÚdarás Aitiúil 

*  Oifigí Poiblí / Rannóga Stáít 

*  An Pobal 

Saolré: Socruithe agus ullmhúchán: Beifear ag tógáil ar an obair atá déanta sa 

réimse seo go dtí seo, ionas gur féidir 

leanúint ar aghaidh.  

 Feidhmiú: Beidh feidhm fad-téarmach leis an 

tionscnamh seo. 2021 is túisce. 

Costas measta 

iomlán: 

€7,500 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€1,500 

Foinsí maoinithe: Urraíocht áitiúil agus náisiúnta a lorg trí chuireadh a thabhairt do 

chomhlachtaí agus do ghnóthaí bainteach le hábhar. A thaispeáínt gur 

tionscnamh atá mar chuid de ghluaiseacht náisiúnta, áit gur féídir cuid den 

mhargadh mór a cheapadh. 

Dúshláin fhéideartha 

agus réitigh: 

1. Cuairteanna Pearsanta le taighde a dhéanamh  
2. Teachtaireacht Sho-thuigthe a scaipeadh  
3. Córas Soiléir Tacaíochta a léiriú  
4. Saineolas Margaíochta a chur ar fáil  
5. Deiseanna Fógraíochta a bheith ann  
6. Áiseanna Teanga / Aistriúchán a sholáthar  
7. Soláthair Achmhainne mar thacaíocht phraicticiúil  
8. Comhairle leanúnach a thabhairt  
9. Aitheantas Poiblí do gach iarracht fónta  

10.   Luach Airgid mar thoradh ar infheistíocht  

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Bheadh gá cur chuige agus feidhmiú tomhaiste a úsáid ionas go mbeidh an 

toradh is éifeachtaí leis an tionscnamh, agus nach dtiontófaí éinne ón 

gcoincheap de bharr brú nó barraíocht díograis. 

Teagmháíl leanúnach a choinneáil leis na rannpháirtithe go léír mar chóras 

measúnaithe agus le fadhbanna a réiteach. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Bheifí ag súil le feidhm a bhaint as na modhanna is fearr mar chuid d’ 

fheidhmiú dhea-chleachtais. 

 

 

 



 Plean Teanga do Líonra na hInise, Co. an Chláir    

67 
 

1.8 EAGRAÍOCHTAÍ POBAIL: 

Tá eagraíochtaí éagsúla ag feidhmiú in Inis atá lántsásta an Ghaeilge a chur chun cinn i 

measc a lucht ballraíochta féin. Is iad, mar shampla, Comhaltas Ceoltóirí Eireann agus an 

Cumann Lúthchleas Gael, eagraíochtaí a bheidh ag obair le Coiste Líonra na hInse chun na 

bearta seo a leanas a chur I bhfeidhm. Ina measc cumainn spóirt, grúpaí rince, grúpaí 

drámaíochta. 

Beart 1.8.1  An Ghaeilge a bheith mar chuid de Chlár Bliantúil na nEagras Sóisialta 

Réimsí: F Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 10, 15 

Eolas breise: An cineál gníomhaíochta a bheidh i gceist anseo ná Campa 

Iomána trí mheán na Gaeilge (don Óige), míreanna Gaeilge ina 

gcláir bhliantúla ag eagraíochtaí, seisiúin cheoil dhátheangacha 

a reáchtáil.  

Aidhm: Go mbeidh Plean nó Clár Bliantúil Gaeilge ag gach Eagras Pobail. 

Páirtithe 

leasmhara: 

CS, OPT, Eagraíochtai Pobail. 

Saolré: Socruithe agus ullmhúchán: Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€6,000 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€1,000 

Foinsí maoinithe: FnaG/Roinn 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nach mbeidh na hacmhainní ann - go háirithe daoine le Gaeilge oilte 

chun an ghníomhaíocht a reáchtáil trí mheán na Gaeilge. 

Réiteach: Tacaíocht ón OPT - cúrsaí oiliúna, tosú le céimeanna an-

bheag agus tógáil air sin agus ar an dea-thoil. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na Clubanna, srl agus é a phlé go rialta agus 

ansin go domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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1.9 NA MEÁIN CHUMARSÁIDE: 

Tá raidió, na hilmheáin shóisialta, teilifís, nuachtáin Bhéarla áitiúla agus nuachtlitreacha san 

áireamh anseo. Tá roinnt mhaith ar siúl cheana féin - cláir agus míreanna ar an raidió, 

altanna á scríobh go rialta sna meáin chlóite agus láithreacht CG sna meáin shóisialta. 

Teastaíonn tuilleadh áfach agus d'fhéadfaí an ghné seo a fhorbairt go mór. Tá ról ní hamháin 

cumarsáide agus sóisialta ag baint leis seo ach, i gcás na Gaeilge cuireann na meáin le cumas 

teanga Gaeilge an duine. Aithnítear freisin gur mó Gaeilge labhartha agus scríofa a thuigtear 

sa phobal thar an gcumas labhartha féin. Easnamh an-mhór é easpa nuachtáin chlóite i 

nGaeilge a bheith ann. 

Beart 1.9.1 An Ghaeilge a fhorbairt ag Úsaid na meán chumarsáide/shóisialta sa bhaile. 

Réimsí: G Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 12, 15 

Eolas breise: TG4: Leas níos fearr a bhaint as trí mhíreanna agus trí chláir a 

chraoladh faoi Inis go bliantúil. Nuair a thagann an fhoireann spóirt go 

Páirc Uí Chíosóig muintir na háite a bheith faoi agallamh. 

Raidió: Clare FM agus RnaG: Cur lena bhfuil á chraoladh cheana 

féin. 

Nuachtáin: Míreanna rialta á scríobh trí údair a spreagadh. 

Féachaint ar 'Gáir an Chláír' a athbheochan. 

Na Meáin Shóisialta: Síorfhorbairt i gceist anseo ag CG trí 

Nuachtlitreacha agus eile a fhorbairt. 

Nuachtlitreacha an Bhaile agus an Pharóiste: Tuilleadh tacaíochta le 

tabhairt anseo freisin. Grúpa Oidhreachta: Greannáin Ghaeilge 'Rírá' 

Echo Quiz. 

Aidhm: Eolas agus cur síos, in éineacht le hagallaimh le pearsanra, a bheith 

ar fáil sna meáin chumarsáide/shóisialta faoí na himeachtaí a bheidh 

ag tarlú trí Ghaeilge agus eile in Inis. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Clare FM, Clare Champion, Clare People, Clare County Express, 

Echo, Facebook, Twitter, Whatsapp, RnaG, TG4, CG, OPT. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€4,800 

Costas measta in €800 
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aghaidh na bliana: 

Foinsí maoinithe: FnaG/Roinn 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Tá an ghné seo idir lámha ag ACAG cheana féin ach gníomhaíocht 

beagnach lán-aimseartha atá ann cur leis go mór. Fós féin maidir le 

treise cumais na ndaoine, feiceálachas na Gaeilge agus cothú dhea-

dhearcadh i leith na teanga tá géarghá leis. An dúshlán ná 

teagmhálaithe, scríbhneoirí agus cainteoirí a mhealladh. 

Réiteach: Oiliúint agus tacaíocht maraon le stocaireacht ar chách, na 

meáin Ghaeilge féin TG4, FnaG, RnaG, srl san áireamh. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na meáin is na rannpháirtithe, srl agus é a phlé 

go rialta ag an gCS. Ansin plé domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 

 

Beart 1.10 Turasóireacht & Ealaíona Traidisiúnta 

Cheana féin, tá an Ghaeilge lárnach go maith sna fógraí turasóireachta. Chomh maith tá nós ag an 

mbaile Féilte Gaelacha a bheith ar siúl ann - Fleadh Nua, Féile na gConsairtín, Fleadh na hÉireann, 

Scoil Merriman, Ardfheis an Chonartha, Féile Scoil Drámaíochta na Mumhan, Féile na hInse, etc. Is 

lár-ionad é an baile do Chontae an Chláir mar a bhfuil an iliomad cuairteoir ag triall ann. Lár-ionad 

Bus agus Traenach é chomh maith anuas ar Aerfort na Sionainne in aice láimhe. Tá an Stair go mór 

chun tosaigh sa cheantar mar aon le Páirc Náisiúnta na Bóirne agus cáil i bhfad is i ngearr ar an áit do 

na healaíona dúchasacha - ceol, damhsa ach go háirithe. Is fada an Ghaeilge ceangailte leo seo ar 

fad. 

Réimsí: E, J, K Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 9, 10, 15. 

Eolas breise: Beidh litríocht na turasóireachta tábhachtach ó thaobh Gaeilge a 

bheith chun tosaigh ach chomh maith is gá an teanga a bheith le 

cloisteáil ón lucht stiúrtha, idir na giollaí agus na fógróirí.  Léiríonn sé 

mar sin nach mór an cumas teanga áirithe a bheith ag fostaithe na 

turasóireachta agus freisin í a bheith lárnach ag lucht na n-ealaíon 

dúchasach. 

Aidhm: An Ghaeilge a bheith lárnach sa turasóireacht i gceantar na hInse. É 

a bheith soiléir ar gach uile bhealach don chuairteoir go bhfuil 

dátheangachas i bhfeidhm.  

Páirtithe 

leasmhara: 

Féilte, Glór, Músaem an Chláir, Ennis Street Arts, 
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Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€6,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€1,000. 

Foinsí maoinithe: Oireachtas na Gaeilge, FnaG/Roinn, Fáilte Éireann. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Go bhfuil an turasóireacht ar scála chomh mór sin sa cheantar go 

mbeidh deacair sé dul i ngleic leis. Chomh maith nach mbeidh 

dóthain cumais sa teanga ag fostaithe. 

Réiteach: Eagrais a spreagadh le Gaeilge a thabhairt san áireamh 

sna próisis earcaíochta. Oiliúint a chur ar fáil dóibh ansin maidir le 

fáilte a chur roimh Ghaeilge agus í a bheith i gcónaí san áireamh sa 

bholscaireacht. Is fíu go mór Féasta Sráide, etc a fhorbairt i gcomhar 

leis na ceanneagraíochtaí náisiúnta. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Aiseolas a bhailiú ó na forais turasóireachta, srl agus é a phlé go 

rialta ag an gCS. Ansin plé domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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1.11 SEIRBHÍS POIBLÍ: 

Séard a thuigtear leis seo ná na seirbhísí a chuireann an Stát ar fáil sa bhaile mór. Lár-ionad 

riaracháin é Inis do Chontae an Chláir ar fad agus, dá bhrísin, an t-uafás acu i gceist. 

