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Buíochas 
Is iomaí duine a thug lámh chúnta dúinn agus muid i mbun an tionscadail seo. Ar an ábhar 

sin, ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil, go háirithe, leis na rannpháirtithe uile a ghlac 

páirt sa taighde seo agus a bhí sásta a gcuid saineolais agus gaoise a roinnt linn go fial 

flaithiúil ó thús deireadh an taighde.  

Ní mór aitheantas a thabhairt dár gcomhghleacaithe in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, 

Veronica Ní Ghríofa agus an Dr Niall Mac Uidhilin, a chabhraigh linn leis an gcostasú agus 

leis an mórshuirbhé faoi seach. Ár mbuíochas freisin leis an Dr John Walsh ó Roinn na 

Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a roinn a chuid saineolais linn agus ar oibrigh muid 

leis ar Phlean Teanga na Gaillimhe.  

Tá buíochas ag dul do na ceanneagraíochtaí sna Limistéir Pleanála Teanga (LPT) i Maigh Eo, 

nó a bhfuil baint acu le LPTanna Mhaigh Eo, as an mórshuirbhé a scaipeadh sna ceantair 

Ghaeltachta ar ár son: Gaeilge Iorrais, Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla agus 

Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo. Ina theannta sin, chuir ionadaithe ó na 

ceanneagraíochtaí sin – an Dr Laoise Ní Dhúda, Majella Uí Ghallachobhair, an Dr Stiofán 

Seoighe, Nóra McHugh King (Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh) – aiseolas agus moltaí 

faoinár mbráid sa chaoi is go mbeadh glór phobal na Gaeltachta i Maigh Eo san áireamh sa 

phlean teanga seo.  

Ba mhór an chabhair a thug na daoine a leanas dúinn chomh maith, agus muid i mbun pinn: 

Niamh De Búrca (Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo), Frainc Ó Clochartaigh 

(Cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach), Brídín Ní Cheallaigh (Stiúrthóir ar Thogra 

Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge), Stiofán Ó Móráin (Cathaoirleach ar Chraobh an 

Phiarsaigh), Colmán Ó Raghallaigh (Cathaoirleach ar Choiste Dúiche Mhaigh Eo), Marian Uí 

Mháille (Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo) agus Áine Ní Chiaráin 

(Cathaoirleach, Gnó Mhaigh Eo). 

Chuir an Dr Liam Ó hAisibéil – Roinn na Gaeilge, OÉ Gaillimh – comhairle orainn faoi na 

léarscáileanna de Bharúntacht Cheara, a chuirtear i láthair i gCaibidlí a trí agus a ceathair. 

Chuir an Dr Peadar Ó Muircheartaigh (Ollscoil Aberystwyth) roinnt moltaí faoinár mbráid i 

dtaca le Caibidil a trí – Léargas stairiúil ar chúrsaí Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. 
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Focal ón gCeanneagraíocht agus ón gCoiste Comhairleach 
Mar Phríomhfheidhmeannach ar Ghnó Mhaigh Eo, atá ina Cheanneagraíocht ar Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta Chaislean an Bharraigh, agus mar Chathaoirleach ar Choiste 

Comhairleach Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Chaisleán an Bharraigh, ba mhaith linn beirt ár 

mbuíochas ó chroí a ghlacadh le gach duine agus le gach dream a thacaigh linn ach go 

háirithe le Foras na Gaeilge. Ba mhaith linn buíochas speisialta a ghlacadh le baill an Choiste 

Chomhairligh, de chuid an Bhaile Seirbhíse, agus leis an bhfoireann taighde, an Dr Hugh 

Rowland, an Dr Dorothy Ní Uigín agus Luke Callinan M.A., ó Acadamh na hOllscolaíochta 

Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh maidir leis an éacht atá bainte amach leis an bplean 

teanga seo. Tá an t-ádh orainn go bhfuil pobal Gaeilge seanbhunaithe i gCaisleán an 

Bharraigh agus go bhfuil eagraíochtaí ar nós Ghnó Mhaigh Eo, Togra Mhaigh Eo de chuid 

Chonradh na Gaeilge mar aon le hOifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag 

feidhmiú ann le fada an lá. Ba mhór an chabhair í sin leis an bpróiseas. 

Is plean uaillmhianach atá sa phlean seo a chuirfidh an-chuid deiseanna samhlaíocha, thar 

speictream leathan de réimsí, ar fáil chun pobal Gaeilge idir óg agus aosta a chothú agus a 

neartú sna blianta atá amach romhainn. Tá súil againn go n-aithneofar agus dtapófar na 

deiseanna iontacha a chuirfear ar fáil agus go bhfeicfimid pobal Gaeilge faoi bhláth agus ag 

neartú i gCaisleán an Bharraigh. 

Aithnímíd go bhfuil obair mhór agus dúshláin mhóra romhainn i gcur i bhfeidhm an phlean 

uaillmhianaigh seo sna blianta atá amach romhainn. Beidh gá leis na páirtithe leasmhara uilig 

a bheith páirteach i gcur chun cinn an phlean teanga chomh maith le straitéis chomhtháite a 

bheith i bhfeidhm chun go mbeidh toradh rathúil ar an obair. Tá ríméad orainn faoin dea-thoil 

agus faoin tiomantas i leith na Gaeilge atá feicthe againn sa phobal trí chéile. Táimid ag súil 

go bhfaighimid an tacaíocht chéanna ón bpobal amach anseo is a fuair muid go dtí seo óir is 

plean é seo don phobal ar fad agus tá rath an phlean ag brath ar thacaíocht an phobail – Is ar 

scáth a chéile a mhairimid. Táimid ag súil an pobal a thabhairt linn chun fíorú fhís an phlean 

seo a bhaint amach le go mbeidh pobal Gaeilge faoi bhláth i gCaisleán an Bharraigh le 

seirbhísí ar ardchaighdeán ar fáil dóibh i nGaeilge. 

Beatha teanga í a labhairt – Labhraígí í agus bainigí sult aisti! 

Niamh De Búrca, Príomhfheidhmeannach, Gnó Mhaigh Eo & 
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Frainc Ó Clochartaigh, Cathaoirleach, Coiste Comhairleach Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta Caisleán an Bharraigh 
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Brollach  
Thar cheann Ghnó Mhaigh Eo, a bhfuil cúram air mar cheanneagraíocht do Bhaile Seirbhíse 

Chaisleán an Bharraigh, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le Coiste Comhairleach 

an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, leis an Dr Hugh Rowland, leis an Dr Dorothy Ní Uigín agus 

le Luke Callinan M.A. ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a chuaigh i mbun oibre le díogras 

agus le fonn chun an plean seo a chur i dtoll a chéile. Anois agus an plean seo á fhoilsiú, is lá 

mór é seo don bhaile agus do lucht labhartha na Gaeilge, ní hamháin i gCaisleán an Bharraigh 

ach ar fud an Chontae.   

Is plean uaillmhianach é seo le bearta leagtha amach ann chun an fhorbairt a threorú nuair a 

bheas Oifigeach Pleanála Teanga earcaithe. Tá an t-ádh ar Chaisleán an Bharraigh go bhfuil 

eagraíochtaí mar Chonradh na Gaeilge/Togra Mhaigh Eo seanbhunaithe anseo, Gnó Mhaigh 

Eo lonnaithe ann le fada freisin agus go bhfuil Oifigeach Gaeilge ag Comhairle Chontae 

Mhaigh Eo. Bhí an triúracht Niamh De Búrca ó Ghnó Mhaigh Eo, Brídín Ní Cheallaigh ón 

gConradh agus Marian Uí Mháille ón gComhairle Contae lárnach sa phróiseas seo.    

Is ar phobal Chaisleán an Bharraigh atá an plean seo dírithe den chuid is mó ach ná déanaimis 

dearmad go bhfuil trí cheantar Gaeltachta, nó Limistéar Pleanála Teanga, sa chontae agus gur 

chóir go ngabhfadh aon phlean don bhaile chun a leasa siúd chomh maith céanna. De réir 

treoracha na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán: 

Is éard atá i gceist leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta ná bailte atá suite i Limistéir 

Phleanála Teanga Gaeltachta nó taobh leo agus a bhfuil ról suntasach acu maidir le 

seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do na pobail sna 

limistéir sin (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 2019: 3). 

Níl aon amhras ach go bhfuil ról suntasach ag Caisleán an Bharraigh maidir le seirbhísí 

poiblí, go háirithe seirbhisí leighis agus tráchtála do phobail na Gaeltachta. Anois agus na 

hospidéil bheaga uilig ina n-ionaid seanliachta nó faoisimh, bíonn ar othair na Gaeltachta dul 

chuig Ospidéal na hOllscoile i gCaisleán an Bharraigh le haghaidh ’chuile chineál seirbhíse. 

Is sa bhaile contae freisin atá ceanncheathrú Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus cé go bhfuil 

oifigí aitiúla acu anois i roinnt de na bailte móra eile, bíonn daoine fós ag plé leis an 

gCeannceathrú. Is sa bhaile seo freisin atá Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, 

Páirc Mhic Éil an Chumainn Luthchleas Gael mar aon le hionaid siopadóireachta agus 

seirbhísí tráchtála den uile chineál. Fágann sin go mbíonn pobal an chontae, pobal na 

Gaeltachta san áireamh, ag síorthriall ar Chaisleán an Bharraigh.  



   

 

xi 

 

Moltar sa phlean seo tabhairt faoi ionad tionóil/cultúrtha agus bheadh sé tabhachtach ceangal 

díreach a bheith ag a leithéid leis na pobail Ghaeltachta. Moladh eile a dhéantar sa phlean, a 

bhfuil an-dúil agam ann, ná an Mheitheal/Coiste Pleanála Teanga. Le comhoibriú agus 

comhordú, ní fíos céard a d’fhéadfaí a bhaint amach. Tréimhse chinniúnach í seo don 

Ghaeltacht agus don Ghaeilge, tá an ród romhainn dúshlánach ach tugaimis aghaidh air le 

fonn chun ár gcuid aislingí a fhíorú.  

Áine Ní Chiaráin 

Cathaoirleach, Gnó Mhaigh Eo  
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An Mheitheal Taighdeoirí 
Ó Chontae Mhaigh Eo ó dhúchas don Dr Hugh Rowland. Tá sé ina Fheidhmeannach 

Pleanála Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, faoi 

láthair. Tá sé freagrach go príomha as cúrsaí sa phleanáil teanga agus sa tsochtheangeolaíocht 

a theagasc ar chláir fochéime agus iarchéime an Acadaimh. Bhí sé páirteach i meithleacha 

éagsúla taighde in OÉ Gaillimh le blianta beaga anuas inar tugadh faoi thionscadail éagsúla 

taighde. Ina measc sin, bhí Plean Teanga Chathair na Gaillimhe (2020). 

Riarthóir Theagasc na Gaeilge in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge í an Dr Dorothy Ní 

Uigín. Is ar an Acadamh a thit sé Scéimeanna Teanga na hOllscoile a dhréachtú agus 

monatóireacht a dhéanamh orthu ó tosaíodh ar na scéimeanna sin. Soláthraíonn an tAcadamh 

cúrsaí teanga do Chomhairlí Cathrach agus Contae na Gaillimhe agus do ghrúpaí pobail eile a 

fheidhmíonn i réimsí éagsúla den saol poiblí. Chuir siad an Dioplóma sa Ghaeilge ar fáil i 

gCaisleán an Bharraigh agus in áiteanna eile i Maigh Eo roimhe seo, agus tacaíonn siad le 

grúpaí pobail sa chontae an Ghaeilge a chur chun cinn. I gcomhar le Scoil an Leighis in 

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, d’fhorbair an Dr 

Ní Uigín modúil teanga do mhic léinn leighis agus altrachta a chuideodh leo an freastal cuí a 

dhéanamh ar othair le Gaeilge i nGaillimh agus in abhantrach na cathrach. Tá foilseacháin 

ábhartha aici i réimse na pleanála teanga, Plean Teanga Chathair na Gaillimhe (2020) ina 

measc.  

Is as Cill Tuama i ndeisceart Ros Comáin ó dhúchas do Luke Callinan. Chaith sé cúig bliana 

i mbun staidéir in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, cé is moite de thréimhse 6 mhí sa 

tSualainn. Bhain sé bunchéim sna healaíona (Gaeilge, Stair agus Léann na hÉireann) amach 

in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh maille le Máistreacht sa Nua-Ghaeilge ina dhiaidh sin. Tá 

tréimhsí caite aige ag obair mar theagascóir Gaeilge agus mar chomhalta taighde le Roinn na 

Gaeilge, OÉ Gaillimh. Is iad na hábhair taighde is mó a bhfuil suim aige iontu, an 

tsochtheangeolaíocht, lámhscríbhinní na Nua-Ghaeilge Moiche agus prós comhaimseartha na 

Gaeilge. Bhí Luke ar dhuine de na taighdeoirí a scríobh Plean Teanga Chathair na Gaillimhe 

(2020). 
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Achoimre Fheidhmeach 
Tá Caisleán an Bharraigh, atá ina bhaile contae, lonnaithe i lár Mhaigh Eo i mbarúntacht 

Cheara. Léiríonn Daonáireamh 2016 go bhfuil 11,507 duine, atá os cionn 3 bliana d’aois, ina 

gcónaí sa lonnaíocht agus áirítear 196 duine (1.70%) díobh sin ina gcainteoirí laethúla 

Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais. Ó tharla gur príomhbhaile Chontae Mhaigh Eo é 

Caisleán an Bharraigh, tá sé ina lárionad seirbhísí agus riaracháin do phobail uile an chontae 

agus iad ag tarraingt ar lear mór seirbhísí cultúrtha, sóisialta agus gnó – bídís sin san earnáil 

stáit nó san earnáil phríobháideach. I measc na bpobal a tharraingíonn ar Chaisleán an 

Bharraigh mar lárionad seirbhísí, tá pobail na Gaeltachta i Maigh Eo. Ag tarraingt ar 

Dhaonáireamh 2016 arís, meastar go bhfuil 8.9% de dhaonra Ghaeltacht Mhaigh Eo ina 

gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 

2020). Mar thoradh ar Acht na Gaeltachta 2012, tá Gaeltachtaí Mhaigh Eo roinnte ina dtrí 

Limistéar Pleanála Teanga (LPT) éagsúla: LPT Mhaigh Eo Thuaidh, LPT Mhaigh Eo Thiar 

chomh maith le stráice de LPT Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh. Mar chrann 

taca ag na limistéir sin, tá Caisleán an Bharraigh ainmnithe go féideartha mar Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta ach Plean Gaeilge a scríobh chun sástacht an Aire Ghaeltachta, i 

gcomhréir le hAcht na Gaeltachta 2012. 

Is éard atá sa tuarascáil seo ná Plean Gaeilge Chaisleán an Bharraigh. Is plean seacht mbliana 

(2021–2028) é seo a cuireadh i dtoll a chéile tar éis próiseas idirphlé agus comhairliúcháin 

leis an bpobal, agus leis na páirtithe leasmhara, féachaint cé na mianta agus na moltaí atá acu 

i dtaca le húsáid agus le cothú na Gaeilge mar theanga chumarsáide i gCaisleán an Bharraigh. 

Aithnítear sa Phlean Gaeilge seo go bhfuil go leor grúpaí éagsúla i gCaisleán an Bharraigh, 

agus sa cheantar máguaird go deimhin, a bhíonn ag cur ar son na Gaeilge ar an iliomad bealaí 

cheana féin: Scoil Raifteirí, Gnó Mhaigh Eo, Conradh na Gaeilge, Togra Mhaigh Eo, Oifig na 

Gaeilge i gComhairle Contae Mhaigh Eo, Gaeilge Iorrais, Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla 

agus Coiste Cultúir, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh. Beidh Plean Gaeilge 

Chaisleán an Bharraigh ina chrann taca ag na hiarrachtaí sin ar fad. 

Is caibidil chúlrach í Caibidil a haon, áit a dtarraingeofar ar Acht na Gaeltachta, 2012, chomh 

maith leis na Treoirlínte Pleanála Teanga (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 

2019), ar mhaithe leis an bpróiseas reachtúil pleanála teanga a leagan amach. Chuige sin, 

pléifear na tréithe a bhaineann leis an mBaile Seirbhíse Gaeltachta i gcomhthéacs phróiseas 
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na pleanála teanga. Is éard atá sa Bhaile Seirbhíse Gaeltachta ná ceantar uirbeach, atá suite sa 

Ghaeltacht nó taobh léi, ina gcuirtear lear mór seirbhísí poiblí, sóisialta, tráchtála agus 

cultúrtha ar fáil (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 2019: 3). Tabharfar míniú, 

chomh maith, ar choincheap na pleanála teanga; is é sin an próiseas faoina gceaptar 

gníomhaíochtaí agus idirghabhálacha chun tionchar a imirt, in aon turas, ar iompar teanga 

daoine eile (Spolsky, 2004; Ní Dhúda, 2014; Kaplan agus Baldauf, 1997). 

Sa dara caibidil, pléifear an cheanneagraíocht, Gnó Mhaigh Eo, atá freagrach as próiseas na 

pleanála teanga a chur i bhfeidhm i gCaisleán an Bharraigh. Cuireann Gnó Mhaigh Eo 

roimhe féin tacaíocht a chur ar fáil don earnáil ghnó sa chontae d’fhonn í a spreagadh ‘chun 

an Ghaeilge a úsáid mar acmhainn eacnamaíochta atá idir luachmhar agus bhrabúsach’ agus 

chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail i gcoitinne (Gnó Mhaigh Eo, 2020). 

Bíonn Coiste Comhairleach an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta ag obair i gcomhar le Gnó 

Mhaigh Eo chun an próiseas a stiúradh. Cuirfear na baill den choiste sin i láthair sa chaibidil 

seo chomh maith. 

Tarraingeofar ar fhoinsí stairiúla i gCaibidil a trí, ar mhaithe le léargas a thabhairt ar chúrsaí 

Gaeilge agus Gaeltachta i Maigh Eo agus i gCaisleán an Bharraigh go háirithe. Ar an gcaoi 

sin, beidh an chaibidil seo roinnte ina trí chuid. I dtosach báire, déanfar beagán plé ar chúrsaí 

litríochta i Maigh Eo le béim ar leith ar an gCanónach Uileog de Búrca, fear de bhunadh 

Chaisleán an Bharraigh, a raibh baint aige le Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge agus le 

hAontacht na Gaeilge (Ó Muraíle, 1983; 2014). Tá sé den tábhacht roinnt de mhórphearsana 

na Gaeilge, i Maigh Eo agus i gCaisleán an Bharraigh, a chur ar a súile do mhuintir an bhaile 

mhóir sa chaoi is go dtuigfí cén oidhreacht a d’fhág siad ina ndiaidh, go mór mór i 

gcomhthéacs thionscnamh Athbheochan na Gaeilge le 130 bliain anuas. Sa dara cuid den 

chaibidil, tarraingeofar ar fhaisnéis staidrimh – Daonáireamh 1911 agus Tuarascáil 

Choimisiún na Gaeltachta 1926 – féachaint cén líon cainteoirí Gaeilge a bhí thart ar 

Chaisleán an Bharraigh ag an am, tráth a raibh fealsúnacht Chonradh na Gaeilge tar éis dul i 

bhfeidhm ar bhunaitheoirí an stáit (Mac Gabhann, 2014; FitzGerald, 2003). Léirítear i 

dtuarascáil an Choimisiúin go raibh 26% de phobal Chaisleán an Bharraigh, nó 967 duine, ina 

gcainteoirí Gaeilge. B’ionann sin agus laghdú de 4.1% le hais Dhaonáireamh 1911 (30.1%: 

1,112 duine) (Oifig an tSoláthair, 1926: 83). Ar deireadh, déanfar beagán plé ar an mbail atá 

ar Ghaeltacht Mhaigh Eo faoi láthair i bhfianaise stádas féideartha Chaisleán an Bharraigh 
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mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Deirtear go bhfuil próiseas an aistrithe teanga curtha i 

gcrích i bhformhór mór na Gaeltachta oifigiúla sa chontae anois, rud a fhágann gur 

‘athnuachan nó atógáil’ ar na ‘gréasáin Ghaeilge agus institiúideacha’ a theastódh chun go 

ndéanfadh an teanga aon dul chun cinn sna ceantair sin amach anseo (Ó Giollagáin, 2013: 

113). Ach ina ainneoin sin, tá an Ghaeilge ag treabhadh léi in áiteanna ar leith i nGaeltacht 

Mhaigh Eo fós: i gCnoc an Daimh, in Abhainn Bhrain, agus sa Gheata Mór Theas, mar 

shampla (Ní Dhúda, 2014: 838). 

I gCaibidil a ceathair, tabharfar léargas ar Chaisleán an Bharraigh mar Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta. Ar an gcaoi sin, tabharfar spléachadh ar leagan amach sóisialta agus cultúrtha an 

cheantair feidhme. Déanfar plé an-ghonta ar an iliomad seirbhísí poiblí, chomh maith leis na 

háiseanna sóisialta agus trádála, a chuirtear ar fáil don phobal i gCaisleán an Bharraigh agus 

do mhuintir an chontae trí chéile: an córas oideachais (réamhscolaíocht, bun/meánscolaíocht 

agus tríú leibhéal), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Garda Síochána, cúrsaí 

fostaíochta gan trácht ar áiseanna cultúir fearacht an Linenhall Arts Centre agus Ardmhúsaem 

na hÉireann: Saol na Tuaithe. Ina theannta sin, pléifear roinnt de na treochtaí a d’eascair as 

Daonáireamh 2016 chomh fada agus a bhaineann le daonra, náisiúntacht, úsáid teangacha 

agus fostaíocht i gCaisleán an Bharraigh. Tá faisnéis Chaisleán an Bharraigh ag teacht leis an 

meán náisiúnta, a bheag nó a mhór, chomh fada agus a bhaineann le cumas sa Ghaeilge 

(40.4% i gCaisleán an Bharraigh le hais 39.8% go náisiúnta).  

Is i gCaibidil a cúig a leagfar fís agus mór-aidhmeanna an phlean Ghaeilge seo amach. Is í 

príomhaidhm an phlean ná eolas agus úsáid laethúil na Gaeilge a chothú agus a mhéadú i 

gCaisleán an Bharraigh go céimnithe thar thréimhse 7 mbliana an phlean. Chuige sin, luaitear 

roinnt aidhmeanna tánaisteacha: Cultúrlann nó Áras Gaeilge a bhunú in áit lárnach i 

gCaisleán an Bharraigh; Rogha tumoideachais Ghaeilge a bheith ar fáil ag leibhéal na 

meánscoile i gCaisleán an Bharraigh; Club óige Gaeilge a bhunú do dhaltaí Scoil Raifteirí 

agus do dhaltaí bunscoile eile; Club óige Gaeilge a bhunú do dhaltaí meánscoile; Deiseanna 

foghlama agus úsáide Gaeilge a chur chun cinn do dhaoine fásta. 

Déanfar cíoradh, i gCaibidil a sé, ar an modh oibre is feiliúnaí chun an plean teanga seo a 

scríobh agus chun an taighde cuí a dhéanamh lena aghaidh. Chuige sin, déanfar sraith grúpaí 

fócais agus agallamh aonair le grúpaí éagsúla (múinteoirí bunscoile/meánscoile, lucht gnó, 

gluaiseacht na Gaeilge) féachaint cé na moltaí atá acu i dtaobh úsáid agus cur chun cinn na 
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Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. Ina theannta sin, úsáidfear suirbhéanna – de chuid 

SurveyMonkey – ar mhaithe le faisnéis a bhailiú i dtaobh úsáid agus chumas na Gaeilge i 

measc grúpaí éagsúla i gCaisleán an Bharraigh – daltaí meánscoile agus lucht an ghnó, mar 

shampla. Beidh an modh ceannann céanna in úsáid d’fhonn moltaí a bhailiú ón mórphobal trí 

shuirbhé ginearálta a scaipeadh go forleathan. Léirítear sa suirbhé sin go bhfuil tromlach mór 

na rannpháirtithe báúil leis an nGaeilge. Tá fonn ar go leor acu cur lena n-inniúlacht féin sa 

teanga; tá suim acu an Ghaeilge a chur chun cinn i measc a gcuid gasúr agus sa chóras 

oideachais i gCaisleán an Bharraigh, chomh maith le breis deiseanna a bheith acu an 

Ghaeilge a chleachtadh. Ar an gcaoi sin, deir os cionn 60% de na rannpháirtithe ‘gur mhaith 

leo go mór’ níos mó Gaeilge a úsáid gach lá agus dearbhaíonn beagnach 25% eile ‘gur 

mhaith leo’ sin a dhéanamh; fágann sin tromlach suntasach, 85%, ar mhaith leo níos mó 

Gaeilge a úsáid gach lá. Ba mhaith leis na rannpháirtithe go mbeadh an teanga ní b’fheiceálaí 

sa bhaile mór, agus cé nach léir i gcónaí tuiscint iomlán a bheith acu ar choincheap na 

pleanála teanga ná ar a bhfuil i gceist le Baile Seirbhíse Gaeltachta, tá báúlacht le muintir na 

Gaeltachta maidir le seirbhísí agus cearta teanga léirithe thall is abhus i bhfreagraí na 

rannpháirtithe chomh maith.  

Is í Caibidil a seacht an chéad chaibidil shubstainteach taighde sa tuarascáil seo, áit a 

bpléitear cúrsaí pobail, cultúir agus spóirt. Déanfar plé sa chaibidil seo ar an iliomad cumann 

pobail, cultúir agus spóirt atá gníomhach i gCaisleán an Bharraigh faoi láthair: Craobh an 

Phiarsaigh, Togra Mhaigh Eo, Linenhall Arts Centre, Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus 

Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh. Cuirfear agallamh ar dhaoine a bhfuil baint acu le 

Conradh na Gaeilge: Brídín Ní Cheallaigh (Stiúrthóir ar Thogra Mhaigh Eo de Chonradh na 

Gaeilge), Stiofán Ó Móráin (Cathaoirleach Chraobh an Phiarsaigh) agus Colmán Ó 

Raghallaigh (Cathaoirleach ar Choiste Dúiche Mhaigh Eo). Labhrófar le Bernadette Greenan, 

atá ina Stiúrthóir ar an Linenhall Arts Centre, chomh maith le Pádraic Mac Eoin atá ina 

Oifigeach Gaeilge leis na Mistéalaigh CLG. Ina theannta sin, rachfar i dteagmháil le beirt 

bhall de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, Gearóidín Ní Ghrúineil agus Gráinne Healy faoi 

seach. Ina fhianaise seo ar fad, is é an príomh-mholadh a thagann chun solais ná gur cheart 

Áras Gaeilge, nó Cultúrlann, a bhunú in áit lárnach i gCaisleán an Bharraigh, áit a bhféadfadh 

muintir an bhaile mhóir – daltaí scoile, gluaiseacht na Gaeilge, an lucht gnó agus muintir na 

Gaeltachta – teacht le chéile chun freastal ar imeachtaí cultúrtha, sóisialta, teanga, ceoil agus 

drámaíochta le chéile. 
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Is é téama an oideachais is ábhar do Chaibidil a hocht, áit a gcuirtear an t-aiseolas a fuarthas 

ó mhúinteoirí, ó phríomhoidí, ó thuismitheoirí agus ó dhaltaí i láthair maidir le húsáid agus le 

cothú na Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. Ó tharla go bhfuil 1,773 dalta bunscoile chomh 

maith le 1,925 dalta meánscoile i gCaisleán an Bharraigh, aithnítear earnáil an oideachais mar 

réimse fíorthábhachtach teanga ar an mbaile. Mar chrann taca ag Scoil Raifteirí, an 

Ghaelscoil i gCaisleán an Bharraigh, déantar cur síos ar an bhfeachtas atá faoi lán seoil faoi 

láthair chun Gaelcholáiste a bhunú i gCaisleán an Bharraigh; is iad Emer Mayock agus Frainc 

Ó Clochartaigh is mó a luaitear leis an bhfeachtas sin. Moladh eile a leagtar amach ná go 

ndéanfaí forbairt ar mhodúl idirbhliana sna meánscoileanna féachaint le heolas a chur faoi 

bhráid na ndaltaí a bhainfeadh le éagsúlacht theangeolaíoch an domhain le béim ar leith ar 

chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta. Mar chuid de seo, moltar go gcothófaí cleamhnas agus 

muintearas idir meánscoileanna Chaisleán an Bharraigh agus a macasamhlacha i nGaeltacht 

Mhaigh Eo. 

Is iad an teaghlach agus an óige a chíortar i gCaibidil a naoi. Ar an ábhar sin, is iad na cinntí 

pearsanta a dhéanann tuismitheoirí maidir le rogha teanga an teaghlaigh, agus rogha na 

mionteanga go háirithe, is ábhar don chaibidil seo. Cé is moite den chorrtheaghlach thall is 

abhus, níl an Ghaeilge ar fónamh mar theanga theaghlaigh i gCaisleán an Bharraigh. 

Bunaithe ar an suirbhé a scaipeadh ar dhaltaí meánscoile an bhaile mhóir, deir triúr (as 389 

rannpháirtí san iomlán) gurb í an Ghaeilge a labhraítear go príomha ag baile. Dearbhaíonn 15 

duine gur idir Ghaeilge agus Bhéarla a labhraítear sa teaghlach. I dtuarascáil taighde de chuid 

Ghlór na nGael, meastar go bhfuil 34 páiste san iomlán, atá faoi bhun 18 mbliana, sna 

teaghlaigh Ghaeilge i gCaisleán an Bharraigh (Seoighe, Smith-Christmas agus Ó hIfearnáin, 

2021). Sa chaibidil seo, pléifear na dúshláin atá le sárú ag tuismitheoirí chomh fada agus a 

bhaineann le húsáid na Gaeilge sa teaghlach. Ar an gcaoi sin, deirtear gur cúram aonarach í 

úsáid na Gaeilge sa teaghlach agus gur beag deis úsáide agus sóisialaithe Gaeilge atá ar fáil 

lasmuigh den scoil agus den teaghlach. Chun fuascailt a fháil ar na dúshláin seo, moltar 

scéimeanna éagsúla de chuid Ghlór na nGael a chur i bhfeidhm trí chomhoibriú le Seán Ó 

Cuirrín (Oifigeach Forbartha le Glór na nGael). I measc na scéimeanna sin, tá Grúpaí 

súgartha do pháistí réamhscoile, Teanga tí sa scoilphobal agus grúpa tuismitheoirí agus páistí 

faoi scáth Glór Teaghlaigh. Ina theannta sin, moltar go mbunófaí club óige faoi scáth 

Chumann na bhFiann, a mbeadh trí shruth éagsúla ann: (1) daltaí bunscoile ó rang 4–6 (2) 

daltaí meánscoile ó bhliain 1–3 agus (3) daltaí meánscoile ó bhliain 4–6. 
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Is í an Ghaeilge in earnáil phríobháideach an ghnó a phléitear i gCaibidil a deich, áit a 

gcuirtear in iúl go bhfuil buntáiste geilleagrach le baint as an nGaeilge i gceantair uirbeacha 

atá suite taobh le ceantair Ghaeltachta (Gaillimh le Gaeilge, 2009; Walsh, 2012). Chuige sin, 

dírítear go sonrach ar thionscnaimh éagsúla de chuid Ghnó Mhaigh Eo – an eagraíocht a 

chuireann roimpi féin an Ghaeilge a chur chun cinn i measc lucht an ghnó lasmuigh de na 

ceantair Ghaeltachta sa chontae. I measc na dtionscnamh sin, tá an Scéim Tacaíochta Gnó, na 

Gradaim Ghnó le Gaeilge agus an feachtas ‘Déanta i Maigh Eo.’ Ina theannta sin, déanfar 

cás-staidéar ar shampla gnólachtaí i gCaisleán an Bharraigh – Castle Bookshop, Café 

Rua/Rua Deli and Café agus Bronntanas – féachaint céard a dhéantar faoi láthair chun an 

Ghaeilge a fhí isteach in íomhá agus i mbrandáil na ngnólachtaí sin. Luaitear an Ghaeilge mar 

‘ghné uathúil’ a dhéanann an gnólacht éagsúil le gnólachtaí eile, go mór mór ó tharla an 

margadh a bheith ag cur thar maoil le soláthróirí ilnáisiúnta. Mar thoradh ar an suirbhé a 

scaipeadh ar an lucht gnó, déantar roinnt moltaí chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa réimse 

sin. Moltar go mbeadh suaitheantas agus brandáil an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta le feiceáil ar 

an gcomharthaíocht agus ar na greamáin a úsáidtear sna siopaí i gCaisleán an Bharraigh. 

I gCaibidil a haon déag, pléifear an earnáil phoiblí agus stáit i gCaisleán an Bharraigh agus na 

seirbhísí Gaeilge a chuirtear ar fáil faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Dearbhaítear 

sna Treoirlínte Pleanála Teanga go mbeidh ‘tacaíocht chuí ón earnáil phoiblí áitiúil ina gné 

thábhachtach den phróiseas pleanála teanga’ (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 

2019: 22). Chuige sin, éilítear comhoibriú agus tacaíocht ar an earnáil phoiblí – fearacht na 

Comhairle Contae agus Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, mar shampla – ar mhaithe leis 

an bpróiseas a chur i gcrích sa cheantar feidhme. Sa chaibidil seo, déanfar scagadh ar na 

scéimeanna teanga atá ag roinnt comhlachtaí stáit agus poiblí: Comhairle Contae Mhaigh Eo; 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Iarthar); Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh 

Eo; an Garda Síochána; an tSeirbhís Chúirteanna; Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, 

Shligigh agus Liatroma; Ard-Mhúsaem na hÉireann. Moltar go n-eagrófaí seisiúin 

scéalaíochta Ghaeilge do pháistí sa leabharlann i gCaisleán an Bharraigh. Moltar go mbeadh 

duine le Gaeilge ar fáil in Ard-Mhúsaem na hÉireann: Saol na Tuaithe, chun ceardlanna a 

chur i láthair na ndaltaí mar chuid de chlár scoileanna an mhúsaeim. 

Cuirtear sméar mhullaigh na moltaí, a eascraíonn as céim an taighde, i láthair i gCaibidil a dó 

dhéag – áit a leagtar bearta an phlean seo amach. Ar an ábhar sin, déantar cur síos ar 37 
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mbeart éagsúla sa phlean seo agus is féidir na bearta sin a roinnt ina gcúig théama éagsúla: 

Pobal, Cultúr agus Spórt; Oideachas; Tuismitheoirí agus Óige; an Ghaeilge in earnáil an 

Ghnó agus an Saol Poiblí. Ar mhaithe leis an bplean teanga seo a chur i bhfeidhm go 

héifeachtach agus chun comhordú a dhéanamh ar an bpróiseas, is é an chéad bheart a 

chuirtear i láthair sa phlean seo ná go gceapfaí Oifigeach Pleanála Teanga lánaimseartha; is é 

an t-Oifigeach Pleanála Teanga a dhéanfaidh cúram de phlean teanga Chaisleán an Bharraigh. 

Anuas air sin, is iomaí beart eile a leagtar amach sa phlean seo. Ina measc sin tá:  

• Plean féidearthachta a cheapadh féachaint le hÁras Gaeilge/Cultúrlann a bhunú i 

gCaisleán an Bharraigh;  

• Ranganna Gaeilge a chur ar fáil do ghlantosaitheoirí;  

• Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ghréasán na gCiorcal Cainte i gCaisleán an 

Bharraigh;  

• Scéim phíolótach, ceithre seachtaine, a chur ar bun sa Linenhall Arts Centre ina 

dtugtar deis do dhéagóirí chun ceol traidisiúnta a sheinnt le chéile agus chun dreas 

cainte a dhéanamh i nGaeilge;  

• Staidéar féidearthachta a dhéanamh féachaint ar an éileamh a bheadh ann 

Gaelcholáiste a bhunú i gCaisleán an Bharraigh; 

• Muintearas agus comhoibriú a chothú idir meánscoileanna Chaisleán an Bharraigh 

agus a macasamhlacha i nGaeltacht Mhaigh Eo; 

• Seisiúin eolais do thuismitheoirí arna gcur i láthair ag Glór na nGael; 

• Roinnt tionscnamh de chuid Ghlór na nGael a chur i bhfeidhm i gCaisleán an 

Bharraigh – ‘Teanga Tí i Scoilphobal’, grúpa súgartha, ‘Glór Teaghlaigh’; 

• Club óige a bhunú faoi scáth Chumann na bhFiann chomh maith le sruth Gaeilge 

Techspace; 

• Feachtas feasachta agus poiblíochta a chur ar bun a bheadh dírithe ar an lucht gnó i 

gCaisleán an Bharraigh, le béim ar an stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta; 
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• An scéim ‘Oscail an doras’ a chur ar siúl i roinnt gnólachtaí i gCaisleán an Bharraigh; 

• Comharthaíocht Ghaeilge a bheith ar crochadh ag na bealaí isteach go dtí Caisleán an 

Bharraigh; 

• Feachtas feasachta faoi na seirbhísí leanaí a chuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte ar fáil; 

• Cúrsaí Gaeilge a sholáthar d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte in Ospidéal na 

hOllscoile, Maigh Eo. 