Beart 1.11.1 Iniúchadh a dhéanamh ar an nGaeilge sa tSeirbhís Poiblí agus deiseanna a 

fhorbairt chun í a chur chun cinn i ngach cumhlacht poiblí. 

Réimsí: H Critéir pleanála 

teanga: 

2, 9, 14, 15. 

Eolas breise: Tugtar seirbhís áirithe do pháistí na ngaelscoileanna i nGaeilge. 

Seachas seo níl an teanga chun tosaigh ná ar fáil go héasca in aon 

réimse eile: Sláinte, Comhairle Contae (ach go bhfuil Oifigeach páirt-

aimseartha Gaeilge ann), Gardaí Siochána, Dlí is Cirt, An Post agus 

eile. Tá eisceachtaí ann ach go minic is de bharr aithne phearsanta 

agus comhtharlúintí gur ann dóibh. Tá dul chun cinn i gCo. Cho. an 

Chláir le blianta anuas ach tá go leor comhlachtaí poiblí ann ag 

freastal ar dhaonra de 120,000 duine sa Chontae. 

Ó tharla an oiread sin a bheith fostaithe ag comhlachtaí poiblí 

teastaíonn cur chuige a fhorbróidh nós labhartha na Gaeilge.    

Aidhm: Iniúchadh a dhéanamh ar an staid reatha sna comhlachtaí poiblí in 

Inis ó thaobh na Gaeilge de. Ansin gach duine a bheith in ann sciar 

suntasach, méadaithe dá ghnó leis an Stát agus le comhlachtaí poiblí 

a dhéanamh trí mheán na Gaeilge faoi 2026.  

Páirtithe 

leasmhara: 

Ceanneagraíochtaí Náisiúnta, Oifigigh Gaeilge an Cho Cho, FSS, 

FnaG, RCOG, Comhluchtaí Poiblí ar fad atá lonnaithe in Inis, CS, 

OPT. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7 

Costas measta 

iomlán: 

Féin-mhaoiniú ag na heagraíochtaí poiblí le coinníollacha - acht na 

teanga a chomhlíonadh. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Ní bhaineann 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nach bhfuil an oiread déanta ó thaobh na Gaeilge ag an tSeirbhís 

Phoiblí ar an iomlán is atá ag C oCho an Chl agus ag an Ionad Oid. 

Réiteach ná sampla an Cho Cho a leanacht agus tógáil air. 

Monatóireacht ar Aiseolas a bhailiú ó na comhlachtaí poiblí ar fad agus é a phlé go 
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éifeacht an bhirt: rialta ag an gCS. Ansin plé domhain uair sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Taifead le coinneáil agus tuairisciú dá réir chuig an gCS. 
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1.12 PLEANÁIL AGUS FORBAIRT FHISICIÚIL: 

Faoi láthair tá Oifigí teoranta ag An Clár as Gaeilge. Níl neamhspleáchas, agus dá bhrí sin, 

campas dá chuid féin ag GaelCholáiste an Chláir. Anuas orthusan, tá áiseanna in easnamh ag 

GMC (Halla) agus ag Naíonra na gCéimeanna Beaga. Le Naíolann nó Cúram LánGhaeilge do 

Leanaí a fhorbairt i gceart teastóidh infheistíocht in infrastruchtúr fisiciúil. 

Beart 1.12.1 Foirngeamh Nua Don Iar-bhunscoil Gaelcholáiste an Chláir 

Réimsí: A, I Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 5, 6, 7,13, 15 

Eolas breise: Feachtas polaitiiúl a eagrú chun Clár ama do neamhspleáchas 

Ghaelcholáiste an Chláir a eagrú. Stocaireacht agus comhordú i 

gceist anseo. Féach Beart a 1.3.1. 

Dá bhrí sin teastóidh Campas dá chuid féin agus ní mór pleanáil 

chuige. 

Aidhm: Gaelcholáiste an Chláir a bheith neamhspleách in Inis lena champas 

féin le deis bláthaithe agus fáis a thabhairt dó. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Gaelcholáiste an Chláir, BOOLC, An Clár as Gaeilge, GMC, 

ionadaithe poiblí. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2 ar aghaidh go mbaintear an 

sprioc amach. 

Costas measta 

iomlán: 

Ní bhaineann 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Ní bhaineann 

Foinsí maoinithe: FnaG/Roinn. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nach mbeidh an phleanáil fhisiceach déanta in am le go mbeidh an 

fhorbairt in ann tarlúint i gceart. 

Réiteach: CS ag comhordú na bpáirtithe leasmhara chun 

stocaireachta. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Trí phlé ag an gCS an feachtas a mheas go leanúnach. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Plé leanúnach. 
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Beart 1.12.2: Áras na Gaeilge i lár Bhaile na hInse 

Réimsí: I, K Critéir pleanála 

teanga: 

2, 8, 9, 10, 14, 15 

Eolas breise: Le go mbeidh stádas cuí ag imeachtaí Gaeilge in Inis is gá 

foirgneamh lárnach oiriúnach a bheith i lár an bhaile. Foirgneamh a 

bheadh in ann óstaíocht a dhéanamh ar go leor imeachtaí agus oifigí 

ina mbeadh ACAG agus OPT Líonra na hInse lonnaithe.  

Aidhm: Áras Gaeilge tarraingteach a bheith lonnaithe i gceartlár na hInse.  

Páirtithe 

leasmhara: 

ACAG, CS, Eagrais Ghaeilge áitiula agus náisiúnta, FnaG, 

CoChoanChláir. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

 Deontas €500,000 geallta ag an Roinn 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Ní bhaineann faoi láthair. 

Foinsí maoinithe: FnaG/RCOG. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Nach mbeidh sé sodhéanta teacht ar fhoirgneamh agus go mbeidh 

sé iomarcach é a riaradh d’fhoireann bheag lán-aimseartha, daoine 

deonacha agus buiséad b'fhéidir ró-theoranta. 

Réiteach: Pleanáil chuí agus tacaíocht ón Stát/FnaG/RCOG. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

An feachtas a phlé go rialta ag an gCS. Ansin plé domhain faoi dhó 

sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Plé ag an gCS. 
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Beart 1.12.3: Áiseanna do Chúram Leanaí/Naíonraí/Gaelscoil Mhícíl Cíosóg 

Réimsí: B, I Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 

Eolas breise: Tá foirgneamh agus áiseanna cuí ar leith ag teastáil chun cúram 

leanaí réamhscoile, roimh- agus iar-am-scoile a chur ar fáil. Tá 

infheistíocht an-mhór maoinithe i gceist.  

Aidhm: Go mbeidh áiseanna cuí ar fáil le gur féidir le páistí bunscoile an lá 

scoile iomlán a chaitheamh i nGaeilge agus áiseanna mar is ceart go 

hoideachasúil ar fáil dóibh. 

Páirtithe 

leasmhara: 

RGLÓ, GMC, CS, Tusla, Coiste Curam Leanaí an Chláir, 

Gaeloideachas. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2 ar aghaidh go mbaintear an 

sprioc amach. 

Costas measta 

iomlán: 

€500-800,000 ar bhonn iarratais chuig an Roinn Oideachais 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Féach thuas. 

Foinsí maoinithe: RLGÓ, FnaG/RCOG. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Feachtas mór a thógann a lán ama atá i gceist agus go mb'fhéidir 

nach mbeidh toradh air go tapaidh. 

Réiteach amháin ná cabhair náisiúnta a lorg ó FnaG.  

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

An feachtas a phlé go rialta ag an gCS. Ansin plé domhain faoi dhó 

sa bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Plé ag an gCS. 
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1.13 SEIRBHÍS SHÓISIALTA, EAGLASTA AGUS CAITHEAMH AIMSIRE: 

Mar atá luaite i mBearta a 1.6.1 agus 1.6.2 tá gníomhaíochtaí foghlamtha teanga agus 

úsáide Gaeilge an-tábhachtach chun daoine fásta a mhealladh le Gaeilge a labhairt. Chomh 

maith is gá caithimh aimsire atá sean-bhunaithe trí Ghaeilge a chaomhnú agus a uasdátú. Tá 

ról ar leith ag léitheoireacht i gcothú na litearthachta fadsaoil.  

Beart 1.13.1 An Club Léitheoireachta 

Réimsí: J Critéir pleanála 

teanga: 

2, 9, 10, 15. 

Eolas breise: Club Léitheoireachta na hInise a bheith ag bualadh le cheile go 

seachtainiúil ag plé le leabhair éagsúla i nGaeilge. Beidh an Club 

Léitheoireachta ag eagrú imeachtaí trí Ghaeilge i gcomhar le Féile 

Chlub Leabhar na hInse i Mí na Márta gach bliain. 

Aidhm: Go mbeidh Club Léitheoireachta Gaeilge bisiúil á reachtáil in Inis in 

athuair. 

Páirtithe 

leasmhara: 

CS, OPT, CG, Club Leabhar Gaeilge na hInse, Féile Leabhar na 

hInse, Leabharlann an Chláir. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€3,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€500. 

Foinsí maoinithe: FnaG/RCOG, Leabharlann. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Ceannasaíocht a bhunú agus tógáil air go leanúnach. Bunghrúpa 

buan de dhíth chun é a choinneáil ag imeacht. OPT ina 

c(h)omhordaitheoir. 

 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

An togra a phlé go rialta ag an gCS. Ansin plé domhain uair sa 

bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Plé ag an gCS. 
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Beart 1.13.2 Siúlóidí trí Ghaeilge 

Réimsí: J Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 8, 9, 10, 15. 

Eolas breise: Beidh na siúlóidí seo á reáchtáil go seachtainiúil sa bhaile mór. Beidh 

siúlóid 5k á reáchtáil againn go rialta i bPáirc Cuimhneachain Seán Ó 

Suilleabháin.  

Is nós forleathan é anois - Slí na Sláinte agus eile - daoine ag dul ag 

siúl le chéile ar mhaithe le haclaíocht. Bíonn deis cainte iontach i 

gceist agus is slí iontach é chun do chuid Gaeilge a chleachtadh. 

Le go mbeidh rath air seo teastaíonn baicle cainteoirí atá ar fáil agus 

toilteannach cabhrú le foghlaimeoirí agus leosan a bhfuil meirg ar a 

gcuid Gaeilge.  

'Siúlóidí an Chláir' (an t-eagras): Oibriú i bpáirt leo. 

Aidhm: Siúlóidí eagraithe trí Ghaeilge a bheith ar fáil do dhaoine in Inis 

Páirtithe 

leasmhara: 

Pobal, CS, OPT, Tuistí na Scoileanna, Daoine atá ar scor, Siúlóirí an 

Chláir. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Blianata a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€3,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€500. 

Foinsí maoinithe: FnaG 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Baol anseo ná go mbeidh sé ró-uaillmhianach agus nach mbeidh 

dóthain cabhrach ar fáil.  

B'fhearr tosú beag, dream rialta cuiditheoirí a earcú agus a oiliúint 

(tréimhse an-ghairid ag míniú bunrudaí). Rogha de lár an lae agus 

tráthnóna a thairiscint. Cúrsaí siúlóide a roghnú atá ciúin, saor ó 

thorann agus ó dháinséar na gcarranna. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

An togra a phlé go rialta ag an gCS. Ansin plé domhain uair sa 

bhliain. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Plé ag an gCS le tuairisc ón OPT. 



 Plean Teanga do Líonra na hInise, Co. an Chláir    

78 
 

Beart 1.13.3:  Caithimh Aimsire trí mheán na Gaeilge a fhorbairt m.sh. Grúpa Drámaíochta as 

Gaeilge a bhunú do Dhaoine Fásta. 

Réimsí: J Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 8, 9, 10, 15. 

Eolas breise: Siúlóidí trí Ghaeilge, Grúpa ag Rith, Clubanna Léitheoireachta is 

Leabhar Gaeilge: is samplaí iad de ghníomhaíochtaí atá nó a bhí ann 

le blianta. Is féidir iad a athbheochan agus cur leo. 

Breathnófar ar ghníomhaíochtaí atá an-teangabhunaithe ar nós na 

Drámaíochta (in ómós Mhairéid Uí Ghráda arbh as an gceantar di) a 

fhorbairt.  

Bíonn suim ag go leor daoine bheith páirteach i gcaithimh aimsire 

ach nach bhfuil ag iarraidh freastal ar chruinnithe coistí, srl. 

Aidhm: Caithimh Aimsire nua a chur chun cinn as Gaeilge.  

Páirtithe 

leasmhara: 

CS, OPT, ACAG. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl a 1. 

 Feidhmiú: Blianta a 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

€6,000. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

€1,000 x 6. 

Foinsí maoinithe: FnaG/RCOG: Plean Teanga an Líonra - Na Tionscadail, Comhlachas 

Náis Drám'ta (nó an Cheanneagraíocht a bhfuil an cúram air anois) 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Daoine a aimsiú a bhfuil an dá ghné acu - paisean don chaitheamh 

aimsire agus Gaeilge acu agus ansin na scileanna agus an t-am le 

gníomhaíocht trí Ghaeilge a fhorbairt i bpobal ina bhfuil an teanga ina 

mionteanga. 

Réiteach: OPT ag timireacht agus ag aimsiú daoine. Ansin 

lántacaíocht a thabhairt dó/di. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Má tá Líon teoranta Caitheamh Aimsire á bhforbairt trí Ghaeilge - 4 

cinn tar éis 7 mbliana. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Tuairisciú ag cruinnithe CS ag an OPT. 
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Beart 1.13.4: Seirbhís Eaglasta 

Réimsí: J Critéir pleanála 

teanga: 

2, 4, 10, 15. 

Eolas breise: B'fhearr Aifrinn rialta trí Ghaeilge san Ardeaglais in Inis. Teastaíonn 

na Saicrimíntí a bheith ar fad ar fáil trí Ghaeilge do na 

gaelscoileanna. Ma sin féin, deirtear paidreacha i nGaeilge ó am go 

chéile agus ba mhaith an nós seo a leathnú.  

Go mbeadh imeachtaí Gaeilge Bhaile na hInse le feiceáil I nuachtlitir 

an pharóiste. 

Aidhm: Go mbeidh seirbhísí eaglasta ar fáil trí Ghaeilge in Inis, ar bhonn 

iomlánaíoch ach freisin paidreacha áirithe á rá go rialta i nGaeilge. 

Páirtithe 

leasmhara: 

Deoise Chill Dá Lua agus Paróiste na hInse, ACAG, Scoileanna 

Caitliceacha, CS.  

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Bl. a 1. 

 Feidhmiú: Blianta 2-7. 

Costas measta 

iomlán: 

Ní bhaineann. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

Ní bhaineann. 

Foinsí maoinithe: Deoise Chaitliceach Chill Dá Lua. Reiligiúin eile. 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Réiteach: Polasaí a bheith ag an Deoise agus ag an bParóiste. 

Cabhair a thairiscint le cumas Gaeilge agus le haistriúchán do 

shagairt agus eile. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Líon na seirbhísí agus líon daoine ag freastáil.  

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Plé ag an gCS. 
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1.14 ÚSÁID NA GAEILGE I MEASC AN PHOBAIL, DEARCADH AN PHOBAIL INA LEITH AGUS 

A MHÉID A THACAÍONN AN POBAL I GCOITINNE LEIS AN BPLEAN TEANGA: 

Bhí tacaíocht an-dearfach i leith na Gaeilge le sonrú i dtaighde 2018 a d'fhreagair breis is 430 

duine. Tuigtear, áfach, nach bhfuil an teanga á labhairt chomh forleathan is a d'fhéadfaí.  

Beart 1.14.1 Úsáid na Gaeilge a mhéadu in Inis 

Réimsí: A - K Critéir pleanála 

teanga: 

2, 3, 4,15. 

Eolas breise: Thit an líon daoine le cumas sa Ghaeilge 750 ó 2011 go 2016 agus 

mhéadaigh an céatadán a rugadh in Éirinn (agus dá réir a bhí ar scoil 

in Éirinn). Sin titim shuntasach ar an iomlán mar sin. Mura mbíonn 

daoine in ann an teanga a labhairt ní thiocfaidh fás ar an úsáid. Ar an 

láimh eile bhí feabhas de bheagán ar líon na gcainteoirí laethúla ó 

1.4% go 1.6%. 715 a labhraíonn Gaeilge go seachtainiúil. Tá cumas 

sa Ghaeilge fós ag 10,512 duine sa bhaile mór agus meastar, dá bhrí 

sin, líofacht áirithe a bheith ag breis is 2,000.  

An sprioc is seo go ceann seacht mbliana ná stop a chur leis an 

laghdú sa chumas, na cainteoirí seachtainiúla a mhealladh le labhairt 

níos minice agus an 1,500 eile atá réasúnta líofa ach nach 

labhraíonn ach go hannamh nó ar chor ar bith a spreagadh chun 

cainte.   

Aidhm: Líon agus Céatadán na gCainteoirí Laethúla agus Seachtainiúla a 

mhéadú i nDaonáirimh 2021 & 2026. Líon na ndaoine le Gaeilge a 

mhéadú. 

Páirtithe 

leasmhara: 

CG, CS, Pobal ar fad, Eagrais agus Forais Ghaeilge ar fad. 

Saolré: Socruithe agus 

ullmhúchán: 

Blianta a 1-4. 

 Feidhmiú: Blianta a 5-7 

Costas measta 

iomlán: 

€750. 

Costas measta in 

aghaidh na bliana: 

2023-24: Suirbhé ar líne eile. €450 móide fógraíocht €300. 

Foinsí maoinithe: FnaG/RCOG 

Dúshláin 

fhéideartha agus 

réitigh: 

Tá an treócht náisiúnta ag sleamhnú maidir le labhairt laethúil is 

seachtainiúil (Daonáireamh 2011 versus 2016) agus má leanann seo 

ar aghaidh i 2021 ciallaíonn sé go bhfuil bac eile le sárú in Inis. 

B'fhéidir gur mó seans dul i bhfeidhm ar na céatadáin i 2026 mar go 
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mbeidh an Plean á chur i bhfeidhm ar feadh 7 mbliana faoin am sin. 

An réiteach is fearr ná an Plean Teanga a chur i bhfeidhm le 

tacaíocht an phobail ón tús. 

Monatóireacht ar 

éifeacht an bhirt: 

Beidh an Suirbhé a rinneadh i 2018 le déanamh arís i 23-24 le gur 

féidir dul chun cinn a thomhais. 

Monatóireacht ar 

chur i bhfeidhm an 

bhirt: 

Le plé go leanúnach ag cruinnithe den CS ag faire amach do 

chomharthaí sóirt fheabhas san úsáid, sa chumas ag an bpobal agus 

sa dearcadh go ginearálta.  
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Saolré na mBeart    

Leagtar amach ar an tábla thíos saolré gach beartt.  

Beart Bliain 1 Bliain 2  Bliain 3 Bliain 4 Bliain 5 Bliain 6  Bliain 7 

1.2.1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

1.2.2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

1.2.3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

1.3.1 €11,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 

1.3.2  €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 

1.3.3 €11,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 

1.3.4  €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 

1.3.5  €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 

1.4.1  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.4.2  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.4.3  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.5.1 €5,000 €3,000 €3,000 €3,000 €3,000 €3,000 €3,000 

1.5.2 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.5.3 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.5.4 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.5.5 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.6.1  €2,400 €2,400 €2,400 €2,400 €2,400 €2,400 

1.6.2  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.7.1   €1,500 €1,500 €1,500 €1,500 €1,500 

1.8.1  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1.9.1  €800 €800 €800 €800 €800 €800 

1.10.1  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1.11.1  Costas Costas Costas Costas Costas Costas 
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1.12.1   Costas Costas Costas Costas  Costas  Costas 

1.12.2  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.12.3  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.13.1  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.13.2  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.13.3  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.13.4  €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 €2,500 

1.14.1     €750 €750 €750 
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Oifigeach Pleanála Teanga – Sainchuntas Poist 

 

 
Oifigeach Pleanála Teanga 

Líonra Gaeilge ABCDEFG. 

 
 
Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag ABCDEFG. 

 
Is é ABCDEFG. i gcomhar le ABCDEFG atá freagrach as an phlean teanga do Líonra Gaeilge 
ABCDEFG agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean seacht mbliana 
atá I gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge i Líonra Gaeilge 
ABCDEFG.Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a 
chur i bhfeidhm. 
 
Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfaí cur leis an tréimhse sin. Beidh 
an 
té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar 
fostaithe ag ABCDEFG. agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe 
a 
fheidhmiú. 
 