Déanfar plé, i gCaibidil a trí déag, ar chúrsaí costas agus maoinithe. Is é €80,000 in aghaidh 

na bliana luach an deontais a cheadaítear chun an plean teanga a chur i bhfeidhm, thar 

thréimhse seacht mbliana an phlean. Cuimsíonn sé sin tuarastal an Oifigigh Pleanála Teanga 

agus úsáidtear an fuílleach chun imeachtaí éagsúla sóisialta agus cultúrtha a eagrú. Cuirfear 

na mionsonraí a bhaineann leis an gcostasú i láthair sa chaibidil seo.  

Tá sé d’aidhm ag an bPlean Gaeilge seo go gcuirfí deiseanna úsáide agus sóisialtaithe 

Gaeilge ar fáil i gCaisleán an Bharraigh do phobail na Gaeltachta i Maigh Eo, agus do phobal 

an bhaile mhóir féin. Is ar mhaithe leis na deiseanna sin a chur ar a shúile don phobal a 

theastaíonn feachtais feasachta agus phoiblíochta; is téama é sin a ndéantar plé air i gCaibidil 

a ceathair déag. D’fhonn feasacht an phobail a mhúscailt i dtaobh an phlean teanga agus i 

dtaobh phróiseas na pleanála teanga trí chéile, moltar go n-eagródh Gnó Mhaigh Eo, i 

gcomhar leis an Oifigeach Pleanála Teanga agus leis an gCoiste Comhairleach, ócáid ag a 

seolfar plean teanga Chaisleán an Bharraigh. 

Ar mhaithe le hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí agus ar na 

hidirghabhálacha éagsúla a dtugtar fúthu mar chuid de phróiseas na pleanála teanga, moltar 

monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar fheidhmiú an phróisis. Is é téama na monatóireachta 

a phléifear i gCaibidil a cúig déag. Chuige sin, tarraingeofar ar mhúnla Uí Dhúda (2014: 46) 

ar a dtugtar an dialann taighde. Moltar go gcoinneofaí cuntas ar na spriocanna pleanála 

teanga sa dialann, go ndéanfaí machnamh ar an gcaoi a bhfuil ag éirí leis na bearta éasgúla 

agus go bhfaighfí aiseolas ó na rannpháirtithe. Ar an gcaoi sin, is féidir moltaí chun feabhais 

a dhéanamh a ghabhfadh chun tairbhe don phróiseas. 
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1 Caibidil 1: An Próiseas Pleanála Teanga 

1.1 Réamhrá 

Cuirtear Plean Gaeilge Chaisleán an Bharraigh i láthair sa tuarascáil seo. Ullmhaíodh an 

plean sin i gcomhar leis an bpobal agus an aidhm atá leis ná go mbainfeadh Caisleán an 

Bharraigh aitheantas amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Scríobhadh Plean Gaeilge 

Chaisleán an Bharraigh, agus rinneadh an taighde lena aghaidh, de réir an phróisis a leagtar 

amach in alt 9 d’Acht na Gaeltachta 2012 agus sna Treoirlínte Pleanála Teanga, a d’fhoilsigh 

an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta sa bhliain 2019. 

Aithnítear sa Phlean Gaeilge seo go bhfuil go leor grúpaí éagsúla i gCaisleán an Bharraigh, 

agus sa cheantar máguaird go deimhin, a bhíonn ag cur ar son na Gaeilge ar an iliomad bealaí 

cheana féin: Scoil Raifteirí, Gnó Mhaigh Eo, Conradh na Gaeilge, Togra Mhaigh Eo, Oifig na 

Gaeilge i gComhairle Contae Mhaigh Eo, Gaeilge Iorrais, Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla 

agus Coiste Cultúir, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh. Is éard is aidhm leis an 

bplean seo ná cur síos a dhéanamh ar na hiarrachtaí iomadúla sin ar fad féachaint cén chaoi a 

bhféadfadh Caisleán an Bharraigh – atá ina lárionad seirbhísí poiblí, sóisialta, tráchtála agus 

cultúrtha – a bheith ina chrann taca ag próiseas na pleanála teanga i gCaisleán an Bharraigh 

féin agus sna trí Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta (LPT) i Maigh Eo: LPT Mhaigh Eo 

Thuaidh, LPT Mhaigh Eo Thiar agus stráice de LPT Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic 

Éadaigh. Ina theannta sin, labhrófar leis an páirtithe leasmhara féachaint cé na moltaí chun 

feabhais a bheadh acu chomh fada agus a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge i gCaisleán 

an Bharraigh. Mar thoradh air sin, déanfar moltaí, agus cuirfear sraith beart i dtoll a chéile, a 

ghabhfadh chun tairbhe do Chaisleán an Bharraigh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.  

1.2 Cúlra 

Is toradh é an próiseas reatha pleanála teanga, agus Acht na Gaeltachta go háirithe, ar 

thréimhse fhada allagair agus thaighde ar cuireadh tús léi siar sna 1990idí. Deir Ó Giollagáin 

agus Péterváry (2016: 22) gurbh é leabhar Reg Hindley, The Death of the Irish Language: A 

Qualified Obituary, a chéadspreag na fiosrúcháin éagsúla sochtheangeolaíochta ar tugadh 

fúthu idir na blianta 1990 agus 2015. Tugadh faoin taighde sin ar mhaithe le léargas grinn a 

fháil ar staid na Gaeilge sa Ghaeltacht chomhaimseartha. Bhain conspóid agus achrann le 

leabhar Hindley nuair a foilsíodh é sa bhliain 1990, mar a mhíníonn Barry McCrea: 
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The question of whether the language is dead or alive – even if such a binary is 

inadequate to describe its situation – is, and has long been, central to discourse about 

language. The term has become such a loaded one that the title of Reg Hindley’s 

sympathetic and scrupulous study of language shift in Irish-speaking areas, The Death 

of the Irish Language, was considered by many language enthusiasts to be an 

unacceptable provocation. Those who oppose the language’s continued role in 

education describe Irish as dead, and its proponents’ key claim that it is a ‘living 

language.’ (2015: 31).  

Chuir saothar sin Hindley ar a súile do na húdaráis a ghéire agus a phráinní is a bhí ceist na 

teanga sa Ghaeltacht chomh maith leis an luas a bhí faoin aistriú teanga inti. Bhí an 

teachtaireacht cheannan chéanna le tabhairt faoi deara i dtuarascáil Choimisiún na Gaeltachta 

in 2002; ba é sin dhá bhliain déag ó foilsíodh leabhar Hindley. Dúradh sa tuarascáil sin nach 

raibh ach 18 dtoghrann as 154 toghrann sa Ghaeltacht ar fad ina raibh breis agus 75% den 

daonra iontu ina gcainteoirí laethúla Gaeilge (Coimisiún na Gaeltachta, 2002: 11). Léirigh 

tuarascáil 2002, mar sin, go raibh an Ghaeilge ag teacht faoi an-bhrú mar theanga 

inmharthana phobail i bhformhór mór na Gaeltachta oifigiúla. Spreag an méid sin ‘ré úr’ 

(Walsh, 2012: 47) i bhforás na pleanála teanga in Éirinn a dtugann Ó Giollagáin agus 

Péterváry (2016: 20) an ‘fiosrúchán éigeandála’ uirthi.  

Mar chuid den ‘fhiosrúchán éigeandála’ sin, foilsíodh líon mór cáipéisí beartais agus taighde 

ón mbliain 2000 i leith:  

• Coimisiún na Gaeltachta 2002: Tuarascáil (2002);  

• Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta (2004);  

• Ráiteas i leith na Gaeilge (2006); 

• An Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (2007);  

• The Irish People and the Irish Language: Report on the Attitudes towards, 

Competence in and Use of the Irish Language in the Republic of Ireland in 2007–’08 

(2009);  

• An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 (2010);  

• Iniúchadh ar an gcumas dátheangach: An sealbhú teanga i measc ghlúin óg na 

Gaeltachta (2014);  
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• Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa 

Ghaeltacht 2006–2011: Moltaí agus Beartais Fhéideartha (2015).  

Anuas ar na tuarascálacha iomadúla taighde sin, achtaíodh cineálacha éagsúla reachtaíochta 

lena linn seo ina dtagraítear don Ghaeilge agus don Ghaeltacht ar bhealaí éagsúla: An tAcht 

Oideachais 1998; An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000; Acht na dTeangacha Oifigiúla 

2003; An tAcht Craolacháin 2009 agus Acht na Gaeltachta 2012 (féach Walsh, 2017: 449– 

466). 

Maidir leis an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch, déanann Ó Giollagáin et al. (2007) 

idirdhealú ar thrí chineál pobal teanga éagsúla laistigh de na limistéir reachtúla Ghaeltachta, a 

sainíodh in 1956. Moltar san SCT go roinnfí na limistéir reachtúla Ghaeltachta ina dtrí 

chatagóir éagsúla – Catagóir A, B agus C. Tá rangú na gcatagóirí sin ag brath ar labhairt 

laethúil na Gaeilge sna toghranna ceantair (TRC) éagsúla Gaeltachta: 

• Catagóir A: 67%+ den daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge; 

• Catagóir B: 44%–66% den daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge; 

• Catagóir C: faoi bhun 44% den daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. 

Ba é ceann de na tátail a baineadh as an SCT ná go raibh formhór mór na Gaeltachta oifigiúla 

(72% nó 111 toghroinn as 155 san iomlán) á áireamh i gCatagóir C. Chiallaigh an méid sin 

go raibh níos lú ná 44% den daonra, sna toghranna sin a áirítear i gCatagóir C, ina gcainteoirí 

laethúla Gaeilge (Ní Dhúda, 2014: 825). Ba é an freagra a thug an stát ar an taighde agus ar 

an bhfianaise sin ná An Straitéis 20 bliain don Ghaeilge a foilsíodh in 2010 agus a phléifear 

thíos.  

1.3 Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 

Foilsíodh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 i mí na Nollag 2010. Ar aon dul leis 

an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, a foilsíodh in 

2007, moltar sa Straitéis 20 Bliain go mba cheart critéir teanga a chur sa mheá, murab ionann 

agus critéir thíreolaíocha, agus stádas Gaeltachta á shainiú feasta (Rialtas na hÉireann, 2010: 

20). Fágann sé seo nach mbeadh feidhm níos mó leis na teorainneacha Gaeltachta a socraíodh 

faoin Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) in 1956. Moltar sa Straitéis 20 Bliain, mar sin, go 

gcuirfí borradh faoi phróiseas na pleanála teanga, ag leibhéal an phobail, trí Acht Gaeltachta 
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nua a achtú. Faoin Acht nua sin, thabharfaí achar dhá bhliain do na pobail chun plean teanga 

seacht mbliana a ullmhú. Mura ndéanfaí sin nó mura nglacfaí leis an bplean, d’fhéadfadh 

ceantair an stádas Gaeltachta atá acu a chailliúint – is rud é seo nár tharla ó 1956 i leith, dar le 

Walsh (2019: 201). Dúradh sa Straitéis freisin nach mbeadh bac ar cheantair eile nach bhfuil 

sa Ghaeltacht faoi láthair cur isteach ar stádas Gaeltachta lá níos faide anonn má thagann siad 

le critéir an Achta (Rialtas na hÉireann, 2010: 20).  

Is é Acht na Gaeltachta 2012 an píosa reachtaíochta a riarann próiseas na pleanála teanga. Is 

san Acht sin a leagtar amach na trí chomhthéacs éagsúla ina bhféadfaí tabhairt faoin bpleanáil 

teanga le tacaíocht an stáit mar atá: (a) Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, (b) Bailte 

Seirbhíse Gaeltachta agus (c) Líonraí Gaeilge (Rialtas na hÉireann, 2012). Tá 26 Limistéar 

Pleanála Teanga (LPT) aitheanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Leagtar 

amach i gcuid a dó den Acht gur gá do cheanneagraíocht, a fheidhmíonn thar ceann an 

phobail sa LPT, plean teanga a ullmhú le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta sa chaoi is go n-

aithneofaí mar limistéar Gaeltachta é feasta (Rialtas na hÉireann, 2012: 13). Faoi mhí an 

Mheithimh 2021, bhí an próiseas seo curtha i gcrích i dtrí LPT is fiche agus pleananna teanga 

sna limistéir sin ar fad ceadaithe ag an Aire.1 

1.4 Bailte Seirbhíse Gaeltachta 

Is é an dara comhthéacs pleanála teanga, is é sin an Baile Seirbhíse Gaeltachta, is ábhar don 

tuarascáil seo. Is éard atá sa Bhaile Seirbhíse Gaeltachta ná baile, ina bhfuil dlús daonra de 

mhíle duine ar a laghad, atá suite i Limistéar Pleanála Teanga (LPT) nó taobh leis agus a 

bhfuil ról suntasach aige maidir le seirbhísí poiblí agus sóisialta a sholáthar don LPT, mar a 

mhínítear in Acht na Gaeltachta 2012:   

Féadfaidh an tAire, le hordú, baile sonraithe a ainmniú chun bheith ina Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta de réir an ailt seo, i gcás go bhfuil an baile lena mbaineann suite 

i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, nó tadhlach leis, má tá na nithe seo a leanas 

ar fáil sa bhaile sin – (a) seirbhísí poiblí le haghaidh an Limistéir Pleanála Teanga 

Gaeltachta, agus (b) saoráidí sóisialta, áineasa agus tráchtála a théann chun tairbhe 

don Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta (Rialtas na hÉireann, 2012). 

Faoi Alt 9 d’Acht na Gaeltachta 2012, tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar 

éis Caisleán an Bharraigh a aithint mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta féideartha. Tá sé bhaile 

 
1 Tá liosta iomlán de na LPTanna, a bhfuil plean teanga ceadaithe iontu, ar fáil anseo: https://udaras.ie/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/pleanail-teanga/pleananna-

faofa/. 

https://udaras.ie/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/pleanail-teanga/pleananna-faofa/
https://udaras.ie/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/pleanail-teanga/pleananna-faofa/
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dhéag aitheanta san iomlán, mar a léiríonn an tábla thíos (An Roinn Cultúir, Oidhreachta & 

Gaeltachta, 2019: 25): 

Contae Baile 

Dún na nGall Leitir Ceanainn 

An Clochán Liath 

Baile Dhún na nGall 

Maigh Eo Béal an Mhuirthead 

Baile an Róba 

Caisleán an Bharraigh 

Gaillimh Cathair na Gaillimhe 

An Clochán 

Ciarraí Daingean Uí Chúis 

Trá Lí 

Cathair Saidhbhín 

Corcaigh Cathair Chorcaí 

Maigh Chromtha 

Port Láirge Dún Garbhán 

An Mhí Baile Átha Buí 

An Uaimh 

 

Tábla 1-1: Baile Seirbhíse Gaeltachta 

Maítear sa Phlean Gníomhaíochta 2018–2022 a foilsíodh i Meitheamh 2018 go mbeidh gach 

ceann de na 16 bhaile atá aitheanta go féideartha mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, Caisleán 

an Bharraigh ina measc, ag cur pleananna faofa i bhfeidhm nó beifear ag ullmhú pleananna 

iontu faoi dheireadh 2020 (An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, 2018: 8). Is cosúil 

go bhfuil an sprioc sin beagán ar gcúl sa mhéid is gur fógraíodh i mí an Mheithimh 2021 nach 

raibh an t-aitheantas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta bronnta ach ar cheithre bhaile mhóra 
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faoin am sin; ba iad sin Leitir Ceanainn agus an Clochán Liath, i nDún na nGall, an 

Daingean, i gCiarraí agus cathair na Gaillimhe. I bpreasráiteas a d’eisigh an Roinn 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán i mí an Mheithimh 2021, 

dúradh an méid seo: 

Maidir leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta, tá an próiseas chun pleananna a ullmhú idir 

lámha i gcás na mbailte seo a leanas: Dún Garbhán, Cathair Saidhbhín, Caisleán an 

Bharraigh agus Cathair Chorcaí (2021). 

Chun an stádas a bhaint amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, is gá, ar an gcéad dul síos, 

plean teanga a ullmhú agus, ar an dara dul síos, go dtabharfadh an tAire a bheannacht don 

phlean trí ordú a dhéanamh faoi alt 9(1) den Acht (An Roinn Cultúir, Oidhreachta & 

Gaeltachta, 2019: 27). Deir Ní Dhúda (2014: 9) gurb é is aidhm leis an bplean teanga ná chun 

an próiseas pleanála teanga a stiúradh agus a bhainistiú: 

Baintear úsáid as ‘plean teanga’ sa lámhleabhar seo [Roghanna (2014)] chun tagairt 

don cháipéis scríofa ina bhfuil cur síos ar aidhmeanna teanga a leagtar síos chun 

gníomhaíochtaí teanga agus/nó an próiseas pleanála teanga a stiúradh. 

Sa phlean teanga, mar sin, leagtar amach cúlra an taighde chomh maith leis an modheolaíocht 

a úsáidtear chun an taighde a chur i gcrích. Déantar anailís ar na torthaí taighde a eascraíonn 

as na hagallaimh agus as na grúpaí fócais ar fad a dhéantar. Ina theannta sin, leagtar amach na 

réimsí sóisialta a mbeidh feidhm ag an bplean iontu, mar shampla: an óige, an córas 

oideachais, an earnáil ghnó, deiseanna foghlama agus mar sin de.2 Trí bhíthin an taighde, 

ceaptar sraith beart agus moltaí a théann i ngleic le cás sainiúil na teanga, chomh maith le 

riachtanais an phobail, sa cheantar feidhme. Dá thábhachtaí é plean scríofa a bheith ann chun 

próiseas na pleanála teanga a bhainistiú, tugann Spolsky foláireamh nach gciallaíonn sin go 

mbeidh rath ar an bpróiseas ar deireadh thiar thall: 

Language management refers to the formulation and proclamation of an explicit plan 

or policy, usually but not necessarily written in a formal document, about language 

use. […] the existence of such an explicit policy does not guarantee that it will be 

implemented, nor does implementation guarantee success (Spolsky, 2004: 11). 

 
2 Féach Aguisín 1, ag deireadh na tuarascála seo, áit a leagtar amach na Critéir Pleanála Teanga don Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Maidir leis na réimsí éagsúla 

teanga a chíortar sna caibidlí substainteacha taighde sa tuarascáil seo (Caibidlí 7–11), bunaíodh iad sin ar na Treoirlínte Pleanála Teanga (2019: 43) agus ar 

leagan amach Plean Teanga Chathair na Gaillimhe (féach Walsh et al., 2020). 



   

 

7 

 

Is gá, mar sin, go ndéanfaí athbhreithniú rialta ar spriocanna an phlean féachaint an bhfuil ag 

éirí leis na bearta éagsúla. Ar an gcaoi sin, tá an mhonatóireacht leanúnach ina cuid lárnach 

den phróiseas, dar le Ní Dhúda (2014: 35) (féach Caibidil 15). 

1.5 Coincheap na pleanála teanga 

I mí Eanáir 2018, d’fhoilsigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, i gcomhar le 

hÚdarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge, leabhrán eolais dar teideal Treoirlínte Pleanála 

Teanga. An aidhm a bhí leis an leabhrán sin ná eolas a chur ar fáil do na ceanneagraíochtaí 

agus do na pobail féin maidir leis na céimeanna éagsúla atá le tabhairt mar chuid de phróiseas 

na pleanála teanga, de réir mar a leagtar amach iad in Acht na Gaeltachta 2012 (An Roinn 

Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, 2019: 3).   

Próiseas idirghabhála agus ionramhála is ea an phleanáil teanga faoina gceaptar bearta agus 

gníomhaíochtaí éagsúla chun dul i bhfeidhm ar iompar teanga an phobail (Kaplan agus 

Baldauf, 1997: 3). Tugtar faoin bpróiseas seo in aon turas ar mhaithe le tionchar a imirt ar na 

roghanna teangeolaíochta a dhéanann daoine eile. I measc na roghanna sin, dar le Tadhg Ó 

hIfearnáin (2019: ix), tá: ‘cén teanga nó cén cineál teanga a labhraíodh, a labhraítear agus a 

labhrófar, cé leis, cén áit, cén dóigh agus cad chuige?’ Léiríonn na roghanna sin, a deir Ní 

Dhúda (2018: 21), go dtéann ‘an comhthéacs sochtheangeolaíoch ina maireann duine, chomh 

maith le rialacha sóisialta agus noirm na háite, i bhfeidhm ar a iompar teanga.’ Is gá, mar sin, 

go rachfaí i ngleic le comhthéacs sochtheangeolaíoch an cheantair feidhme i dtosach sula 

bhféadfaí pleanáil éifeachtach teanga a dhéanamh. Tagann an méid sin le tuairim Spolsky: 

All language planning activities take place in particular sociolinguistic settings, and 

the nature and scope of the planning can only be fully understood in relation to the 

settings. ‘Sociolinguistic setting’ should be interpreted to include anything that affects 

language practices and beliefs or that leads to efforts at intervention (2004: 15). 

Agus ‘comhthéacs sochtheangeolaíoch’ an cheantair feidhme faoi thrácht, is gá tuiscint a 

fháil ar an ‘bhfíorbheartas teanga’ (Spolsky, 2004: 222) atá á chleachtadh, le fírinne, ag baill 

an phobail ann. Is é sin le rá an méid a chreidtear faoi na teangacha a labhraítear chomh maith 

leis an gcaoi a n-úsáidtear iad sa saol iarbhír. Má bhíonn an fhaisnéis seo ceilte ar na 

taighdeoirí, ní furasta pleanáil cheart teanga a dhéanamh. Mar a mhíníonn Ó hIfearnáin: 

Tugtar faoi deara sa tsochtheangeolaíocht gurb iad na rudaí a chreideann daoine faoi 

theanga ach nach ndeir siad – nó na rudaí nach gcuireann siad friotal orthu nó nach 

bpléitear go hoscailte – na gnéithe is mó a imríonn tionchar ar an gcleachtas teanga. 
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Ní féidir aon bhainistíocht cheart teanga a dhéanamh gan fios cruinn a bheith againn 

faoina bhfuil le bainistiú agus na spriocanna a shoiléiriú (2019: 25). 

Deir Ní Dhúda (2014: 34) go mbíonn an seans is fearr ag plean teanga a thagann le 

fíorchleachtais agus le dearcthaí an ghrúpa a bhfuil an phleanáil teanga dírithe orthu (an pobal 

agus na páirtithe leasmhara), murab ionann agus plean a chuimsíonn tuairimí na mbainisteoirí 

agus na n-údarás teanga amháin (an taighdeoir, an coiste comhairleach, an cheanneagraíocht). 

1.5.1 Ceist na téarmaíochta 

Ag eascairt as an gcoimhlint a airítear sa phleanáil teanga idir toil na n-údarás, ag an 

macraileibhéal, agus mianta an phobail, ag an micrileibhéal, bíonn aos léinn na pleanála 

teanga ag sáraíocht ar a chéile go minic faoina bhfuil i gceist leis an gcoincheap (féach Ó 

hIfearnáin, 2019: 13–16). Deir Ó hIfearnáin (2006: 7) go bhfuil an phleanáil teanga, mar 

théarma, á himeallú le blianta beaga anuas toisc go samhlaítí a leithéid le húdarás agus le 

smacht ón mbarr anuas, rud nach gcuireann mianta na bpobal féin ag an leibhéal áitiúil sa 

mheá beag ná mór. Ina áit sin, tá múnla Spolsky (2004), an beartas teanga, tar éis teacht chun 

cinn le blianta beaga anuas. Faoin múnla úd, moltar go ndéanfaí ionramháil: 

• ar na cleachtais teanga (is é sin an chaoi a n-úsáidtear an teanga ó lá go lá, na 

roghanna teangeolaíochta a dhéantar sa teaghlach nó in institiúidí eile pobail, mar 

shampla);  

• ar na creidimh teanga (is é sin an méid a chreideann daoine faoin luach a bhaineann 

leis na teangacha a labhraítear) (Ó hIfearnáin, 2006: 1).  

Is éard a chuireann an beartas teanga roimhe féin ná ‘bainistíocht’ a dhéanamh ar na creidimh 

agus ar na cleachtais sin. D’fhéadfaí a rá, mar sin, gur gléas ionramhála agus idirghabhála é 

an bainistiú teanga a fhágann a lorg ar chreidimh agus ar chleachtais teanga an phobail. 

Míníonn Ó hIfearnáin (2006: 7) gurbh fhearr mar a fheileann an téarma ‘bainistíocht’ ná 

‘pleanáil’ chun cur síos a dhéanamh ar a leithéid sin d’idirghabháil ó tharla go dtugann an 

bhainistíocht, dar leis, tús áite ‘d’iompar an phobail teanga seachas do thoil na n-údarás 

pleanála’. Ina ainneoin sin ar fad, deir Ní Dhúda go bhfuil an téarma ‘pleanáil teanga’ i mbéal 

an phobail i saol na Gaeilge ó tharla é a bheith in úsáid in Acht na Gaeltachta 2012. Dá bharr 

sin, cloíonn sise leis an téarma ‘pleanáil teanga’ ina saothar siúd, bíodh is go dtagann an 

múnla a leagann sí amach faoi anáil Spolsky: 
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Úsáideann roinnt údar ‘bainistíocht teanga’ chun tagairt a dhéanamh do phleanáil 

teanga an lae inniu agus chun macallaí diúltacha stairiúla an téarma sin a sheachaint. 

Tá an-chúrsaíocht ag téarma na pleanála teanga i measc phobal na Gaeilge agus na 

meán cheana féin in Éirinn. Dá bhrí sin, úsáidtear ‘pleanáil teanga’ sa saothar seo, sa 

chiall is daonlathaí agus is rannpháirtí den téarma sin agus faoi réir mhúnla Spolsky 

(Ní Dhúda, 2014: 8). 

Ar aon dul le Ní Dhúda, is í an phleanáil teanga a bhíonn faoi thrácht ag an Roinn Cultúir, 

Oidhreachta agus Gaeltachta. Deirtear gurb éard is ciall leis an bpleanáil teanga ná na 

hidirghabhálacha pleanáilte a cheaptar chun tionchar a imirt ar nósmhaireachtaí teanga an 

phobail ar mhaithe le húsáid na Gaeilge a mhéadú agus a bhuanú sa phobal sin: 

Is féidir a rá go hachomair gurb éard atá i gceist leis an bpleanáil teanga ná modhanna 

pleanáilte faoina ndéantar iarracht tionchar a imirt ar an teanga a labhraítear in aon 

phobal faoi leith. Is féidir a rá freisin gur cnuasach smaointe, dlíthe, rialachán agus 

cleachtas atá ann chun athrú pleanáilte maidir le húsáid teanga i bpobal faoi leith a 

bhaint amach. Is é an sprioc atá ag an bpleanáil teanga sa chás seo ná lucht labhartha 

na Gaeilge a mhéadú agus buanú a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge mar theanga 

teaghlaigh agus mar theanga pobail (An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta, 

2019: 7). 

Aithnítear sna Treoirlínte Pleanála Teanga (2019: 15) go bhfuil cúig chéim éagsúla le 

tabhairt ar mhaithe le plean teanga a ullmhú agus a chur i bhfeidhm: 

 Céim 1: Cuspóirí an phlean teanga a aontú. 

 Céim 2: Taighde a dhéanamh chun an staid reatha a thuiscint 

 Céim 3: Anailís a dhéanamh ar an taighde agus plean teanga a ullmhú 

Céim 4: An plean teanga a chur i bhfeidhm 

Céim 5: Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an phlean teanga 
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2 Caibidil 2: Eolas faoin gCeanneagraíocht 

2.1 Gnó Mhaigh Eo 

Is eagraíocht Ghaeilge é Gnó Mhaigh Eo atá lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh agus a 

bunaíodh sa bhliain 2007. Cuireann an eagraíocht roimpi féin tacaíocht a chur ar fáil don 

earnáil ghnó sa chontae d’fhonn í a spreagadh ‘chun an Ghaeilge a úsáid mar acmhainn 

eacnamaíochta atá idir luachmhar agus bhrabúsach’ agus chun an Ghaeilge a chur chun cinn i 

measc an phobail i gcoitinne (Gnó Mhaigh Eo, 2020). Bíonn Gnó Mhaigh Eo ag obair i 

gcomhar agus i bpáirt le gnólachtaí ar fud Mhaigh Eo ar mhaithe leis an nGaeilge a fhí 

isteach i mbrandáil agus in íomhá an chontae. Ar an gcaoi sin, is í an fhealsúnacht a 

gcreideann Gnó Mhaigh Eo inti ná gur féidir féiniúlacht shainiúil Ghaelach an chontae a chur 

in iúl trí bhíthin na dtáirgí a dhéantar ann. Chuige sin, cuirtear seirbhís aistriúcháin ar fáil do 

ghnólachtaí ar spéis leo an Ghaeilge a úsáid ina gcuid ábhair chlóite nó ar na meáin 

shóisialta. Ina theannta sin, reáchtáiltear Gradaim Ghnó ina dtugtar aitheantas do ghnólachtaí 

as seirbhís Ghaeilge a chur ar fáil, as comharthaíocht Ghaeilge a bheith ar crochadh agus as 

an nGaeilge a bheith in úsáid i mbrandáil an ghnólachta. Is iad na gnólachtaí sin atá lonnaithe 

lasmuigh de na ceantair oifigiúla Ghaeltachta i Maigh Eo atá i dteideal cur isteach ar na 

Gradaim Ghnó seo. Déanfar plé níos cuimsithí ar obair Ghnó Mhaigh Eo i gCaibidil a deich. 

Is í Roinn na Gaeltachta, i gcomhar le Comhairle Contae Mhaigh Eo, a chuireann maoiniú ar 

fáil do Ghnó Mhaigh Eo. 

Ba i mí Iúil 2018 a d’fhógair Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh ag an am, gurbh é Gnó 

Mhaigh Eo a bheadh ag feidhmiú mar ‘cheanneagraíocht’ agus an próiseas pleanála teanga á 

chur i bhfeidhm i gCaisleán an Bharraigh (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2019: 7). I mí an 

Mheithimh 2020, d’eisigh Gnó Mhaigh Eo, thar ceann an Choiste Chomhairligh, Gairm ar 

Thograí inar tugadh cuireadh do pháirtithe leasmhara iarratas a chur i dtoll a chéile chun 

Plean Gaeilge a scríobh do Chaisleán an Bharraigh. Ag eascairt as an bpróiseas sin, ceapadh 

taighdeoirí as Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, an Dr 

Hugh Rowland agus an Dr Dorothy Ní Uigín, chun cúram a dhéanamh den phlean teanga 

agus chun breathnú i ndiaidh chéim an taighde go sonrach. Cuireadh tús leis an obair sin i mí 

Eanáir 2021 i gcomhar le taighdeoir eile, Luke Callinan.   
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2.2 Coiste Comhairleach Bhaile Seirbhíse Chaisleán an Bharraigh 

Bíonn an Coiste Comhairleach comhdhéanta de shampla ball atá ionadaíoch ar an bpobal 

agus ar na páirtithe leasmhara éagsúla atá gníomhach sa cheantar feidhme. Deir Ní Dhúda 

(2014: 17) go bhféadfadh idir ochtar agus dáréag a bheith tofa ar an gcoiste. Is é an 

príomhchúram atá ar an gcoiste ná tacaíocht a chur ar fáil don Oifigeach Pleanála Teanga 

d’fhonn ‘an próiseas a fhorbairt agus a stiúradh go rannpháirtíoch féaráilte ionas go mbeidh 

guth an phobail idir óg agus aosta lárnach sa phróiseas’ (Ní Dhúda, 2014: 17). Is léiriú é seo 

ar an gcur chuige ‘daonlathach rannpháirtíoch’ a mholtar sa phleanáil teanga ina dtugtar 

aghaidh ‘ar chastachtaí, ar chigilteachtaí agus ar ghoilliúnachtaí réadúla’ an phróisis ag  

micrileibhéal an phobail (Ní Dhúda, 2014: 6). Bíodh sin mar atá, aithníonn Margarita 

Neothallaigh (2020), i dtaighde a rinne sí ar Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí, go 

bhféadfadh dúshláin a bheith ag roinnt leis an gCoiste Comhairleach uaireanta. Mar shampla, 

bíonn seacht gcúraimí an tsaoil ar bhaill den choiste go hiondúil ó tharla go bhféadfaidís a 

bheith ag obair go lánaimseartha anuas ar an obair dheonach a dhéantar leis an gcoiste. Mar 

gheall ar an ngné dheonach sin a bhaineann le hobair an choiste, léiríonn taighde 

Neothallaigh gur cheart baill nua a earcú go rialta chun fuinneamh agus smaointeoireacht úr a 

chothú sa choiste. Is cuid riachtanach é an coiste den phróiseas chun tacaíocht agus comhairle 

a chur ar fáil don cheanneagraíocht agus don Chomhordaitheoir Pleanála Teanga. Ní mór, 

mar sin, a chur ina luí ar na baill gur próiseas leanúnach í an phleanáil teanga agus nach 

dtagann deireadh le ról an choiste nuair a cheaptar an t-Oifigeach Pleanála Teanga 

(Neothallaigh, 2020: 66–67).  

Seo iad na baill reatha den Choiste: 

Niamh De Búrca Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo 

Frainc Ó Clochartaigh Cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach 

Áine Ní Chiaráin Cathaoirleach, Gnó Mhaigh Eo 

Marian Uí Mháille Oifigeach Forbartha Gaeilge, Comhairle 

Contae Mhaigh Eo 

Brídín Ní Cheallaigh Stiúrthóir ar Thogra Mhaigh Eo de chuid 

Chonradh na Gaeilge 

Stiofán Ó Móráin Cathaoirleach ar Chraobh an Phiarsaigh, 

Conradh na Gaeilge 
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Therese Ruane Comhordaitheoir ar an Scéim Deiseanna 

Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) in Ionad 

Breisoideachais agus Oiliúna Acla 

Emer Mayock Fliúiteadóir traidisiúnta agus píobaire 

uilleann 

Máirtín Ó Móráin Áisitheoir Oideachais Phobail leis an mBord 

Oideachais agus Oiliúna 

Niamh Uí Raois Príomhoide ar Scoil Raifteirí 

Nessa Maloney Príomhoide ar Scoil Náisiúnta Naomh 

Aingeal 

Michael Gill  Ceann ar an Roinn Ghnó, Daonnachtaí agus 

Teicneolaíochta in Institiúid Teicneolaíochta 

na Gaillimhe-Maigh Eo (ITGM) 

Fergal O'Dowd   Léachtóir in ITGM 

Bernadette Greenan Stiúrthóir an Linenhall Arts Centre 

Majella Uí Ghallachobhair Rúnaí Choiste na Gaeilge, Coiste Gaeilge 

Acla 

Padraic McKeon Oifigeach Gaeilge le Mistéalaigh Chaisleán 

an Bharraigh 

Eileen Basquille Úinéir ar Meelu Ltd 

Donal O'Shea  

    

Tábla 2-1: Baill den Choiste Comhairleach 
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3 Caibidil 3: Léargas stairiúil ar chúrsaí Gaeilge i gCaisleán an 

Bharraigh 

3.1 Réamhrá 

Sonraíonn Fiachra Mac Gabhann ina ollsaothar, deich n-imleabhar ar fad, Logainmneacha 

Mhaigh Eo (2014), gur dhóichí gur tógadh caisleán san áit a dtugtar Caisleán an Bharraigh air 

anois i lár an 13ú haois. Duine den sloinne de Barra, nó an Barrach, a thóg an caisleán sin an 

chéad lá riamh (Mac Gabhann, 2014: 563). Bunaíodh an baile go hoifigiúil le cairt ríoga sa 

bhliain 1611, tráth a raibh an tiarna talún John Bingham i gceannas ar an mbaile (Mac 

Gabhann, 2014: 563).  

Sa chaibidil seo, tarraingeofar ar fhoinsí stairiúla go príomha ar mhaithe le léargas a thabhairt 

ar chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta i Maigh Eo agus i gCaisleán an Bharraigh go háirithe. Ar 

an gcaoi sin, beidh an chaibidil seo roinnte ina trí chuid. I dtosach báire, déanfar beagán plé 

ar chúrsaí litríochta i Maigh Eo le béim ar leith ar an gCanónach Uileog de Búrca chomh 

maith leis an Ardeaspag Seán Mac Héil. Tá sé den tábhacht roinnt de mhórphearsana na 

Gaeilge, i Maigh Eo agus i gCaisleán an Bharraigh, a chur ar a súile do mhuintir an bhaile 

mhóir sa chaoi is go dtuigfí cén oidhreacht a d’fhág siad ina ndiaidh. Sa dara cuid den 

chaibidil, tarraingeofar ar fhaisnéis staidrimh – Daonáireamh 1911 agus Tuarascáil 

Choimisiún na Gaeltachta 1926 – féachaint cén líon cainteoirí Gaeilge a bhí thart ar 

Chaisleán an Bharraigh ag an am, tráth a raibh fealsúnacht Chonradh na Gaeilge tar éis dul i 

bhfeidhm ar bhunaitheoirí an stáit. Ar deireadh, déanfar beagán plé ar an mbail atá ar 

Ghaeltacht Mhaigh Eo faoi láthair i bhfianaise stádas féideartha Chaisleán an Bharraigh mar 

Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.  

3.2 Oidhreacht liteartha agus chultúrtha na Gaeilge 

In alt téagartha le Nollaig Ó Muraíle (2014), ‘Scríbhneoirí Gaeilge de bhunadh Mhaigh Eo,’ 

déantar cur síos cuimsitheach, ach gonta mar sin féin, ar oidhreacht liteartha na Gaeilge i 

Maigh Eo le míle go leith bliain anuas – ó aimsir na n-inscríbhinní ogham anuas go dtí ár linn 

féin (2014: 157–182). Agus an dlaoi mhullaigh á cur ag Ó Muraíle ar a aiste, maíonn sé go 

bhféadfadh muintir an chontae a bheith ‘fíorbhródúil’ as an oidhreacht liteartha chéanna (Ó 

Muraíle, 2014: 178). Ar an gcaoi sin, luann sé Táin Bó Flíse, saothar de chuid na meánaoise 

(2014: 158–9), Smaointe Beatha Chríost, aistriúchán ar shaothar Laidine a rinneadh san 15ú 

haois (2014: 160), agus Seanchas na mBúrcach, ó 16ú haois (2014: 161). Chomh fada agus a 
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bhaineann leis an 18ú/19ú haois, luann an Muraíleach an bheirt fhílí, Riocard Bairéad agus 

Antaine Raiftearaí go háirithe, a chleacht an fhilíocht bhéil lena linn (Ó Muraíle, 2014: 164– 

165). Dá spéisiúla agus dá fhiúntaí an méid sin, ní mian leis an údar áibhéil a dhéanamh ar 

fheabhas na hoidhreachta liteartha i Maigh Eo agus é mar rún aige breithiúnas tomhaiste a 

thabhairt ar an scéal i gcomhthéacs na hÉireann trí chéile. Chuige sin, deir Ó Muraíle an méid 

seo: 

Níl aon duine de chuid fhilí na scol againn a bheadh ar aon chéim le Tadhg Dall Ó 

hUiginn, ná – má bhogaimid céad éigin bliain chun tosaigh – aon fhile a bheadh 

inchurtha le hAogán Ó Rathaille ná le Brian Merriman, cé go bhfuil ábhar máite i 

gcónaí againn in Antaine Ó Raiftearaí agus i Riocard Bairéad. Ma thagaimid chomh 

fada leis an gcéad bhliain atá imithe tharainn, níor thug Gaeltachtaí Mhaigh Eo aon 

Tomás Ó Criomhthainn ná Máirtín Ó Cadhain ná Seosamh Mac Grianna ná Máirtín Ó 

Díreáin dúinn – ach ní miste a bheith bródúil as leithéid Sheáin Uí Ruáin agus 

Phádraig Standúin (Ó Muraíle, 2014: 178).  

Agus scéal na Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh faoi thrácht, ní mór beagán beag a rá faoin 

gCanónach Uileog de Búrca (1829–1887), an scoláire Gaeilge a bhfuil an teideal ‘Athair na 

hAtbheochana’ luaite leis (Ó Muraíle, 1983: 56). Is comhartha urraime agus ómóis é an 

teideal sin a chum Proinsias Ó Maolmhuaidh ina leabhar Uilleog de Búrca: Athair na 

hAthbheochana (1981). Sa chuntas céanna, deir Ó Maolmhuaidh gurbh é Caisléan an 

Bharraigh áit bhréithe an Bhúrcaigh (Breathnach agus Ní Mhurchú, 2020). B’as Tobar na 

bhFiann, gar do Leathardán i bparóiste Eadargúil, dá thuismitheoirí, Uilleog agus Sisile. 

Tráthúil go maith, b’as an bparóiste ceannann céanna do Sheán Mac Héil (1790–1881), a bhí 

ina Ardeaspag ar dheoise Thuama (1834–1881), gan trácht ar an mbailitheoir béaloidis 

Mícheál Ó Tiománaí (1853–1940).  

Maidir leis an Ardeaspag Mac Héil, bhíodh iomaire uaigneach á threabhadh aige chomh fada 

agus a bhain le saothrú na Gaeilge san 19ú haois, tráth a raibh an Ghaeilge ag cúlú agus ag 

meath ar luas mire (féach Ó Muraíle, 1983: 37–66; FitzGerald, 2003: 191–283). Ar an gcaoi 

sin, b’iomaí iarracht a rinne sé leis an easpa ábhar léitheoireachta nua-aimseartha sa Ghaeilge 

a chúiteamh ag an am. Deir Ó Muraíle (2014: 167) gur aistrigh Mac Héil an Íliad le Hóiméar 

ón nGréigis go Gaeilge agus gur foilsíodh é ina ocht gcuid idir 1844 agus 1871. Ina theannta 

sin, thug Mac Héil faoi iarrachtaí go leor eile chun ábhar Gaeilge a chur ar fáil, mar a 

mhíníonn Ó Muraíle: 
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Ina theannta sin, chuir sé Gaeilge ar an bPeintiteoch agus, ar ndóigh, chuir sé Teagasc 

Críostaí i nGaeilge ar fáil a bhí in úsáid i scoileanna san iarthar go dtí le 

fíordheireanas. Ach ceann de na saothair den sórt seo is mó a thuill clú ab ea an 

leagan Gaeilge de ‘Moore’s Melodies’ a chuir sé amach sa bhliain 1842 (Ó Muraíle, 

1983: 57). 

Ba chol ceathair é Seán Mac Héil le máthair an Bhúrcaigh, Sisile Ní Shioradáin (Ó Muraíle, 

2014: 168). Spéisiúil go leor, ba é de Búrca a réitigh beathaisnéis Mhic Héil, Beatha Sheáin 

Mhic Héil, a foilsíodh ina codanna ar Irisleabhar na Gaedhilge idir 1882 agus 1886. Ba dhíol 

suntais an saothar sin ag an am ó tharla gurbh é an chéad bheathaisnéis nua-aimseartha sa 

Ghaeilge dár foilsíodh riamh (Ó Muraíle, 2014: 168). Tar éis don Bhúrcach a bheith oirnithe 

ina shagart sa bhliain 1858, ceapadh é ina ollamh i gColáiste Iarlatha agus ina rúnaí pearsanta 

ag an Ardeaspag Mac Héil. D’fhág sé sin, dar le Proinsias Ó Maolmhuaidh, gur ‘cuireadh tús 

le ré órga Thuama mar lárionad athbheochan na Gaeilge sa tír le nascadh na nGaeilgeoirí 

díograiseacha seo’ (Breathnach agus Ó Murchú, 2020). B’fhú a lua go n-áirítear Caisleán an 

Bharraigh, mar aon le deisceart agus iarthar Mhaigh Eo, in Ard-Deoise Thuama, rud a 

fhágann go raibh tionchar ag Mac Héil agus ag de Búrca beirt ar chúrsaí Gaeilge agus 

oideachais i Maigh Eo agus i nGaillimh lena linn. 

Ba é teagasc na Gaeilge ba mhó ba chás leis an mBúrcach lena linn. Cruthúnas air sin ba ea 

an saothar leis Easy lessons or Self-Instruction in Irish, a foilsíodh ar The Nation i Lúnasa 

1858. Bhí an-tóir ag an bpobal ar an saothar sin ó tharla gur foilsíodh seacht n-eagrán den 

leabhar idir 1863 agus 1877 (Ó Muraíle, 2014: 168). Cuireann Breathnach agus Ó Murchú 

(2020) drioball leis an eolas sin sa mhéid is go ndeirtear gur díoladh sé mhíle cóip den 

leabhar idir 1864 agus 1874. In alt le Helen Concannon a foilsíodh ar an Connaught 

Telegraph in 1996, déantar cur síos ar an tábhacht a bhain leis an saothar Easy Lessons: 

He wrote it in order to improve the literary qualities of vernacular Irish, and so 

prevent it from degenerating into a mere language of illiterates, incapable of meeting 

the demands of modern life or thought (1996: 32). 

Tugann Denvir (1997: 341–374) cuntas ar an lear mór cumann ársaíochta agus léinn a 

bunaíodh sa 19ú haois, mar shampla: The Gaelic Society of Dublin (1808), The Iberno Celtic 

Society (1818), The Irish Archaelogical Society (1840), The Celtic Society (1845). Ba í an 

tuiscint a bhí i réim i measc na gcumann sin ná go raibh an Ghaeilge mar theanga phobail ar 

an dé deiridh agus gur cheart an méid di a bhí fanta a chur ar láimh shábhala do na glúnta a 

bhí le teacht. D’fhéadfaí a rá, mar sin, gurbh é raison d'être na gcumann sin ná na hiarsmaí 
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den seanchultúr, a bhí fós fanta, a chaomhnú; seachas an cultúr sin a athbheochan ón mbonn 

aníos an athuair. Tháinig athrú ar an bhfealsúnacht sin in 1876, áfach, tráth ar bhunaigh 

Daithí Coimín Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge (The Society for the Preservation of the 

Irish Language). Ba é aidhm an chumainn, dar le Ó Flatharta (2012: 261), ná ‘aitheantas 

oifigiúil a bhaint amach don Ghaeilge agus dhírigh sé ar aitheantas a fháil don teanga sa 

chóras oideachais.’ Bhí Uileog de Búrca ar dhuine de bhunaitheoirí an chumainn sin chomh 

maith. Bhí Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge éagsúil leis na cumainn eile ársaíochta 

agus léinn a bunaíodh sa 19ú hAois sa mhéid is gur theastaigh ó na baill, agus iad ag teacht 

faoi anáil ag Thomas Davis agus ag gluaiseacht Éire Óg, an Ghaeilge a choinneáil á labhairt 

in Éirinn (Denvir, 1997: 345). Dá bhíthin sin, d’éirigh leo aitheantas a bhaint amach don 

Ghaeilge ar chlár na Scoileanna Náisiúnta in 1878 (Ó Conaire, 1995: 117). Lá níos faide 

anonn sa bhliain 1884, bhunaigh Micheál Ciosóg, fear eile a raibh baint aige le Cumann 

Buan-Choimeádta na Gaeilge, an Cumann Lúthchleas Gael. Ba chumann é, dar le Denvir 

(1997: 345), ‘nach cúrsaí spóirt amháin a bhí ar a n-aire, ar ndóigh, ach a raibh sé mar aidhm 

acu saoirse a bhaint amach d’Éirinn agus a raibh dioscúrsa an scarúnachais á 

chraobhscaoileadh acu ó thús, beagnach.’ Tharla scoilt i gCumann Buan-Choimeádta na 

Gaeilge ag deireadh na 1870idí. Tharla sin, a deir Ó Conaire (1995: 120), toisc dream 

coimeádach measúil meánaicmeach a bheith ina bhun, ‘who scarcely acknowledge, say, the 

humble “spailpín” or wandering harvest labourer, or the Cladach fisherman’: 

Ba de réir a cheile, chomh maith, a tuigeadh dó [Daithí Coimín] nár ghléas 

éifeachtach chun torthaí buana fadtéarmacha a bhaint amach, no chun obair 

phraiticiuil leanúnach a choinneaiil ar siúl, an Cumann Buan choimeádta. An dream a 

bhí ina bhun, bhíodar gan amhras eirmiúil agus léannta, ach cúramach, measúil, 

foirmeálta chomh maith (Ó Conaire, 1995: 120–121). 

Ba é an toradh a bhí ar an scoilt sin ná gur bunaíodh Aontacht na Gaeilge in 1880 ar mhaithe 

le béim a leagan ar an ‘urlabhra bheo’ agus ar an ‘teanga labhartha’ (Ó Conaire, 1995: 122). 

Sampla den obair éachtach a rinne Aontacht na Gaeilge ná Irisleabhar na Gaedhilge a 

thabhairt ar an saol in 1882. Bhí Uileog de Búrca bainteach leis an eagraíocht le blianta beaga 

roimh a bhás in 1887. Bunaithe ar an gcuntas a thugann Helen Concannon (1996: 32), 

cuireadh de Búrca i gcré na cille lasmuigh de sheipéal Bhearna Chearúill – ó tharla é a bheith 

ina Shagart Paróiste i gClár Chlainne Mhuiris tráth a bháis. Tugann Ó Muraíle faoi deara go 

bhfeicfeadh de Búrca ‘bunú Chonradh na Gaeilge’ chomh maith le ‘tús ceart na 

hAthbheochana’ dá mairfeadh sé beagán le cois cúig bliana eile (2014: 168). Mar sin féin, is 
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féidir fear Chaisleán Bharraigh, Uileog de Búrca, a áireamh i measc na ‘réamhchonraitheoirí’ 

(Ní Mhuiríosa, 1968) a chuir na síolta as ar fhás Conradh na Gaeilge in 1893. 

Tá mórphearsana stairiúla na Gaeilge i Maigh Eo tar éis a lorg a fhágáil ar chuid mhaith 

institiúidí cultúrtha agus oideachais sa chontae: Scoil Raifteirí agus Páirc Mhic Éil i 

gCaisleán an Bharraigh, Gaelscoil Uileog de Búrca i gClár Chlainne Mhuiris, CLG 

Leathardán Mhic Héil agus Coláiste Riocard Baireád ar an Eachléim.  

3.3 1911 agus 1926: An Ghaeilge i gCaisleán an Bharraigh agus i mBarúntacht 

Cheara trí chéile 

I nDaonáireamh 1911, d’fhógair 30.1% den phobal, nó 1,112 duine, i gceantar uirbeach 

Chaisleán an Bharraigh go raibh siad ina gcainteoirí Gaeilge (Oifig an tSoláthair, 1926: 83). 

Deir Mac Gabhann (2014: 46), agus faisnéis 1911 faoi thrácht aige, go raibh thart ar an 

gcéatadán céanna cainteoirí Gaeilge le tabhairt faoi deara i dtuaisceart bharúntacht Cheara trí 

chéile (paróistí Thurlaigh, Oileán Éadaí, Mhaigh Nulla, Bhéal Átha hÉin, agus an Droma), cé 

is moite de thoghroinn Phontúin i bhfíorthuaisceart na barúntachta, áit a raibh an figiúr ní 

b’airde (62%), agus toghroinn Bhréachmhaí, soir ó dheas de Chaisleán an Bharraigh, áit nach 

raibh ach 18.5% den daonra ina gcainteoirí Gaeilge faoin mbliain sin. Ba láidre an Ghaeilge i 

ndeisceart na barúntachta in 1911: 40.5% i Ros Lao; 47.5% i mBuiríos Ceara agus i dTuath 

Aitheachta; 44.7% i dtuaisceart Bhaile an Tobair agus 56.2% i ndeisceart an pharóiste sin. Ba 

i mBaile Óbha ‘ba dhóchasaí an scéal’, dar le Mac Gabhann (2014: 46): 76.5% in oirthear an 

pharóiste sin (ceantar shráidbhaile Phartraí), agus thart ar 80% i gceantar Thuar Mhic 

Éadaigh in iarthar an pharóiste. 
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Léaráid 3-1: Barúntacht Cheara 

Bíodh sin mar atá, is údar suntais é luas an aistrithe teanga a thuairiscítear i mbarúntacht 

Cheara idir 1911 agus an t-am a foilsíodh Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta in 1926. 

Chomh fada agus a bhaineann le Caisleán an Bharraigh, léirítear i dtuarascáil an Choimisiúin 

go raibh 26% den phobal, nó 967 duine, ina gcainteoirí Gaeilge. B’ionann sin agus laghdú de 

4.1% le hais Dhaonáireamh 1911 (Oifig an tSoláthair, 1926: 83). Mar sin féin, tá míréir le 

tabhairt faoi deara idir faisnéis an Choimisiúin agus faisnéis Dhaonáireamh 1926. Mar 

shampla, léiríonn Daonáireamh 1926 go raibh laghdú ní ba mhó tagtha ar líon na gcainteoirí 
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Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh idir 1911 agus 1926. Ar an gcaoi sin, léiríonn faisnéis 1926 

gur 19.9% de phobal Chaisleán an Bharraigh a bhí ina gcainteoirí Gaeilge ag an am (an 

Roinn Tionscail agus Tráchtála, 1926: 19). B’ionann sin agus laghdú 10.2%, murab ionann 

agus laghdú 4.1% a shonraítear i dtuarascáil an Choimisiúin).  

Ag tarraingt dó ar thuarascáil an Choimisiúin (1926), taispeánann Mac Gabhann go raibh 

titim ní b’ainsealaí le tabhairt faoi deara in áiteanna eile a bhí buailte ar Chaisleán an 

Bharraigh: Pontún (19.4% in 1926 le hais 62% in 1911); Maigh Nulla, (8.7% in 1926 le hais 

c.30% in 1911); Oileán Éadaí, (10% in 1926 le hais c.30% in 1911); Béal Átha hÉin, (11.2% 

in 1926 le hais c.30% in 1911); Ros Lao, (5.7% in 1926 le hais 47.5% in 1911). Tháinig 

meath suntasach ar líon na gcainteoirí Gaeilge sa bharúntacht trí chéile, cé is moite de 

cheantar Thuar Mhic Éadaigh, ‘áit a raibh ardú go 96% le sonrú, más fíor, agus paróistí 

Bhuiríos Ceara agus Thuath Aitheachta, áit a raibh ardú go 60.7% taifeadta, más fíor’ i 

dTuarascáil Choimisiún na Gaeltachta 1926 (Mac Gabhann, 2014: 46). 

Agus an mhíréir seo idir faisnéis 1911 agus 1926 faoi thrácht ag FitzGerald (2003: 193), 

tugann sé buille faoi thuairim gurbh iad feachtais Chonradh na Gaeilge, ó 1893 i leith, ba 

chúis leis an lasair dhíograise a chur faoin bpobal chomh fada agus a bhain leis an nGaeilge 

in 1911. Deir Ó Tuathaigh (2020: 7–8) nach raibh an tóir chéanna ag an bpobal ar an 

gConradh tráth an chéad daonáirimh eile in 1926; bhí tionchar agus éifeacht an Chonartha 

lagaithe go mór faoin am sin, a deir sé, toisc gur ceapadh go dtógfadh an rialtas dúchais 

cúram na Gaeilge ar láimh feasta. Chomh maith leis sin, bhí ‘gach deoir de spiorad na 

gluaiseachta náisiúnta’ súite mar thoradh ar Chogadh na Saoirse gan trácht ar uafás Chogadh 

na gCarad (Ó Tuathaigh, 2020: 8). Is míniú amháin é sin ar an laghdú a tháinig ar líon na 

gcainteoirí Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh, agus i mbarúntacht Cheara trí chéile, idir 1911 

agus 1926. 

3.4 Léargas ar Ghaeltacht Mhaigh Eo sa lá atá inniu ann 

Ó tharla gur Baile Seirbhíse Gaeltachta féideartha é Caisleán an Bharraigh, ní mór spléachadh 

a thabhairt ar na pobail Ghaeltachta sna trí Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta (LPT) sa 

chontae, is iad sin LPT Mhaigh Eo Thuaidh (ceantar Iorrais), LPT Mhaigh Eo Thiar (Acaill) 

agus stráice de LPT Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh. An bhunaidhm atá 

laistiar den Bhaile Seirbhíse Gaeltachta ná gur lárionad uirbeach é ina gcuirtear seirbhísí 

poiblí agus sóisialta ar fáil do na LPTanna atá sa cheantar máguaird. Tá sé den riachtanas, 
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mar sin, próifíl shochtheangeolaíoch Ghaeltacht Mhaigh Eo a leagan amach féachaint cé 

chomh bisiúil, nó a mhalairt, is atá na pobail Ghaeltachta sa chontae. Beidh an t-eolas sin 

úsáideach ar ball, tráth a gcuirfear sraith moltaí i dtoll a chéile a ghabhfaidh chun tairbhe do 

phobal Gaeilge Chaisleán an Bharraigh chomh maith le pobal na dtrí LPT atá in aice láimhe.  

 

Léaráid 3-2: na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta i Maigh Eo 

Sa dá shliocht athfhriotail thíos, cuirtear pictiúr duairc i láthair an léitheora maidir le folláine 

agus bisiúlacht na Gaeilge mar theanga phobail agus theaghlaigh i nGaeltacht Mhaigh Eo. 

Deirtear go bhfuil próiseas an aistrithe teanga curtha i gcrích i bhformhór mór na Gaeltachta 

oifigiúla sa chontae anois, rud a fhágann gur ‘athnuachan nó atógáil’ ar na ‘gréasáin Ghaeilge 

agus institiúideacha’ a theastódh chun go ndéanfadh an teanga aon dul chun cinn sna ceantair 

sin amach anseo (Ó Giollagáin, 2013: 113). Mar sin féin, aithnítear pócaí láidre Gaeilge thall 

is abhus chomh maith, áiteanna a bhfuil an Ghaeilge ‘ag treabhadh léi’ (Ní Dhúda, 2014: 

838) ach inar ghá ‘dlús na gcainteoirí Gaeilge a chosaint iontu agus tacaíocht a chur ar fáil a 

dhéanfaidh buanú ar úsáid na Gaeilge mar theanga theaghlaigh agus phobail iontu’ (Ó 

Giollagáin, 2013: 109): 

LPT Mhaigh Eo 

Thuaidh 

LPT Mhaigh 

Eo Thiar 

LPT Dhúiche Sheoigheach 

& Tuar Mhic Éadaigh 
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Tá Gaeltacht Mhaigh Eo ag cúlú léi le himeacht ama. Tá úsáid agus seachadadh na 

Gaeilge ag meath inti freisin. Úsáideann formhór na ndaoine an Béarla mar 

phríomhtheanga cumarsáide i nGaeltacht Mhaigh Eo anois agus tá an t-iompú teanga 

go Béarla á chur i gcrích ann go pras. Tá an Ghaeilge ag treabhadh léi mar sin féin, in 

áiteanna ar leith i nGaeltacht Mhaigh Eo fós [Cnoc an Daimh; Abhainn Bhrain; an 

Geata Mór Theas] in ainneoin athruithe móra sóisialta agus eacnamaíochta (Ní 

Dhúda, 2014: 838). 

Nuair a dhéantar scagadh ar dháileadh na dtoghrann Gaeltachta i gCo. Mhaigh Eo i 

measc Chatagóirí an SCT, tuigtear a leochailí is atá an Ghaeltacht mar aonad cultúrtha 

agus teangeolaíoch sa chontae seo. Cé is moite de thoghrann Chnoc an Daimh 

(ceantar Cheathrú Thaidhg), is léir gur i gcomhthéacs na hathnuachana nó na hatógála 

is gá tabhairt faoi chúraimí na pleanála teanga sa chontae seo má táthar le 

réasúnaíocht nó brí a thabhairt do choincheap na Gaeltachta i gCo. Mhaigh Eo ar 

bhealach atá níos uaillmhianaí ná coincheap dromchlach an aonaid riaracháin stáit atá 

á fheidhmiú faoi láthair (Ó Giollagáin, 2013: 106). 

Agus Daonáireamh 2016 faoi thrácht, maítear ar shuíomh idirlín Údarás na Gaeltachta go 

bhfuil ‘daonra iomlán de 9,340 i nGaeltacht Mhaigh Eo’ agus gurb ionann sin agus 9.4% de 

dhaonra iomlán na Gaeltachta in Éirinn. Ina theannta sin, deirtear go bhfuil ‘achar de 905km² 

i gceantair Ghaeltachta Mhaigh Eo’, arb ionann é agus ‘19% den cheantar Gaeltachta iomlán’ 

(Údarás na Gaeltachta, 2020). Fágann sé seo go bhfuil nach mór aon chúigiú den limistéar 

oifigiúil tíreolaíoch Gaeltachta lonnaithe i gCo Mhaigh Eo, bíodh is nach bhfuil ach 9.4% de 

dhaonra iomlán na Gaeltachta go náisiúnta ag cur fúthu sa limistéar céanna. Ag tarraingt ar 

Dhaonáireamh 2016 arís, níl ach 8.9% de dhaonra Ghaeltacht Mhaigh Eo ina gcainteoirí 

laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2020). Ina 

fhianaise sin ar fad agus mar gheall ar a laghad taighde agus scoláireachta atá déanta ar 

Ghaeltacht Mhaigh Eo le blianta beaga anuas, maíonn Ní Dhúda (2014: 817) gur mithid, agus 

gur tráthúil go deimhin, staidéar cuimsitheach a dhéanamh ar staid na Gaeilge i nGaeltacht 

Mhaigh Eo. Déanann Ó Giollagáin (2013: 98–117) agus Ní Dhúda (2014: 817–842) beirt 

cuid den bhearna seo sa litríocht a dhúnadh.  

Agus fairsinge Ghaeltacht Mhaigh Eo faoi thrácht, níor mhiste a mheabhrú gur tarraingíodh 

na teorainneacha reatha Gaeltachta siar sa bhliain 1956 mar thoradh ar Ordú na Limistéirí 

Gaeltachta, 1956 (Walsh, 2019: 191). An aidhm a bhí leis na teorainneacha Gaeltachta a 

athbhreithniú an t-am sin ná go raibh sé ag mar rún ag an Dara Comhrialtas (1954–1957) 

roinn nua rialtais a bhunú a bhreathnódh i ndiaidh chúrsaí Gaeltachta. Ba í an chloch ba mhó 

a bhí ar phaidrín an stáit ná a fháil amach cén ceantar feidhme a bheadh ag an roinn nua 

Gaeltachta sin. Bhain práinn leis an gcúram sin ag an am toisc nach n-úsáidtí an sainiú 
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céanna ar an nGaeltacht i reachtaíocht agus i scéimeanna éagsúla de chuid an Stáit (féach 

Walsh, 2019: 190–191). Chun fuascailt a fháil air sin, ba ghá ceist na dteorainneacha a 

shoiléiriú, mar a mhíníonn Ó Giollagáin et al.: 

Between 1926 and 1956 differing statutory definitions of the Gaeltacht were used in 

various Acts and State schemes, while responsibility for various aspects of Gaeltacht 

life was divided between different State departments and organisations. These 

arrangements fostered a degree of ambiguity and uncertainty with regard to the spatial 

extent of the Gaeltacht, the rate at which the use of Irish was decreasing within these 

districts, and the effectiveness of the State schemes being administered in the 

Gaeltacht. By the early nineteen fifties a widely-held conviction emerged that a strong 

case existed for the establishment of a single governmental organisation with overall 

responsibility for the Gaeltacht. As a result, the Government took the decision to 

establish the Department of the Gaeltacht in 1956 (2007: 8). 

Tá teorainneacha 1956 fós bailí sa lá atá inniu ann, ach ó cuireadh Acht na Gaeltachta 2012 i 

bhfeidhm, tá an Ghaeltacht oifigiúil, mar a sainíodh í in 1956, roinnte ina 26 Limistéar 

Pleanála Teanga Gaeltachta (LPT). Faoin Acht nua sin, tugtar achar dhá bhliain do na pobail 

chun plean teanga seacht mbliana a ullmhú. Mura ndéantar sin nó mura nglactar leis an 

bplean, d’fhéadfadh ceantair an stádas Gaeltachta atá acu a chailliúint. Ciallaíonn sé seo, a 

deir Ní Dhúda (2014: 820), go mbraitheann ‘sainmhíniú limistéarach na Gaeltachta oifigiúla 

ar chúinsí sochtheangeolaíochta’ feasta. Fágann sin, i mbeagán focal, gur critéir agus 

bisiúlacht teanga a chuirtear sa mheá as seo amach nuair a shainítear an Ghaeltacht, murab 

ionann agus critéir thíreolaíocha amháin. Aithníonn Ó Giollagáin (2013: 100) laige 

bhunúsach a bhaineann leis an gcur chuige seo, áfach. Measann seisean nach bhfuil critéir 

theangeolaíochta agus thíreolaíochta i lár an aonaigh ar chor ar bith chomh fada agus a 

bhaineann le sainiú na Gaeltachta. Faoin Acht nua, a deir sé, tá an bhéim á leagan ‘ar 

acmhainn an phobail plean teanga’ a réiteach ‘chun sástachta an Údaráis’ (Ó Giollagáin, 

2013: 100). 

Agus teorainneacha 1956 i gceist, roinntear Gaeltacht Mhaigh Eo ina trí réigiún éagsúla atá 

scartha amach óna chéile: Acaill in iarthar an chontae; Tuar Mhic Éadaigh sa deisceart; agus 

Iorras in iarthuaisceart an chontae. Ag tagairt di do shaothar le Nollaig Ó Gadhra Gaeltacht 

Mhaigh Eo (1983), deir Ní Dhúda go samhlaítear Tuar Mhic Éadaigh le Gaeltacht thuaisceart 

Chonamara go stairiúil toisc ‘gur athraíodh an teorainn le bunú na gComhairlí Contae sa 

bhliain 1898’ (2014: 819). Dá bharr sin, cuirtear Tuar Mhic Éadaigh in éineacht le Dúiche 
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Sheoigheach, i dtuaisceart Chonamara, in aon mhórlimistéar pleanála teanga amháin ar a 

dtugtar LPT Dhúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh.  

Tá tiomsú cumasach cuimsitheach déanta ag Ní Dhúda (2014; Gaeilge Iorrias, 2018: 49) ar 

an eolas staidrimh a bhaineann le Gaeltacht Mhaigh Eo agus í ag dul i dtuilleamaí na 

dtaisceadán daonáirimh ó 2002 anuas go dtí 2016. Cuimsíonn Gaeltacht Mhaigh Eo trí LPT 

éagsúla, mar atá: LPT Mhaigh Eo Thuaidh (ceantar Iorrais), LPT Mhaigh Eo Thiar (Acaill) 

agus stráice de LPT Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh. Fágtar Dúiche 

Sheoigheach ar lár sa chomhaireamh a dhéanann Ní Dhúda i bPlean Teanga Mhaigh Eo 

Thuaidh (Gaeilge Iorrais, 2018). Dá bharr sin, déanann Ní Dhúda a cuid anailíse ar fhaisnéis 

Ghaeltacht Mhaigh Eo amháin ina gcuimsítear Tuar Mhic Éadaigh gan amhras.  

Nuair a chuirtear na trí cheantar Gaeltachta i Maigh Eo san áireamh agus nuair a dhéantar 

comparáid idir faisnéis 2006, 2011 agus 2016, léirítear sa tábla thíos go bhfuil an daonra (3 

bliana +) tar éis dul i léig in imeacht ama (-451 duine (-4.3%)). Ní hamháin sin ach tá líon 

agus céatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais imithe i léig 

chomh maith céanna (-386 duine (-30.1%)). Os a choinne sin, tá méadú an-bheag tagtha ar 

líon (+15), agus ar chéatadán (+1%), na gcainteoirí laethúla Gaeilge laistigh den chóras 

oideachais in imeacht na ndeich mbliana sin idir 2006 agus 2016 (1,466 (13.9%) in 2006; 

1,457 (13.8%) in 2011 agus 1,481 (14.7%) in 2016 (Gaeilge Iorrais, 2018: 49): 
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 2002 2006 2011 2016 2016-2006 

 Líon  % den 

iomlán 

Líon % den 

iomlán 

Líon % den 

iomlán 

Líon % den 

iomlán 

Athrú % 

Daonra iomlán 3bl+ 

i nGaeltachtaí 

Maigh Eo 

10,612  12.3 10,523  11.5 10,559  10.9 10,072  10.5 -451  -4.3 

Iomlán cainteoirí 

Gaeilge i Maigh Eo 

7,050  66.4 6,853  65.1 6,667  63.1 6,121  60.8 -732  -10.7 

CLG (lasmuigh CO) 

i Maigh Eo 

  1,281  12.2 1,172  11.1 895  8.9 -386  -30.1 

CLG (sa CO 

amháin) i Maigh Eo 

  1,466  13.9 1,457  13.8 1,481  14.7 15  1.0 

Iomlán CLG i 

nGaeltachtaí 

Mhaigh Eo 

2,482  23.4 2,747  26.1 2,629  24.9 2,376  23.6 -371  -13.5 

 

Tábla 3-1: CLG i nGaeltachtaí Mhaigh Eo
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Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann le hinstitiúidí oideachais chun labhairt laethúil na 

Gaeilge a chothú i nGaeltacht Mhaigh Eo agus go háirithe sna ceantair sin a áirítear i 

gCatagóir C. Ó tharla go luaitear 95% de na ceantair oifigiúla Ghaeltachta i Maigh Eo le 

Catagóirí B agus C, ciallaíonn sin, a deir Ó Giollagáin (2014: 109), go bhfuil gréasáin 

Ghaeilge de théagair éagsúla ag feidhmiú laistigh de na ceantair sin cheana féin. Deir Ó 

Giollagáin gur ‘gréasáin’ Ghaeilge iad seo, murab ionann agus pobail Ghaeilge. 

As an achar 905km² a chomhdhéanann ceantair Ghaeltachta Mhaigh Eo, aithníonn Ní Dhúda 

(2014: 838) trí thoghcheantar éagsúla ‘ina maireann an Ghaeilge fós mar theanga labhartha 

laethúil i measc sciar suntasach den phobal.’ Is iad sin: 

• Cnoc an Daimh (Ceathrú Thaidhg) in iarthuaisceart Mhaigh Eo. Is é seo an t-aon 

toghcheantar sa chontae a rangaíodh i gCatagóir A de chuid an Staidéar Cuimsitheach 

Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht in 2007 (Ní Dhúda, 2014: 

828/838). Deir Ó Giollagáin (2013: 109) ‘gurb é an cuspóir is cóir a bheith leis an 

bpleanáil teanga i limistéar Chatagóir A i gCo. Mhaigh Eo ná dlús na gcainteoirí 

Gaeilge a chosaint iontu agus tacaíocht a chur ar fáil a dhéanfaidh buanú ar úsáid na 

Gaeilge mar theanga theaghlaigh agus phobail iontu.’ Sa Nuashonrú ar an SCT, 

léirítear go bhfuil Cnoc an Daimh (Ceathrú Thaidhg) á áireamh i gCatagóir B de réir 

fhaisnéis Dhaonáireamh 2011, cé go raibh siad i gCatagóir A san SCT (2007) (Ó 

Giollagáin agus Charlton, 2015: 41). Má chuirtear faisnéis Dhaonáireamh 2016 sa 

mheá, léirítear go bhfuil céatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge tite síos go 54.5%, 

rud a d’fhágfadh go n-áireofaí Cnoc an Daimh i gCatagóir B anois: 

Cnoc an 

Daimh 

Daonra 

3bl+ 

% 

CG 

% 

CLG 

sa 

CO 

% 

CLG/CO 

% 

Iomlán 

CLG 

Líon 

CLG 

2011 344  86.3  16.6  43.0  59.6  205 

2016 330  84.5  14.2  40.3  54.5  180 

Athrú -14 -1.8 -2.4 -2.7 -5.1 -25 
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Tábla 3-2: CLG i gCnoc an Daimh 

• Abhainn Bhrain (Fionnaithe) i ndeisceart Mhaigh Eo taobh le teorainn na Gaillimhe. 

Is é seo an ceantar is láidre Gaeilge i ndeisceart Mhaigh Eo, dar le Ní Dhúda (2014: 

834), agus áiríodh é i gCatagóir B sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch in 2007. 

Deir Ó Giollagáin (2013: 107) gurb é seo an t-aon cheantar sa chontae a rangaíodh i 

gCatagóir B sa SCT agus bhí an stádas céanna luaite leis an gceantar sa Nuashonrú ar 

an SCT a rinneadh in 2015 chomh maith (Ó Giollagáin agus Charlton, 2015: 41). 