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí seo a leanas: 
 
• Cumas a bheith sa duine pleananna éagsúla a chur le chéile 
• Bheith ábalta breithiúnais riachtanacha a thabhairt ar an obair Phleanála. 
• Bheith ábalta na tosaíochtaí cuí riachtanacha a leagan amach go soiléir. 
• Cleachtadh agus taithí a léiriú ar na bealaí atá riachtanach le feidhmeanna agus 
cuspóirí an Líonra a bhaint amach. 
• Ord agus eagar a choinneáil ar chúrsaí oibre agus cumarsáide cé acu cumarsáid bhéil 
nó scríofa a bhíonn i gceist le pobal an Líonra, le húdaráis leasmhara agus le daoine 
eile. 
• Líofacht chainte agus chumarsáide a léiriú i nGaeilge agus i mBéarla ag leibhéil agus i 
réimeanna éagsúla sa dá theanga. 
• Tuiscint mhaith a léiriú ar chúrsaí bainistíochta agus ar a bheith ag obair le foireann 
ar an láthair oibre agus taobh amuigh de. 
• Bheith in ann íomhá dhearfach d’obair an Líonra a chur os comhair daoine agus 
caidreamh maith a choinneáil le páirtithe leasmhara agus le heagraíochta tacaíochta. 
• Ceannaireacht a léiriú i ngach gné d’obair an Líonra. 
• Tuiscint a léiriú ar chúrsaí buiséid agus ar chuntasaíocht airgid. 
• Oibriú as a stuaim féin agus tascanna a thabhairt chun críche in am. 

 

 

 



 Plean Teanga do Líonra na hInise, Co. an Chláir    

85 
 

 
Critéir Riachtanacha 

 
 
• Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha. 
• Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa 
• Ardscileanna idirphearsanta agus tiomantas do chur chun cinn na Gaeilge. 
• Léiriú a thabhairt ar thionscna(i)mh a cuireadh i gcrích. Tagair don 
   phleanáil, don fhorbairt, don athbhreithniú agus don tuairisciú a bhí i 
   gceist san obair seo. 
• Léiriú a thabhairt ar na bealaí ina ndearnadh measúnú agus bainistiú ar 
 thosaíochtaí agus ar spriocanna a bhain le tionscna(i)mh a raibh tú 
 páirteach ann. 
• Léiriú a thabhairt ar an dóigh le clár oibre a eagrú, a bhainistiú agus a 
   chur i gcrích. 
• Léiriú praiticiúil a thabhairt ar ullmhú agus ar eagarthóireacht a 
  dhéanamh ar pháipéir agus ar thuairiscí. 
• Léiriú a thabhairt ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad agus as tuairisciú 
  Airgeadais a ullmhú. 
  
Iarrtar ar iarrthóirí don phost cur síos a thabhairt ar thionscna(i)mh sa phleanál teanga a 
raibh 
siad páirteach ann nó i gceannas air/orthu. 
 
Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí ABCDEFG sa tseachtain i gceist le cúraimí an 
phoist seo agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre mar 
chuid de na cúraimí sin. Beidh taisteal i gceist leis an phost, mar sin ní mór d’iarratasóirí 
ceadúnas tiomána oiriúnach a bheith acu. 
 
Tá scála tuarastail ó €48,000 go €55,000 ag gabháil leis an phost. 
 
Moltar d’iarrthóirí sonraí poist a lorg roimh iarratas a dhéanamh. 
 
Tá an plean don Líonra Gaeilge ABCDEFG ar www. ABCDEFG.ie agus tá na sonraí poist a 
théann leis an phost le fáil ach teagmháil a dhéanamh le bainisteoir an Chomhchoiste. 
 
Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae, roimh 01/01/2000 chuig: 
ABCDEFG, 
Fón: 0123456-ABCDEFG 

Ríomhphost: ABCDEFG @ABCDEFG.ie 
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Bearta Dírithe ar na Móraidhmeanna 

 

 

Bearta Tacaíochta 

Idir lámha, coiste Stiúrtha Plenála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

 

Na tosaíochtaí aitheanta 

An Ghaeilge a chur chun cinn sna réimsí seo a leanas: 

 

 

Oideachas trí mheán na Gaeilge: Ag leanúint thar gach aoisgrúpa an Ghaeilge a spreagadh 

mar phríomhtheanga oideachas. Líon na ndaltaí atá ag freastal ar naíonra, teach abhaile, 

Gaelscoil agus an Ghaelcholáiste a mhéadú. Campaí/imeachtaí a chur ar fáil taobh amuigh 

den seomra ranga chun bealach spraíúil a nGaeilge a chleachtadh.   Foirgnimh nua a thógáil 

le haghaidh Gaelscoil agus Gaelcholáiste sa cheantar. Forbairt a dhéanamh ar dioplóma sa 

Ghaeilge a bheidh á dhéanamh ag ionad oideachais an Chláir. Ranganna agus imeachtaí a 

chur ar fáil do dhaoine fásta chun feabhas agus cleachtadh a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge.  

Na Meáin Chumarsaide: Forbairt a dhéanmah ar infheicteacht na Gaeilge thar  gach meán, 

(sóisialta agus áitiúil). Níos mó altanna a bheith againn sna páipéirí áitiúla (ag tarraignt ó 

gach cúinne den chontae, ní baile na hInse amháin) Leanúint leis an bhforbairt atá déanta 

againn leis an raidió aitiúl Clare Fm- Clár Cúl Caint a bheith againn gach Satharn. Leathanaigh 

Whatsapp/Twitter/Facebook/Snapchat a chruthú trí mheán na Gaeilge chun freastal ar gach 

aoisghrúpa.  

Gnó: Ag tógáil ar an obair atá déanta sa bhaile leis an bhfeachtas Inis Dom. Is é sin gnónna a 

spreagadh an Ghaeilge a úsáid agus seirbhisí a chur ar fáil don phobal. Bileoga eolais éagsúla 

a chur ar fáil de gach saghas gnó leis an tearmaíocht a bhaineann leis an ngnó sin. 

Fógraíocht lán Ghaeilge nó dhátheangach a chur ar fáil sna gnónna. Socruithe a dhéanamh 

le gnónna éagsúla daoine le Gaeilge a fhostú. 

Cultúr & Oidhreacht: An nasc láidir idir an Ghaeilge agus Cultúr & Oidhreacht a fheabhsú. Ag 

cur leis an obair atá á dhéanamh ag eagraíochtaí éagsúla an Ghaeilge a chur chun cinn. Is iad 

CCÉ, CLG, Scoil Gheimhridh Merriman agus Club Léitheoireachta na hInse a úsáideann an 

Ghaeilge go forleathan sa bhaile. Nasc a chruthú le heagraíochtaí eile a bheadh sásta obair 

linn an Ghaeilge a fhorbairt sa bhaile.  Leanúint le stádas na Gaeilge a chur chun cinn ag na 

féilte éagsúla a bhíonn ar siúl ar fud an chontae. Ranganna Gaeilge/Imeachtaí Gaeilge a 

reachtáil le linn na bhféilte seo.  

Óige: Chun cur leis na himeachtaí do dhaltaí bunscoile agus Meánscoile sa cheantar. Líon na 

ndaltaí a mbíonn baint acu le club Ógras a mhéadú sa Ghaelscoil. Níos mó scoileanna a 

mhealladh chun club Ógras a chur ar fáil. Club Óige tar éis scoile a chur ar fáil do dheagóirí 

chun deis a thabhairt dóibh a gcuid Gaeilge a úsáid go sóisialta. Leanúint le campaí 
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Samhraidh a chur fáil do dhaltaí. Campaí Ghaeilge a reachtail i rith na Cásca i gcómhair 

déagóirí atá i mbun staidéir.  

Gaelbhratach: Tacaíocht a thabhairt do na scoileanna ina bhfuil an Ghaelbhratach bainte 

amach acu. Ciorcal cainte a chur ar fáil do dhaltí sna scoileanna seo ag am lóin. Scoileann 

eile sa bhaile a mhealladh isteach chun an Ghaelbhratach a dhéanamh. Ta sé i gceist againn 

dul i dteagmhail le gach scoil sa chontae chun an Ghaelbhratach a dhéanamh. Aidhm againn 

go mbeidh gach meánscoil sa chontae ag glacadh páirt . 

An Ghaeilge i measc an phobail: Meon dearfach i dtaobh na Gaeilge a chaomhnú sa bhaile. 

Seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil don phobal m.sh. aistriúcháin, ranganna Gaeilge, imeachtaí 

cultúrtha. Dul chun cinn a dhéanamh ar áiseanna agus acmhainní An Clár as Gaeilge. 

Foirgneamh Gaeláras na hInse a thógáil sa bhaile a bheadh mar chroí na teanga sa chontae.  

 

 

Bearta Fadteármacha 

Idir lámha, coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

 

Aidhmeanna Gearrthéarmacha agus Fadtéarmacha Líonra Gaeilge Bhaile na hInse 

 

Oideachas trí mheán na Gaeilge 

Fís/ Sprioc/ Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Oideachas trí mheán na 

Gaeilge 

An Ghaeilge a spreagadh 

mar phríomhtheanga 

Oideachais. 

Líon na ndaltaí atá ag 

freastal ar naíonra, teach 

abhaile, Gaelscoil agus an 

Gaelcholáiste a mhéadú. 

Campaí/imeachtaí a chur ar 

fáil taobh amuigh den 

seomra ranga chun bealach 

spraíúil i nGaeilge a 

chleachtadh. 

Forbairt a dhéanamh ar 

dioplóma sa Ghaeilge a 

bheidh á dhéanamh ag 

ionad oideachais an Chláir. 

Leanúint leis seo ar bhonn 

leanúnach. 

 

 

Úsáid agus Labhairt na 

Gaeilge mar ghnáth-theanga 

shóisialta i measc daltaí, 

scoláirí agus an phobail. 
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Ranganna agus imeachtaí a 

chur ar fáil do dhaoine fásta 

chun feabhas agus 

cleachtadh a dhéanamh ar a 

gcuid Gaeilge.   

 Foirgnimh nua a thógail le 

haghaidh Ghaelscoil agus 

Ghaelcholáiste sa cheantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go mbeadh oideachas lán 

Ghaeilge ar fáil sa Bhaile. 

 

Na Meáin Chumarsáide 

Fís/ Sprioc/ Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Na Meáin 

Chumarsáide 

Forbairt a dhéanamh ar infheiceacht 

na Gaeilge thar  gach meán, (sóisialta 

agus áitiúil).  

Níos mó altanna a bheith againn sna 

páipeir áitiúla (ag tarraingt ó gach 

cúinne den chontae, ní baile na hInse 

amháin)  

Leanúint leis an bhforbairt atá déanta 

againn leis an raidió aitiúil Clare Fm- 

Clár Cúl Caint a bheith againn gach 

Satharn. 

 Leathanaigh 

Whatsapp/Twitter/Facebook/Snapchat 

a chruthú trí mhean na Gaeilge chun 

freastal ar gach aoisghrúpa.  