Tagann athrú ar an scéal sin, áfach, nuair a chuirtear faisnéis 2016 sa chomhaireamh: 

Abhainn 

Bhrain 

Daonra 

3bl+ 

% 

CG 

% 

CLG 

sa 

CO 

% 

CLG 

/CO 

% 

Iomlán 

CLG 

Líon 

CLG 

2011 236 81.3% 13.1% 35.5% 48.6% 115 

2016 199 74.3% 9.0% 30.1% 39.1% 78 

Athrú 37 -7% -4.1% -5.4% -9.5% -37 

Tábla 3-3: CLG in Abhainn Bhrain  

Léirítear go bhfuil crapadh suntasach tar éis teacht ar na táscairí uile a shonraítear sa 

tábla thuas idir 2011 agus 2016. Ar an gcaoi sin, tá ísliú le tabhairt faoi deara ar an 

daonra (-37 duine) chomh maith le céatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge (-9.5%). 

Fágann sé sin 39.1% de phobal Abhainn Bhrain a bheith ina gcainteoirí laethúla 

Gaeilge. Dá gcuirfí slat tomhais an SCT i bhfeidhm ar an bhfaisnéis sin, is é an toradh 

a bheadh air ná go n-áireofaí Abhainn Bhrain i gCatagóir C, rud a fhágann go bhfuil 

sé ar aon dul leis an nGeata Mór Theas i gceantar Iorrais anois. 

• An Geata Mór Theas (Eachléim) ar leithinis an Mhuirthead. Ag scríobh di in 2014, 

deir Ní Dhúda (2014: 831) gurb é an toghcheantar seo an ceann is láidre Gaeilge ar an 

leithinis agus bíodh is go n-áirítear é i gCatagóir C, tá sé an-ghar do Chatagóir B 

(42.6%) (Ó Giollagáin agus Charlton, 2015: 42). Cuireann faisnéis Dhaonáireamh 

2016 crot eile ar an scéal óir tá céatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge tite síos go 

38.6%: 
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An Geata 

Mór 

Theas 

Daonra 

3bl+ 

% 

CG 

% 

CLG 

sa 

CO 

% 

CLG/CO 

% 

Iomlán 

CLG 

Líon 

CLG 

2011 886  75.5  15.2  27.4  42.6  378 

2016 941  72.8  20.2  18.4  38.6  363 

Athrú +55 -2.7 +5 -9 -4 -9 

Tábla 3-4: CLG sa Gheata Mór Theas 

Bhí an-drochthionchar ag an tiarna talún Bingham ar chúrsaí teanga sa chuid ó thuaidh den 

leithinis, a deir Ní Dhúda (2014: 831). Is póca láidir Gaeilge é an Geata Mór Theas a 

bhuíochas sin don bhunscoil a bheith lonnaithe sa cheantar, dar le Ní Dhúda (2014: 831). 

Tagann Ó Giollagáin leis seo freisin agus é den tuairim go bhfuil tacaíocht láidir 

institiúideach don Ghaeilge sa cheantar. Míníonn sé sin, dar leis, cén fáth arb é an Geata Mór 

Theas an toghcheantar ina ngnóthaítear an líon coibhneasta is airde deontas SLG i measc na 

dtoghrann a áirítear i gCatagóirí B agus C i gCo. Mhaigh Eo: 

I measc na gcúinsí is suntasaí is bunús le ráta SLG sa toghroinn seo tá: líon 

áirithe teaghlach i gcuid den cheantar a labhraíonn an Ghaeilge mar theanga 

bhaile; gréasáin Ghaeilge atá níos láidre i gcuid den cheantar; polasaithe 

éagsúla teanga á bhfeidhmiú i scoileanna an cheantair,  dearcadh 

réamhghníomhach i gcuid de na forais phobail atá ag feidhmiú sa cheantar gur 

ceart díriú ar thacaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga SLG a bhaint amach mar 

spriocphobail (2013: 107–108). 

Taispeánann faisnéis 2016 go bhfuil méadú (+5%) tagtha ar chéatadán na gcainteoirí 

laethúla Gaeilge sa chóras oideachais, le hais fhigiúirí 2011. Tacaíonn an méid sin le 

fianaise Uí Dhúda (2014) agus Uí Ghiollagáin (2013) beirt go mbaineann tábhacht le 

hinstitiúidí, ar nós na scoile, chun úsáid laethúil na Gaeilge a chothú i nGaeltacht 

Mhaigh Eo.  

3.4.1 Anailís 

Is é an patrún doshéanta atá le tabhairt faoi deara san eolas staidrimh a pléadh thuas ná go 

bhfuil úsáid na Gaeilge mar theanga laethúil phobail ag meath agus ag cúlú go mór i 

nGaeltacht Mhaigh Eo, fiú sna toghcheantair ba láidre Gaeilge a d’aithin Ó Giollagáin (2013; 

Ó Giollagáin agus Charlton, 2015) agus Ní Dhúda (2014; Gaeilge Iorrais, 2018) beirt. D’fhág 
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Cnoc an Daimh Catagóir A ina dhiaidh bunaithe ar fhaisnéis an daonáirimh in 2011 agus bhí 

an meath céanna le sonrú i nDaonáireamh 2016. B’amhlaidh a bhí, chomh maith, i gcás 

Abhainn Bhrain atá bailithe síos ó Chatagóir B go Catagóir C bunaithe ar fhaisnéis 2016. 

Tháinig laghdú de 4% ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa Gheata Mór Theas idir 2011 

agus 2016, rud a fhágann gur 38.6% den phobal sin atá ina gcainteoirí laethúla Gaeilge anois. 

Bíodh is go bhfuil an crapadh leanúnach sin le sonrú san eolas staidrimh, níor mhiste a chur 

sa mheá go bhfuil próiseas pleanála teanga tosaithe sna ceantair seo ar fad le blianta beaga 

anuas. Ar an ábhar sin, is ‘scéim dhian idirghabhála’ a theastódh, dar le Ní Dhúda (2014: 

839), chun go mairfeadh ‘pobal teanntásach Gaeilge fiú sna limistéir is láidre de Ghaeltacht 

Mhaigh Eo.’ Ba sa bhliain 2018 a cuireadh tús leis an bpróiseas pleanála teanga in LPT 

Mhaigh Eo Thuaidh agus in LPT Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh faoi seach. 

Bhíothas ag súil go bhfeicfí cén toradh a bhí ar an bpróiseas sin in LPTanna Mhaigh Eo, a 

bhuíochas sin don daonáireamh a bhí in ainm is a bheith ar siúl i mí Aibreáin 2021. D'fhógair 

an Phríomh-Oifig Staidrimh ar an 14 Meán Fómhair 2020, áfach, go gcuirfí an daonáireamh 

sin siar go dtí an go dtí an 3 Aibreán 2022. Ba chinneadh é seo a rinneadh de dheasca shrianta 

COVID-19 (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2020b). Is é an toradh atá air seo ná go mbeidh an 

bhliain 2023 ann, ar a laghad, sula bhfaighfí an chéad léargas staidrimh eile ar scéal na 

Gaeilge i Maigh Eo. 

3.5 Moltaí na nOifigeach/na gCoistí Pleanála Teanga in LPTanna Mhaigh Eo 

3.5.1 Maigh Eo: Thuaidh: Gaeilge Iorrais 

Cuireann plean teanga Mhaigh Eo Thuaidh roimhe féin ‘líon na ndaoine le cumas sa Ghaeilge 

[sa LPT] a chothú agus a mhéadú de réir a chéile’ (Gaeilge Iorrais, 2018: 36). Chuige sin, 

leagtar amach sa phlean nach dtiocfaidh aon laghdú eile ar chumas phobal an LPT sa 

Ghaeilge faoi Dhaonáireamh 2021 agus féachfar i dtreo méadú c.3% a chur leis an líon seo le 

linn shaolré an phlean (Gaeilge Iorrais, 2018: 36). Ní luaitear Caisleán an Bharraigh ar chor 

ar bith sa phlean seo. Ach ní haon ábhar iontais é sin ó tharla gurb é Béal an Mhuirthead 

príomhbhaile an LPT áirithe seo.  

3.5.1.1 Moltaí ó choiste Ghaeilge Iorrais 

• Go mbeadh seirbhís i nGaeilge le fáil go soiléir ó na heagrais stáit i gCaisleán an 

Bharraigh (Comhairle Contae Mhaigh Eo, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus 

mar sin de). 
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• Go mbeadh scéim ar bun chun cur le líon agus caighdeán na seirbhíse i nGaeilge atá 

le fáil in eagraíochtaí/gnólachtaí eile a chuireann seirbhís ar fáil don phobal. 

• Deis chomhpháirtíochta/scéim malairte a chur ar bun le Gaelcholáiste Chomáin (iar-

bhunscoil lán-Ghaeilge i Ros Dumhach) agus iar-bhunscoileanna Chaisleán an 

Bharraigh. 

• Coiste ionadaíoch a chur ar bun idir Pleanáil Teanga Chaisleán an Bharraigh agus 

LPTanna an chontae chun (i) tacú go straitéiseach céimnithe le feidhmiú na 

bpleananna teanga sna 3 LPT i nGaeltacht Mhaigh Eo agus sna Bailte Seirbhíse 

Gaeltachta (ii) stocaireacht chomhordaithe a dhéanamh le cinntiú go dtógfar ar na 

polasaithe, na haidhmeanna agus na cuspóirí a leagtar amach i bPlean Forbartha an 

Chontae 2014–2020 i dtaca leis an nGaeltacht agus leis an nGaeilge agus mar sin de 

(Coiste Ghaeilge Iorrais, 2021). 

3.5.2 Maigh Eo Thiar: Coiste Gaeilge Acla 

Is é Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla atá aitheanta mar cheanneagraíocht i Maigh Eo Thiar. 

Faoina stiúir sin, is é Coiste Gaeilge Acla atá ag plé leis an bpleanáil teanga. Cuireadh Plean 

Teanga Mhaigh Eo Thiar faoi bhráid Roinn na Gaeltachta ag tús mhí Eanáir 2021 agus tá an 

plean sin á mheas faoi láthair. Ní heol dúinn fós cé na tagairtí, más ann dóibh, a dhéantar do 

Chaisleán an Bharraigh sa phlean seo.  

3.5.2.1 Moltaí 

Ó tharla gur Caisleán an Bharraigh atá roghnaithe mar Bhaile Seibhíse Gaeltachta, deir an 

Coiste go mbeadh sé tábhachtach go gcuirfí seirbhísí Gaeilge ar fáil dóibh siúd a bheadh á n-

iarraidh, go mór mór sna siopaí, sna bainc, i ngnólachtaí agus san earnáil stáit. 

Ina theannta sin, tá trí cheantar Gaeltachta i gCo. Mhaigh Eo atá scaipthe amach óna chéile. 

Dá bharr sin, feictear don Choiste go bhfuil gá le hionad lárnach a bheadh lonnaithe sa 

chontae, i gCaisleán an Bharraigh b’fhéidir, a thabharfadh deiseanna do Ghaeilgeoirí an 

chontae teacht le chéile go rialta le haghaidh imeachtaí sóisialta agus cultúrtha (Coiste 

Gaeilge Acla, 2021). 

3.5.3 Comharchumann Dhúiche Sheoigheach/Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh 

Is é Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo an cheanneagraíocht a ceapadh chun plean 

teanga a ullmhú do Limistéar Pleanála Teanga Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic 
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Éadaigh. Aithnítear gur dhá cheantar agus gur dhá phobal faoi leith is ábhar don phlean seo. 

Deirtear gur ceantar ‘leathan scaipthe’ agus gur ceantar ‘sléibhtiúil’ é an LPT seo a bhfuil cos 

aige i gCo. na Gaillimhe agus i gCo. Mhaigh Eo araon (CDS, 2018: 21). Cruthaíonn sé 

deacrachtaí, mar sin, go dtiteann an dá cheantar faoi scáth an LPT chéanna ó tharla gur beag 

ceangal sóisialta atá eatarthu i bhfianaise sléibhte agus lochanna a bheith á scaradh óna 

chéile. Ina dhiaidh sin féin, aithnítear dúthracht agus díocas an dá phobal chun an Ghaeilge a 

choinneáil ina teanga labhartha agus chumarsáide do na glúnta atá le teacht (CDS, 2018: 6). 

Luaitear Caisleán an Bharraigh sé huaire sa phlean teanga seo. Tagraítear do Chaisleán an 

Bharraigh i gcomhthéacs sholáthar seirbhísí agus gnó (CDS, 2018: 6); luaitear an baile mar 

‘lárionad oibre’ (CDS, 2018: 61) chomh maith. Agus téama an mheánoideachais faoi thrácht, 

deirtear go dtagann daltaí as áiteanna lasmuigh den Ghaeltacht – Caisleán an Bharraigh, mar 

shampla – chun freastal ar Choláiste Mhuire i dTuar Mhic Éadaigh (CDS, 2018: 10). Áitítear 

go bhfuil a leithéid tar éis tionchar a imirt ar iompar teanga na scoile: 

Tá abhantrach leathan ag an scoil agus tagann scoláirí ón bpobal áitiúil, ón bhFairche, 

Cathair na Mart, Caisleán an Bharraigh agus Baile an Róba. De bharr a dtagann de 

scoláirí ó cheantair taobh amuigh den Ghaeltacht, tá brú mór ar an nGaeilge sa 

mheánscoil. Tá roinnt ábhar ar fáil trí Ghaeilge, ach is i mBéarla a dhéantar formhór 

an teagaisc (CDS, 2018: 10). 

Deirtear, chomh maith, go mbíonn muintir Chaisleán an Bharraigh, Bhaile an Róba agus 

Chathair na Mart ag freastal ar an gclub Foróige i dTuar Mhic Éadaigh, rud a fhágann gur 

‘beag Gaeilge a bhíonn le cloisteáil i gclub Foróige,’ dar leis an tuairisc (CDS, 2018: 52).   

3.5.4 Moltaí: Coiste Cultúir, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo 

Moltar go mbeadh plean sonrach Gaeltachta ag Comhairle Contae Mhaigh Eo. Mar chuid den 

phlean sin, ba cheart polasaí Gaeltachta agus Gaeilge na Comhairle Contae a leagan amach. 

Chuige sin, ba cheart don Chomhairle a chinntiú go gcuirtear a cuid seirbhisí ar fáil i 

nGaeilge do mhuintir na Gaeltachta. Ba mhaith leis an gcoiste áitiúil go mbeadh Tuar Mhic 

Éadaigh luaite go sonrach i bPlean Forbartha an Chontae sa chaoi is go mbeadh comhoibriú 

níos fearr ann ar mhaithe leis an tseirbhís leathanbhanda agus fón póca a fheabhsú i dTuar 

Mhic Éadaigh. Gné eile den chomhoibriú seo a mholtar ná go dtabharfadh an Chomhairle 

Contae tacaíocht do na féilte/imeachtaí Gaeltachta a eagraítear sa Limistéar Pleanála Teanga 

(CCTFTME Teo., 2021). 
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Chomh fada agus a bhaineann le Caisleán an Bharraigh, moltar go mbeadh comharthaíocht 

Ghaeilge le feiceáil sna siopaí agus i láithreacha eile poiblí ar an mbaile. Sampla den chineál 

comharthaíochta atá i gceist ná a leithéid seo: ‘Gnó trí Ghaeilge ar fáil anseo,’ ‘Fáilte roimh 

chainteoirí Gaeilge’ (CCTFTME Teo., 2021). Ar an ábhar seo, cuireann Coiste Pleanála 

Teanga Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh in iúl go mbainfeadh tairbhe le 

‘heolaire gnó’ a thabharfadh le fios do mhuintir Thuar Mhic Éadaigh cén áit ar féidir gnó a 

dhéanamh trí mheán na Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh (Seoighe, 2021). Maidir leis an 

earnáil phoiblí, moltar go mbeadh seirbhísí sláinte poiblí ar fáil trí Ghaeilge san ospidéal, in 

oifigí na Comhairle Contae, sa Leabharlann agus mar sin de (CCTFTME Teo., 2021).  
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4 Caibidil 4: Léargas ar Chaisleán an Bharraigh mar Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta 

4.1 Réamhrá 

Bunaithe ar thuiscintí comhaimseartha sa bheartas teanga agus sna heolaíochtaí sóisialta trí 

chéile, aithnítear an t-iolrachas a bhaineann le comhdhéanamh teangeolaíoch, eitneach agus 

cultúrtha an phobail (Ní Dhúda, 2014: 84; Ó Murchadha, 2018: 81), go háirithe sa 

chomhthéacs uirbeach. Aithnítear, chomh maith, go bhfuil soghluaisteacht daoine agus pobal 

ina tréith den domhandú a shamhlaítear le sochaí an lae inniu. Ciallaíonn an méid sin go 

mbíonn cineálacha éagsúla daoine, agus cineálacha éagsúla teangacha dá réir sin, i 

dteagmháil lena chéile sa chomhthéacs uirbeach (Mac Giolla Chríost, 2007: 3).  

4.1.1 Pobal na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht 

Is amhlaidh atá freisin i gcás phobal na Gaeilge in Éirinn sa mhéid is go bhfuil sciar den 

phobal sin ag cur fúthu sa Ghaeltacht agus go bhfuil sciar eile ag maireachtáil lasmuigh di. 

Agus pobal na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht faoi thrácht, níor mhiste a lua go bhfuil lear 

mór taighde déanta ar ‘nuachainteoirí’ na Gaeilge le blianta beaga anuas (Walsh agus 

O’Rourke, 2015; Smith-Christmas et al., 2017; O’Rourke agus Walsh, 2020). Is daoine iad na 

nuachainteoirí nach bhfuil an Ghaeilge acu ó dhúchas ach a d’fhoghlaim an teanga sa chóras 

oideachais, den chuid is mó, agus a úsáideann an Ghaeilge go rialta agus le dúthracht ina 

gcuid gnóthaí saoil. Léirítear i nDaonáireamh 2016 go bhfuil 72% (53,217 duine) de 

chainteoirí laethúla na Gaeilge (lasmuigh den chóras oideachais) ina gcónaí lasmuigh de na 

limistéir oifigiúla Ghaeltachta (An Phríomh-Oifig Staidrimh 2017: 7). San áireamh ansin, tá 

muintir na Gaeltachta agus nuachainteoirí a bhfuil cónaí orthu lasmuigh de na ceantair 

Ghaeltachta. Is cruthúnas é sin, dar le Walsh (2019: 205–207), go bhfuil athrú spásúil ag 

teacht ar phobal na Gaeilge agus ar an gcaoi a bhfuil an pobal sin scaipthe fud fad na tíre, ní 

hamháin sa Ghaeltacht oifigiúil. Tugann Acht na Gaeltachta aitheantas don athrú spásúil sin ó 

tharla go n-aithnítear na cúig Líonra Gaeilge3 mar chuid den phróiseas oifigiúil pleanála 

teanga, in éineacht leis na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta agus na Bailte Seirbhíse 

Gaeltachta (Walsh agus O’Rourke, 2015). 

 
3 Baile Locha Riach (Contae na Gaillimhe), Inis (Contae an Chláir), Cluain Dolcáin (Baile Átha Cliath), Carn Tóchair (Contae Dhoire) agus Iarthar Bhéal 

Feirste. 



   

 

33 

 

I bhfianaise a ilchineálaí is atá an pobal sa chomhthéasc uirbeach, is éard is aidhm leis an 

gcaibidil seo ná spléachadh a thabhairt ar leagan amach sóisialta agus cultúrtha an cheantair 

feidhme. Chuige sin, déanfar plé an-ghonta ar an iliomad seirbhísí poiblí, chomh maith leis 

na háiseanna sóisialta agus trádála, a chuirtear ar fáil don phobal i gCaisleán an Bharraigh: an 

córas oideachais, sláinte, coimirce shóisialta agus fostaíocht. Tá an cineál seo eolais 

tábhachtach toisc gur féidir seirbhísí, áiseanna agus tacaíochtaí atá ann cheana féin a úsáid 

mar chrann taca ag próiseas na pleanála teanga sa cheantar feidhme. Ina theannta sin, pléifear 

roinnt de na treochtaí a d’eascair as Daonáireamh 2016 chomh fada agus a bhaineann le 

daonra, náisiúntacht, úsáid teangacha agus fostaíocht i gCaisleán an Bharraigh.  

4.2 Daonáireamh 2016: Daonra 

Bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, tá daonra iomlán de 12,068 duine i lonnaíocht Chaisleán an 

Bharraigh. Is ionann sin agus 9.24% de dhaonra an chontae ina iomláine i bhfianaise daonra 

de 130,507 duine a bheith i gCo Mhaigh Eo trí chéile. 

4.2.1 Tíreolaíocht 

Tá 13.5 ciliméadar cearnach laistigh de theorainn Chaisleán an Bharraigh. Tá baile Chaisleán 

an Bharraigh lonnaithe i lár Mhaigh Eo i mbarúntacht Cheara. Tá an bharúntacht sin 

comhdhéanta de na paróistí sibhialta seo a leanas: Baile an Tobair, Béal Átha hÉin, Baile 

Óbha, Bréachmhaigh, Buiríos Ceara, Cill Dachomóg, An Droim, An Eaglais, Oileán Éadaí, 

Maigh Nulla, Ros Lao, Tuath Aitheachta agus Turlach (Mac Gabhann, 2014: 43).  
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Léaráid 4-1: Barúntacht Cheara 

Téann abhainn na Siúire trí Chaisleán an Bharraigh agus míníonn Mac Gabhann an cúrsa a 

leanann sí: 

Éiríonn sí amach as Lannagh or Castlebar Lough siar ón bhaile agus reáchtálann 

aniar aneas go dtí teorainn thoir na barúntachta le barúntacht Ghaileang i mbaile 

fearainn Drumdaff i bparóiste Thurlaigh, áit a bhfuil a comhrac le hAbhainn Mhaigh 

Nulla (2014: 565). (béim sa bhunleagan). 
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Is é an N5 an príomhbóthar a théann siar ó Bhaile Átha Cliath go Contae Mhaigh Eo. Téann 

an bóthar sin trí Chaisleán an Bharraigh sula mbaineann sé ceann scribe amach thiar i 

gCathair na Mart. Ina theannta sin, tá dhá bhóthar náisiúnta den dara grád a thagann chomh 

fada le Caisléan an Bharraigh; téann an N60 soir i dtreo bhaile Ros Comáin; téann an N84 ó 

dheas i dtreo chathair na Gaillimhe. Is iomaí sráidbhaile agus baile fearainn atá scaipthe thart 

ar imeall Chaisleán an Bharraigh ach nach n-áirítear sa lonnaíocht féin iad: Dromainn na 

gCloch, Log na bhFeadóg, an Gort Garbh, an Ráth Bán, an Chorr Dhriseach, Turlach, Roinn 

Sionnaigh, Breachmhaigh, Béal Átha hÉin, Baile an Tobair agus Cluanach. Tá Caisleán an 

Bharraigh ina bhaile seirbhíse do na sráidbhailte agus do na bailte fearainn sin ar fad atá sa 

cheantar máguaird. Chomh maith leis sin, tá trí Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta sa 

chontae: LPT Mhaigh Eo Thuaidh, LPT Mhaigh Eo Thiar chomh maith le stráice de LPT 

Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh. Áirítear Gaeltacht Thuar Mhic Éadaigh i 

mbarúntacht Cheara in éineacht le Caisleán an Bharraigh. Tá LPT Mhaigh Eo Thiar lonnaithe 

siar ó Chaisleán an Bharraigh i mbarúntacht eile ar fad ar a dtugtar Buiríos Umhaill. Is é LPT 

Mhaigh Eo Thiar chomh maith le Gaeltacht Thuar Mhic Éadaigh an dá cheantar Gaeltachta is 

gaire do Chaisleán an Bharraigh. Tá LPT Mhaigh Eo Thuaidh lonnaithe in Iarthuaisceart 

Mhaigh Eo i mbarúntacht Iorrais siar ó thuaidh ó Chaisleán an Bharraigh (féach; Gaeilge 

Iorrais, 2018: 24). Is é Béal an Mhuirthead príomhbhaile an LPT sin agus tá achar 80km idir 

sin agus Caisleán an Bharraigh. Ciallaíonn an méid sin go bhfuil LPT Mhaigh Eo Thuaidh 

níos scoite amach, le hais Mhaigh Eo Thiar agus Thuar Mhic Éadaigh. 
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Léaráid 4-2: na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta & na Bailte Seirbhíse Gaeltachta i Maigh Eo 

4.2.2 Náisiúntacht 

Bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, tá daonra iomlán de 12,068 duine i lonnaíocht Chaisleán an 

Bharraigh, faoi mar a shainíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh a leithéid. Luann formhór mór 

na bhfreagróirí an náisiúntacht Éireannach leo féin (83.2%). Sa dara háit, tá an náisiúntacht 

Pholannach a luaitear le 5.8% de dhaonra an bhaile mhóir. Tá náisiúntacht de chuid na 

Ríochta Aontaithe agus náisiúntacht de chuid na na Liotuáine ag 2.7% agus ag 1.6% den 

daonra faoi seach. Léiríonn Daonáireamh 2016 gur bhain 11.5% de mhuintir Chaisleán an 

Bharraigh le násiúntachtaí nach náisiúntacht na hÉireann ná náisiúntacht na Ríochta 

Aontaithe iad. 

LPT Mhaigh Eo Thiar 

LPT Dhúiche Sheoigheach agus 

Thuar Mhic Éadaigh 

LPT Mhaigh Eo Thuaidh 

BSG: Béal an Mhuirthead 

BSG: Baile an Róba 

BSG: Caisleán an Bharraigh 
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4.2.3 Teangacha 

Maidir leis an éagsúlacht teangacha a labhraítear i gCaisleán an Bharraigh, labhraíonn 2,162 

duine ar an mbaile teangacha iasachta agus is iad an Pholainnis (794 duine), an Fhraincis 

(108 duine) agus an Liotuáinis (189 duine) na cinn is coitianta ina measc. Ar mhaithe le 

heolas mionsonraithe a fháil faoi úsáid na Gaeilge, agus faoi mhinicíocht a húsáide, i 

gCaisleán an Bharraigh, is gá earraíocht a bhaint as an gCóras Faisnéise Geografaí (GIS) atá 

forbartha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus ar a dtugtar an tAmharcóir 

Pleanála Teanga. Is éard atá sa Chóras Faisnéise Geografaí sin ná áis ina bhfuil staitisticí 

Gaeilge an Phríomh-Oifig Staidrimh curtha i láthair de réir LPT, Baile Seirbhíse Gaeltachta 

agus Líonra. Níor mhiste a lua go mbaineann go leor éiginnteachta le faisnéis an daonáirimh 

ó tharla go mbíonn sí bunaithe ar an bhféintuairisciú. Fágann sin, a deir Walsh, go mbíonn 

tionchar ag mianta daoine i leith na Gaeilge go ginearálta ar na torthaí agus ar na freagraí a 

roghnaíonn siad: 

In essence, the main census return on Irish is closer to an opinion poll on the language 

than an accurate illustration of a speech community in which Irish is dominant across 

all social domains and both within and between all age cohorts. A more accurate 

illustration of an Irish-speaking core group is found by examining the percentages of 

people who report that they speak Irish every day (2012: 28). 

Ina dhiaidh sin féin, léirítear san Amharcóir Pleanála Teanga gur dhearbhaigh 4,648 duine 

(40.4%) as daonra iomlán de 11,507 duine i gCaisleán an Bharaigh, atá os cionn 3 bliana 

d’aois, go bhfuil cumas acu sa Ghaeilge. As an líon sin, deir 196 duine (1.7%) go labhraítear 

an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais amháin. D’fhéadfaí a rá gurbh é seo 

croíphobal na teanga ar an mbaile agus ceann de na dúshláin a bheas le sárú ag an bplean 

teanga ná an pobal teanga sin, atá scaipthe i ngréasáin scáinte, a tharraingt le chéile. 

Taispeánann na staitisticí go n-áirítear 45 duine (0.39%) a mhaíonn go mbíonn an Ghaeilge in 

úsáid acu go laethúil laistigh agus lasmuigh den chóras oideachais. Cheal taighde breise, ní 

furasta a rá cé na grúpaí éagsúla a áirítear sa chohórt sin. D’fhéadfaí a áiteamh, mar sin féin, 

go mbeadh páistí atá á dtógáil le Gaeilge ina measc chomh maith le múinteoirí sa chóras 

oideachais.  

Anuas ar an ngrúpa sin, deir 1,295 duine (11.25%) go labhraíonn siad an Ghaeilge go laethúil 

laistigh den chóras oideachais amháin. Is sciar suntasach den daonra é seo – a chuimsíonn 

daltaí scoile chomh maith leis an bhfoireann in institiúidí oideachais – agus léiríonn sé go 

bhfuil riar maith cainteoirí féideartha ann laistigh den chóras oideachais ar cheart dul i 
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bhfeidhm orthu sa phlean teanga sa chaoi is go mbainfidís úsáid as an teanga i bhfearainn eile 

sóisialta.  

Maíonn 293 duine (2.5%) go labhraíonn siad an Ghaeilge go seachtainiúil lasmuigh den 

chóras oideachais. Fógraíonn 15 duine (0.1%) go labhraítear an Ghaeilge go laethúil taobh 

istigh agus go seachtainiúil taobh amuigh den chóras oideachais. Bunaithe ar an Staidreamh 

Daonra i gCeantair Bheaga (SAPS) a bhaineann le Caisleán an Bharraigh, maíonn 1,703 

duine (14.7%) go n-úsáidtear an Ghaeilge lasmuigh den chóras oideachais, ach ní chomh 

minic sin. Is cainteoirí ócáideacha Gaeilge iad seo ar fad agus theastódh níos mó taighde le 

tuiscint níos soiléire a fháil ar na hinstitiúidí sóisialta ina n-úsáidtear an Ghaeilge gan trácht 

ar na mianta atá acu i leith na teanga (An Phríomhoifig Staidrimh, 2017b). 

Agus an fhaisnéis SAPS á cíoradh, tá sé ina dhíol suntais go ndeir 1,081 duine (9.4%) i 

gCaisleán an Bharraigh nach labhraíonn siad an Ghaeilge riamh. Níor cheart a bheith dall ar 

mhianta an ghrúpa seo i bpróiseas na pleanála teanga ach an oiread, mar a deir Ní Dhúda: 

Moltar aghaidh a thabhairt ar gach cuid de ‘mhuintir na háite’ (lucht na Gaeilge agus 

an Bhéarla araon, mar shampla) agus iad a bheith rannpháirteach (2014: 22). 

An chúis ar leagadh an fhaisnéis staidrimh seo amach ná chun na spriocghrúpaí éagsúla, a 

thiocfaidh faoi scáth an phlean teanga, a aithint. Ag eascairt as an anailís sin, is féidir a rá go 

bhfuil croíphobal teanga (196 duine/1.7%) ar an mbaile a úsáideann an Ghaeilge go laethúil 

lasmuigh den chóras oideachais. I measc an ghrúpa sin freisin, tá daoine a mhaíonn go n-

úsáideann siad an teanga go laethúil lasmuigh agus laistigh den chóras oideachais (45 duine). 

Anuas ar an gcroíghrúpa sin, tá lear mór daoine eile i gCaisleán an Bharraigh a deir go n-

úsáideann siad an Ghaeilge go laethúil laistigh den chóras oideachais amháin (1,295 duine) 

chomh maith le cainteoirí ócáideacha Gaeilge, a úsáideann an Ghaeilge go seachtainiúil (293 

duine) agus grúpa eile a úsáideann an teanga níos mírialta ná sin (1,703 duine). 

Caisleán 

an 

Bharraigh 

Daonra 

3bl+ 

% 

CG 

% 

CLG 

sa 

CO 

% 

CLG 

/CO 

% 

Iomlán 

CLG 

Líon 

CLG 

2011 11,695 43.9% 12.5% 2.07% 14.6% 1,713 
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2016 11,507 40.4% 11.5% 1.7% 13.2% 1,523 

Athrú -188 -3.5% -1% -0.37% -1.4% -190 

Tábla 4-1: CLG i gCaisleán an Bharraigh (CSO SAP Map, 2011 agus 2016) 

 

4.2.4 Seirbhísí poiblí  

Is iad Comhairle Contae Mhaigh Eo, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Garda Síochána agus Bord Oideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma na comhlachtaí poiblí is mó a bhfuil baint acu le saol an 

phobail i gCaisleán an Bharraigh. Tá Oifig na Gaeilge ag feidhmiú laistigh de Chomhairle 

Contae Mhaigh Eo, áit a bhfuil an Comhordaitheoir Forbartha Gaeilge, Marian Uí Mháille, ag 

obair. Is é an ról atá aici ná Scéim Teanga na Comhairle a chur i bhfeidhm agus a chinntiú go 

gcuirfí polasaí dátheangach na Comhairle i bhfeidhm (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2019: 

10). 

4.2.5 Eagraíochtaí pobail agus comharchumainn 

Is iad Gnó Mhaigh Eo, Craobh an Phiarsaigh (Conradh na Gaeilge) agus Togra Mhaigh Eo de 

chuid Chonradh na Gaeilge na trí phríomheagras Gaeilge atá gníomhach i gCaisleán an 

Bharraigh. Mar a pléadh i gCaibidil a dó, cuireann Gnó Mhaigh Eo tacaíocht ar fáil do 

ghnólachtaí i gCo. Mhaigh Eo féachaint le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina measc mar 

acmhainn luachmhar gheilleagrach. Tá ionad ag Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na 

Gaeilge ar Shráid Ellison i gCaisleán an Bharraigh. Is í aidhm an eagrais sin ná an Ghaeilge a 

scaipeadh ar fud an chontae. Chuige sin, eagraítear ranganna Gaeilge, campaí samhraidh agus 

ciorcail chomhrá (tríd an scéim ‘Is Leor Beirt’). Bíonn Craobh an Phiarsaigh agus an Togra 

ag obair as láimh a chéile chun tionscnaimh éagsúla chultúir agus teanga a chur chun cinn i 

gCaisleán an Bharraigh. Ina measc sin, tá: Seimineár Gaeilge i mí na Bealtaine, Léacht 

Ghaeilge san fhómhar agus Fleá na nÓg (féach Caibidil a seacht). 

4.2.6 An Córas Oideachais 

Bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear i láthair ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais 

(www.education.ie), tá cúig bhunscoil i gCaisleán an Bharraigh agus Gaelscoil amháin ina 

measc sin, Scoil Raifteirí:  

• Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig (412 dalta; scoil buachaillí);  

http://www.education.ie/
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• Gaelscoil Raifteirí (231 dalta; scoil mheasctha);  

• Castlebar Educate Together National School (Ag Foghlaim Le Chéile) (64 dalta; scoil 

mheasctha);  

• Convent of Mercy National School: St Angela’s (348 dalta; scoil cailíní);  

• St Peter’s National School i nDromainn na gCloch (301 dalta; scoil mheasctha):  

• Scoil Náisiúnta Bhréachmhaí (417 dalta: scoil mheasctha). 

• Iomlán na ndaltaí bunscoile: 1,773 

Ina theannta sin, áirítear trí mheánscoil ar an mbaile:  

• Coláiste Ghearóid Naofa (619 dalta; scoil buachaillí);  

• Coláiste Dháibhéid (710 dalta; scoil mheasctha); 

• Meánscoil Naomh Iosaef (596 dalta; scoil cailíní).  

• Iomlán na ndaltaí meánscoile: 1,925 

As na scoileanna uile i gCaisleán an Bharraigh, idir bhunleibhéal agus mheánleibhéal, ní 

áirítear ach Coláiste Dháibhéid mar scoil a bhfuil an stádas ‘Deis’ luaite léi (an Roinn 

Oideachais, 2020).  

Agus réimse an ardoideachais faoi thrácht, tá campas de chuid Bhord Oideachais agus 

Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh. Tugtar 

Coláiste Breisoideachais Chaisleán an Bharraigh ar an institiúid sin, áit a gcuirtear rogha 

leathan cúrsaí iar-Ardteistiméireachta ar fáil chomh maith le cúrsaí a bhaineann leis an 

oideachas aosach, leis an ngairmoiliúint, le seirbhísí don óige agus ranganna oíche 

(MSLETB, 2020). Cuirtear cúrsaí ar fáil a chuismíonn go leor réimsí éagsúla: Gnó agus 

Riarachán; an Cúram Sláinte; an Teicneolaíocht Faisnéise; Ceol, na Taibhealaíona agus 

Teicneolaíocht; Staidéar Sóisialta agus Cúram Leanaí; Staidéar sa Spórt agus in Eolaíocht na 

hAclaíochta (CCFE, 2020). Fógraíodh i mí an Mhárta 2021 go ndéanfaí an Coláiste 

Breisoideachais i gCaisleán an Bharraigh a chónascadh lena mhacasamhail i gCathair na 
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Mart. Is é Coláiste Breisoideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo a thabharfaí ar an institiúid nua a 

bhunófaí mar thoradh ar an gcónascadh.  

Chomh maith leis an gColáiste Breisoideachais, tá campas d’Institiúid Teicneolaíochta na 

Gaillimhe-Maigh Eo lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh. Deirtear ar shuíomh idirlín na 

hinstitiúide go bhfuil suas is anuas le míle mac léinn ag freastal ar chúrsaí éagsúla ar champas 

Chaisleán an Bharraigh. Cuirtear cúrsaí ar fáil sna réimsí seo a leanas: Gnó, Riarachán agus 

Cuntasaíocht; Innealtóireacht, an Bhainistíocht Tógála agus an Tógáil Inbhuanaithe; na 

Daonnachtaí, Cultúr agus Comhshaol; Altranas, na hEolaíochtaí Sláinte agus an Cúram 

Sóisialta; an Teicneolaíocht agus na Meáin Dhigiteacha (ITGM, 2020). I measc na gcúrsaí 

céime a chuirtear ar fáil, tá: 

• Céim BA (onóracha) sa Stair agus sa Tíreolaíocht; 

• Céim BA (onóracha) sa Tíreolaíocht agus san Oideachas Allamuigh; 

• Céim BA (onóracha) sa Chúram Sóisialta Feidhmeach;  

• Céim BSc (onóracha) san Altranas Ginearálta; 

• Céim BSc (onóracha) i dTeicneolaíocht na Tógála Inbhuanaithe; 

• Céim BSc sa Riarachán Teicneolaíochta Faisnéise; 

• Céim BS (onóracha) sa Ghnó. 

Má chuirtear faisnéis dhaonáireamh 2016 sa mheá, le béim ar leith ar théama an oideachais 

ina measc siúd atá 15 bliain d’aois nó os a chionn, cuirtear in iúl go bhfuil cáilíocht ag 1,034 

duine (13.3%), as 7,753 faisnéiseoir san iomlán, i réimse na nEolaíochtaí Sóisialta, an Ghnó 

agus an Dlí; 843 duine (10.8%) a bhfuil cáilíocht acu i gcúrsaí sláinte; 683 duine (8.8%) a 

bhfuil cáilíocht acu san Innealtóireacht, sa Déantúsaíocht agus sa Tógáil; 424 (5.4%) duine a 

bhfuil cáilíocht acu i Seirbhísí agus 386 duine (4.9%) a bhfuil cáilíocht acu i gcúrsaí 

Oideachais agus in Oiliúint Múinteoirí (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2020c). Déanfar plé 

cuimsitheach ar chúrsaí Gaeilge sa chóras oideachais i gCaisleán an Bharraigh, agus ar 

thuairimí na bpáirtithe leasmhara ina leith sin, i gCaibidil a hocht. 
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4.2.7 Seirbhísí don aos óg agus d’aoisghrúpaí eile  

Reáchtáiltear clubanna éagsúla don óige i gCaisleán an Bharraigh:  

• Youth Action Castlebar; 

• Castlebar Neighbourhood Youth Project; 

• Castlebar Foróige Club/Foróige Hub. 

Is seirbhís tacaíochta saor in aisce é ‘Mindspace Mayo’. Cuirtear an tseirbhís ar fáil do 

dhaoine óga idir 15 agus 25 bliain d’aois atá ag streachailt leis an saol agus a dteastaíonn 

cúnamh uathu. 

I measc na gcumann spóirt i gCaisleán an Bharraigh, tá: CLG, na Mistéalaigh, Caisleán an 

Bharraigh; Castlebar Rugby Football Club; Casltebar Celtic Soccer Club. Ní luaitear an 

Ghaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide ag aon cheann de na clubanna óige agus spóirt i 

gCaisleán an Bharraigh. Ina dhiaidh sin féin, tá Oifigeach Gaeilge agus Cultúir, Pádraic Mac 

Eoin, ag obair le Mistéalaigh CLG i gCaisleán an Bharraigh.  

4.2.8 Seirbhísí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh 

De réir Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2019–2022, tá sé naíonra éagsúla sa 

chontae lasmuigh de na limistéir oifigiúla Ghaeltachta (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2019: 

4), is iad sin: Naíonra Bhaile Chruaich Teoranta; Naíonra Céimeanna Beaga i gCathair na 

Mart; Naíonra Montessori i mBéal Átha na Muice; Naíonra Tír na nÓg i gCaisleán an 

Bharraigh; Comharchumann Naíonra Bhéal an Átha Teo (Gaeloideachas, 2020). Tá Naíonra 

Thuar Mhic Éadaigh, An tSraith, Clár Chlainne Mhuiris beagán eisceachtúil sa mhéid is go 

ndéantar freastal ar an bpobal sa Ghaeltacht agus lasmuigh di.  

4.2.9 Deiseanna foghlama Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais  

Reáchtálann Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge ranganna Gaeilge ina 

gceannáras ar Shráid Ellison i gCaisleán an Bharraigh. Bíonn campaí samhraidh á reáchtáil 

ag an gConradh do dhaoine óga chomh maith. Cuireann Coláiste Néifinn cúrsaí Gaeilge ar 

fáil do dhéagóirí i gCaisleán an Bharraigh sa samhradh. Ina theannta sin, cuireann 

Gaelchultúr an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG), ag leibhéil éagsúla den Chreat 

Náisiúnta Cáilíochtaí, ar fáil d’fhostaithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo (Comhairle Contae 
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Mhaigh Eo, 2019: 14). Bíonn Ciorcal Comhrá á eagrú ag Coiste Tuismitheoirí Scoil Raifteirí 

chomh maith. 

4.2.10 Fostaíocht 

Tá cúrsaí fostaíochta i gCaisleán an Bharraigh ag brath, cuid mhaith, ar an earnáil phoiblí: 

Comhairle Contae Mhaigh Eo; Ospidéal na hOllscoile, Maigh Eo; Institiúid Teicneolaíochta 

na Gaillimhe-Maigh Eo. Cuirtear in iúl san fhaisnéis Daonáirimh (2016) gur 329 duine 

(6.8%), as 4,847 faisnéiseoir san iomlán, a bhíonn ag plé leis an riarachán poiblí i gCaisleán 

an Bharraigh (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2020c). 

Maidir leis an earnáil phríobháideach, tá Baxter Healthcare lonnaithe i gCaisleán an 

Bharraigh ón mbliain 1972 i leith agus tá breis agus míle duine fostaithe ann, idir an 

mhonarcha i gCaisleán an Bharraigh féin agus an ceann eile i mBéal Átha na Muice. Tá an 

comhlacht ilnáisiúnta cógaisíochta, Allergan, lonnaithe i gCathair na Mart ó 1977 i leith, áit a 

bhfostaítear 850 duine. Tá breis agus 400 duine fostaithe in Ballina Beverages i mBéal an 

Átha, 40km ó thuaidh ó Chaisleán an Bharraigh (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2020). 

Bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, deir 541 duine (11.1%), as 4,847 faisnéiseoir san iomlán i 

gCaisleán an Bharraigh, gur ag plé leis na tionscail déantúsaíochta a bhíonn siad (An 

Phríomh-Oifig Staidrimh, 2020c). 

Dá thábhachtaí iad earnálacha an riaracháin phoiblí agus na déantúsaíochta araon, léiríonn an 

fhaisnéis Daonáirimh go bhfuil 1,195 duine (24.6%), as iomlán de 4,847 faisnéiseoir, ag obair 

i réimse na tráchtála agus na trádála (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2020c). 

4.2.11 Na meáin chumarsáide 

Tá ceithre nuachtán áitiúla i gCo Mhaigh Eo: The Connaught Telegraph, The Mayo News, 

The Western People agus Mayo Advertiser. Tá The Connaught Telegraph chomh maith leis 

an Mayo Advertiser lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh. Tá The Western People lonnaithe i 

mBéal an Átha ach tá fo-oifig ag an nuachtán i gCaisleán an Bharraigh chomh maith. Is i 

gCathair na Mart atá an cheannoifig ag The Mayo News. 

Maidir leis an Western People agus ceist na Gaeilge faoi thrácht, is díol spéise é go 

scríobhadh Séamas Mag Uidhir, scríbhneoir agus bailitheoir béaloidis as Dumha Thuama, 

colún seachtainiúil don nuachtán sin, idir 1964 agus 1969, faoin ainm cleite ‘Préachán 

Néifinne’ (féach Mag Uidhir, 1994). Nuachtán eile i Maigh Eo a mbíodh baint aige le cúrsaí 
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Gaeilge ag dul siar ná The Mayo News, nuachtán a d’fhoilsíodh Foilseacháin Náisiúnta 

Teoranta (FNT) i gCathair na Mart le linn don chomhlacht sin a bheith ar an bhfód (1947–

1988) (féach Ó Muraíle, 2014: 175). Bíonn colún seachtainiúil Gaeilge, ‘Beo go deo’, le 

Máirtín Ó Maicín á fhoilsiú ar The Connaught Telegraph ó 1996 i leith (féach Ó Maicín, 

2014). 

Maidir leis na meáin chraolta, bhíodh stiúideo faoi chúran RTÉ lonnaithe i gCaisleán an 

Bharraigh idir 1987 agus 2011. Lena linn sin, bhíodh comhfhreagaí ag RTÉ Raidió na 

Gaeltachta ag craoladh ó stiúideo Chaisleán an Bharraigh. Ba é Seán Ó hÉalaí, as Poll 

Raithní ar leithinis an Chorráin ó dhúchas dó, a bhíodh ar dualgas sa stiúideo anuas go dtí 

2001, tráth a ndeachaigh sé ar scor (Ó Ciardha, 2021). Ba é Máirtín Mac Donnchadha, fear de 

bhunadh na Ceathrún Rua, a tháinig i gcomharbacht ar Ó hÉalaí sa bhliain 2001. Bhíodh an 

clár ‘I gceartlár na ndaoine’ á chraoladh ó Chaisleán an Bharraigh trí lá sa tseachtain chomh 

maith leis an gclár ‘Parlaimint Mhaigh Eo’ a chraoltaí go seachtainiúil. Lean Mac 

Donnchadha air ina ról go dtí gur éirigh sé as sa bhliain 2011 (McNulty, 2011a). Níor 

ceapadh éinne in áit Mhic Dhonnchadha ó shin de dheasca ciorruithe. Bhain conspóid agus 

achrann leis seo ag an am ó tharla gur léirigh sé, dar le Ó hÉalaí (McNulty, 2011a) agus Mac 

Donnchadha (McNulty, 2011b), an fhaillí a bhí á déanamh ag Raidió na Gaeltachta i 

nGaeltacht Mhaigh Eo. 

Stáisiún raidió pobail, a bunaíodh i gCaisleán an Bharraigh sa bhliain 1995, is ea CRCfm. Is é 

pobal Chaisleán an Bharraigh agus an cheantair máguaird an spriocphobal atá ag CRCfm. 

Bunaithe ar chomhaireamh atá déanta ag Walsh agus Day (2018), craoltar dhá uair an chloig i 

nGaeilge sa tseachtain ar CRCfm – ‘Anonn is Anall’ le Mairtín Ó Maicín a chraoltar idir a 8 

agus 8:30 oíche Dé Domhnaigh agus déantar an clár sin a athchraoladh arís maidin Dé 

Sathairn idir 10:00 agus 10:30. Ó rinne Walsh agus Day a gcuid taighde siar in 2018, d’éirigh 

Máirtín Ó Maicín as an gclár ‘Anonn is Anall’ a chur i láthair, rud a fhágann nach bhfuil aon 

soláthar Gaeilge ar an stáisiún faoi láthair.  

Stáisiún raidió áitiúil agus tráchtála i Maigh Eo is ea Midwest Radio, atá lonnaithe i mBéal 

Átha hAmhnais. Tá fáil ar Midwest Radio fud fad an chontae. Bíonn mír Ghaeilge, 15 

nóiméad ar fad, á craoladh uair sa mhí ar an ‘Tommy Marren Show’ ar Midwest Radio. Is í 

an Dr Laoise Ní Dhúda, atá ina hOifigeach Pleanála Teanga in LPT Mhaigh Eo Thuaidh, a 

bhíonn mar aoi ar an gclár le Tommy Marren. Lena linn seo, déantar plé dátheangach ar 
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théama éigin ábhartha ag brath ar an tráth bliana atá i gceist (Marren, 2021). Bunaithe ar 

thaighde atá déanta ag Walsh agus Day (2018: 3), meastar go gcraolann Midwest Radio 3:15 

uair an chloig i nGaeilge sa tseachtain – ‘The Hot Hits Hour as Gaeilge’ a chraoltar ’chuile 

oíche Dé hAoine idir 10 agus 11; ‘Fleadh Cheoil’ a chraoltar Dé Domhnaigh idir 8:30 agus 

10 a chlog oíche Dé Domhnaigh; ‘Ceol agus Ealaíon’ a chraoltar idir a 10 agus a haon a 

chlog san oíche Dé Máirt. 

4.2.12 Pleanáil agus forbairt fhisiceach  

Is ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo mar údarás áitiúil a luíonn an fhreagracht maidir le 

pleanáil agus forbairt fhisiceach. Maidir le spásanna sonracha don Ghaeilge, feidhmíonn 

ionad Chonradh na Gaeilge ar Shráid Ellison mar ionad Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. 

Úsáidtear Ard-Mhúsaem na hÉireann: Saol na Tuaithe chun imeachtaí ócáideacha Gaeilge a 

eagrú chomh maith leis an Linenhall Arts Centre ar Shráid an Línéadaigh. 
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5 Caibidil 5: Fís agus Mór-aidhmeanna 
Ba mhaith le Gnó Mhaigh Eo, i gcomhpháirtíocht le muintir na háite agus le heagraíochtaí 

áitiúla, eolas agus úsáid laethúil na Gaeilge a chothú agus a mhéadú i gCaisleán an Bharraigh 

go céimnithe thar thréimhse 7 mbliana an phlean. Ina theannta sin, tá sé d’aidhm ag an bPlean 

Gaeilge seo seirbhísí Gaeilge, agus imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge, a chur chun cinn 

i gCaisleán an Bharraigh a ghabhfadh chun tairbhe don phróiseas pleanála teanga in LPT 

Mhaigh Eo Thuaidh, in LPT Mhaigh Eo Thiar agus i nGaeltacht Thuar Mhic Éadaigh. 

Cuirtear na mór-aidhmeanna thíos san áireamh freisin:   

• Feasacht mhuintir an bhaile mhóir a mhúscailt i dtaobh an Phlean Gaeilge seo agus i 

dtaodh an stádais mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta chomh maith leis na buntáistí agus 

na deiseanna a chur ar a súile dóibh. Chuige seo, tá sé d’aidhm ag an bplean seo go 

mbeadh an Ghaeilge ní b’fheiceálaí ar chomharthaíocht i gCaisleán an Bharraigh. 

• Pobal Chaisleán an Bharraigh, agus na pobail sna trí LPT Gaeltachta i Maigh Eo, a 

chur ar an eolas faoi na seirbhísí poiblí a chuirtear ar fáil i nGaeilge cheana féin; 

• Maítear i Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo (2019: 7) gur ‘mór an 

tionchar cultúrtha agus geilleagrach a imríonn an Ghaeltacht’ ar na bailte sin, fearacht 

Chaisleán an Bharraigh, ‘a dhéanann freastal uirthi’. Deirtear, chomh maith, go 

mbíonn tionchar suntasach ag na bailte sin ar an nGaeltacht féin. Dá bharr sin, aidhm 

eile de chuid an phlean seo ná cur chuige na meithle agus an chomhair a chothú idir 

an t-Oifigeach Pleanála Teanga i gCaisleán an Bharraigh agus a mhacasamhail i 

Maigh Thuaidh, i Maigh Eo Thiar agus i dTuar Mhic Éadaigh. Moltar go mbunófaí 

Coiste/Meitheal Pleanála Teanga i Maigh Eo chun an comhoibriú seo a chothú agus a 

chur chun cinn.  

• Gníomhaíochtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do dhaltaí an naíonra Tír 

na nÓg agus dá dtuismitheoirí. 

• Gníomhaíochtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do dhaltaí Scoil Raifteirí 

agus dá dtuismitheoirí chomh maith le daltaí agus tuismitheoirí na mbunscoileanna 

eile i gCaisleán an Bharraigh. 
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• Bearta a cheapadh a thacódh le húsáid na Gaeilge lasmuigh de chomhthéacs na 

Gaelscoile agus lasmuigh den chóras oideachais trí chéile. 

• Rogha tumoideachais Ghaeilge a bheith ar fáil ag leibhéal na meánscoile i gCaisleán 

an Bharraigh; 

• Club óige Gaeilge a bhunú do dhaltaí Scoil Raifteirí agus do dhaltaí bunscoile eile; 

• Club óige Gaeilge a bhunú do dhaltaí meánscoile; 

• Deiseanna foghlama agus úsáide Gaeilge a chur chun cinn do dhaoine fásta; 

• Tacaíocht a chur ar fáil do Ghnó Mhaigh Eo d’fhonn an earnáil ghnó ar an mbaile a 

spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn. 
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6 Caibidil 6: Modheolaíocht 

6.1 Réamhrá 

Sa chaibidil seo, leagfar amach an modh oibre is feiliúnaí chun an plean teanga seo a scríobh 

agus chun an taighde cuí a dhéanamh lena aghaidh. Sa chaoi is go bhféadfaí múnla Spolsky 

(2004) a chur i bhfeidhm agus tuiscint a fháil ar na cleachtais agus ar na creidimh teanga atá i 

réim i gCaisleán an Bharraigh, ní mór taighde a dhéanamh ar an staid reatha. Bunaithe ar 

thorthaí an taighde sin, beifear in ann bearta a cheapadh a dhéanfadh bainistiú ar na creidimh 

agus ar na cleachtais atá i réim sa cheantar feidhme. Tá céim an taighde fíorthábhachtach 

chun a chinntiú go bhfuil na bearta a leagfar amach sa phlean ag teacht le mianta an phobail i 

leith na Gaeilge chomh maith le próifíl agus riachtanais sochtheangeolaíochta an cheantair 

feidhme.  

An aidhm atá leis an taighde seo ná chun: 

(1) eolas staidrimh cainníochtúil a thiomsú chun léargas intomhaiste a fháil ar úsáid na 

Gaeilge agus cumas sa Ghaeilge i gCaisleán an Bharraigh. Cuireadh an t-eolas seo i 

láthair cheana féin i gCaibidil a ceathair, áit a bpléitear torthaí Dhaonáireamh 2016. 

Anuas air sin, scaipfear suirbhéanna ar ghrúpaí éagsúla i gCaisleán an Bharraigh chun 

eolas níos mionsonraithe a fháil ar úsáid agus ar chumas sa Ghaeilge ina measc: 

múinteoirí, daltaí meánscoile, lucht gnó, tuismitheoirí agus mar sin de. 

(2) faisnéis shóisialta shuibiachtúil a bhailiú ina leagtar béim ar dhearcthaí i leith na 

Gaeilge agus ina ndéanfaidh na rannpháirtithe moltaí maidir le todhchaí na Gaeilge sa 

cheantar feidhme. Úsáidfear grúpaí fócais, agus sraith agallamh aonair, chun an cineál 

seo eolais a bhailiú. 

Léiríonn an méid seo go bhfuil gné chainníochtúil – gona béim ar an tomhas uimhriúil 

staitistiúil – agus gné cháilíochtúil – gona béim ar dhearcthaí agus ar chreidimh phearsanta na 

rannpháirtithe – i gceist leis an taighde sa phleanáil teanga. Moltar modhanna measctha 

taighde i gcás na pleanála teanga ar mhaithe leis an bhfaisnéis chainníochtúil ón suirbhé, mar 

shampla, a phósadh leis an bhfaisnéis cháilíochtúil ó na grúpaí fócais agus ó na hagallaimh 

aonair (Ní Dhúda, 2014: 22). 
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6.2 Suirbhé 

Is bealach córasach é an suirbhé chun eolas a bhailiú ar ghrúpaí ar leith sa tsochaí agus ar na 

tréithe sóisialta a bhaineann leo, mar a deir Scott agus Marshall: 

Surveys can be used to provide descriptive statistics for national, regional, or local 

populations; to examine the clustering of social phenomena; to identify the social 

location and characteristics of subgroups for more intensive follow-up case-study 

research; and to analyse causal processes and test explanations (2009: 747). 

Trí bhíthin an tsuirbhé, bailítear eolas staidrimh cainníochtúil ag leibhéal logánta. Dírítear an 

suirbhé ar aicmí áirithe daoine sa cheantar feidhme ar mhaithe le léargas a fháil ar a 

gcleachtais teanga:  

• Cén líon daoine a bhfuil eolas acu ar an nGaeilge sa cheantar feidhme?  

• Cén leibhéal cumais atá acu sa teanga?  

• Cén áit a n-úsáidtear an teanga agus cé leis a n-úsáidtear í?  

Ar an gcaoi sin, úsáidtear an suirbhé chun taighde a dhéanamh ar ghrúpaí áirithe daoine: 

múinteoirí, tuismitheoirí, déagóirí, gníomhaithe teanga, daltaí scoile, oibrithe deonacha agus 

mar sin de. D’fhéadfaí an suirbhé a úsáid chun léargas a fháil ar na nósmhaireachtaí atá 

coitianta i measc na ngrúpaí éagsúla is ábhar don taighde: 

Surveys can collect information on individuals, roles, social groups such as 

households or families, organizations such as schools, workplaces, or companies. In 

most cases the information is provided by individuals, but the information collected 

may be about any social unit of interest, with larger and more complex units requiring 

multiple interviews to avoid the information limitations or bias of a single informant. 

Surveys are used to study poverty, social stratification, social mobility, political 

orientations and participation, work and employment, and virtually all the issues 

addressed by sociologists and other social scientists (Scott agus Marshall, 2009: 748). 

Bainfear úsáid as múnla de chuid ‘SurveyMonkey’ chun na suirbhéanna a leagan amach agus 

a chur ar fáil ar líne. Scaipfear suirbhéanna ar na grúpaí seo a leanas i gCaisleán an 

Bharraigh: 

• Suirbhé ginearálta a bheidh dírithe ar an mórphobal féachaint cén t-iompar teanga atá 

coitianta ina measc agus cé na moltaí atá acu i leith an phlean (fuarthas 410 freagra); 
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• Tuismitheoirí a bhfuil a gcuid gasúr ag freastal ar an Naíonra Tír na nÓg (fuarthas 11 

freagra); 

• Daltaí meánscoile (fuarthas 389 freagra); 

• Úinéirí gnólachtaí ar an mbaile (fuarthas 11 freagra). 

Ag eascairt as torthaí na suirbhéanna, is féidir grúpaí fócais a reáchtáil lá níos faide anonn ar 

mhaithe le taighde níos doimhne a dhéanamh ar chuid de na grúpaí atá aitheanta. 

6.3 Grúpaí fócais 

Is modh cáilíochtúil iad na grúpaí fócais ina ndéantar agallamh le grúpa daoine a bhfuil spéis 

acu san ábhar taighde. Teastaíonn ceathrar rannpháirtithe, ar a laghad, ach deir Bryman 

(2016: 506) gur idir seisear agus deichniúr rannpháirtithe a mholtar go hiondúil. An aidhm 

atá leis an ngrúpa fócais ná peirspictíochtaí pearsanta na rannpháirtithe a mhúscailt trí théama 

cinnte a phlé agus a spíonadh amach. Is é an taighdeoir a bhíonn i bhfeighil ar an ngrúpa 

fócais agus a stiúrann an plé. Ní mór don taighdeoir a chinntiú, chomh maith, go dtugtar 

cothrom na Féinne do na rannpháirtithe uile: 

[…] the moderator has to straddle two positions: allowing the discussion to flow 

freely and intervening to bring out especially salient issues, particularly when group 

participants do not do so (Bryman, 2016: 507). 

Is spéis leis an taighdeoir tuiscint a fháil ar an idirghníomhaíocht agus ar an idirphlé a 

fheictear á bhfeidhmiú i measc an ghrúpa, is é sin le rá cén chaoi a réitíonn na rannpháirtithe 

lena chéile agus an mbíonn siad ag sáraíocht ar a chéile, mar a deir Bryman: 

[…] the focus group has become a popular method for researchers examining the 

ways in which people in conjunction with one another interpret the general topics in 

which the researcher is interested (Bryman, 2016: 501).  

Bíonn sraith grúpaí fócais de dhíth i gcás na pleanála teanga chun léargas ionadaíoch a fháil 

ar thuairimí na bpáirtithe leasmhara éagsúla i gCaisleán an Bharraigh. Chuige sin, reáchtálfar 

grúpaí fócais leis na grúpaí seo a leanas: 

• Tuismitheoirí atá ag tógáil a gclainne le Gaeilge/go dátheangach; 

• Múinteoirí bunscoile agus meánscoile i gCaisleán an Bharraigh; 

• Daoine a bhfuil baint acu le Comhaltas Ceoltóirí Éireann i gCaisleán an Bharraigh; 
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• Úinéirí gnólachtaí ar an mbaile a chuireann an Ghaeilge chun cinn ina gcuid oibre. 

Reáchtálfar grúpa fócais le gach ceann de na grúpaí/líonraí sin chun na mianta atá acu i leith 

fhorbairt na Gaeilge ar an mbaile a thuiscint. Cinnteoidh an cur chuige comhpháirteach seo 

leis na heagraíochtaí agus na grúpaí go mbeidh pobal na Gaeilge féin rannpháirteach in 

ullmhú an Phlean Teanga.  

6.4 Agallaimh aonair 

Anuas ar an suirbhé agus ar na grúpaí fócais, beidh sé den riachtanas roinnt agallamh aonair 

leathstruchtúrtha a dhéanamh le daoine a bhfuil saineolas agus sainspéis acu san ábhar. Is é 

aidhm an agallaimh leathstruchtúrtha ná tuairimí agus dearcthaí pearsanta an rannpháirtí a 

mhúscailt (Bryman, 2008: 436). Baineann solúbthacht leis an gcineál seo agallaimh ar an 

ábhar nach leanann sé struchtúr docht daingean, rud a thugann saoirse don rannpháirtí 

tuairimí pearsanta a chur i láthair (Bryman, 2008: 438). 

I gcás phlean teanga Chaisleán an Bharraigh, roghnaítear na rannpháirtithe cuí trí straitéis ar a 

dtugtar sampláil na cloiche sneachta (‘snowball sampling’). Faoin modheolaíocht úd, déantar 

réamhtheagmháil le grúpa beag daoine a bhfuil baint acu le gluaiseacht na Gaeilge nó le cur 

chun cinn na Gaeilge, i gCaisleán an Bharraigh, leis an aidhm go bhféadfaidís tuilleadh 

agallaithe a mholadh ar ball. Mar a deir Bryman: 

The researcher makes initial contact with a small group of people who are relevant to 

the research topic and then uses these to establish contacts with others (Bryman, 2008: 

184).  

Ag eascairt as an bpróiseas sin, cuirfear agallaimh aonair ar na daoine seo a leanas: 

• Niamh De Búrca, Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo; 

• Áine Ní Chiaráin, Cathaoirleach ar Bhord Comhairleach Ghnó Mhaigh Eo; 

• Brídín Ní Cheallaigh, Stiúrthóir ar Thogra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge; 

• Stiofán Ó Móráin, Cathaoirleach Chonradh na Gaeilge, i gCaisleán an Bharraigh; 

• Colmán Ó Raghallaigh, Cathaoirleach ar Choiste Dúiche Mhaigh Eo; 

• Marian Uí Mháille, An Comhordaitheoir Forbartha Gaeilge, Comhairle Contae 

Mhaigh Eo; 



   

 

52 

 

• Pádraic Mac Eoin, An Comhordaitheoir Gaeilge, Na Mistéalaigh CLG, Caisleán an 

Bharraigh; 

De dheasca COVID-19 agus na srianta a bhaineann leis, déanfar cuid mhór de na hagallaimh 

agus de na grúpaí fócais go fíorúil trí earraíocht a bhaint as leithéidí Zoom nó Microsoft 

Teams. 

6.5 Anailís ar an mórshuirbhé 

D’fhreagair 410 duine an suirbhé ginearálta, líon suntasach i gcomhthéacs dhaonra Chaisleán 

an Bharraigh – beagáinín le cois 12,000 duine; is 1576 an figiúr inchurtha a bhí ann i gcás 

Chathair na Gaillimhe, mar shampla (Walsh et al., 2020). Bunaíodh na ceisteanna a cuireadh 

agus leagan amach an tsuirbhé cuid mhór ar a raibh in úsáid agus Plean Teanga Chathair na 

Gaillimhe á ullmhú (Walsh et al., 2020). 

Cuireadh 15 ceist faoi bhráid an phobail sa suirbhé ginearálta: 11 ceist ilrogha chomh maith 

le ceithre cheist oscailte. Is go dátheangach a cuireadh an suirbhé ar fáil agus is 

SurveyMonkey a úsáideadh agus an suirbhé á leagan amach agus á chur ar fáil ar líne.  

Rinneadh an suirbhé a phoibliú ar na meáin shóisialta go príomha, ach scaipeadh é freisin ar 

iarmhic léinn agus ar mhic léinn reatha de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge a 

bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, i dTuar Mhic Éadaigh agus i mBéal an Mhuirthead go háirithe. 

Bhí an suirbhé beo ar líne ar feadh deich seachtaine, ón 11 Márta go dtí an 19 Bealtaine 2021.  

6.5.1 Torthaí  

Fiosraíodh aois na rannpháirtithe sa chéad cheist; is 405 duine a d’fhreagair an cheist seo 

agus is sa rannóg idir 40–59 bliain d’aois a bhí tromlach na bhfreagróirí, sin 235 duine, 

58.02% den líon iomlán. Is idir 25 agus 39 blian a bhí 113 de na freagróirí, beagnach 28% 

den líon iomlán; bhí os cionn 10% acu (sin 42 acu) os cionn 60 bliain d’aois agus is idir 18 

agus 24 bliain a bhí an chuid eile (15 duine, 3.7%). 

De bharr gur fiosraíodh cúrsaí oideachais i suirbhéanna eile a scaipeadh, ní údar imní é go 

raibh an líon daoine idir 18 agus 24 bliana a d’fhreagair an suirbhé ginearálta beagán íseal.   
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Chomhlánaigh i bhfad níos mó ban ná fear an suirbhé – 286 bean, sin 70.44% den líon 

iomlán freagróirí, agus 120 fear, 29.56% den iomlán; ceathrar nár thug freagra ar an gceist 

seo. 

 

Tógadh tromlach na bhfreagróirí – 259 acu (63.79%) – i gContae Mhaigh Eo. Tógadh 42 acu 

(10.34%) i nGaeltachtaí Mhaigh Eo, agus tógadh líon beag eile i nGaeltachtaí eile taobh 

amuigh de Chontae Mhaigh Eo – 19 nduine, sin 4.68%. Tógadh 58 duine (14.29%) in 

áiteanna eile in Éirinn agus is 28 de na freagróirí (6.9%) a tógadh taobh amuigh d’Éirinn.  



   

 

54 

 

 

Nuair a fiosraíodh áit chónaithe na bhfreagróirí i láthair na huaire, thug 253 duine (62.3%) go 

raibh cónaí orthu i gCaisleáin an Bharraigh féin. Tá 22 duine (5.42%) ag cónaí i Limistéar 

Pleanála Teanga Mhaigh Eo Thuaidh agus 23 duine (5.67%) ag cónaí i Limistéar Pleanála 

Teanga Mhaigh Eo Thiar, chomh maith le seachtar (1.72%) ag cónaí i Limistéar Pleanála 

Teanga Dhúiche Sheoigheach/Thuar Mhic Éadaigh. Tá 69 duine (17%) i measc na 

bhfreagróirí ina gcónaí in áiteanna eile i Maigh Eo, agus tá 32 duine (7.88%) ag cónaí orthu 

taobh amuigh de Chontae Mhaigh Eo. Is 406 duine san iomlán a d’fhreagair an cheist seo. 

 

Fiosraítear faoi theanga bhaile na bhfreagróirí agus iad ag fás aníos i gceist a cúig. Níor 

fhreagair 19 nduine an cheist seo ach as an 391 a d’fhreagair, tugann líon fíorbheag daoine le 
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fios gurb í an Ghaeilge amháin a bhí mar theanga tí acu agus iad ag fás aníos, seachtar san 

iomlán, sin 1.79% den fhigiúr iomlán. Is Béarla amháin a bhí ag tromlach na bhfreagróirí 

agus iad ag fás aníos – 203 acu (54.7%). Deir 25 duine (6.39%) de na freagróirí gur mó 

Gaeilge ná Béarla a bhíodh in úsáid sa bhaile agus iad ag fás aníos agus is 132 duine 

(33.76%) a deir gur mó Béarla ná Gaeilge a bhíodh sa bhaile acu. Bhí teanga eile in úsáid sa 

bhaile ag trí dhuine dhéag (3.32%) de na freagróirí agus iad ag fás aníos. Níor fhreagair 19 

nduine an cheist seo.  

 

Is cúrsaí oideachais a phléitear i gceist a sé agus ceist an Ghaeloideachais go háirithe, ag an 

gcéad, an dara agus ag an tríú leibhéal. Fiosraítear faoi chúrsaí samhraidh sa Ghaeltacht sa 

cheist seo freisin. Níor fhreagair 23 duine an cheist seo, ach as an 387 a d’fhreagair, tugann 

100 acu (25.84%) le fios gur fhreastail siad ar bhunscoil lán-Ghaeilge. D’fhreastail beagnach 

49 (12.66%) de na freagróirí ar mheánscoil Ghaeilge agus thug beagnach 33 duine (8.53%) 

faoi chúrsaí trí mheán na Gaeilge ag an tríú leibhéal. 

Tugann 185 freagróir (46.8%) de na freagróirí le fios gur fhreastail siad ar chúrsa nó ar 

choláiste samhraidh Gaeilge. 
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Fiosraítear cumas Gaeilge na bhfreagróirí i gceist a seacht. Níor fhreagair 25 duine an cheist 

seo agus is 384 freagra san iomlán a fuarthas ar an gceist. Tugann os cionn 99 duine (25%) de 

na freagróirí le fios go bhfuil Gaeilge líofa acu agus 132 eile (34.38%) eile go bhfuil Gaeilge 

mhaith acu. Is 135 duine (35.16%) a deir go bhfuil siad ar bheagán Gaeilge agus deir 21 

duine (5.4759%) nach bhfuil aon Ghaeilge in aon chor acu.  

Déantar tuilleadh fiosraithe ar scileanna Gaeilge na bhfreagróirí i gceist a hocht, áit a 

bpléitear na ceithre phríomhscil teanga – Labhairt, Tuiscint, Léamh agus Scríobh. Níor thug 

26 duine freagra ar an gceist seo, agus is 384 duine san iomlán a d’fhreagair. Tá na scileanna 

tuisceana agus léitheoireachta chun tosaigh sna freagraí ar an gceist, agus deir beagnach 60% 

den iomlán (223 duine) go bhfuil tuiscint an-mhaith nó maith acu ar an nGaeilge. Deir 213 
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duine (55.76%) go bhfuil a gcuid scileanna léitheoireachta an-mhaith nó go maith. Is 184 

duine (48.05%) a mhaíonn go bhfuil a gcuid scileanna labhartha an-mhaith nó go maith, agus 

deir 161 duine (41.92%) go bhfuil scileanna an-mhaith nó maithe acu i scríobh na Gaeilge. 

  

I gceist a naoi, pléitear minicíocht úsáide na Gaeilge agus na háiteanna is mó a labhraítear an 

teanga iontu. Tugtar cúig rogha chun an cheist seo a fhreagairt: ‘i gcónaí’, ‘go minic’, ‘anois 

is arís’, ‘riamh’ agus ‘ní bhaineann’. Is 12 áit ar leith a luaitear: sa bhaile; sa chóras 

oideachais; ag an obair; sa chomharsanacht; le cairde; ar líne; i siopaí agus gnólachtaí; ag 

imeachtaí spóirt; ag imeachtaí sóisialta; seirbhísí áitiúla; seirbhísí sláinte; seirbhísí eaglasta. 

383 duine san iomlán a d’fhreagair an cheist seo. 

Ní úsáideann ach 15 de na freagróirí (3.92%) an Ghaeilge sa bhaile i gcónaí, cé go ndeir 100 

duine eile (26.11%) go n-úsáideann siad an Ghaeilge go minic sa chomhthéacs seo. 85 duine 

(22.19%) a deir nach n-úsáideann siad an Ghaeilge riamh sa bhaile. 

Úsáideann 50 freagróir (13.4%) an Ghaeilge sa chóras oideachais i gcónaí agus 76 acu 

(20.38%) a deir go n-úsáideann siad go minic í. Ag tabhairt san áireamh an líon réasúnta beag 

daoine sa réimse aoise 18–24 bliana a d’fhreagair an suirbhé, is figiúirí suntasacha iad seo. 