 

An Ghaeilge a bheith 

infheicthe sna meáin 

áitiúla agus sna meáin 

Shóisialta. 

 

 

 

 

 

 

Go mbeidh infheiceacht 

na Gaeilge láidir ar an 

idirlíon chun aird gach 

aoisghrúpa a tharraingt 

ar an nGaeilge. 
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Cultúr & Oidhreacht 

Fís/ Sprioc/ Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Cultúr & Oidhreacht An nasc láidir idir an 

Ghaeilge agus Cultúr & 

Oidhreacht a fheabhsú.  

Ag cur leis an obair atá á 

dhéanamh ag eagraíochtaí 

éagsúla an Ghaeilge a chur 

chun cinn. Is iad CCÉ, CLG, 

Scoil Gheimhridh Merriman 

agus Club Léitheoireachta 

na hInse a úsáideann an 

Ghaeilge go forleathan sa 

bhaile. 

 Nasc a chruthú le 

heagraíochtaí eile a bheadh 

sásta obair linn an Ghaeilge 

a fhorbairt sa bhaile.   

Leanúint le stádas na 

Gaeilge a chur chun cinn ag 

na féilte éagsúla a bhíonn ar 

siúl ar fud an chontae.  

Ranganna 

Gaeilge/Imeachtaí Gaeilge a 

reachtáil le linn na bhféiltí 

seo.  

 

Leanúint ar aghaidh le seo 

ar bhonn leanúnach. 

 

 

A chinntiú go bhfuil 

imeachtaí ar fáil trí Ghaeilge 

ag na féilte ar fad a bheidh 

ar siúl sa chontae. 

 

 

Go mbeidh an deis acu 

imeachtaí trí Ghaeilge a 

chur ar fáil do dhaoine ag 

freastal ar na féilte. 
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Gnó 

Fís/ Sprioc/ Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Gnó Ag tógáil ar an obair atá 

déanta sa bhaile leis an 

bhfeachtas Inis Dom. Is é sin 

gnónna a spreagadh an 

Ghaeilge a úsáid agus 

seirbhisí a chur ar fáil don 

phobal.  

Bileoig eolais  eagsúla a chur 

ar fáil de gach saghas gnó 

leis an tearmaíocht a 

bhaineann leis an gnó sin.  

Fógraíocht lánGhaeilge nó 

dhátheangach a chur ar fáil 

sna gnónna.  

Socruithe a dhéanamh le 

gnónna éagsúla daoine le 

Gaeilge a fhostú. 

Go mbeidh gnónna in Inis ag 

cur seirbhísí ar fáil trí 

Ghaeilge. 

Postanna ar fáil sa Bhaile do 

dhaoine le Gaeilge.  

 

Go mbeidh téarmaíocht 

oiriúnach a bhaineann le 

gach gnó éagsúil. 

Chun a cinntiú go mbeidh an 

Ghaeilge infheicthe i 

ngnónna an Bhaile. 

 

 

 

 

 

Gaelbhratach 

Fís/ Sprioc/ Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Gaelbhratach Tacaíocht a thabhairt do na 

scoileanna ina bhfuil an 

Ghaelbhratach bainte 

amach acu.  

Ciorcal cainte a chur ar fáil 

do dhaltí sna scoileanna seo 

Go mbeadh gach scoil ag 

feidhmiú trí mheán na 

Gaeilge.  

 

Deis a thabhairt do dhaltaí 

Gaeilge a labhairt taobh 
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ag am lóin.  

Scoileanna eile sa bhaile a 

mhealladh isteach chun an 

Ghaelbhratach a dhéanamh.  

Tá sé i gceist againn dul i 

dteagmháil le gach scoil sa 

chontae chun an 

Ghaelbhratach a dhéanamh.  

Aidhm againn go mbeidh 

gach meánscoil sa chontae 

ag glacadh páirt . 

amuigh den seomra ranga. 

 

 

 

 

 

An Óige 

Fís/ Sprioc/ Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Óige Chun cur leis na himeachtaí 

do dhaltaí bunscoile agus 

Meánscoile sa cheantar.  

Líon na ndaltaí a mbíonn 

baint acu le club Ógras a 

mheadú sa Ghaelscoil.  

Níos mó scoileanna a 

mhealladh chun club Ógras 

a chur ar fáil.  

Club Óige tar éis scoile a 

chur ar fáil do dhéagóirí 

chun deis a thabhairt dóibh 

a gcuid Gaeilge a úsáid go 

sóisialta.  

Leanúint le campaí 

Samhraidh a chur fáil do 

dhaltaí.  

Campaí Gaeilge a reachtáil i 

rith na Cásca i gcomhair 

 

 

 

Leanúint ar aghaidh leis seo 

ar bhonn leanúnach.  

 

Go mbeadh suim agus bród 

ag muintir na hóige as an 

nGaeilge. 
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deagóirí atá i mbun staidéir.  

 

 

 

 

 

 

An Ghaeilge i measc an phobail 

Fís/ Sprioc/ Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

 

 

 

 

 

 

 

Meon dearfach i dtaobh na 

Gaeilge a chaomhnú sa 

bhaile.  

Seirbhísí Gaeilge a chur ar 

fáil don phobal m.sh. 

aistriúcháin, ranganna 

Gaeilge, imeachtaí 

cultúrtha.  

Dul chun cinn a dhéanamh 

ar áiseanna agus acmhainní 

An Clár as Gaeilge.  

Foirgnimh Gaeláras na hInse 

a thógáil sa bhaile a bheadh 

mar chroí na teanga sa 

chontae. 

Leanúint ar aghaidh leis seo 

ar bhonn leanúnach. 

 

 

Líon na nGaeilgeoirí a 

úsáideann Gaeilge go 

laethúil a mhéadú. 

 

 

 

Chun áit lárnach a thabhairt 

chuig an Ghaeilge i  mbaile 

na hInse agus sa chontae. 
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Saolré na mBeart 
Beidh saolré difriúil ag gach beart, ag brath ar thoscaí éagsúla a bhaineann le gach ceann ar 

leith. Tógfaidh sé níos faide bearta áirithe a thabhairt chun críche ná cinn eile. I measc na 

dtoscaí a bheidh le tabhairt san áíreamh, beidh: 

 

(a)   Pleanáil - Fad agus raon na tréimhse taighde agus pleanála, 

 

(b)    Maoiniú - Urraíocht / Pátrúntacht /  Deontais / Feachtais Airgid 

 

(c)    Daonchumhacht - An Líon daoine agus na scileanna a bheidh ag teastáil, 

 

(d)    Díriú - Cén aicme den phobal atá i gceist - Óige, Daoine Fásta, Sainghrúpaí ar leith? 

 

(e)    Tréimhse Forbartha - Cé chomh fada a thógfadh sé an beart a fhorbairt?  

 

(f)     Teorainn - An tionscnamh foirceanta / oscailte é 

 

(g)     Timthriallach - Cé chomh minic agus is féidir é a dhéanamh - gach bliain; gach ré  

          Bliain; aon uair amháin. 
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Costais agus Maoiniú 
 

Costais 

Tá sé fíorthábachtach go dtuigfear ón gcéad lá nach féidir leis an bPlean Teanga seo 
feidhmiú gan na hacmhainní cuí a bheith in áit agus ar fáil. Tá géar ghá le hOIfigeach 
Pleanála Teanga lánaimseartha a bheith in áit chun an Plean, an comhoibriú, an 
chomhpháirtíocht agus an cur i gcrích a bhainistiú. Tá feidhmiú rathúil an Phlean Teanga seo 
bunaithe ar na páirtithe leasmhara cuí atá ainmithe ann comhoibriú le chéile agus a gcuid 
taithí agus a líonra féin a fhorbairt le cuidiú leis an Oifigeach Pleanála Teanga an plean a cur i 
gcrích. Má bhíonn gearradh siar ar aon cheann de na hacmhainní atá in áit cheana, tá sé 
cinnte ón staidéar atá déanta ag an gceanneagraíocht go gcuirfear feidhm an Phlean Teanga 
i mbaol go hiomlán. 
 
 
Tá an méid seo riachtanach mar go mbeifear ag freastal ar phobal mór leathan. Tá mórán 
costas eile i gceist agus thig iad a roinnt faoi na ceannteidil seo a leanas: 
 
 
• Costais Fostaíochta 
• Costais Oifige 
• Costais Plean Oibre - Gníomhaíochta/Beartais 
• Déantar coimriú ar an chéad leathanach eile ar na costais éagsúla de réir bliana. 

 

Oifigeach Pleanála Teanga 

Tar éis plé agus anailís chríochnúil i gcomhpháirtíocht le Sainchomhairleoir Pleanála Teanga, 
socraíodh go bhfuil géarghá le hOifigeach Pleanála Teanga a fhostú leis na cáilíochtaí agus 
leis an taithí cuí. Níl an post seo oiriúnach do dhuine díreach amach ón gcoláiste. D’aontaigh 
na Líonraí agus na Sainchomhairleoirí Pleanála Teanga ionas gur féidir an duine ceart a 
fhostú go gcaithfear tuarastal iomaíoch a thairiscint leis an bpost. Chuige sin socraíodh: 
 
 
      • ar luach an phoist mar atá tugtha in Aguisín - Ciorclán 16/2018  
          Ard Oifigeach Feidhmiúcháín (Higher Executive Officer) 
      • agus dréacht-shainchuntas poist atá curtha in oiriúint dá réir le comhairle ón 
          tSainchomhairleoir Pleanála Teanga 
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Buiséad Molta - Líonra na hInse -  
Bliain 1-7       
  Bliain 1 Bliain 2  Bliain 3 Bliain 4 Bliain 5 Bliain 6  Bliain 7 

                

Costais Fostaíochta               

                

Bun Thuarastal 
    
50,000.00  

    
53,500.00  

    
57,245.00  

   
61,252.00  

    
65,540.00  

   
70,128.00  

    
75,037.00  

ASPC 
      
5,500.00  

      
5,885.00  

      
6,297.00  

     
6,738.00  

      
7,209.00  

     
7,714.00  

      
8,254.00  

Pinsean 
      
2,500.00  

      
2,675.00  

      
2,862.00  

     
3,063.00  

      
3,277.00  

     
3,506.00  

      
3,752.00  

Earcaíocht 
      
2,000.00                   -                    -                    -                    -                    -                     -    

Costais Taistil 
      
2,000.00  

      
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

                

  
 € 
62,000.00  

 € 
64,060.00  

 € 
68,404.00  

 
€73,053.00  

 € 
78,026.00  

 
€83,348.00  

 € 
89,043.00  

                

Costais Bainistíochta                

                

Coiste Stiúrtha (3uair*20 seachtain*€15*10 
nDuine) 

 €   
9,000.00  

 €   
9,000.00  

 €   
9,000.00  

 €  
9,000.00  

 €   
9,000.00  

 €  
9,000.00  

 €   
9,000.00  

                

Costais Reatha /Oifige               

                

Cíos 
      
9,800.00  

      
9,800.00  

      
9,800.00  

     
9,800.00  

      
9,800.00  

     
9,800.00  

      
9,800.00  

Leictreachas, Idirlíon, Fón , Teas, srl 
      
5,000.00  

      
5,000.00  

      
5,000.00  

     
5,000.00  

      
5,000.00  

     
5,000.00  

      
5,000.00  

Staisneoireacht 
      
2,800.00  

      
2,800.00  

      
2,800.00  

     
2,800.00  

      
2,800.00  

     
2,800.00  

      
2,800.00  

Poiblíocht/Fógraíocht 
      
6,000.00  

      
6,000.00  

      
6,000.00  

     
6,000.00  

      
6,000.00  

     
6,000.00  

      
6,000.00  

Árachas 
      
1,000.00  

      
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

Trealamh 
      
5,000.00  

      
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

IOMLÁN 
 € 
29,600.00  

 € 
25,600.00  

 € 
25,600.00  

 
€25,600.00  

 € 
25,600.00  

 
€25,600.00  

 € 
25,600.00  

                

Costais Gníomhaíochta/ Beartais               

1.2.1                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.2.2                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.2.3 
      
1,000.00                   -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.3.1                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.3.2                  -    
      
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

1.3.3 
      
4,000.00  

      
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

1.3.4                  -    
      
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  

     
2,000.00  

      
2,000.00  
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1.3.5                  -    
      
3,000.00  

      
3,000.00  

     
3,000.00  

      
3,000.00  

     
3,000.00  

      
3,000.00  

1.4.1                  -    
      
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

1.4.2                  -    
      
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

1.4.3                  -    
         
500.00  

         
500.00  

        
500.00  

         
500.00  

        
500.00  

         
500.00  

1.5.1 
      
5,000.00  

      
3,000.00  

      
3,000.00  

     
3,000.00  

      
3,000.00  

     
3,000.00  

      
3,000.00  

1.5.2                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.5.3                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.5.4                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.5.5                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.6.1                  -    
      
2,400.00  

      
2,400.00  

     
2,400.00  

      
2,400.00  

     
2,400.00  

      
2,400.00  

1.6.2                  -    
      
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

1.7.1                  -      
      
1,500.00  

     
1,500.00  

      
1,500.00  

     
1,500.00  

      
1,500.00  

1.8.1                  -    
      
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

1.9.1                  -    
         
800.00  

         
800.00  

        
800.00  

         
800.00  

        
800.00  

         
800.00  

1.10.1                  -    
      
1,000.00  

      
1,000.00       1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00        1,000.00  

1.11.1                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.12.1                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.12.2                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.12.3                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.13.1                  -    
         
500.00  

         
500.00  

        
500.00  

         
500.00  

        
500.00  

         
500.00  

1.13.2                  -    
         
500.00  

         
500.00  

        
500.00  

         
500.00  

        
500.00  

         
500.00  

1.13.3                  -    
      
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

     
1,000.00  

      
1,000.00  

1.13.4                  -                     -                    -                    -                    -                    -                     -    

1.14.1                  -                     -                    -                    -                    -    
        
750.00                   -    

IOMLÁN 
 € 
10,000.00  

 € 
22,700.00  

 € 
24,200.00  

 
€24,200.00  

 € 
24,200.00  

 
€24,950.00  

 € 
24,200.00  

                

Buisead Iomlán Bliain 1 Bliain 2  Bliain 3 Bliain 4 Bliain 5 Bliain 6  Bliain 7 

                

  
 €  
110,600.00  

 €  
121,360.00  

 €  
127,204.00  

 € 
131,853.00  

 €  
136,826.00  

 € 
142,898.00  

 €  
147,843.00  

                

Luide ionchur ón Líonra - Urraíocht/Táillí/srl 
 €    
10,050.00  €12,136.00 €12,720.00 €13,185.00 €13,682.00 €14,289.00 €14,784.00 

 C. 10%               

                

Deontas ón Roinn 
 €  
100,550.00  €109,224.00 €114,520 €118,667.00 €123,143.00 €128,601.00 €133,059.00 
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Foinsí Tacaíochta 

Beidh na foinsí tacaíochta seo a leanas ag obair le Líonra Gaeilge na hInse chun na beartais a chur i 

bhfeidhm thar thréimhse seacht mbliana. Tá sé i gceist ag an gcoiste stiúrtha cruinnithe bliantúla a 

reachtáil chun dul chun cinn agus éifeacht na mbeartai a phlé.  

Is iad: 

• Comhairle Contae an Chláir   

• Cumann Tradála na hInse  

• Conradh na Gaeilge, Inis 

• Cumann Lúthchleas Gael  

• Comhaltas Ceoltóirí Éireann  

• Shannon Group plc.            

• Coiste Bhailte Slachtmhara na hInse  

• Cumann Scoldrámaíochta an Chláír 

• Clare Champion 

• Clare People 

• Clare FM 

• Féile na hInse  

• LCETB  

• Feidhmeannacht na Seirbhís Sláinte  

• Cumann Tabhairneoirí na hInse  

• Fleadh Nua  

• Garda Síochána 

 

Beidh an tacaíocht seo ar fáil i bhfoirmeacha éagsúla - 

*    Maoiniú / Urraíocht  

*    Deontais 

*    Daoncumhacht 

*    Soláthair ábhar 

*    Scileanna / Comhairle/  Treoir a chur ar fáil 

*    Abhcóideacht 

*    Seirbhísí  a chur ar fáil 

*    Poiblíocht
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Feasacht agus Poiblíocht 

Forbairt Feasachta agus Poiblíochta 

Cuireadh leis na leibhéil feasachta nuair a bhí an taighde dá dhéanamh. Scaipeadh 

ceistneoirí eile ar eagraíochtaí deonacha agus eagraíodh fócasghrúpaí agus cruinnithe ar 

fhreastail go leor den phobal orthu.  

Poiblíocht Leanúnach 

Le linn shaolré an phlean tá sé i gceist againn an pobal a choinneáil ar an eolas faoi dhul 

chun cinn an phlean agus a rannphairtíocht a spreagadh sa bpróiséas ar bhonn leanúnach. 

Ní mór deis a bheith ann aiseolas rialta agus leanúnach a thabhairt. 

Na Meáin Thraidisiúnta agus an tIdirlíon 

Tá meath áirithe ag teacht le ré an pháipéarachais agus, fiú, an raidió, na bpóstaeirí agus 

nuachtlitreacha mar phríomhmhodh scaipthe scéalta. Is cuid den phlean fós é nuacht aitiúil 

(nuacht faoin bpróiseas pleanála teanga san áireamh) i nGaeilge a scaipeadh trí na meáin 

chlóite ach is dlúthchuid den saol anois iad an t-idirlíon agus na meáin shóisialta. Beidh 

láithreachas idirlín mar dhualgas leanúnach bunúsach ar CS agus OPT an Líonra. 

Feachtais Ardaithe Feasachta 

Thar aon ní eile, as seo go ceann seacht mbliana, ní mór scéal bhuntáistí na Gaeilge, an 

tumoideachais agus an dátheangachais a léiriú don phobal go leanúnach. 

Beidh Fógraíocht sna Meáin i gceist:  ar chlár raidió “CúlChaint” agus sna páipéirí “The Clare 

Champion” agus “Clare County Express” agus sna meáin shóisialta 

Twitter/Facebook/Whatsapp agus ar shuíomh idirlín An Clár As Gaeilge. Beidh feachtas 

teanga dá bhrí sin dírithe ar dhaoine óga, ar dhéagóirí agus ar thuismitheoirí ach go háirithe. 
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Feidhmiú agus Monatóireacht 

Ag an gCS a bheidh an chumhacht duine a fhostú, conradh a aontú agus airgead a 

chaitheamh bunaithe ar chlár oibre aontaithe idir an Líonra agus FnaG. Ar an gCS a bheidh 

an fhreagracht gnóthaí an togra pleanála teanga a reachtáil de réir dea-chleachtais. Is é an 

CS (i bpairt le FnaG) a leagfas amach clár oibre in éineacht leis an bhfostaí. Tabharfaidh an 

CS tacaíocht leanúnach don fhostaí agus déanfaidh sé treoracha a shonrú dóibh, agus 

monatóireacht ar fheidhmiú an chlár oibre ar bhonn rialta.  

Eagróidh CS cruinniú cinn bhliana gach uile bhliain ag a dtabharfar tuairisc iomlán don 

phobal ar dhul chun cinn an phlean agus beidh tuairisc airgeadais iniúchta san áireamh.  

 

Monatóireacht rialta  

Leagfaidh an OPT, i bpáirt leis an gCS , clár oibre amach ag tús an togra, agus clár oibre 

bliantúil amach gach bliain ina dhiaidh sin roimh thús na bliana. Cuimseoidh an clár oibre na 

réimsí difriúla mar atá liostáilte sa bPlean agus na gníomhaíochtaí a bhaineann le gach 

réimse agus chomh fada is is féidir agus é indéanta cuirfear costas leis na gníomhaíochtaí. 

Beidh sé de dhualgas ar an bhfostaí bearta na míreanna oibre a chur i bhfeidhm agus, mar 

chuid den chur chuige, beidh monatóireacht rialta nó thréimhsiúil le déanamh ag an gCS ar 

an dul chun cinn. I gcás fhormhór na mbearta ní mór tuairisc ar dhul chun cinn na hoibre is 

na spriocanna a chur ar fáil don choiste stiúrtha de réir mar a éilítear iad, ar bhonn míosúil, 

ráithiúil nó eile, ach ar a laghad uair sa mbliain. Úsáidfear teimpléad caighdeánach8 don 

mhonatóireacht i gcomhar le FnaG agus RCOG.  

 

Mór-mhonatóireacht 

Beidh tuairisc bhliantúil le réiteach ag oifigigh thofa an CS i gcomhar leis an bhfostaí le cur os 

comhair chruinniú cinn bhliana an Líonra. Clúdóidh sé seo gach uile mhír den Phlean Teanga 

seacht mbliana. Beidh cur síos ann ar an dul chun cinn a rinneadh le bliain anuas maidir le 

spriocanna na mBearta éagsúla a bhaint amach.  