Maíonn 44 duine (11.67%) go n-úsáideann siad an Ghaeilge ag an obair i gcónaí, agus 60 

duine (15.92%) a deir go n-úsáideann siad an Ghaeilge go minic sa suíomh oibre. 

Dúirt os cionn leath na ndaoine a d’fhreagair (199; 52.51%) nár úsaid siad an Ghaeilge riamh 

sa chomharsanacht, agus ní deir ach cúigear (1.32%) go n-úsáideann siadsan an Ghaeilge sa 

chomhthéacs seo. 
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Tá líon na n-úsáideoirí Gaeilge níos ísle fós i siopaí agus gnólachtaí. Is beirt amháin (0.53%) 

a deir go n-úsáideann siad an Ghaeilge sa chomhthéacs seo, agus 243 (64.12%) a deir nach n-

úsáideann siad an Ghaeilge riamh i siopaí ná i ngnólachtaí. Tá na figiúirí le haghaidh 

imeachtaí spóirt agus le haghiadh imeachtaí sóisialta an-chosúil leis seo: beirt arís a deir go n-

úsáideann siad an Ghaeilge i gcónaí ag imeachtaí spóirt agus 242 duine a deir nach n-

úsáideann siad an Ghaeilge riamh sa chomhthéacs seo. Triúr a thugann le fios go mbíonn an 

Ghaeilge in úsáid i gcónaí acu ag imeachtaí sóisialta, cé go ndeir 30 eile (7.89%) go n-

úsáideann siad an Ghaeilge go minic sa chomhthéacs seo. Is 205 (53.95%) duine an líon a 

deir nach n-úsáideann siad an Ghaeilge riamh ag imeachtaí sóisialta. 

I gcás na seirbhísí a fhiosraítear sa cheist seo, maíonn 326 duine (86.02%) nach n-úsáideann 

siad an Ghaeilge riamh agus iad ag plé leis na seirbhísí sláinte; 275 duine (72.37%) an figiúr 

sa rannóg seo i gcás seirbhísí áitiúla eile, agus 176 (46.81%) duine a deir nach n-úsaideann 

siad an Ghaeilge riamh ag seirbhísí eaglasta. Is beirt, beirt agus triúr faoi seach a deir go n-

úsáideann siad an Ghaeilge i gcónaí leis na seirbhísí sláinte, leis na seirbhísí áitiúla agus ag 

seirbhísí eaglasta. 
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I gceist a deich, tugtar sraith ráiteas (sé cinn acu) agus fiafraítear de na rannpháirtithe an 

aontaíonn nó nach n-aontaíonn siad leo; scála Likert atá in úsáid anseo, agus is 353 duine a 

d’fhreagair an cheist. 

Aontaíonn 156 duine (44.44%) go láidir agus aontaíonn 122 eile (34.76%) gur cheart níos mó 

comharthaí dátheangacha a bheith i gCaisleán an Bharraigh; ní easaontaíonn ach deichniúr 

(2.85%) leis seo agus cúigear eile a easaontaíonn go láidir leis an ráiteas. 

Níl ann ach deichniúr (2.85%) a aontaíonn go láidir gur cur amú ama é an Ghaeilge a chur 

chun cinn i gCaisleán an Bharraigh. Easaontaíonn 193 duine (54.99%) go láidir leis seo, agus 

95 eile (27.07%) a easaontaíonn leis. 

Os cionn 80% (283 duine) de na freagróirí a aontaíonn, nó a aontaíonn go láidir, gur chóir go 

mbeadh níos mó seirbhísí Gaeilge ar fáil i gCaisleán an Bharraigh, agus nuair a fhiafraítear 

arbh fhearr tacú le seirbhísí sa Ghaeltacht féin seachas i gCaisleán an Bharraigh, is os cionn 

70% (291 duine) de na freagróirí a easaontaíonn nó a easaontaíonn go láidir leis seo. 

Tugtar an-tacaíocht don ráiteas gur cheart go mbeadh níos mó deiseanna ann an Ghaeilge a 

fhoghlaim i gCaisleán an Bharraigh; os cionn 83% (291 duine) de na freagróirí a thacaíonn 

leis seo, agus deir beagnach 75% (263 duine) de na freagróirí gur mhaith leo dá mbeadh ní ba 

mhó imeachtaí sóisialta á reáchtáil i nGaeilge i gCaisleán an Bharraigh. 
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6.5.2 Ceisteanna oscailte  

Cuireadh roinnt ceisteanna oscailte sa suirbhé le deis a thabhairt do na freagróirí a dtuairimí a 

roinnt linn agus chun tuiscint ní b’fhearr a fháil ar na tosaíochtaí atá ag an bpobal maidir leis 

an nGaeilge. Tá na pointí is tábhachtaí a ndearnadh suntas dóibh sna ceisteanna oscailte pléite 

thíos. Tugtar sleachta thíos mar a bhí siad sa suirbhé agus níor ceartaíodh aon bhotúin chló ná 

litrithe sa Ghaeilge ná sa Bhéarla.  
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Fiosraítear i gceist a haon déag faoi choincheap an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, agus tuiscint 

na bhfreagróirí ar a bhfuil i gceist leis. Níor fhreagrair 163 duine an cheist seo; rud a léiríonn, 

b’fhéidir, nach bhfuil tuiscint an-soiléir ag na freagróirí ar an gcoincheap seo. 247 duine san 

iomlán a d’fhreagair an cheist, agus fiú ina measc siúd, tá c.60 duine a admhaíonn nach 

dtuigeann siad an coincheap. Is léir freisin ó roinnt de na freagraí eile a thugtar ar an gceist 

nach bhfuil tuiscint iomlán ag go leor daoine ar choincheap na Limistéar Pleanála Teanga 

agus na mBailte Seirbhíse Gaeltachta. Is tearc, go deimhin, sa suirbhé trí chéile na tagairtí do 

na ceantair Ghaeltachta féin nó don chaoi a bhféadfaí Caisleán an Bharraigh freastal ar na 

pobail seo. 

I gceist a dó dhéag fiafraítear go sonrach de na rannpháirtithe an bhfuil aon mholtaí acu faoin 

gcaoi a bhféadfaí freastal níos fearr a dhéanamh ar an bpobal Gaeltachta i gCaisleán an 

Bharraigh. Is 200 freagra a fuarthas ar an gceist seo, cé go ndeir 30 duine acu siúd nach bhfuil 

aon mholtaí acu. Baineann go leor de na freagraí le pobal Chaisleán an Bharraigh féin 

seachas leis na pobail Ghaeltachta a bhfuil Caisleán an Bharraigh ag freastal orthu. Tá cúrsaí 

oideachais lárnach sna moltaí, agus thart ar 30 duine a luann meánscoil 

Ghaeilge/Gaelcholáiste a chur ar fáil i gCaisleán an Bharraigh agus freagra á thábhairt acu ar 

an gcéis seo. Luaitear cúrsaí oideachais in 25 fhreagra eile freisin, agus cé go bhfuil an t-aos 

óg lárnach sna moltaí siúd, tá an t-aosoideachais luaite go minic freisin, chomh maith le 

ranganna eile – ranganna spóirt, cócaireachta etc – a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá 

sampla ionadaíoch de na moltaí áirithe seo thíos4: 

Ranganna Gaeilge don té a bhfuil siad uathu agus seisiúin cheoil/damhsa/drámaíocht 

etc don phobal i gcoitinne. 

By providing more opportunities to parents to learn and improve their Irish 

particularly online as many parents cannot attend due to childcare in the evenings. 

Maybe have a Foroige like group for teenagers to chat in Irish. At the minute it is 

‘uncool’ and for kids who leave Scoil Raifteirí and attend local secondary schools, 

they tend to lose the language and by Leaving Cert level they are in the same ability 

group as everyone else in their year, they have no great advantage as they haven’t 

used the language in 6 years. 

We need to provide afterschool activities for the children in Irish, dance, music, arts, 

crafts, sports, games club, Lego clubs, kids cookery classes all through medium of 

 
4 Níor dearnadh aon eagarthóireacht ná ceartúcháin ar na sleachta seo.  Tá siad curtha ar fáil anseo mar a fuarthas iad. 
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Irish. My eldest, 10-year-old in rang 4, Scoil Raifteiri, is attending a weekly Irish club 

through zoom, run through Conradh na Gaeilge, she absolutely loves it but wasn't 

well known about. The school could play a role in providing afterschool clubs, badly 

needed. 

Níos mó áiteanna do pháistí an Ghaeilge a úsáid – spórt drámaí, ceol, coláiste 

samhraidh, imeachtaí le Gaeilge. Níl aon áit ar an mbaile chun é a úsáid taobh 

amuaigh den scoil. 

Irish revision courses at Easter and summer, bilingual GAA coaching. 

Make it easier to learn and understand for older age groups not attending school. 

There should be more free support for children and adults in learning the Irish 

language. There should also be more regular opportunities to exercise and practice the 

language. The programmes should also be set up for different groups which can be 

based around other themes outside learning the language (e.g., built around themes of 

arts, sports, age groups, crafts, hobbies, etc.). 

Luann thart ar scór freagróir cúrsaí comharthaíochta sa bhaile mór mar bhealach leis an 

nGaeilge a chur chun cinn i gCaisleán an Bharraigh, agus os cionn scór eile a luann seirbhísí 

(na Comhairle Contae, na Ranna Rialtais etc) a chur ar fáil i nGaeilge. 

Mar a luadh thuas, is beag tagairt a dhéantar don Ghaeltacht féin sna freagraí, léiriú ar an 

easpa tuisceana faoi choincheap an Bhaile Seirbhíse a pléadh thuas. Molann duine amháin 

gur cheart míniú a thabhairt ar an gcoincheap féin – ‘Promoting that it’s a Gaeltacht Service 

town and what that is would help’. I measc na moltaí eile a dhéantar, tá: 

Oifig Gaeltachta i lár an bhaile. Nó áit do na pobail Ghaeltachta agus do Ghaeilgeoirí 

agus daoine ar mhaith leo an Ghaeilge a labhairt. 

It could serve it better by serving the whole community better, not just the Gaeltacht: 

Improved health services, better public transport, improved childcare, better social 

services. 

Grúpaí ó Chaisleán an Bharraigh freastal go dtí an Ghaeltacht chun teanga agus cultúr 

a fhoghlaim. 

Distribute services and employment from the town to Gaeltacht regions in west Mayo. 

Post Covid school twinning with existing Gaeltacht schools. 

A specific Gaeltacht Day shopping trip to Castlebar offering discounts and 

competitions for use of the Irish language on that day weekly similar to Woodies OAP 

evenings. 
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To connect the children of Scoil Raifteirí with people in the community who have a 

passion for the language or who have come from a Gaeltacht so that they feel there is 

more to Gaeilge than in the education system. 

Ceangail éigin a dhéanamh le Caisleán an.Bharraigh agus na Gaeltachtaí i gContae 

Mhaigh Eo. Ní dóigh liom gur dtuigeann mórán duine go bhfuil Gaeltacht ach cúpla 

nóiméad amuigh an bóthair, ba chóir dúinn na canúintí agas na Gaeltachtaí i Maigh 

Eo a chaomhnú chomh maith leis an teanga a chur chun cinn i gCaisleán an 

Bharraigh. 

Luann beirt fhreagróirí Raidió na Gaeltachta agus athoscailt oifig an stáisiúin i gCaisleán an 

Bharraigh. I measc na moltaí eile a dhéantar tá cur le líon na n-imeachtaí sóisialta Gaeilge a 

bhíonn ar siúl sa bhaile, imeachtaí do theaghlaigh go háirithe. 

Fiafraítear de na rannpháirtithe ar mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid gach lá i gceist a trí 

déag agus leantar an cheist seo le ceist oscailte eile i gceist a ceathair déag: ‘Má d’fhreagair 

tú “Ba mhaith go mór” nó “Ba mhaith”’ thuas, céard a chabhródh leat chun níos mó Gaeilge a 

úsáid gach lá?’ 

D’fhreagair 338 duine ceist a trí déag, agus deir os cionn 60% acu (203 duine) gur mhaith leo 

go mór níos mó Gaeilge a úsáid gach lá agus beagnach 25% eile (84) a deir gur mhaith leo 

sin a dhéanamh. 8.58% (29 duine) a deir nach raibh tuairim láidir acu faoi, agus 3.25% (11 

duine) a deir nár mhaith leo an Ghaeilge a úsaid, nó nár mhaith leo an Ghaeilge a úsáid ar 

chor ar bith. 

 

Sa cheist oscailte (ceist a ceathair déag) a leanann, ar fhreagair 218 duine í, is cúrsaí 

gnó/seirbhísí agus cúrsaí oideachais atá chun cinn. Luaitear comharthaíocht Ghaeilge go 



   

 

64 

 

minic sna freagraí ar an gceist seo chomh maith le leideanna a thabharfadh le fios do dhaoine 

go bhfuil seirbhísí Gaeilge ar fáil i siopaí, bialanna etc:  

Try to have shops, services, clubs and areas where social interactions take place have 

a person who speaks Irish present and use the language – anyone who can converse 

who would more open to responding in the same language spoken to them if able. 

Shop assistants embracing the Irish language or having one day a month / week when 

everyone tried to speak Irish. 

Níos mó seirbhísí a bheith ar fáil i nGaeilge. níos mó imeachtaí ar siúl agus ba cheart 

go mbeadh an Ghaeilge i bhfad níos feiceálaí sna meáin agus go poiblí. 

If local websites had Irish versions like international website would have where you 

click a button to translate the text on the website into Irish. If local employers and 

employees in trade and other business/commercial settings had a way of indicating 

that they are happy to deal with customers through the medium of Irish, I think those 

that have any interest in the language would be interested in using a few words 

throughout the day; a recognised identifier for confident Irish speakers so that they 

could help engage those that want to speak but may be too weak to initiate 

conversation themselves. 

Má tá 'cead' agat do ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge nó bheith ar an eolas go bhfuil 

fáilte roimh an Ghaeilge. 

Shops, Banks, Hairdresser that have a cúpla focal so that people can use that they 

have.  

Services/people/businesses with Irish to make it known that they do so that one could 

engage in Irish with them. 

If I knew there was a concentrated effort from all services to encourage the practice 

use of the language in simple activities e.g. asking for a stamp, asking for directions 

within a building – where is the dental records office etc. 

Dá mbeadh seirbhísí le fáil trí mheán na Gaeilge. Ní amhlaidh atá an scéal faoi láthair 

go mórmhór i measc lucht ghnó agus seirbhísí stáit. 

Níos mó fógraí sna siopaí as Gaeilge, agus dá mbeadh Gaeilgeoir ag obair in áit/ionad 

b'fhéidir suaitheantas nó rud mar sin orthú ag rá go bhfuil Gaeilge acu. Bheadh siad in 

ann caint as Gaeilge le daoine. 

General products should have Irish names or labels (e.g. a small sticker on a box of 

milk indicating bainne, or leinne on a shirt, etc.). 

Maidir le cúrsaí oideachais, luaitear arís an gá atá le meánscoil Ghaeilge sa bhaile. Luaitear 

chomh maith ranganna do dhaoine fásta, agus don teaghlach: 
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The opportunity to attend some basic classes... maybe a family approach rather than 

individual. This might encourage the opportunity to use and consolidate the use of 

Irish in the house. 

 

Ciorcal Comhrá – for all levels. Fun family activities through Irish 

(walks/barbeque/quizzes). 

Ar na rudaí eile a luaitear a chabhródh leis na freagróirí níos mó Gaeilge a úsáid go laethúil, 

tá imeachtaí sóisialta agus cultúrtha, ach is mó i bhfad an bhéim a chuirtear ar chúrsaí gnó, ar 

sheirbhísí agus ar chúrsaí oideachais sna freagraí ar an gceist seo. 

Sa cheist deiridh, ceist a cúig déag, fiosraítear tuairimí na rannpháirtithe faoi na nithe is 

tábhachtaí ba cheart a chur sa phlean teanga as seo go ceann seacht mbliana. Is 226 duine a 

d’fhreagair an cheist seo, agus as an líon sin luann os cionn 80 duine cúrsaí oideachais, ag 

gach leibhéal agus de gach saghas, ach bhí béim láidir ar mheánscoil Ghaeilge i gCaisleán an 

Bharraigh sna freagraí: 

Making Irish relevant through the education system, too much emphasis on poems 

and novels that are not interesting to the young people. 

Make Irish fun to learn, use curiosity to attract people, be inclusive not exclusive. 

Help children by organising fun activities with sprinkles of the Irish language to help 

them practise outside school. Revamp secondary school Irish so it is fun not forced. 

Develop pride in language and culture. 

An all-Irish secondary school and continued investment in Gaelscoil Raifteirí.  

Meanscoil lan-Ghaelach. Activities for young people trí Ghaeilge. 

Gaelcolaiste i Caisleán an Bharraigh.  

A Gaelcholáiste in the town.  

Gaelcholáiste a bhunú (braitheann todhchaí na Gaeilge, sa chontae agus sa tír, ar 

Ghaeloideas éifeachtach agus suntasach). -Imeachtaí agus féilí móra Gaeilge. 

Imeachtaí cearta, níl aon maitheas le "tokenism" don Ghaeilge. 

Cuirtear béim freisin ar an nGaeilge labhartha sna freagraí, agus suas le 60 duine a luann 

deiseanna labhartha Gaeilge, ranganna comhrá nó imeachtaí sóisialta ina bhféadfaí an 

Ghaeilge a labhairt agus a chleachtadh: 

Oral use of language.  

Social use of Irish.  

Gaeilge labhartha agus daoine ag usaid Gaeilge.  
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Get people speaking a little. Small informal comhrá opportunities.  

Níl mórán saineolas agam ar an topaic sin ach is dócha gur "beatha an teanga é a 

labhairt" agus smaoinigh ar conas is féidir libh an sprioc a thabairt do dhaoine chun an 

Gaeilge a úsáid? Níl na freagraí agam faoi láthair ach déanfaidh mé mo dhícheall an 

teanga a chur chun cinn le mo pháistí sa bhaile. Is deas an rud go bhfuil Gaeilge mar 

ábhar scoile do gach dalta. 

To just start speaking the language.  

Getting people to interact with it more.  

Spoken word and more fun through Irish.  

Deiseanna leis an teanga a fhoghlaim agus a úsáid. 

An Teanga Labhartha.  

 

Léiríonn an néal focal thuas an bhéim a bhí ar labhairt na Gaeilge, ar chúrsaí oideachais, agus 

ar Ghaelcholáiste sna freagraí a fuarthas ar cheist a cúig déag. 

Tríd is tríd léirítear sa suirbhé ginearálta go bhfuil tromlach mór na ndaoine a thug faoin 

suirbhé báúil leis an nGaeilge. Tá fonn ar go leor acu cur lena n-inniúlacht féin sa teanga, tá 

suim acu an Ghaeilge a chur chun cinn i measc a gcuid gasúr agus sa chóras oideachais i 

gCaisleán an Bharraigh, chomh maith le breis deiseanna a bheith acu an Ghaeilge a 

chleachtadh. Ba mhaith leo go mbeadh an teanga ní b’fheiceálaí sa bhaile mór, agus cé nach 

léir i gcónaí tuiscint iomlán ar choincheapa pleanála teanga ná ar a bhfuil i gceist le Baile 

Seirbhíse Gaeltachta, tá báúlacht le muintir na Gaeltachta maidir le seirbhísí agus cearta 

teanga léirithe anseo is ansiúd i bhfreagraí na rannpháirtithe chomh maith. 
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7 Caibidil 7: Pobal, Cultúr agus Spórt 

7.1 Réamhrá 

Sa chaibidil seo, déanfar plé ar an iliomad cumann pobail, cultúir agus spóirt atá gníomhach i 

gCaisleán an Bharraigh faoi láthair: Craobh an Phiarsaigh, Togra Mhaigh Eo, Linenhall Arts 

Centre, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, na Mistéalaigh CLG agus mar sin de. Leagfar amach cé 

na himeachtaí a eagraítear faoi láthair chomh maith leis an mbaint atá ag an nGaeilge leis na 

himeachtaí céanna. Is í an tuairim atá ag Máirtín Ó Maicín, ball de Chonradh na Gaeilge i 

mBall Álainn, ná gur cheart an Ghaeilge a fhí isteach i go leor imeachtaí éagsúla i gCaisleán 

an Bharraigh agus in imeachtaí Béarla go háirithe, bíodh sin i réimse an spóirt, an chultúir nó 

i réimse na tráchtála. Ar an gcaoi sin, is féidir an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhealach an-

chaolchúiseach trí chomharthaíocht Ghaeilge a úsáid ionas ‘go mbeadh an teanga le feiceáil 

agus le cloisteáil i ngan fhios,’ a deir sé (Ó Maicín, 2021). Chuige seo, sonraíonn Colmán Ó 

Raghallaigh, atá ina chathaoirleach ar Choiste Dúiche Mhaigh Eo, go bhfuil buntáiste as 

cuimse ag Caisleán an Bharraigh, le hais bailte móra eile, sa mhéid is go bhfuil triúr 

Oifigeach Gaeilge fostaithe go lán-aimseartha ann, is iad sin: Niamh De Búrca (Gnó Mhaigh 

Eo), Brídín Ní Cheallaigh (Togra Mhaigh Eo) agus Marian Uí Mháille (Comhairle Contae 

Mhaigh Eo). Ceapann Áine Ní Chiaráin, atá ina cathaoirleach ar Bhord Stiúrtha Ghnó 

Mhaigh Eo, gur cheart go mbeadh an plean teanga ag tacú le hobair éachtach an triúir sin: 

Is baile neamhghnáthach é Caisleán an Bharraigh sa mhéid is go bhfuil Conradh na 

Gaeilge an-ghníomhach ann le bliantaí fada, tá Togra Mhaigh Eo ar siúl ann le 

bliantaí fada agus tá Gnó Mhaigh Eo ann le bliantaí fada. Tá Oifigeach Gaeilge ag an 

gComhairle Contae. Agus ní féidir le gach baile contae eile é sin a rá. Ba mhaith liom 

go mbeadh an plean teanga ag tacú leis na heagraíochtaí seanbhunaithe sin agus ag 

cur leo an t-am ar fad (Ní Chiaráin, 2021). 

7.2 Conradh na Gaeilge: Craobh an Phiarsaigh 

Le linn do Chathal Ó Feinneadha a bheith ina uachtarán ar Chonradh na Gaeilge (1965–

1968), cuireadh tús le scéim timireachta. Chuir Ó Feinneadha isteach ar mhaoiniú rialtais in 

1965 chun an scéim timireachta a chur ar bun leis an aidhm go neartófaí an Conradh ar fud na 

tíre trí chraobhacha nua a bhunú agus trí dhaoine óga a mhealladh isteach san eagraíocht 

(Mac Aonghusa, 1993: 338–339). Sa bhliain 1967, fostaíodh Seán Ó Héalaí, as Poll Raithní 

ar leithinis an Chorráin ó dhúchas dó, mar Thimire agus Co. Mhaigh Eo faoina chúram aige. 

Deir Úna Ní Ghabhláin (2018: 2) gur thosaigh sé láithreach ag bunú craobhacha ar fud an 
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chontae: Cathair na Mart, Béal Átha na Muice, Béal an Átha, Clár Chlainne Mhuiris, Béal 

Átha hAmhnais, Ceathrú Thaidhg, Béal an Mhuirthead, Acaill, Cill Mobhí agus Baile an 

Róba. Ina theannta sin, bhíodh seanchraobh den Chonradh – Craobh an Phiarsaigh – 

gníomhach i gCaisleán an Bharraigh ar feadh na mblianta. Ba chraobh í sin, áfach, a bhí 

imithe i léig go dtí gur chuir Ó Héalaí dé na beatha inti arís in 1967. Bhí Craobh an 

Phiarsaigh gníomhach i go leor réimsí éagsúla ó shin i leith, agus ina measc sin, bhí 

comórtais Ghlór na nGael agus comórtais éagsúla drámaíochta chomh maith leis an 

bhfeachtas chun Scoil Raifteirí a bhunú (féach Ní Ghabhláin, 2018). Ina fhianaise seo ar fad, 

maíonn Prionsias Mac Aonghusa (1993: 343) go ndearna Seán Ó Héalaí ‘saothar mór i Maigh 

Eo.’  

Is é Stiofán Ó Móráin atá ina chathaoirleach ar Chraobh an Phiarsaigh faoi láthair. Ag obair 

in éineacht leis, tá Seán Ó Cionfhaola, atá ina rúnaí ar an gcraobh. Deir Stiofán Ó Móráin 

(2021) go mbíonn cur chuige na meithle agus an chomhair go mór i gceist i measc na 

gcraobhacha i mbailte eile i Maigh Eo: Cathair na Mart, Béal an Átha, Baile an Róba agus 

Clár Chlainne Mhuiris. Ceapann sé go bhféadfadh Plean Gaeilge Chaisleán an Bharraigh an 

comhoibriú sin a neartú tuilleadh ó tharla go mbeadh na bailte eile sin in ann a bheith 

páirteach sna himeachtaí éagsúla Gaeilge a eagrófar i gCaisleán an Bharraigh mar chuid den 

phróiseas foirmeálta pleanála teanga a bheidh á fheidhmiú ann.  

In éineacht le Craobh an Phiarsaigh, bíonn Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge 

ag plé le cúrsaí teanga ní hamháin i gCaisleán an Bharraigh ach i gCo. Mhaigh Eo trí chéile. 

Bíonn Craobh an Phiarsaigh agus an Togra ag obair as lámh a chéile ar thionscnaimh eile 

teanga agus chultúrtha. 

7.3 Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge  

Is é Colmán Ó Raghallaigh atá ina chathaoirleach ar Choiste Dúiche Mhaigh Eo de chuid 

Chonradh na Gaeilge. Ba é an Coiste Dúiche a bhunaigh Togra Mhaigh Eo siar sa bhliain 

2002. An aidhm atá leis an Togra ná obair an Chonartha ar fud chontae Mhaigh Eo a 

chomhordú. Chuige sin, eagraítear ranganna agus ciorcail chomhrá chun an Ghaeilge a chur 

chun cinn ar fud an chontae. Is í Brídín Ní Cheallaigh atá ina stiúrthóir ar an Togra. 
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Faigheann an Togra maoiniú ó Fhoras na Gaeilge faoin Scéim Pobal Gaeilge.5 Is iomaí ócáid 

a eagraítear ’chuile bhliain, i gcomhar le Craobh an Phiarsaigh: 

Reáchtáiltear Seimineár Gaeilge i mí na Bealtaine ’chuile bhliain ag a dtagann painéal 

cainteoirí le chéile, i gcomhair seisiún lae, chun gné éigin de litríocht Mhaigh Eo a phlé. Sa 

bhliain 2017, cuir i gcás, ba é an téama a ndearnadh cíoradh air ná Gnéithe de Shaol na 

Gaeilge i gCo. Mhaigh Eo. Ba iad Colmán Ó Raghallaigh, Fiachra Mac Gabhann, Treasa Ní 

Ghearraigh agus Uinsíonn Mac Craith a thug spéiceanna uathu an lá sin. Bhí Nollaig Ó 

Muraíle agus Gearóid Denvir i láthair blianta eile (Ní Cheallaigh, 2021; Ó Móráin, 2021).   

Ina theannta sin, eagraítear Léacht Ghaeilge san fhómhar ’chuile bhliain. Ag an ócáid seo, 

bronntar gradam, Gradam an Phiarsaigh, ar dhuine mór le rá i saol na Gaeilge. Is gradam é 

seo a bronnadh ar Áine Ní Chiaráin, ar Nollaig Ó Muraíle agus ar an Athair Micheál Mac 

Gréil le blianta beaga anuas chomh maith le Joe Steve Ó Neachtain, Máirtín Tom Sheáinín, 

Pádraig Ó Céidigh agus Nuala Ní Dhomhnaill. Ag an ócáid seo, labhraíonn an té a mbronnfar 

an gradam air/uirthu ar a s(h)aol agus ar a s(h)aothar i réimse na Gaeilge. Éiríonn thar barr 

leis an imeacht seo, dar le Stiofán Ó Móráin (2021), ó tharla go bhféadfadh suas is anuas le 

céad fiche duine a bheith i láthair. 

Cuirtear bróisiúr i dtoll a chéile do Sheachtain na Gaeilge ’chuile bhliain ina leagtar amach 

cé na himeachtaí a eagraíonn na craobhacha éagsúla sa chontae. Bíonn seoladh oifigiúil ann 

chomh maith chun aird a tharraingt ar na himeachtaí éagsúla; ba é Liamy McNally, cuir i 

gcás, a sheol clár imeachtaí 2019 in Óstán an TF. Chomh fada agus a bhaineann le Caisleán 

an Bharraigh, eagraíonn Coiste na dTuismitheoirí i Scoil Raifteirí Maidin Ghaeilge i gcaifé 

an Línéadaigh. Eagraítear Tráth na gCeist do na daltaí meánscoile, a bhíonn ar siúl sa halla i 

Meánscoil Naomh Iosaef go hiondúil, chomh maith le Lá Spraoi Teaghlaigh a bhí ar siúl i 

Halla Macalla, taobh le Loch Lannagh, in 2019, mar shampla. Mar chuid den lá teaghlaigh 

sin, eagraítear seisiúin cheoil, amhránaíochta agus scéalaíochta chomh maith le ceardlann 

damhsa ar an sean-nós. Is iad Brídín Ní Cheallaigh agus Marian Uí Mháille a eagraíonn an t-

imeacht seo in éineacht (Ní Cheallaigh, 2021; Uí Mháille, 2021). Bíonn cleachtadh cainte ar 

siúl, chomh maith, do lucht na hArdteistiméireachta agus iad ag fáil faoi réir don scrúdú béil 

(Ní Cheallaigh, 2021; Ó Móráin, 2021). Is é Seán Ó Cionfhaola a luaitear go príomha leis an 

 
5 Tuilleadh eolais ar fáil anseo: https://www.forasnagaeilge.ie/sceim-pobal-gaeilge-2016-2020/. 

https://www.forasnagaeilge.ie/sceim-pobal-gaeilge-2016-2020/
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obair a dhéantar sna meánscoileanna: an Tráth na gCeist, an óráidíocht phoiblí agus an 

cleachtadh cainte (Sweeney, 2021; Guilfoyle, 2021). 

Bíonn Scéim na gCampaí Samhraidh ag Foras na Gaeilge agus cuireann Ní Cheallaigh 

isteach ar an maoiniú sin. Má éiríonn léi, reáchtáiltear Campa Samhraidh i gCaisleán an 

Bharraigh, agus i mbailte eile sa chontae, ar feadh achar seachtaine sa samhradh. Bíonn an 

Campa Samhraidh i gCaisleán an Bharraigh ar siúl i Scoil Raifteirí go hiondúil (Ní 

Cheallaigh, 2021). 

Ócáid eile a eagraítear do pháistí bunscoile i gCaisleán an Bharraigh ná Fleá na nÓg. 

Comórtas ceoil, amhránaíochta, sceitsí agus aithriseoireachta a bhíonn i gceist leis an bhFleá 

a eagraítear i gcomhar le Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus reáchtáiltear í i Scoil Raifteirí i 

mí na Bealtaine. Ba é Seán Ó Cionfhaola a bhí ar thús cadhnaíochta maidir leis an 

gcoincheap seo a fhorbairt agus a chur chun cinn (Ní Cheallaigh, 2021; Ó Móráin, 2021; Ní 

Ghrúineil, 2021; Ó Cionfhaola, 2021). 

Deir Ní Cheallaigh (2021) go gcuireann an Togra Ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta 

– bunrang agus meánrang – agus go reáchtáiltear a leithéid san ionad ar Shráid Ellison i 

gCaisleán an Bharraigh. D’fhéadfadh idir 10–12 duine a bheith ag freastal ar na ranganna sin 

’chuile thréimhse. Níor ghá go mbeadh an dá ghrúpa ann gach bliain, áfach, óir braitheann a 

leithéid ar an éileamh. Ní thógann an seomra ranga san ionad ach deichniúr, rud a chuireann 

teorainn leis an líon daoine ar féidir glacadh leo le haghaidh na ranganna seo. Tá ionad an 

Chonartha lonnaithe ar an tríú hurlár den fhoirgneamh ar shráid Ellison. Ó tharla nach bhfuil 

aon ardaitheoir san fhoirgneamh, cuireann sé sin sciar daoine ó dhoras chomh fada agus a 

bhaineann le himeachtaí an Togra, dar le Ní Cheallaigh (2021).  

Eagraítear Ciorcal Léitheoireachta Gaeilge chomh maith ina dtagann grúpa, 4–6 duine go 

hiondúil, le chéile uair sa mhí chun leabhar Gaeilge a phlé. Bhíodh an ócáid seo á reáchtáil 

san ionad ar Shráid Ellison ach bíonn sé ar siúl ar Zoom faoi láthair de dheasca na paindéime. 

Deir Ní Cheallaigh (2021) gur mhaith léi go dtiocfadh fás ar an rannpháirtíocht ina leithéid. 

Ach an oiread leis na ranganna Gaeilge, measann Ní Cheallaigh go gcuireann an staighre san 

ionad daoine ó dhoras.  

Sheol Conradh na Gaeilge an scéim ‘Is Leor Beirt’ den chéad uair siar in 2009 ar mhaithe le 

gréasán Ciorcal Comhrá a chothú ar fud na tíre. An aidhm atá leis an scéim sin ná deis a 
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chur ar fáil do chách chun úsáid a bhaint as a gcuid Gaeilge (‘an cúpla focal’) go rialta sa 

chaoi is go ndéanfaí normalú ar úsáid na teanga sin i spásanna éagsúla poiblí ar fud na tíre 

(O’Rourke agus Walsh, 2020: 151–152). Bunaithe ar an suíomh idirlín www.peig.ie 

reáchtáiltear dhá chiorcal comhrá éagsúla i gCaisleán an Bharraigh, faoin scéim ‘Is Leor 

Beirt’: 

• Linenhall Café, Dé Céadaoin – 11:00–12:00; idir 6–15 duine a bhíonn i láthair go 

hiondúil agus bíonn an-tóir air, dar le Ní Cheallaigh (2021); 

• Mc Carthy’s Pub, Dé Céadaoin – 21:00–22:00 san oíche: bhíodh seisiún ceoil ar siúl 

sa teach tábhairne agus bhíodh go leor daoine ag tarraingt air. Cuireadh deireadh leis 

an imeacht seo ó tharla nárbh fhurasta teacht ar dhaoine chun an cúram a thógáil ar 

láimh seachtainí éagsúla. Ach deir Ní Cheallaigh (2021) gur mhaith léi an ócáid seo a 

aiséirí. 

Áitíonn O’Rourke agus Walsh (2020: 167) gur ‘spás’ é an ciorcal comhrá ina bhféadfadh 

daoine, a bhfuil leibhéil éagsúla chumais acu sa teanga, teacht le chéile i gcomhthéacs 

neamhfhoirmeálta. Ina leithéid sin de chás, is féidir leis na rannpháirtithe a bheith ag caint is 

ag cabaireacht lena chéile i nGaeilge, gan faitíos a bheith orthu go ndéanfaí aon bhotún 

teanga. Maítear gur ‘tearmann’ é an ciorcal comhrá ina n-airíonn na rannpháirtithe ar a 

suaimhneas. Ar an gcaoi sin, deirtear go mbíonn dlúthpháirtíocht le tabhairt faoi deara i 

measc an ghrúpa agus go dtugann na rannpháirtithe lámh chúnta dá chéile (O’Rourke agus 

Walsh, 2020: 159). Ina theannta sin, deir na húdair go dtagann na ciorcail chomhrá chun cinn, 

uaireanta, mar chrann taca ag institiúidí eile teanga agus oideachais sa phobal, ar nós naíonra 

nó Gaelscoile mar shampla (O’Rourke agus Walsh, 2020: 153). Dá bhíthin sin, eagraíonn 

Coiste na dtuismitheoirí, i Scoil Raifteirí, ciorcal comhrá dá chuid féin uair sa mhí i gCaifé 

an Linenhall Arts Centre; bíonn sé ar siúl ar an gcéad Aoine den mhí go hiondúil. Bíonn an t-

imeacht seo dírithe ar thuismitheoirí agus ar ghaolta eile teaghlaigh agus bíonn cupán tae 

agus comhrá Gaeilge ag na rannpháirtithe lena linn. Is tionscnamh é seo a fhógraítear i 

Nuachtlitir na scoile agus d’fhéadfadh go mbeadh idir cúigear agus deichniúr páirteach ann. 