Beidh monatóireacht le déanamh ar an dul chun cinn i rith na bliana. Beidh an fostaí í féin 

nó é féin i láthair ag na seisiúin mhonatóireachta seo. Is féidir go mbainfear úsáid as 

féinmheastóireacht sa phróiseas monatóireachta agus aithbhreithnithe. 

Ag brath ar threoracha agus ar choinníollacha ón RCOG/FnaG, an maoinitheoir, d’fhéadfadh 

sé go mbeadh cruinnithe tráthrialta ag na hoifigigh thofa agus ag an bhfostaí leis an 

maoinitheoir le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an phlean. 

 

Ag Deireadh na seacht mbliana 

 
8 Teimpléad Athbhreithnithe agus Monatóireachta, lch XX, Treoirlínte Pleanála Teanga (Eagrán a 5, Deireadh Fómhair, 
2018). http://www.udaras.ie/wp-content/uploads/2016/11/treoirlinte-pleanala-teanga-eagran-3-1.pdf.  
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Táthar ag súil gur féidir tús a chur leis an obair réitithe don chéad phlean eile dhá bhliain 

sula dtiocfadh deireadh leis an bplean reatha. Ba chóir go mbeadh sé réitithe agus an 

maoiniú socraithe bliain roimh dheireadh phlean 2019-2026. Mar chuid den réiteach seo, 

agus ar mhaithe le torthaí a thomhas, bheadh sé i gceist macasamhail na suirbhéanna agus 

na bhfócasghrúpaí a thionscain arís i bhfómhar 2024 le tuismitheoirí agus leis an bpobal ar 

fad, tráth a mbeadh torthaí cheisteanna na Gaeilge ó Dhaonáireamh 2021 ar fáil. I mbliain a 

6 den phlean, déanfar aithbhreithniú neamhspleách ar fheidhmiúlacht an phlean agus 

cuirfear tuairisc ar fáil don CS agus don phríomh-mhaoinitheoir RCOG/FnaG. 

Cinnteoidh an mhonatóireacht seo leanúnachas sna spriocanna agus cinnteacht fostaíochta 

sa gcás is go mbeadh ag éirí go maith leis/léi ina c(h)uid oibre. 

 

Comhairle Ghairmiúil agus Comhoibriú le Líonraí eile trí 'Gaeilge Le Chéile'  

Ní mór comhairle a lorg ó shaineolaithe agus ó chomhairleoirí pleanála teanga go 

tréimhsiúil, nó ar bhonn leanúnach, le tuairimí a fháil uathusan atá i dtaithí ar chastachtaí na 

pleanála teanga agus le cur chun cinn na Gaeilge.  

Tá struchtúr tacaíochta náisiúnta i bhfeidhm ag FnaG le cuidiú leis na ceanneagraíochtaí sna 

Líonraí éagsúla.  
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Foinsí 

• Harris 2006 & 2008. Freisin tuairimí na bhfreagróirí i Suirbhé na hInse 2018. 
 

• Plean Gníomhaíochta 2018-22 (S20B), Beart 1.6, lch a 30. Luaite arís ag an Aire 

Oideachais ar an 22 Aibreán, 2019. https://www.education.ie/ga/Preas-agus-

Imeachta%C3%AD/Preasr%C3%A1itis/preasraitis-2019/PR19-04-23.html. 

• https://gaelbhratach.ie/ 

• Teimpléad Athbhreithnithe agus Monatóireachta, Treoirlínte Pleanála Teanga 

(Eagrán a 5, Deireadh Fómhair, 2018). http://www.udaras.ie/wp-

content/uploads/2016/11/treoirlinte-pleanala-teanga-eagran-3-1.pdf.  

 

• Daonáireamh 2016: An Ghaeilge agus an Ghaeltacht, Fíor 5.2 "Cainteoirí Laethúla 
lasmuigh den Oideachas". https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-
cp10esil/p10esil/gag/.  

 

• http://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2016/10/36Teanga-T%C3%AD-doic-

do-scoileanna.pdf. 

 

• Tearmann Teanga: Téarma in úsáid le 10 mbliana anuas - áit shábháilte don aos óg 

ina bhfuil 'Gaeilge amháin' á labhairt. 

• Taighde Inis Dom 

• Suirbhé  Survey Monkey (líonta ag 600 duine) 

• Aiseolas ón Suirbhé

https://gaelbhratach.ie/
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http://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2016/10/36Teanga-T%C3%AD-doic-do-scoileanna.pdf
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Auigisíní 1- Conradh Oifigeach Pleanala Teanga- OPT 

 

Dáta, 2019. 
 
 
Ainm  
Seoladh 
 
 
xxxx, a chara, 
 

Tag:  Conradh Fostaíochta mar Oifigeach Pleanála Teanga 
 
Tá áthas ar ainm an chomhlachta conradh fostaíochta mar Oifigeach Pleanála 
Teanga a thairiscint duit ar na téarmaí agus coinníollacha atá sonraithe sa chonradh 
seo. Baineann an tairiscint seo le téarma an conartha ó dháta go dáta.  
 
Tá an conradh seo agus d’fhostaíocht le ainm an chomhlachta de réir na 
gcoinníollacha seo a leanas: 
 
1. Ceapachán, dáta tosaithe agus téarma 
 
Tá tú fostaithe mar Oifigeach Pleanála Teanga ar chonradh. Ní post leanúnach buan 
é seo agus tiocfaidh deireadh leis an gconradh seo ar dáta. Braithfidh an post ar 
chistiú a bheith ar fáil ón Státchiste sula leanfar den phost seo.  
 
Níl aon chearta, teideal nó gealltanas ar phost buan nuair a chríochnaíonn an 
conradh seo.  
 
Tá tréimhse phromhaidh sé mhí ag dul leis an bhfostaíocht seo. Tá sé de cheart ag 
ainm an chomhlachta ar a dhiscréid féin, cur leis an tréimhse phromhaidh más gá. 
Beidh sé de cheart agat féin nó ag ainm an chomhlachta deireadh a chur leis an 
bhfostaíocht seo trí fhógra míosa i scríbhinn a thabhairt ag aon am i rith nó ag 
deireadh na tréimhse, ní gá d’aon pháirtí cúiseanna a thabhairt. Sa chás go gcuirfidh 
ainm an chomhlachta deireadh leis an bhfostaíocht ar a dhiscréid, b’fhéidir nach 
mbeidh ainm an chomhlachta ag iarraidh ort an tréimhse fógra scoir a oibriú, ach 
íocaíocht a dhéanamh leat in ionad fógra.  Fógra seachtaine a bheidh i bhfeidhm má 
chuirtear aon síneadh leis an tréimhse phromhaidh. I rith na tréimhse promhaidh, tá 
sé de cheart ag ainm an chomhlachta laghdú a dhéanamh ar an líon rabhadh de réir 
mar atá leagtha síos sa mhodh imeachta smachtaithe agus ina áit, de réir a 
dhiscréid, fógra scoir nó íocaíocht in ionad fógra scoir. Beidh sé seo i bhfeidhm 
chomh maith le aon síneadh a chuirfear leis an tréimhse phromhaidh. I ngach cás, tá 
sé de cheart ag ainm an chomhlachta deireadh a chur leis an gconradh fostaíochta 
gan fógra, i gcúinsí cuí. 
 
2. Ionad Oibre 
 
Is é oifig ainm an chomhlachta do bhunáit oibre.  
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3. Dualgais Oibre 

 
Tá na dualgais a bhaineann leis an gconradh fostaíochta leagtha amach sa chlár 
oibre. Beidh tú freagrach don Cheanneagraíocht as feidhmiú an chláir oibre.  
  
4. Tuairisciú agus Maoirseacht Oibre 
 
Beidh tú lonnaithe in oifigí ainm an chomhlachta agus freagrach don 
Cheanneagraíocht (ainm áitiúil) i leith do chlár oibre agus do bhainisteoir an 
chomharchumainn (ainm áitiúil le cur isteach) i leith do chuid oibre go laethúil. Beidh 
tuairisciú rialta le déanamh agat don Choiste Stiúrtha Pleanála Teanga maidir le 
haontú agus feidhmiú do chláir oibre.  
 
5. Measúnú 
  
Beidh córas rialta measúnaithe i bhfeidhm i rith do thréimhse fostaíochta agus 
d’fhéadfadh sé go mbeadh plé idir tú féin agus Cathaoirleach an chomharchumainn 
(ainm an chomharchumainn áitiúil le cur isteach) faoi iompar agus d’fheidhmíocht 
mar chuid de sin.  
 
Ba chóir aon ní a bhaineann le do phost, aon deacrachtaí agus araile a phlé le 
Cathaoirleach an chomharchumainn (ainm an chomharchumainn áitiúil le cur 
isteach). 
 
6. Uaireanta Oibre 
 
Is xx uair a chloig an gnáthsheachtain oibre. Tá tú i dteideal sosanna de réir an 
Achta um Eagrú Ama Oibre, 1997. Beidh uaireanta oibre neamh-shóisialta le n-oibriú 
agat ó am go chéile de réir riachtanais na hoibre agus ó am go ham d’fhéadfadh líon 
thar xx uair a chloig oibre in aghaidh na seachtaine a bheith le hoibriú agat. Ní 
dhéanfar íocaíocht bhreise leat i leith na n-uaireanta breise sin ach cúiteofar 
uaireanta breise a oibrítear le ham saor ina n-áit, le comhaontú Chathaoirleach na 
Ceanneagraíochta.  
 
7. Luach Saothair 
 
Íocfar tuarastal bliantúil leat de €xx,xxx sa bhliain a íocfar ar bhonn míosúil tríd an 
gcóras ????? lúide cáin, ASPC nó aon asbhaintí eile de réir dlí.   
 
Nuair a shíníonn tú go bhfuil tú ag glacadh leis an gconradh seo tugann tú cead do 
ainm an chomhlachta, asbhaintí a bhaint as do phá d’aon suimeanna atá dlite.   
 
8. Forchúiteamh costais 
 
Beidh tú i dteideal éileamh a dhéanamh i leith costais a thiteann ort go díreach i gcur 
i gcrích do chuid oibre. Beidh glacadh le costais deimhnithe agus réasúnta a 
gcuirtear admháil ina leith ar fáil i ngach éileamh. Aisíocfar costais mhíleáiste faofa 
ar ráta míleáiste ainm an chomhlachta a tharlaíonn i gcur i gcrích an chláir oibre. Ní 
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mór duit clásal a chur san áireamh i do pholasaí árachais gluaisteáin ag slánú ainm 
an chomhlachta in aghaidh aon éilimh a bheadh mar thoradh ar úsáid do 
ghluaisteáin ar ghnó an chomhlachta.    
 
9. Saoire Bhliantúil 
 
Ritheann an bhliain saoire ón 1 Eanáir go 31 Nollaig. Tá tú i dteideal xx lá saoire sa 
bhliain de réir fhorálacha an Achta um Eagrú Oibre 1997, mar aon le laethanta 
saoire poiblí faoin Acht céanna. Caithfear fógra 10 lá a thabhairt do Chathaoirleach 
ainm an chomhlachta nuair a bhíonn sé i gceist agat saoire bhliantúil a thógáil.   
 
10. Pá Breoiteachta 
 
Íocfar pá breoiteachta as na chéad dhá lá breoiteachta as a chéile gan teastas faoi 
réir sé lá in aghaidh aon tréimhse 12 mhí. Le teastas leighis is é an t-uasmhéid ná 
20 lá in aghaidh na tréimhse 12 mhí ag tosú díreach roimh an mbreoiteacht. 
 
Ba chóir a chur in iúl do bainisteoir na Ceanneagraíochta má bhíonn tú chun a bheith 
as láthair roimh 10.00 r.n. ar an gcéad lá de thinneas. Ba chóir gach iarracht 
bainisteoir na Ceanneagraíochta a chur ar an eolas trí theachtaireacht a sheoladh le 
soiléiriú a dhéanamh maidir leis an dáta a fhillfear ar an obair tar éis tréimhse 
breoiteachta.  
 
11. Pinsean 
 
Níl aon scéim pinsin ag gabháil leis an bpost.  
 
12. Nósanna Imeachta Gearáin agus Disciplíne 
 
Ar mhaithe le cothromaíocht agus ceartas agus chun iompar cóir a chinntiú, cuireann 
ainm an chomhlachta gnáth nósanna imeachta gearáin agus disciplín i bhfeidhm 
chomh maith le cód iompair. 
 
(Mura bhfuil polasaí ag an gCeanneagraíocht ina leith seo beidh an cur chuige i leith 
smachtaithe le sonrú tuilleadh). 
 
13. Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair 
 
Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 agus rialacháin 
2007 (“An tAcht”) déanfaidh ainm an chomhlachta gach atá réasúnta agus indéanta 
chun do shláinte agus do shábháilteacht agus do leas ag an obair a chinntiú. Ach tá 
dualgas dlíthiúil ort féin chomh maith aire a thabhairt do do shábháilteacht féin agus 
do shláinte agus do shábháilteacht do chomhghleacaithe. Tá oibleagáid ort freastal 
ar oiliúint Sláinte agus Sábháilteacht faoi mar is gá agus tú féin a chur ar an eolas 
maidir leis an reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta agus géilliúlacht don 
reachtaíocht sin a chinntiú chomh maith le Ráiteas Sábháilteachta ainm an 
chomhlachta a chomhlíonadh. 
 
14. Oiliúint 
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Tá oiliúint bhreise mar chuid dílis den phost agus beidh ort freastal ar chúrsaí oiliúna 
ó am go chéile.   
 
15. Rúndacht 
 
Ba chóir rúndacht ghairmiúil a choinneáil i gcónaí. Beifear ag súil go gcuirfidh tú 
eolas maith ar chód iompair ainm an chomhlachta agus go ndéanfaidh tú de réir an 
chóid sin.  
 
16. Athbhreithniú Conartha 
 
Déanfar athbhreithniú ar an gconradh seo ar a laghad uair amháin sa bhliain nó ar 
iarratas foirne nó bainistíochta.  
 
17. Athrú ar Théarmaí Fostaíochta 
 
Tá sé de cheart ag ainm an chomhlachta athruithe réasúnta a dhéanamh ar aon 
cheann de théarmaí agus coinníollacha fostaíochta an fhostaí. Cuirfear an fostaí ar 
an eolas faoi aon athruithe trí fhógra a thabhairt don fhostaí ar a laghad mí sula 
gcuirtear an t-athrú i bhfeidhm, agus beidh an dáta a mbeidh an t-athrú seo ag 
teacht i bhfeidhm sa bhfógra. 
 
18. Cosaint Sonraí 
 
D’fhéadfadh, ó am go ham, go mbaileodh agus go gcoinneodh ainm an chomhlachta 
sonraí pearsanta lena n-áirítear sonraí íogaire pearsanta fútsa óna bhféadfaí tú a 
aithint. Cé gur uait féin díreach a thiocfaidh formhór do chuid sonraí pearsanta, beidh 
cúinsí ann a mbaileoidh agus a gcoinneoidh ainm an chomhlachta sonraí pearsanta 
ó fhoinsí eile. De ghnáth coinneoidh ainm an chomhlachta sonraí pearsanta i 
gcomhad pearsanta ach coinneoidh sí freisin taifid ar amanna oibre, taifid phárolla, 
taifid ar úsáid fóin, ríomhphoist, úsáid idirlín agus úsáid teicneolaíochta faisnéise 
agus eile lena n-áirítear sonraí a bhaineann go díreach leat. Níl sé beartaithe ag 
ainm an chomhlachta do shonraí pearsanta a nochtadh d’aon tríú páirtí lasmuigh de 
ainm an chomhlachta, seachas sa chás nuair a éilítear faoin dlí sin a dhéanamh. Le 
síniú an chonartha seo toilíonn tú go ndéanfaidh ainm an chomhlachta sonraí 
pearsanta den chineál sin a bhailiú agus a choinneáil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glacadh na Tairsceana 
 
Má tá tú sásta glacadh leis an tairiscint seo ar na téarmaí agus na coinníollacha atá 
sonraithe thuas, iarrtar ort an fhoirm ghlactha thíos a shíniú agus a dhátú agus an 
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conradh comhlánaithe a sheoladh ar ais go dtí xxx (ainm duine) in ainm an 
chomhlachta, seoladh, roimh an dáta. Tá cóip den chonradh seo faoi iamh le 
coimeád agat féin.  
 
 
 
Sínithe thar ceann ainm an chomhlachta: ________________________  
       Cathaoirleach 
 
Priontáil an t-ainm: ________________________  
         
Dáta:   ________________________   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dearbhú Glactha 
 

Glacaim, ainm  leis an gceapachán mar Oifigeach Pleanála Teanga le ainm an chomhlachta ar na 

téarmaí agus ar na coinníollacha atá leagtha amach thuas. 

 

 

Sínithe:  _______________________ 

 

 

Priontáil an t-ainm:     _______________________ 

 

Dáta:   _____________________ 

Auigisín 2- Taighde Saoineolaí Pleanala Teanga ( Dr. Dónal ó Baoill) ar riachtanais an 

OPT 

 

An Post mar Phleanálaí Teanga do na Líonraí - Roinnt tuairimí 
Dónall P. Ó Baoill, 14/11/2018 

 
 
Is ceart díriú isteach ar roinnt rudaí nuair a bhítear ag smaoineamh ar 
Phleanálaí Teanga a cheapadh. 

Stampa an       

Chomhlachta 
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(a) Na tréithe agus na scileanna atá riachtanach dar leis an fhostóir don 

obair atá le déanamh. 
(b)  Na freagrachtaí éagsúla a bheas ar an duine a cheapfar. 
(c)  Taithí a mbeifear ag súil léi ó iarrthóirí. 

 
Maidir le (a) (b) agus (c) ba cheart na nithe seo a chur san áireamh: 
 

(i)     Cumas a bheith sa duine pleananna éagsúla a chur le chéile 
(ii)      Bheith ábalta breithiúnais riachtanacha a thabhairt ar an obair 

Phleanála. 
(iii) Bheith ábalta na tosaíochtaí cuí riachtanacha a leagan amach go 

soiléir. 
(iv) Cleachtadh agus taithí a léiriú ar na bealaí atá riachtanach le 

feidhmeanna agus cuspóirí an Líonra a bhaint amach.  
(v)      Ord agus eagar a choinneáil ar chúrsaí oibre agus cumarsáide cé acu 

cumarsáid bhéil nó scríofa a bhíonn i gceist le pobal an Líonra, le 
húdaráis leasmhara agus le daoine eile. 

(vi) Líofacht chainte agus chumarsáide a léiriú i nGaeilge agus i mBéarla 
ag leibhéil agus i réimeanna éagsúla sa dá theanga. 

(vii) Tuiscint mhaith a léiriú ar chúrsaí bainistíochta agus ar a bheith ag 
obair le foireann ar an láthair oibre agus taobh amuigh de. 

(viii) Bheith in ann íomhá dhearfach d’obair an Líonra a chur os comhair 
daoine agus caidreamh maith a choinneáil le páirtithe leasmhara agus 
le heagraíochta tacaíochta. 

(ix)      Ceannaireacht a léiriú I ngach gné d’obair an Líonra. 
(x)     Tuiscint a léiriú ar chúrsaí buiséid agus ar chuntasaíocht airgid.  
(xi)     Oibriú as a stuaim féin agus tascanna a thabhairt chun críche in am. 

 
 
 

Ag éirí as an méid sin thuas, níor mhiste go n-iarrfaí ar iarrthóirí faisnéis chuí 
ábartha a tabhairt ar an fhoirm iarratais ar na gnéithe seo a leanas.  Is critéir 
riachtanacha iad don phost a bheifear a fhógairt. 
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Critéir Riachtanacha 
  
•     Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha.  
  
•     Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa 
 

• Ardscileanna idirphearsanta agus tiomantas do chur chun cinn na 
Gaeilge. 

  
•    Léiriú a thabhairt ar thionscna(i)mh a cuireadh i gcrích.  Tagair don  
      phleanáil, don fhorbairt, don athbhreithniú agus don tuairisciú a bhí i  
      gceist san obair seo. 
  
•     Léiriú a thabhairt ar na bealaí ina ndearnadh measúnú agus bainistiú ar  
       thosaíochtaí agus ar spriocanna a bhain le tionscna(i)mh a raibh tú  
       páirteach ann. 
  
•     Léiriú a thabhairt ar an dóigh le clár oibre a eagrú, a bhainistiú agus a  
       chur i gcrích. 
  
•     Léiriú praiticiúil a thabhairt ar ullmhú agus ar eagarthóireacht a  
       dhéanamh ar pháipéir agus ar thuairiscí. 
  
•     Léiriú a thabhairt ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad agus as tuairisciú  
       Airgeadais a ullmhú. 

  
 

Lena chois sin ba cheart a iarraidh ar iarrthóirí don phost cur síos a thabhairt ar 
thionscna(i)mh sa phleanál teanga a raibh siad páirteach ann/iontu nó i 
gceannas air/orthu. 
 