Bíonn cainteoir líofa Gaeilge i láthair chun áisitheoireacht a dhéanamh ar na himeachtaí. Deir 

duine de na rannpháirtithe, a fhreastalaíonn ar chiorcal comhrá na dtuismitheoirí, gur deis atá 

san imeacht seo chun an Ghaeilge a chleachtadh i gcomhthéacs neamhfhoirmeálta, gan aon 

bhrú a bheith ar éinne, agus chun aithne a chur ar thuismitheoirí eile na scoile:  

http://www.peig.ie/
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I attended as I wanted to practise Irish in an informal non-judgemental setting while 

getting to know other parents. 

Eagraíonn Seán Ó Cionfhaola ciorcal cainte eile, a reáchtáiltear in ionad seirbhísí sóisialta 

Chaisleán an Bharraigh ’chuile thráthnóna Dé hAoine agus bíonn idir deichniúr agus fiche 

duine ina láthair go hiondúil. Maireann an t-imeacht seo thart ar uair an chloig agus bíonn sé 

dírithe ar lucht na hArdteistiméireachta. Cuirtear tús leis an imeacht go hiondúil i mí 

Dheireadh Fómhair agus leanann sé ar aghaidh go dtí aimsir na Cásca. Déanann Ó 

Cionfhaola (2021) cur síos ar an mbuntáiste a bhaineann leis an gciorcal comhrá seo, dar leis: 

An buntáiste a bhaineann leis an gciorcal ná go dtugann sé muinín do na daoine óga 

labhairt faoi chúrsaí an tsaoil i nGaeilge. Tugann sé an Ghaeilge amach ón seomra 

ranga agus baineann na hógánaigh líofacht áirithe amach. Féachtar ar an nGaeilge mar 

theanga chumarsáide. Tugtar deis freisin do dhaltaí a bhí ag freastal ar an nGaeltacht a 

gcuid Gaeilge a chleachtadh. Tá súil agam é a chur ar siúl arís nuair a bhéas rudaí i 

gceart. Is obair dheonach atá ar siúl agam mar bhall den Chonradh. 

Reáchtáladh Pop Up Gaeltacht cúpla uair i dteach tábhairne Ghréasán an Damháin Alla i 

gCaisleán an Bharraigh. Deir Ní Cheallaigh (2021) nár éirigh chomh maith sin leis mar gheall 

ar an easpa freastail a rinneadh air. Mar sin féin, ba mhaith léi an ciorcal comhrá a thosú arís i 

gceann de na tithe tábhairne ar an mbaile, faoi mar a rinneadh cheana in McCarty’s.  

Eagraíonn Ní Cheallaigh Siúlóid trí Ghaeilge uair sa choicís timpeall ar Loch Lannagh i lár 

an bhaile mhór. Maireann an tsiúlóid thart ar uair an chloig agus bíonn idir 6–8 páirteach ann 

go hiondúil agus is deis í chun an Ghaeilge a labhairt (Ní Cheallaigh, 2021). 

Bíonn Lón trí Ghaeilge á eagrú uair sa mhí ag Marian Uí Mháille, atá ina hOifigeach 

Forbartha Gaeilge leis an gComhairle Contae. Bíonn an lón ar siúl ar an gcéad Luan den mhí, 

idir a 1 agus a 2 a chlog in Bar One agus is iondúil go mbíonn idir 8–10 duine páirteach ann. 

Ach an oiread leis an tsiúlóid trí Ghaeilge, deis atá ann do dhaoine teacht le chéile chun an 

Ghaeilge a labhairt. Bíonn Ní Cheallaigh agus Marian Uí Mháille ag comhoibriú lena chéile 

ar mhaithe le tionscnaimh éagsúla Ghaeilge a cheapadh agus a chur chun cinn.  

Féile is ea Lá Mhaigh Eo a eagraíonn an Chomhairle Contae ’chuile bhliain le linn deireadh 

seachtaine shaoire bainc na Bealtaine. Tapaíonn Ní Cheallaigh agus Uí Mháille beirt an deis 

seo ’chuile bhliain chun lear mór imeachtaí a eagrú sa phuball Gaeilge a bhíonn ar láthair na 

féile – bhí sí ar thailte Ardmhúsaem na hÉireann: Saol na Tuaithe in 2019. I measc na n-

imeachtaí a eagraítear, bíonn: bannaí ceoil, seoltaí leabhair, puipéid as Gaeilge, ealaín, 
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drámaíocht, damhsa ar an sean-nós. Éiríonn go maith leis na himeachtaí seo a eagraítear mar 

chuid de Lá Mhaigh Eo, dar le Ní Cheallaigh (2021) agus Uí Mháille (2021) beirt. 

7.4 Moltaí: Ionad Gaeilge a bhunú: Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Caipiteal) 

Ceann de na moltaí a bhí ag Ní Cheallaigh (2021), Ó Móráin (2021) agus ag Ó Raghallaigh 

(2021) ná go mbunófaí Áras na Gaeilge, nó Cultúrlann, i gCaisleán an Bharraigh, áras a 

bheadh ar aon dul le hÁrus na nGael i gcathair na Gaillimhe. D’fhéadfaí ranganna, cruinnithe 

agus imeachtaí Gaeilge agus cultúir a chur ar siúl ann chomh maith le hionad cúraim leanaí, 

naíonra, caifé agus siopa, dar leo. D’fhéadfadh Togra Mhaigh Eo agus Gnó Mhaigh Eo a 

bheith lonnaithe ina leithéid d’ionad chomh maith, gan trácht ar an Chomhordaitheoir 

Pleanála Teanga (Ní Cheallaigh 2021; Ó Móráin, 2021; Ó Raghallaigh, 2021). Mar a pléadh i 

gCaibidil a trí, cuireann Coiste Gaeilge Acla in iúl go mbainfeadh tábhacht le hionad Gaeilge 

ionas go bhféadfadh na trí phobal Gaeltachta i Maigh Eo teacht le chéile in áit lárnach. 

Ba cheart ceist seo an ionaid a tharraingt anuas leis an gComhairle Contae, a deir Ní 

Cheallaigh (2021), ó tharla go bhfuil sé mar rún acu athchóiriú a dhéanamh ar an 

tseanbheairic i gCaisleán an Bharraigh ar mhaithe le ‘spás sibhialta’ a chur ar fáil don phobal 

agus don earnáil chruthaitheacha go háirithe. Ina leithéid sin d’áit, deir Ó Móráin (2021) go 

bhféadfaí imeachtaí a reáchtáil chun pobal na Gaeltachta chomh maith le pobal na Gaeilge, 

lasmuigh den Ghaeltacht, a thabhairt le chéile. Ar an ábhar sin, síleann Áine Ní Chiaráin 

(2021) go bhféadfaí an dá phobal a thabhairt le chéile tríd an drámaíocht a chothú san ionad:  

Tá trí Ghaeltacht, mar is eol duit, i gContae Mhaigh Eo. Tá dhá cheann acu nach 

bhfuil an fhad sin ó Chaisleán an Bharraigh. Ar ndóigh tá Iorras i bhfad níos faide ar 

shiúl. Ach dá n-éireodh leis an mBaile Seirbhíse ionad cultúrtha de chineál éigin nó 

ionad tionóil, b’fhéidir, an focal is fearr, a chur ar fáil i gCaisleán an Bharraigh, ba 

cheart go mbeidís sásta láithreach ról ar leith a bheith ag na pobail Ghaeltachta in san 

ionad sin. Ba cheart go gcuirfí fearaistí ar fáil dóibh má theastaíon uathu coirmeachaí 

ceoil, mar shampla, a chur ar fáil ann – áit a mbeidís ar fáil don bhaile mór ach gurb 

iad muintir na Gaeltachta a bheadh á soláthar. Tá grúpaí drámaíochta in a lán de na 

ceantrachaí sin, ba cheart go dtabharfaí deis dóibh a dhul isteach agus na drámaí sin a 

chur ar siúl le haghaidh phobal na Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh agus le 

haitheantas a fháil dóibh féin, freisin, mar ghrúpaí (2021). 

Ag eascairt as téama seo na drámaíochta, deir Ní Chiaráin (2021) gur cheart tacaíocht a chur 

ar fáil, trí bhíthin deontas b’fhéidir, chun muintir na Gaeltachta a spreagadh chun pinn, chun 

drámaí a scríobh, ionas go gcloisfí Gaeilge Mhaigh Eo ar stáitse san ionad.  
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Dá mbeadh ionad Gaeilge mar chuid den spás nua sin, leigheasfadh sé an deacracht a 

aithníonn Ní Cheallaigh faoin teorainn spáis atá leis an ionad reatha ar Shráid Ellison chomh 

maith leis na deacrachtaí a bhíonn ag roinnt daoine an staighre a dhreapadh chun an t-ionad 

féin a bhaint amach. Buntáiste a bhainfeadh leis an tseanbheairic mar láthair d’Áras na 

Gaeilge, dar le Ó Móráin (2021), ná go mbeadh sé buailte ar Scoil Raifteirí, ar naíonra Tír na 

nÓg agus ar na meánscoileanna, rud a d’fhágfadh go mbeadh ‘pobal cothaithe’ ann a 

d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as a leithéid d’áis. Deir Ó Raghallaigh (2021) gur ghá go 

mbeadh ‘fócas uaillmhianach lárnach’ taobh thiar den Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus is 

chuige sin a theastaíonn an tÁras Gaeilge, dar leis:  

Ní fheicim go bhféadfaí a rá go bhfuil Caisleán an Bharraigh ag dul ar aghaidh leis an 

scéim seo [Baile Seirbhíse Gaeltachta] mura bhfuil rud chomh huaillmhianach sin mar 

chuid lárnach de, mar chineál flagship project don rud ar fad. Le dul i bhfeidhm ar 

dhaoine, caithfidh tú a chruthú go bhfuil rud nua á dhéanamh agat agus ní hamháin go 

bhfuil rud nua á dhéanamh agat ach gur rud mór millteach atá á dhéanamh agat (Ó 

Raghallaigh, 2021).  

Feictear do Niamh De Búrca, Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo, gur cheart go 

mbeadh an teicneolaíocht i lár an aonaigh san Áras Gaeilge/sa Chultúrlann. Ar an gcaoi sin, 

síleann sí go mbeadh sé tábhachtach go mbeadh seomraí físchomhdhála ar fáil san ionad 

chomh maith le deascanna sealaíochta ar féidir le gnólachtaí beaga úsáid a bhaint astu – 

fearacht gteic Údarás na Gaeltachta. Ina theannta sin, leagann sí béim ar spás a bheith ar fáil 

ina bhféadfadh gnólachtaí a gceirdeanna a chur i láthair an phobail trí bhíthin seisiún 

praiticiúil idirghníomhach. Moladh eile a dhéanann De Búrca ná go mbeadh an iliomad táirgí, 

a luaitear leis an bhfeachtas ‘Déanta i Maigh Eo’, ar fáil i siopa na Cultúrlainne/an Árais 

Ghaeilge (De Búrca, 2021). 

Ar mhaithe le cuspóirí an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a bhaint amach, agus chun an 

Ghaeilge a threisiú mar theanga phobail agus teaghlaigh dá réir sin, cuireann an Roinn 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán cuidiú caipitil ar fáil chun 

‘ionaid Ghaeilge a thógáil/athchóiriú agus chun foirgnimh a cheannach le húsáid mar ionad 

Gaeilge agus/nó trealamh a cheannach dá leithéid d’ionaid.’ Cuirtear an maoiniú seo ar fáil, 

faoi Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Caipiteal) na Roinne, chun cabhrú leis na costais a 

bhainfeadh le hionad Gaeilge a bhunú. Is iad coistí/eagraíochtaí pobalbhunaithe, a 

fheidhmíonn trí Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, atá i dteideal iarratas a dhéanamh faoin 
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scéim.6 I gcás Chaisleán an Bharraigh, bheadh sé le réiteach cé acu eagraíocht, Conradh na 

Gaeilge nó Gnó Mhaigh Eo, a chuirfeadh iarratas dá leithéid faoi bhráid Roinn na Gaeltachta.   

Chomh fada agus a bhaineann le hionad Gaeilge a bhunú i gCaisleán an Bharraigh, bíodh sin 

sa tseanbheairic nó ar láthair fheiliúnach eile, moltar an cheist a tharraingt anuas leis na 

comhairleoirí contae a dhéanann ionadaíocht ar Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh.7 

Ina theannta sin, ba cheart ceist an ionaid a phlé le Anne McCarthy, atá ina ceann ar 

Thionscadail Chaipitiúla Straitéiseacha leis an gComhairle Contae chomh maith le Peter 

Duggan, atá ina Stiúrthóir Airgeadais ar an gComhairle Contae (féach 11.3.1, áit a bpléifear 

an téama seo níos mine i gcomhthéacs Chomhairle Contae Mhaigh Eo).  

7.5 Ranganna do ghlantosaitheoirí 

Ó tharla go gcuireann Togra Mhaigh Eo bunrang agus meánrang Gaeilge ar fáil do dhaoine 

fásta cheana féin, moltar go gcuirfí rang do ghlantosaitheoirí ar fáil chomh maith. Is í an 

fhadhb a aithníonn Thérèse Ruane (2021) ná go mbíonn ‘bréagthosaitheoirí’ ag freastal ar na 

bunranganna Gaeilge uaireanta; is é sin go bhféadfadh smeadar Gaeilge a bheith ag roinnt de 

na tosaitheoirí sin cheana féin ó tharla go ndearna siad an Ghaeilge ar scoil. Chun fuascailt a 

fháil air seo, moltar go ndéanfaí idirdhealú ar ghlantosaitheoirí, nach bhfuil aon chúlra 

Gaeilge acu ar chor ar bith, agus bréagtosaitheoirí, a bhfuil smid Ghaeilge acu a bhuíochas 

sin don chóras oideachais. Ba cheart freastal ar an dá ghrúpa seo sa soláthar ranganna Gaeilge 

a chuirtear ar fáil i gCaisleán an Bharraigh.  

7.6 Comhaltas Ceoltóirí Éireann 

Tá Gearóidín Ní Ghrúineil ina hOifigeach Gaeilge le Comhaltas Ceoltóirí Éireann i gcúige 

Chonnacht agus tá sí ina ball de chraobh Chaisleán an Bharraigh, ar craobh ghníomhach í, dar 

léi. Bíonn an Ghaeilge ina dlúthchuid d’imeachtaí uile na craoibhe. Bíonn daoine ag dul siar 

is aniar ón nGaeilge go Béarla ar mhaithe le dlúthpháirtíocht a chothú agus chun go mbeadh 

an oiread daoine agus is féidir rannpháirteach sna himeachtaí (Ní Ghrúineil, 2021). Leagtar 

an-bhéim sa chraobh ar an amhránaíocht ar an sean-nós agus meallann sé sin roinnt daoine i 

 
6 Féach Aguisín 2, ag deireadh na tuarascála seo, chun eolas a fháil ar choinníollacha ginearálta na scéime. Tuilleadh eolais faoi Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge 

(Caipiteal) de chuid Roinn na Gaeltachta ar fáil anseo: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/sceimeanna-tacaiochta-gaeilge/#sceimeanna-tacaiochta-gaeilge-

caipiteal. 

7 Tá ainmneacha na mball tofa de Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh ar fáil anseo: https://www.mayo.ie/en-ie/your-council/governance-and-

democracy/municipal-districts/castlebar-md/elected-members. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/sceimeanna-tacaiochta-gaeilge/#sceimeanna-tacaiochta-gaeilge-caipiteal
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/sceimeanna-tacaiochta-gaeilge/#sceimeanna-tacaiochta-gaeilge-caipiteal
https://www.mayo.ie/en-ie/your-council/governance-and-democracy/municipal-districts/castlebar-md/elected-members
https://www.mayo.ie/en-ie/your-council/governance-and-democracy/municipal-districts/castlebar-md/elected-members
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dtreo na Gaeilge, dar léi. Mar thoradh ar an inimirce isteach go hÉirinn le fiche bliain anuas 

nó mar sin, tá go leor daoine óga i gCaisleán an Bharraigh anois, arbh as oirthear na hEorpa ó 

dhúchas dá muintir, a bhfuil an-spéis acu i gcultúr na tíre seo. Deir Ní Ghrúineil (2021) gur 

bealach é an Comhaltas inar féidir leo teacht i dtír ar an gcultúr sin trí bhíthin na 

hamhránaíochta agus an cheoil. Bíonn an Comhaltas ag comhoibriú leis na scoileanna ar fad i 

gCaisleán an Bharraigh. Reáchtálann an Comhaltas lear mór imeachtaí i gCaisleán an 

Bharraigh: 

• Bíonn ranganna sa damhsa seit ar siúl sa Spórtlann; 

• Fleá na nÓg, a eagraítear i gcomhar le Conradh na Gaeilge, do na bunscoileanna i 

gCaisleán an Bharraigh; 

• Eagraítear Seisiún na nÓg ag pointí éagsúla i gcaitheamh na bliana; 

• Ceardlanna in amhránaíocht ar an sean-nós agus i ndamhsa ar an sean-nós; 

• Eagraítear céilí ’chuile bhliain i mí Eanáir. 

7.6.1 Moltaí 

Deir Ní Ghrúineil (2021) go bhféadfadh an Comhaltas meithleacha oibre a chruthú le grúpaí 

eile ar an mbaile, anuas ar an méid a dhéantar le Conradh na Gaeilge cheana féin. Luann sí 

Féile Siúlóidí Chaisleán an Bharraigh go sonrach. Is féile í sin a reáchtáiltear i mí Iúil ’chuile 

bhliain agus bíonn go leor daoine ón iasacht ina láthair. Feictear di gur féidir an t-

ilchultúrachas a chothú agus a chur chun cinn trí bhíthin na n-ealaíon dúchasach. 

Tá Gráinne Healy (2021) ina rúnaí ar chraobh Chaisleán an Bharraigh den Chomhaltas agus 

déanann sise roinnt moltaí chomh maith: 

• D’fhéadfadh an Comhordaitheoir don Óige sa Chomhaltas an Ghaeilge a úsáid agus a 

chur chun cinn le linn sheisiúin na n-óg; 

• Moltar go n-eagrófaí ceardlanna amhránaíochta, damhsa agus ceoil, chomh maith le 

céilithe agus oícheanta Gaelacha, trí mheán na Gaeilge go sonrach;  

• Moltar go n-eagrófaí ‘Trad Festival’ i gCaisleán an Bharraigh a mbeadh an Ghaeilge 

ina dlúthchuid de; 
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• Moltar go ndéanfaí treisiú ar an gcomhoibriú le Conradh na Gaeilge ar mhaithe le níos 

mó imeachtaí Gaeilge a chur ar siúl. 

7.7 Cumann Lúthchleas Gael: Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh 

Glacann na Mistéalaigh páirt i bhFondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (Castlebar 

Mitchels, 2021). Comhfhiontar idir Glór na nGael agus an Cumann Lúthchleas Gael is ea an 

scéim seo, a bunaíodh in 2016 in ómós d’iaruachtarán an CLG, Seosamh Mac Donncha 

(1953–2016). Faoin scéim seo, cuirtear tacaíocht agus comhairle ar fáil do chlubanna CLG ar 

mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn, agus a fhí isteach, ina gcuid oibre go háitiúil. 

Aithnítear go mbíonn an Ghaeilge á cur chun cinn ar bhealaí éagsúla ag go leor clubanna ó 

cheann ceann na tíre cheana féin. Tá sé d’aidhm ag an bhFondúireacht go gcuirfí an obair sin 

i gcrích ar bhealach céimnithe, struchtúrtha agus pleanáilte.  

Is é an Comhordaitheoir Gaeilge sa chlub, Pádraic Mac Eoin i gcás na Mistéalach, atá 

freagrach as cur isteach ar an scéim agus as na bearta éagsúla a aontaítear, a bhaint amach; 

mar shampla: atmaisféar Gaeilge a chothú sa chlub, an Ghaeilge a chothú mar theanga 

chaidrimh, an Ghaeilge a chur chun cinn imeachtaí sóisialta eile lasmuigh de na cluichí, an 

Ghaeilge a chothú mar theanga chaidrimh ar an bpáirc imeartha. Chuir an Fhondúireacht aip 

ar fáil ag deireadh 2020 ina dtugtar gach eolas faoin scéim chomh maith le ceachtanna teanga 

agus téarmaíocht spóirt: 

Chomh maith leis sin, tá foclóir cuimsitheach spóirt, físeáin Ghaeilge ar an traenáil 

agus na scileanna spóirt, gearrscannáin agus ceachtanna teanga ar an aip. Tá 

podchraoltaí, áiseanna foghlama agus teagaisc, eolas ar an phleanáil teanga agus ar 

eagraíochtaí agus ar phobal na Gaeilge le fáil uirthi chomh maith (Ó Ciardha, 2020). 

D’fhógair na Mistéalaigh i mí na Nollag 2020 gur bhuaigh an club bonn cré-umha mar 

aitheantas ar a gcuid iarrachtaí in 2020, is é sin le rá gur éirigh leis an gclub ceithre ghníomh 

is fiche de chuid na Fondúireachta a chur i gcrích (Castlebar Mitchels, 2021a). Leagann 

Pádraic Mac Eoin amach cé hiad na spriocanna atá bainte amach go dtí seo: 

• Ainm oifigiúil an chlub a bheith i nGaeilge, agus Gaeilge a bheith ar an lógó; 

• Ainm an chlub agus an litriú ceart a chinntiú; 

• Gaeilge a chur ar stáiseanóireacht an chlub agus teidil na n-oifigeach a bheith i 

nGaeilge; 
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• Teideal Gaeilge na n-oifigeach a úsáid ag cruinnithe; 

• Ainm na páirce i nGaeilge: Páirc Mhic Éil; 

• Oifigeach Gaeilge a cheapadh ar choiste an chlub; 

• Mír faoin nGaeilge ar chlár gach cruinnithe; 

• Clár na gcruinnithe coiste a bheith dátheangach; 

• Gaeilge a bheith ar fhoilseacháin de chuid an chlub (mar shampla: stair an chlub, 

nuachtlitir, féilire); 

• Alt ar leith maidir le stádas na teanga agus gnéithe eile den chultúr a bheith i 

mbunreacht an chlub; 

• Scéim Scoláireachtaí Gaeltachta a reáchtáil atá urraithe ag an gclub – bhí dhá 

scoláireacht, ar luach €450 an ceann iad, ar fáil in 2018 agus in 2019 chun freastal ar 

Choláiste Uisce in iarthuaisceart Mhaigh Eo; 

• Na hiomaitheoirí i Scór Sinsear agus i Scór na nÓg a spreagadh le Gaeilge a úsáid sna 

comórtais; 

• Páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge. 

• Cuidiú le hOifigeach Gaeilge an Chontae na himeachtaí a eagraítear a fhógairt; 

• Comhoibriú leis na heagrais chultúir/teanga lena gcuid imeachtaí a fhógairt; 

• Cártaí ballraíochta a bheith dátheangach/i nGaeilge.  

Ar mhaithe leis an gcéad chéim eile a thabhairt, chomh fada agus a bhaineann le 

Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, tá plean teanga curtha i dtoll a chéile ag na 

Mistéalaigh don tréimhse 2021–22 (Castlebar Mitchels, 2021b). Agus an plean teanga sin á 

ullmhú, rinne na Mistéalaigh – i gcomhar le Glór na nGael – suirbhé ar a gcuid ball in 2020 

maidir leis na mianta atá acu i leith na Gaeilge sa chlub. Aithnítear sa phlean sin gur fhreagair 

líon réasúnta íseal ball an suirbhé – ba é sin 32 ball san iomlán. Ina ainneoin sin, deirtear gur 

féidir treochtaí áirithe a aithint san fhaisnéis: 



   

 

79 

 

• Tá ‘Gaeilge mheasartha’ ag formhór mór na bhfreagróirí; 

• Ba mhaith le 75% de na freagróirí dá mbeadh próifíl ní b’airde ag an nGaeilge sa 

chlub; 

• Ba mhaith le 66% de na freagróirí dá mbeadh ócáidí dátheangacha sóisialta á n-eagrú 

do theaghlaigh sa chlub ionas go mbeadh deis acu a gcuid Gaeilge a úsáid agus a 

chleachtadh (Castlebar Mitchels, 2021b).  

Ina fhianaise sin ar fad, cuirtear sraith gníomhaíochtaí i láthair sa phlean teanga ar mhaithe 

leis an ‘gcultúr Gaelach’ a chur chun cinn sa chlub agus chun meas ar an gcultúr sin a chothú 

agus a mhúscailt sna baill. Glacadh leis an bplean ag cruinniú de Choiste Feidhmiúcháin an 

chlub ar an 10 Bealtaine 2021. Meastar go mbeifear in ann gníomhaíochtaí an phlean a chur i 

gcrích in imeacht bliain go leith, is é sin roimh dheireadh mhí na Samhna 2022 (Castlebar 

Mitchels, 2021b). 

7.7.1 Gníomhaíochtaí ar glacadh leo i bPlean Teanga an Chlub (2021–2022)  

1. Gaeilge a úsáid ar an scórchlár: ainmneacha foirne i nGaeilge a bheith ar fáil agus in 

úsáid ar an scórchlár. 

2. Comharthaíocht Ghaeilge ag cur fáilte roimh chuairteoirí agus ag fágail slán leo. 

3. Comharthaíocht Ghaeilge laistigh agus lasmuigh: sna seomraí feistis, sna leithris, i 

seomra an réiteora, agus san oifig. 

4. Ainmneacha na n-imreoirí a bheith ar an méid céanna ar chláracha. 

5. Ainm an chlub ar mhálaí, ar gheansaithe a bheith i nGaeilge.  

6. Fógraí ar na meáin shóisialta a bheith dátheangach.  

7. Póstaeir do chluichí agus d’ocáidí sóisialta a bheith dátheangach. 

8. Comhfhreagras ón gclub a bheith dátheangach. 

9. Fógraí chuig na baill a bheith dátheangach. 

10. Oiliúint/deiseanna a chur ar fáil do thraenálaithe faoi-aois le go mbeidh siad 

féinmhuiníneach traenáil dhátheangach a chur ar siúl.  
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11. Eolas i nGaeilge a bheith greannta ar bhoinn, ar thrófaithe agus ar theastais. 

12. Ceangail a fhorbairt le scoileanna áitiúla chun gníomhaíochtaí teanga agus cultúir a 

chur chun cinn. 

13. Ócáidí sóisialta a bheith dátheangach agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine Gaeilge a 

úsáid. 

14. Daoine a mhealladh chun Gaeilge a úsáid diaidh ar ndiaidh, trí úsáid focal, frásaí agus 

abairtí, agus leis sin, cumarsáid dhátheangach a chothú (Castlebar Mitchels, 2021b).  

7.8 Linenhall Arts Centre 

Bunaíodh ionad ealaíona i gCaisleán an Bharraigh den chéad uair sa bhliain 1976. Tá an t-

ionad lonnaithe i seanhalla an línéadaigh, ar Shráid an Línéadaigh, i lár Chaisleán an 

Bharraigh ón mbliain 1986 i leith. Tugtar an Linenhall Arts Centre air ó shin. Bunaithe ar 

shuíomh idirlín an ionaid (http://www.thelinenhall.com/), cuirtear clár cuimsitheach 

imeachtaí ceoil, damhsa, ceoldrámaíochta, scannánaíochta agus drámaíochta ar fáil le 

rannpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. 

Is í Bernadette Greenan stiúrthóir an Linenhall Arts Centre agus is ball í, chomh maith, de 

bhord stiúrtha Ghnó Mhaigh Eo. Deir sí nach mbíonn an oiread sin imeachtaí agus ócáidí 

Gaeilge á reáchtáil san ionad faoi láthair, cé is moite den chiorcal comhrá (‘Is Leor Beirt’) a 

eagraítear sa chaifé ’chuile mhaidin Dé Céadaoin (féach thuas). Ina theannta sin, tugann 

leithéidí Fíbín agus Branar cuairt ar an ionad uair sa bhliain, tráth a gcuirtear drámaí agus 

léirithe ardchaighdeáin ar fáil i nGaeilge do pháistí (Greenan, 2021b). Deir Greenan go bhfuil 

sé mar rún aici an soláthar Gaeilge a chuireann an t-ionad ar fáil a fhorbairt agus a fheabhsú 

sna blianta atá amach romhainn (Greenan, 2021a). 

Chun tús a chur leis an obair sin, tugadh cuireadh do Chiara Ní É, file agus scríbhneoir 

dátheangach, gearrscannán a dhéanamh mar chuid de chlár an ionaid ag deireadh 2020. Áthas 

Tógálach/Infectious Delight is teideal don ghearrscannán dátheangach sin ina ndéanann Ní É 

aithris ar dhán léi, a scríobhadh in ómós dá neacht, Laoise, a rugadh go gairid roimh thús na 

paindéime. Ba léas dóchais é an leanbh nua, a deir sí, i gcomhthéacs éiginnteacht agus scáil 

na paindéime in 2020. Malartaíonn an file siar is aniar ón nGaeilge go Béarla agus an dán á 

reic aici (Linenhall Arts Centre, 2021a). 

http://www.thelinenhall.com/
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Tionscnamh eile, a bhfuil baint indíreach aige le cultúr na Gaeilge, ar cuireadh tús leis in 

2021 ná Stór Ceoil Mhaigh Eo. Is é an t-ealaíontóir David Munnelly atá i mbun an 

tionscnaimh seo i gcomhar leis an Linenhall Arts Centre. Is éard is aidhm le Stór Ceoil 

Mhaigh Eo ná cuntas a thabhairt ar mhórphearsana an cheoil agus an bhéaloidis sa chontae trí 

bhíthin sraith 11 agallamh a chraoltar ar YouTube: 

The interviews engage Mayo’s finest musicians discussing their influences, the 

changing world of Irish music and its legacy, along with how County Mayo has 

shaped their work. Featured artists include Diarmaid Gielty (Fiddle), Grainne Hambly 

(Harp), Joe Byrne (Flute), John Mc Namara (Singer/Storyteller) and Mary Staunton 

(Accordian) (Linenhall Arts Centre, 2021b). 

Is í an réasúnaíocht atá laistiar den obair seo ná gaois agus éirim cheoil na n-ealaíontóirí a 

chur ar láimh shábhála do na glúnta atá le teacht agus chun an t-aitheantas is dual d’aos dána 

Mhaigh Eo a thabhairt dóibh.   

7.8.1 Moltaí 

Deir Frainc Ó Clochartaigh (2021), atá ina Chathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach, go 

bhfuil an-bhorradh faoin gceol traidisiúnta i Maigh Eo faoi láthair agus i gCaisleán an 

Bharraigh go háirithe. Tá múinteoirí ceoil den chéad scoth ag cur fúthu sa chontae, dar leis; 

leithéidí Emer Mayock, Diarmaid Moynihan, John Butler, Julie Langan, Laoise Kelly agus 

daoine eile nach iad. Feictear dó gur cheart an ceol a tharraingt isteach go lár an aonaigh san 

athbheochan teanga i gCaisleán an Bharraigh. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfaí spás a chur ar fáil 

sa Linenhall Hall Arts Centre ina bhféadfaí an teanga agus an ceol a chothú in éineacht, go 

mór mór i measc déagóirí. Tagann Bernadette Greenan agus Emer Mayock leis an méid sin 

gur cheart, ar an gcéad iarraidh, coiste de mhúinteoirí ceoil a bhunú féachaint cé a bheadh ar 

fáil/toilteanach chun áisitheoireacht a dhéanamh ar sheisiúin cheoil agus chomhrá do dhaoine 

óga, trí mheán na Gaeilge, sa Linenhall Arts Centre. D’fhéadfaí a leithéid a eagrú san ionad 

ar bhonn píolótach i dtosach go bhfeicfí cén rath a bheadh air (Greenan, 2021b). Ag eascairt 

as seo, b’fhéidir go bhféadfaí féile cheoil a fhorbairt amach anseo ina dtabharfaí deis do na 

rannpháirtithe iad féin a chur i láthair. Moltar gur ‘féile’ a bheadh i gceist, murab ionann agus 

comórtas, rud a d’fhágfadh nach mbeadh aon ghné iomaíoch ag baint leis an imeacht 

(Greenan, 2021b). 

Molann Colmán Ó Raghallaigh (2021) gur cheart an t-ionad a spreagadh chun ábhar 

fógraíochta agus poiblíochta a chur ar fáil go dátheangach. Ba cheart do Ghnó Mhaigh Eo 
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comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil ó thaobh aistriúcháin de, dá mbeidís toilteanach a 

leithéid a dhéanamh. Deir Greenan (2021b) go bhfuil sé mar aidhm aici níos mó Gaeilge a 

bheith in úsáid ar ábhar clóite an ionaid.  

Moltar go reáchtálfaí coirmeacha ceoil go dátheangach san ionad trí leithéidí Liam Ó 

Maonlaí nó Mary Staunton a mhealladh ann. Tagann Greenan (2021b) leis an moladh seo go 

ndéanfaí iarracht in aon turas imeachtaí Gaeilge agus dátheangacha a chur san áireamh i gclár 

an ionaid. 

Moltar go gcuirfí sraith imeachtaí i nGaeilge i dtoll a chéile do dhaltaí bunscoile i gCaisleán 

an Bharraigh. Ghabhfadh seo chun tairbhe do na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta sa 

cheantar máguaird chomh maith. Maidir leis an moladh seo, deir Greenan (2021b) gurb iad 

leithéidí Branar agus Fíbín a thograíonn cén clár oibre agus imeachtaí a bhíonn acu féin. Mar 

sin, is iadsan a chuireann achainí faoi bhráid an Linenhall Arts Centre maidir le saothair a 

chur i láthair, seachas a mhalairt. 

D’fhéadfaí an caifé atá san ionad a Ghaelú agus biachlár dátheangach a chur ar fáil chomh 

maith le comharthaíocht dhátheangach eile. Deir Greenan (2021b) go bhfuil biachlár 

dátheangach ar fáil cheana féin. Ba mhaith léi breathnú ar an gcomharthaíocht san ionad mar 

chéad chéim eile. Chuige sin, d’fhéadfadh an Linenhall Arts Centre cur isteach ar an Scéim 

Tacaíochta Gnó de chuid Ghnó Mhaigh Eo (féach Caibidil a deich). 

7.9 Na meáin chumarsáide: Na Meáin Chraolta 

Is faoin Acht Craolacháin, 2009, a leagtar amach na dualgais atá ar na craoltóirí ceadúnaithe 

a chuireann seirbhís ar fáil in Éirinn. Is éard is ciall le ‘craoltóirí ceadúnaithe’ sa chás seo ná 

Craoltóirí Neamhspleácha (ceadúnaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann) agus Craoltóirí 

Seirbhíse Poiblí (ceadúnaithe ag an Rialtas) araon (ÚCÉ, 2021: 2). Is iad na Craoltóirí 

Neamhspleácha is cás leis an tuairisc seo go príomha, is iad sin Midwest Radio agus CRCfm 

i gcás Mhaigh Eo. Ag tarraingt dóibh ar an Acht Craolacháin, deir Walsh agus Day (2018: 1) 

go bhfuil ‘an Ghaeilge luaite i measc na gcritéar a mheasúnsaítear agus cinneadh á dhéanamh 

faoi cheadúnas do chraoltóir neamhspleách.’ Ina ainneoin seo, deir na húdair (2018: 4) nach 

bhfuil ‘ach ról imeallach ag an nGaeilge ar na stáisiúin raidió a chraolann i mBéarla den 

chuid is mó.’ Nuair a chraoltar ábhar i nGaeilge, dá theoranta é, tugann Walsh agus Day 
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(2018: 4) faoi deara gur ‘lasmuigh de na buaicamannta, den chuid is mó, a bhíonn [an 

Ghaeilge] le cloisteáil.’ 

7.9.1 Midwest Radio 

Bunaithe ar thaighde atá déanta ag Walsh agus Day (2018: 3), meastar go gcraolann Midwest 

Radio 3:15 uair an chloig i nGaeilge sa tseachtain: 

• ‘Siar sna Cairteacha’: 22:00–23:00 Dé hAoine, clár Gaeilge (Brendan Roache); 

• ‘Fleadh Cheoil’: 20:30–22:00 Dé Domhnaigh, clár dátheangach (Seamus Duffy); 

• ‘Ceol agus Ealaíon’: 22:00–01:00 Dé Máirt, clár dátheangach (Joe Byrne). 

Tá Tommy Marren ina bhainisteoir stáisiúin i Midwest Radio, áit a gcuireann sé clár dá chuid 

féin i láthair freisin, ‘The Tommy Marren Show’, cúig lá na seachtaine idir 9 agus 11 a chlog 

ar maidin. Deir sé gurb é an dátheangachas a chleachtar ar chláir an stáisiúin agus measann sé 

go mbíonn rath air sin: 

Our approach to the Irish language has traditionally been by way of bilingual 

programming as we never felt there was a strong enough demand for a radio 

programme exclusively in Irish other than the ‘Hot Hits Hour as Gaeilge’ of Friday 

nights. There are a number of reasons for this. Firstly, the majority of our listeners 

would not be proficient enough in Irish to justify such a programme and secondly, we 

feel that the mainly bilingual style gives listeners an appreciation and understanding 

of the language in a more relaxed style. However, we have recently introduced a 

change to our Irish content by replacing the ‘Hot Hits Hour as Gaeilge’ with an 

another all-Irish show called ‘Siar sna Cairteacha’ which, similar to the ‘Hot Hits 

Hour as Gaeilge’, is music driven but contains longer links entirely in Irish and is 

broadcast on Friday nights at 10.00 p.m. (Marren, 2021). 

Mar a pléadh i gCaibidil a ceathair, bíonn an Dr Laoise Ní Dhúda, atá ina hOifigeach 

Pleanála Teanga in LPT Mhaigh Eo Thuaidh, ina haoi ar chlár Tommy Marren uair sa mhí, 

tráth a ndéantar plé dátheangach ar théama éigin ábhartha. 

Nuair a chuirtear an mhír sin le Ní Dhúda san áireamh, chomh maith leis na trí chlár eile sin 

ar tagraíodh dóibh thuas, feictear do Marren go bhfuil an méid Gaeilge a chraoltar ar an 

stáisiún ‘sásúil’ agus ‘inghlactha’ i bhfianaise an aiseolais a fhaightear ó na héisteoirí: 

It seems to me that the level of Irish we broadcast is acceptable as it contains a mix of 

bilingual and all-Irish content to our audience and meets the demand (Marren, 2021). 
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7.9.2 CRCfm 

Is iarmhúinteoir bunscoile é Máirtín Ó Maicín a bhfuil baint aige le cúrsaí Gaeilge agus 

cultúir i Maigh Eo le nach mór leathchéad bliain anuas. Tá baint aige le Conradh na Gaeilge i 

mBall Álainn agus tá sé páirteach, chomh maith, i nGlór na nGael agus i gComhaltas 

Ceoltóirí Éireann. Bhíodh clár ag Ó Maicín ar an stáisiún raidió pobail i gCaisleán an 

Bharraigh, CRCfm, go dtí an bhliain 2020. ‘Anonn is anall le Máirtín Ó Maicín’ a thugtaí ar 

an gclár sin a chraoltaí oíche Dé Domhnaigh idir 20:00–20:30; dhéantaí an clár céanna a 

athchraoladh maidin Dé Sathairn idir 10:00 agus 10:30. Cúrsaí reatha a bhíodh faoi chaibidil 

ar an gclár sin go príomha chomh maith le cúrsaí cultúir agus teanga fud fad an chontae. Ach 

an oiread leis na meáin chlóite, measann Ó Maicín go mbeadh CRCfm sásta a leithéid de 

chlár a chur ar siúl arís ach tionscnamh nó moladh a chur faoi bhráid bhainistíocht an 

stáisiúin. Ar an gcaoi sin, deir sé gur faoi ghluaiseacht na Gaeilge atá sé achainí a dhéanamh 

ar CRCfm, nó ar aon mheán eile, má theastaíonn uathu go mbeadh aschur Gaeilge ann (Ó 

Maicín, 2021). Ar an ábhar seo, feictear do John Walsh nach mbíonn dóthain plé idir 

gluaiseacht na Gaeilge agus na meáin áitiúla: 

Tá na stáisiúin ag lorg cabhrach agus tacaíochta, tá na heagraíochtaí Gaeilge ag 

iarraidh an teanga a chur chun cinn ach ní dóigh liom go bhfuil an dá dhream ag 

labhairt lena chéile (Ó Caollaí, 2021). 

Deir Áine Ní Chiaráin (2021), craoltóir aitheanta, gur cheart go mbeadh clár amháin, ar a 

laghad, nó dhá chlár Gaeilge á gcraoladh sa tseachtain ar an raidió pobail i gCaisleán an 

Bharraigh. Is é John Brown (2021) an bainisteoir stáisiúin atá i gceannas ar CRCfm faoi 

láthair. Deir sé gur mhaith leis clár Gaeilge a bheith ar an stáisiún ach nach furasta teacht ar 

dhuine a thógfadh an cúram sin ar láimh.  

7.9.3 Raidió na Gaeltachta 

Áirítear Raidió na Gaeltachta mar ‘chraoltóir seirbhíse poiblí’ faoi shainmhíniú an Achta 

Craolacháin thuas. Ba mhór an chailliúint don chontae é, dar le Stiofán Ó Mórán (2021), 

nuair a dúnadh stiúideo Raidió na Gaeltachta i gCaisleán an Bharraigh sa bhliain 2011 (féach 

Caibidil a ceathair). B’iontach go deo an áis é an stiúideo sin, agus na cláir éagsúla a chraoltaí 

as go deimhin, chun muintearas a chothú idir na trí phobal Gaeltachta sa chontae; cothaíodh 

dlúthpháirtíocht, chomh maith, i measc lucht labhartha na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht i 

Maigh Eo. Thug an stiúideo sin aitheantas don chontae ó thaobh na Gaeilge de, agus 

cheangail na láithreoirí éagsúla, Seán Ó Héalaí agus Máirtín Mac Donnchadha faoi seach, an 
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pobal idir óg agus aosta le chéile. Tá Máirtín Ó Maicín (2021) ar aon bhuille leis an méid sin 

gur shnaidhm Ó Héalaí agus Mac Donnchadha Gaeltachatí Mhaigh Eo le chéile. Tá an t-

aitheantas agus an ceangal sin imithe anois d’uireasa stiúideo a bheith ag RnaG sa chontae. 

Moltar go dtabharfaí guth an athuair do phobal na Gaeilge i Maigh Eo tríd an stiúideo a 

athoscailt. Deir Áine Uí Mhóráin (2021) go bhféadfaí stiúideo dá leithéid a bhunú san Áras 

nua Gaeilge, dá lonnófaí a leithéid sa tseanbheairic i gCaisleán an Bharraigh.  

Bíodh is go dtagann Áine Ní Chiaráin (2021) le héirim an mhéid a deir na rannpháirtithe eile 

i dtaca le stiúideo RnaG i gCaisleán an Bharraigh, ní dóigh léi go bhfuil sé réalaíoch go 

ndéanfaí an stiúideo sin a oscailt an athuair. Dúnadh é an chéad lá riamh, a deir sí, de dheasca 

ciorruithe agus níl cúrsaí maoinithe in RTÉ aon phioc níos fearr anois le hais mar a bhí siad 

deich mbliana ó shin.  

Ó dúnadh an stiúideo, tá an clár ‘Iris Aniar’ is ainm is a bheith ag déanamh freastail ar 

Mhaigh Eo. Deir Ní Chiaráin (2021) go ndéanann ‘Iris Aniar’ scéalta a bhaineann le Maigh 

Eo ‘ó am go ham’ ach d’fhéadfaidís ‘níos mó a dhéanamh’, dar léi. Le linn an fhómhair 2020, 

mar shampla, bhíodh mír ghearr raidió, cúig nóiméad déag ar fad, ag Máirtín Ó Maicín agus 

ag Pádraig Ó Catháin, as Clár Chlainne Mhuiris, ar an gclár ‘Iris Aniar’. Rinneadh plé ar 

théamaí éagsúla a tharla cothrom an lae sin i Maigh Eo le céad bliain anuas. Ní heol do Ó 

Maicín an bhfuil sé i gceist ag Raidió na Gaeltachta a leithéid a dhéanamh arís (Ó Maicín, 

2021). In áit an stiúideo a athoscailt, is é an comhréiteach a mholfadh Ní Chiaráin (2021) ná 

go ndéanfadh ‘Iris Aniar’ freastal ní b’fhearr ar an gcontae: 

Níl aon chúis nach bhféadfaí clár amháin de chuid ‘Iris Aniar’ chuile sheachtain a 

bheith lonnaithe i Maigh Eo nó bunaithe ar Mhaigh Eo. 

Nuair a pléadh na ceisteanna seo le Gearóid Mac Donncha (2021), Ceannasaí RTÉ Raidió na 

Gaeltachta, dheimhnigh sé nach mbeadh sé d’acmhainn ag an stáisiún an oifig i gCaisleán an 

Bharraigh a oscailt arís. Luaigh sé, áfach, go raibh cúrsaí teicneolaíochta feabhsaithe go mór 

le roinnt blianta anuas agus go raibh córais nua a bhí in úsáid sa raidió ag ligean dóibh 

craoladh cianda a dhéanamh a bhí ar aon chaighdeán, beagnach, le craoladh stiúideo. Luaigh 

sé freisin, áfach, go raibh sé i gceist ag Raidió na Gaeltachta dul amach sna pobail féin agus 

níos mó craoltaí seachtracha a dhéanamh, go háirithe le linn 2022, nuair a bheas an Raidió 

leathchéad bliain ar an bhfód. 
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Anuas air seo, luaigh sé go bhféadfaí roinnt clár a chraoladh ó Mhaigh Eo ó thráth go chéile – 

‘Iris Aniar’, ‘Gabh i leith’, ‘Cogar’ go háirithe, agus leithéidí ‘Bladhaire’ agus cláir cheoil 

chomh maith. Mheabhraigh sé freisin gur le pobal na Gaeltachta féin an tseirbhís, agus go 

gcuirfí fáilte roimh scéalta uathu ach dul i dteagmháil le foireann an Raidió. Luaigh sé go n-

aithníonn Raidió na Gaeltachta tábhacht na bpleananna teanga sna Limistéir Pleanála Teanga 

agus sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta, agus gur mhaith leo tacaíocht a thabhairt don obair seo 

trí eolas a roinnt faoi na pleananna teanga ar an Raidió agus trí ardáin a thabhairt do lucht na 

bpleananna chun plé a dhéanamh ar na deacrachtaí agus ar na dúshláin a bhaineann leis an 

obair. 

7.9.4 Na Meáin Chlóite 

Bíonn colún seachtainiúil Gaeilge ag Máirtín Ó Maicín, ‘Beo go deo’, a fhoilsítear ar The 

Connaught Telegraph ó 1996 i leith. Meascán ábhar agus téamaí a bhíonn faoi chaibidil aige 

sa cholún úd, a deir sé, ina gcíortar cúrsaí polaitíochta, cultúir, ceoil agus peile. Feictear dó, 

bunaithe ar an eolas atá aige ar na meán chlóite i Maigh Eo, go bhfuil eagarthóirí an 

Connaught Telegraph, The Mayo News agus The Western People báúil leis an nGaeilge agus 

go bhfoilseoidís ábhar Gaeilge dá gcuirfí a leithéid ar fáil. Ar an gcaoi sin, deir Ó Maicín gur 

faoi mhuintir na Gaeilge é ábhar i nGaeilge, nó ábhar a bhaineann leis an nGaeilge, a chur 

faoina mbráid (Ó Maicín, 2021). Ceapann Áine Ní Chiaráin go bhfuil tábhacht ag baint leis 

an nGaeilge a úsáid agus a chur chun cinn sna meáin chumarsáide. Is í an deacracht a 

fheiceann sise ná go bhféadfadh go mbeadh na nuachtáin ag súil leis go gcuirfí an t-ábhar 

Gaeilge ar fáil dóibh saor in aisce, rud nach bhfuil sách maith, dar léi: 

Má tá sé le déanamh, ba cheart go mbeadh sé á dhéanamh ar bhonn gairmiúil agus go 

mbeadh an t-airgead céanna á íoc le héinne a bheadh ag scríobh i nGaeilge agus a 

d’íocfaí leis an té a scríobhfadh i mBéarla (Ní Chiaráin, 2021). 

7.9.5 Moltaí 

D’fhéadfadh na meánscoileanna comhoibriú le CRCfm ar mhaithe le cúrsa gearr oiliúna a 

chur ar fáil do dhaltaí na hidirbhliana. Deir John Brown (2021), bainisteoir stáisiúin le 

CRCfm, go mbíodh clár idirbhliana ag an stáisiún san am a caitheadh ach gur cuireadh 

deireadh leis de dheasca COVID-19. Bheadh sé sásta a leithéid a aiséirí agus go mbeadh an 

Ghaeilge ina gné den chlár feasta. D’fhéadfadh daltaí na hidirbhliana a bheith páirteach i 

léiriú agus i láithriú sraith clár Gaeilge don óige ar CRCfm. 
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Moltar go ndéanfaí stocaireacht ar Raidió na Gaeltachta féachaint leis an bhfreastal a 

dhéantar ar Chontae Mhaigh Eo a fheabhsú ar an gclár ‘Iris Aniar’. D’fhéadfaí an iarracht seo 

a chomhordú leis na hOifigigh Pleanála Teanga eile i Maigh Eo chomh maith leis na 

comharchumainn Ghaeltachta. 

7.10 Paróiste Chaisleán an Bharraigh 

Is é an tAthair Conal Eustace atá ina Shagart Paróiste i gCaisleán an Bharraigh. Ní bhíonn 

aifreann Gaeilge ar fáil i gCaisleán an Bharraigh go hiondúil, cé is moite de Lá Fhéile 

Pádraig. Mar sin féin, bíonn nathanna Gaeilge agus seanfhocail ina n-orlaí trí na seanmóirí a 

thugann an tAthair Eustace. Is é, chomh maith, a bhíonn ag plé le daltaí Scoil Raifteirí agus 

iad ag fáil faoi réir do na sacraimintí.   

Moltar go bhfiosrófar na féidearthachtaí le hAifreann as Gaeilge a bheith ar fáil níos minice. 

7.11 Coiste na mBailte Slachtmhara 

Tagann na hoibrithe deonacha, a bhíonn ag plé le Coiste na mBailte Slachtmhara i gCaisleán 

an Bharraigh, le chéile uair sa tseachtain: maidin Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh ag 10 a 

chlog san fhómhar agus sa gheimhreadh; tráthnóna Dé Luain ag a 7 a chlog san earrach agus 

sa samhradh.  

Moltar go bhféadfadh na deonaithe bibí, a mbeadh cúpla focal Gaeilge scríofa orthu, a 

chaitheamh agus iad ag obair: ‘Baile glán, Baile álainn’ agus a leithéid sin. (Ó Raghallaigh, 

2021). 

Moltar go mbeadh comharthaíocht dhátheangach ar crochadh in áiteanna poiblí i gCaisleán 

an Bharraigh sa chaoi is go mbeadh an Ghaeilge ní b’fheiceálaí i lár an bhaile mhóir. 

D’fhéadfadh roinnt de na fógraí seo a bheith bainteach leis na Bailte Slachtmhara: ‘Coinnigh 

an baile glan’, mar shampla. Measann Ó Raghallaigh (2021) go bhféadfaí an Ghaeilge a 

scaipeadh gan stró trí dhul i gcomhairle le heagraíochtaí fadbhunaithe i gCaisleán an 

Bharraigh, agus trí úsáid na comharthaíochta go háirithe. 
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8 Caibidil 8: Oideachas 

8.1 Réamhrá 

Sa chaibidil seo cíorfar téama an oideachais i gCaisleán an Bharraigh. Chuige sin, leagfar 

béim ar chúrsaí oideachais in earnáil an stáit ag leibhéal na réamhscoile, na bunscoile agus na 

meánscoile araon. Is san Acht Oideachais, 1998, a leagtar amach na socruithe a dhéantar ar 

mhaithe le hoideachas a sholáthar don phobal. Cuimsíonn sé sin an bhunscolaíocht, an iar-

bhunscolaíocht, an t-oideachas aosach agus leantach, an gairmoideachas chomh maith leis an 

ngairmoiliúint. Deir Ó Duibhir agus Ní Thuairisg (2019: 231) go gcuireann an tAcht 

Oideachais ‘bunús láidir faoin oideachas Gaeltachta agus faoin nGaeloideachas i gcoitinne.’ 

Ar an gcaoi sin, dearbhaítear i bhforáil 6(j) go bhfuil sé mar chuspóir ag an acht ‘cuidiú leis 

an nGaeilge a choinneáil mar phríomhtheanga an phobail i limistéir Ghaeltachta.’ Ina 

theannta sin, cuirtear in iúl i bhforáil 6(i) gur feithicil é an córas oideachais trína scaiptear an 

dátheangachas ar an tsochaí i gcoitinne ionas ‘go mbainfí úsáid níos mó as an nGaeilge ar 

scoil agus sa phobal’ (An Roinn Oideachais agus Scileanna 1998: 10–11). Is í foráil 6(i) atá 

ábhartha i gcás Chaisleán an Bharraigh. Chuige sin, áitítear gur institiúidí tábhachtacha 

oideachais agus teanga iad na scoileanna éagsúla i gCaisleán an Bharraigh. Ó thaobh an 

phlean teanga de, ní mór deiseanna eile úsáide agus sóisialaithe Gaeilge a chruthú a thacódh 

leis an sealbhú teanga a dhéantar sa chóras oideachais, agus sa teaghlach go deimhin i 

gcásanna áirithe.  

8.2 Caisleán an Bharraigh 

Téann scéal an oideachais lán-Ghaeilge i gCaisleán an Bharraigh siar go dtí an bhliain 1973, 

tráth ar bunaíodh naíonra do pháistí réamhscoile – Naíonra Tír na nÓg a thugtar air anois. Bhí 

Conradh na Gaeilge ag éirí gníomhach i réimse na réamhscolaíochta ag tús na 1970idí, a 

bhuíochas sin do ghluaiseacht na naíonraí sa Bhreatain Bheag – Mudiad Ysgolion Meithrin –  

a bunaíodh in 1971. Ba mar thoradh air sin a bhunaigh Conradh na Gaeilge eagraíocht do 

Stiúrthóirí na Naíonraí lán-Ghaeilge in 1974. Áitíonn Proinsias Mac Aonghusa gur chéim 

thábhachtach í seo chun dlús a chur le hobair an Chonartha i measc an phobail agus gurbh 

iomaí bunscoil lán-Ghaeilge a bunaíodh, dá bharr sin, sna blianta a lean (Mac Aonghusa, 

1993: 362). B’amhlaidh a bhí i gCaisleán an Bharraigh chomh maith. 

Ag eascairt as an naíonra, chonacthas d’Antoine Mac Amhlaidh, d’Art Ó Súilleabháin agus 

d’Úna Ní Ghabhláin go mbeadh éileamh ann chun Gaelscoil a bhunú i gCaisleán an 
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Bharraigh. Ba iad an triúr sin a bhí ar choiste bunaithe Scoil Raifteirí nuair a osclaíodh an 

scoil in 1983 (Ní Ghabhláin, 2018: 10). Tógadh foirgneamh nua scoile ar Fhaiche an Aonaigh 

i gCaisleán an Bharraigh in 1998. Ba í Máire Treasa Uí Dhálaigh a bhí ina príomhoide ar 

Scoil Raifteirí ó 1983 anuas go dtí 2020, tráth ar thainig Niamh Uí Raois i gcomharbacht 

uirthi. 

8.3 Naíonra Tír na nÓg 

Bunaíodh an naíonra i gCaisleán an Bharraigh sa bhliain 1973 (Ní Ghabhláin, 2018: 10) agus 

tá sé lonnaithe ar Fhaiche an Aonaigh, díreach taobh le Scoil Raifteirí. Tá Naíonra Tír na nÓg 

cláraithe leis an eagraíocht náisiúnta dheonach Gaeloideachas. 

Is í Áine Gielty atá ina stiúrthóir ar an naíonra faoi láthair agus tá foireann de chúigear eile ag 

obair in éineacht léi. Tá Naíonra Tír na nÓg páirteach sa Scéim um Chúram agus Oideachas 

na Luath-Óige (ECCE scheme). Faoin scéim úd, tá ’chuile pháiste i dteideal cúram 

oideachais luath-óige a fháil ar feadh dhá bhliain acadúla agus iad idir trí bliana agus cúig 

bliana d’aois. Tá trí pháiste is fiche ag glacadh páirte sa scéim sin sa naíonra i gCaisleán an 

Bharraigh faoi láthair (2020–21). Bíonn na páistí sin dáilte idir dhá sheomra éagsúla sa 

naíonra, Seomra a hAon agus Seomra a Dó faoi seach, agus bíonn triúr ball foirne in aghaidh 

an tseomra. Deir Gielty (2021) go dtéitear i dtuilleamaí an chláir ‘Aistear’ sa naíonra, is é sin 

an creat curaclaim do pháistí (0–6 bliana d’aois) atá leagtha amach ag an gComhairle 

Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA). Faoin gcreat úd, leagtar béim ar cheithre 

théama éagsúla: Folláine; Féiniúlacht agus Muintearas; Cumarsáid; Taiscéalaíocht agus 

Smaointeoireacht.8 

Anuas ar sheisiún na maidine, deir Gielty (2021) go reáchtáiltear ‘seisiún na siblíní’ san 

iarnóin idir 1:30 agus 2:30. Tá a leithéid dírithe ar dhaltaí óga Scoil Raifteirí, a chríochnaíonn 

ag 1:30, ach a bhfuil siblíní níos sine leo fós ag an scoil fós.  

8.3.1 Aiseolas agus moltaí ó na tuismitheoirí 

Scaipeadh suirbhé ar na tuismitheoirí, a bhfuil a gcuid gasúr ag freastal ar an naíonra, i mí an 

Mhárta 2021. Ba é an cineál eolais ar mhian linn tuiscint a fháil air ná cén fáth ar seoladh na 

 
8 Féach https://www.curriculumonline.ie/Early-Childhood/?lang=ga-ie. 

https://www.curriculumonline.ie/Early-Childhood/?lang=ga-ie
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gasúir go dtí an naíonra agus cén cineál imeachtaí Gaeilge a gcuirfeadh teaghlaigh spéis iontu 

mar chuid den phlean teanga. 

Is é an téama is mó a thagann aníos ná gur theastaigh ó na tuismitheoirí go ngabhfadh na 

gasúir i ngleic leis an nGaeilge luath sa saol agus go ndéanfaí sin ar bhealach spraíúil spórtúil 

trí bhíthin amhrán agus súgartha: 

To become familiar with the Irish language, enjoy the language through song and 

play. 

Deirtear, chomh maith, go dtaitníonn an cur chuige teagaisc le roinnt tuismitheoirí agus go 

bhfuil sé rún acu na gasúir a chur chuig Scoil Raifteirí nuair a thiocfaidh an lá sin: 

It's a feeder naíonra to Gaelscoil Raifteirí where my other children attend. I have built 

up a lovely trusting relationship with the Naíonra Tír na nÓg staff over the years, all 

my children have attended. They have a lovely method of teaching Irish through play 

and song. 

To learn the national language from an early age in a fun environment in order to give 

them a basic level of Irish before starting in the Gaelscoil. 

Dá n-eagrófaí imeachtaí Gaeilge mar chuid den phlean teanga, deir na tuismitheoirí go 

gcuirfidís spéis in imeachtaí do pháistí – imeachtaí spóirt, ealaíne agus ceardaíochta chomh 

maith le léitheoireacht leabhar. Ina theannta sin, luaitear an amhránaíocht, an drámaíocht, 

seónna puipéid agus an damhsa mar ábhar spéise eile chomh maith le ciorcal comhrá do na 

tuismitheoirí. 

8.4 Agallaimh leis na múinteoirí i Scoil Raifteirí 

Tá Niamh Uí Raois ag obair i Scoil Raifteirí ón mbliain 1986 i leith agus ceapadh í ina 

príomhoide le linn shamhradh 2020. Tá naonúr múinteoirí ranga chomh maith le triúr 

múinteoirí riachtanas speisialta ag obair, faoina stiúir, sa scoil agus iad ag freastal ar 231 

dalta san iomlán. Cuireadh agallamh uirthi, agus ar mhúinteoir anaithnid eile sa scoil ar 

mhaithe le léargas a fháil ar a dtarlaíonn laistigh den scoil faoi láthair chun an Ghaeilge a 

chur chun cinn.  

Deir Uí Raois (2021) gurb í an aidhm atá aici, ina cuid oibre i Scoil Raifteirí, ná an Ghaeilge 

a choinneáil beo i measc na ndaltaí agus go mbainfidís taitneamh as an nGaeilge a labhairt. 

Ina theannta sin, teastaíonn uaithi go mbeadh na daltaí bródúil as an nGaeilge a bheith ar a 

dtoil acu. Tá an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha go mór i gceist sa chur 
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chuige teagaisc a chleachtar i Scoil Raifteirí. Ciallaíonn an méid sin go gcuirtear éagsúlacht 

ábhar seach-churaclaim – amhránaíocht, spórt, drámaíocht, eolaíocht, ealaín agus 

corpoideachas – os comhair na ndaltaí trí mheán na Gaeilge: 

Seachas rang Gaeilge a bheith ar siúl, nuair a bhíonn deis ag na páistí a bheith ag 

damhsa nó nuair a bhíonn ceardlann acu, nuair a bhíonn rud éigin teagmhálach le 

deanamh acu, bíonn spraoi acu agus bíonn deis acu gnáth-theanga nádúrtha a 

chloisteáil nuair a bhíonn cluichí ar siúl, in ionad a bheith ag foghlaim ón leabhar. Sin 

an bealach is fearr chun an teanga a fhoghlaim agus chun a bheith rannpháirteach 

(Bunmhúinteoir 1, 2021). 

Leagtar an-bhéim sa scoil ar líofacht teanga agus ar chúrsaí cruinnis ó rang a trí ar aghaidh. 

Chuige seo, bíonn go leor duaiseanna á mbronnadh sa scoil chun aitheantas a thabhairt don 

iarracht a dhéanann na daltaí: ‘Gaeilgeoir na Seachtaine’, mar shampla. Corruair aithnítear 

grúpaí éagsúla atá ag déanamh sár-iarrachta ó thaobh na Gaeilge de. An aidhm atá leis seo ná 

na daltaí a spreagadh chun barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge (Uí Raois, 2021).  

Seachtain na Gaeilge agus cúrsaí drámaíochta: Imeacht mór i bhféilire na scoile is ea 

Seachtain na Gaeilge, tráth a dtagann an comhphobal ar fad le chéile, idir thuismitheoirí agus 

mhúinteoirí, chun breathnú ar na himeachtaí éagsúla a chuirtear ar stáitse. Leagtar an-bhéim 

ar dhrámaíocht na Gaeilge sa scoil. Chuige sin, cuirtear isteach ar an bhFéile 

Scoildrámaíochta ’chuile bhliain, ar comórtas náisiúnta drámaíochta í. Feictear cúrsaí 

drámaíochta agus amhránaíochta go mór i gceist ag Coirm na Nollag chomh maith (Uí Raois, 

2021). 

Gaeilge 24: Glacann rang a cúig agus rang a sé páirt i nGaeilge 24, faoi choimirce Chonradh 

na Gaeilge, i mí Mheán Fómhair ’chuile bhliain. Is éard is aidhm leis an bhfeachtas ná na 

páistí a spreagadh leis an nGaeilge a labhairt ina gcuid gnóthaí saoil – ar scoil, sa bhaile, i 

siopaí, sa chlub spóirt agus le cairde – ar feadh 24 uair an chloig (Bunmhúinteoir 1, 2021). 

Fleá na nÓg: Ócáid eile a eagraítear do pháistí bunscoile i gCaisleán an Bharraigh, agus do 

dhaltaí Scoil Raifteirí go háirithe, ná Fleá na nÓg. Is comórtas ceoil, amhránaíochta, sceitsí 

agus aithriseoireachta í an fhleá a eagraítear i gcomhar le Conradh na Gaeilge agus le 

Comhaltas Ceoltóirí Éireann (féach Caibidil 7) (Bunmhúinteoir 1, 2021). 

Na healaíona: Bíonn an scoil ag comhoibriú leis an Leabharlann, leis an Linenhall Arts 

Centre agus le Músaem Shaol na Tuaithe mar a n-eagraítear imeachtaí Gaeilge go tráthrialta 
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(Bunmhúinteoir 1, 2021). Tá áis i Músaem Shaol na Tuaithe inar féidir ceardlanna a reáchtáil. 

Lena linn sin, taispeántar do na daltaí cén chaoi le maisiúcháin Nollag a dhéanamh nó cé na 

céimeanna a bhaineann le cros Bhríde a dhéanamh, mar shampla. Bíonn ceachtanna cultúrtha 

agus oidhreachta fite fuaite sa ghné phraiticiúil den cheardlann. Tá na ceardlanna sin le 

moladh go mór, dar le Uí Raois, ach an áit a bhfuil an gad ná nach gcuirtear ar fáil i nGaeilge 

iad. Tá go leor daoine le Gaeilge ag obair sa mhúsaem ach níor ghá go mbeidís bainteach leis 

na ceardlanna. Moltar go ndéanfaí cinnte de go mbeadh ball foirne le Gaeilge ar fáil chun na 

ceardlanna seo a dhéanamh. Ghabhfadh a leithéid de sheirbhís chun tairbhe, ní hamháin do 

Scoil Raifteirí ach, do bhunscoileanna eile i gCaisleán an Bharraigh trí chéile gan trácht ar na 

bunscoileanna Gaeltachta i Maigh Eo (Uí Raois, 2021). 

Is iomaí imeacht a bhíonn ar siúl sa Linenhall Arts Centre, áit a dtagann Branar ar cuairt uair 

sa bhliain. Compántas téatair é Branar a chuireann léirithe nuálacha ardchaighdeáin ar stáitse 

do pháistí – ‘Ag Cruthú Scéalta Móra do Shaoránaigh Bheaga’ an mana atá acu. Bíonn a 

leithéid seo ar fáil do na bunscoileanna uile i gCaisleán an Bharraigh. Is cuimhin le Uí Raois 

gur chuir Fíbín, an comhlacht amharclainne Gaeilge, seónna ar stáitse san ionad cheana. 

Moltar go n-eagrófaí imeachtaí mar seo uair sa téarma, ar a laghad, agus le linn Sheachtain na 

Gaeilge go háirithe. Anuas ar chúrsaí drámaíochta, deir Uí Raois go gcuireann páistí an-spéis 

i seónna puipéid i nGaeilge agus gurbh fhéidir go bhféadfaí a leithéid sin a eagrú chomh 

maith (Uí Raois, 2021).  

Cúrsaí spóirt: Bíonn traenáil peile agus iománaíochta ar siúl, do chailíní agus do bhuachaillí, 

trí mheán na Gaeilge. Is iad múinteoirí na scoile féin, a bhfuil spéis acu sna cluichí Gaelacha 

a thógann an cúram seo ar láimh. Tagann ionadaí de chuid Chumann Lúthchleas Gael, ó na 

Mistéalaigh, isteach sa scoil, faoin ‘Grassroots to National Programme’ a riarann an 

fhoireann forbartha cluichí ag leibhéal an chontae. 

Eagraítear seisiúin snámha do na daltaí sa chéad téarma i linn snámha na Comhairle Contae i 

Loch Lannagh. Is i mBéarla a chuirtear a leithéid ar fáil ach moltar go mbeadh duine le 

Gaeilge ar fáil chun tabhairt faoi.    

8.4.1 Moltaí eile 

Is é an dúshlán is mó a aithnítear ná an t-iompar teanga lasmuigh de gheataí na scoile, is é sin 

le rá nuair a thugann na daltaí cuairt ar institiúidí eile i gCaisleán an Bharraigh. Níor ghá go 

mbeadh Gaeilge ag daoine sna himeachtaí a eagraítear lasmuigh den scoil.  
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Moltar go mbunófaí club spraoi Gaeilge do pháistí bunscoile i gCaisleán an Bharraigh chomh 

maith le club óige Gaeilge dóibh siúd atá ag leibhéal na hiar-bhunscoile. D’fhágfadh sin, a 

deir Uí Raois, go mbeadh deis ag daoine óga an Ghaeilge a úsáid lasmuigh de chomhthéacs 

na scoile.  

Maíonn Uí Raois go mbainfeadh fiúntas le Gaelcholáiste a bheith lonnaithe i gCaisleán an 

Bharraigh sa chaoi is go mbeadh leanúnachas sa soláthar oideachais trí Ghaeilge i gCaisleán 

an Bharraigh (déantar tuilleadh plé ar an ábhar seo thíos). 

Ó tharla Scoil Raifteirí a bheith ar an bhfód ón mbliain 1983 i leith, ciallaíonn sé sin, dar le 

Uí Raois, go bhfuil go leor iarscoláirí de chuid na scoile thart ar Chaisleán an Bharraigh 

anois. Ba mhaith léi na daoine seo a mhealladh ar ais i dtreo na Gaeilge dá mbeadh imeachtaí 

curtha ar fáil dóibh. Tá cuid den dream seo, a deir sí, tar éis a gclanna féin a sheoladh chuig 

Scoil Raifteirí chomh maith.  

Ba mhaith léi daoine le Gaeilge sa cheantar a mhealladh isteach sa scoil chun gníomhaíochtaí 

a dhéanamh leis na páistí. Rinne na húdair Colmán Ó Raghallaigh agus Ré Ó Laighléis 

ceardlanna leis na daltaí thar na blianta. Bhí roinnt de na himreoirí leis na Mistéalaigh ina 

ndaltaí i Scoil Raifteirí tráth den saol. Is eiseamláirí nó ‘ambasadóirí’ iad na daoine sin don 

óige agus ba cheart, dá bharr sin, an nasc idir iad agus an Ghaeilge a threisiú i súile na ndaltaí 

reatha. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfaí a rá gur ‘bainisteoirí teanga’ nó ‘cinnirí teanga’ iad na 

himreoirí sin agus iad ag iarraidh dul i bhfeidhm ar iompar agus ar chreidimh teanga daoine 

eile: ‘a person that takes an active role, makes an intervention and produces a particular effect 

or outcome’ (Ní Dhúda, 2017: 221).   

8.5 Aiseolas ó mhúinteoirí bunscoile eile 

Níl cúrsaí Gaeilge i réimse an oideachais teoranta do Scoil Raifteirí amháin. Ar an gcaoi sin, 

tá sé tábhachtach go gcuirfí moltaí agus aiseolas ó na múinteoirí eile bunscoile, a oibríonn i 

gCaisleán an Bharraigh, sa mheá. Mar a pléadh i gCaibidil a ceathair, is iad seo na 

bunscoileanna eile a áirítear i gCaisleán an Bharraigh: 

• Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig (412 dalta; scoil buachaillí);  

• Castlebar Educate Together National School (Ag Foghlaim Le Chéile) (64 dalta; scoil 

mheasctha);  
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• Convent of Mercy National School: St Angela’s (348 dalta; scoil cailíní);  

• St Peter’s National School i nDromainn na gCloch (301 dalta; scoil mheasctha):  

• Scoil Náisiúnta Bhréachmhaí (417 dalta: scoil mheasctha). 

Tá Nessa Maloney (2021) ina príomhoide ar Scoil Náisiúnta Naomh Aingeal (St Angela’s 

N.S.) do chailíní i gCaisleán an Bharraigh agus tá Gaeilge ar a toil aici. Measann sí gurb í 

Scoil Naomh Aingeal an t-aon bhunscoil i gCaisleán an Bharraigh a raibh an Ghaelbhratach 

acu cheana. Níl an scoil páirteach i scéim na Gaelbhrataí fós ach déantar gach iarracht an 

Ghaeilge a shní isteach le hobair na scoile agus glacann múinteoirí áirithe ról gníomhach i 

saol na Gaeilge sa phobal freisin. Tá béim ar an drámaíocht sa scoil agus thug rang amháin 

craobh Chonnacht leo i bhFéile Drámaíochta na Scoileanna ach ba mhaith an rud é, dar leis 

an bpríomhoide, tuilleadh drámaíochta Gaeilge a chleachtadh leis na gasúir. 

Deir Maloney freisin gur scéim an-luachmhar é ‘Time to Read’ a chuireann le cumas 

léitheoireachta agus le féinmhuinín daltaí atá níos laige. Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo a 

chuireann na seisiúin léitheoireachta ar fáil tríd an leabharlann ach is trí mheán Zoom atá na 

seisiúin á ndéanamh le bliain anuas nach mór. 30 nóiméad in aghaidh an tseisiúin a bhíonn 

ann ach is i mBéarla amháin a reáchtáiltear iad. Tá a mhacasamhail ar fáil i réimsí eile cosúil 

le ‘Time to Count’ (an mhatamaitic) agus is í an Chomhairle Contae atá freagrach as iad ar 

fad a chur ar fáil sa chontae. Is cosúil go bhfuil spás sna scéimeanna foghlama seo do chur 

chun cinn na Gaeilge, dar léi. 

Tá an scoil sásta a bheith páirteach in aon tionscnamh a chuireann an Ghaeilge chun cinn 

agus is í a barúil gurb amhlaidh an scéal do scoileanna eile an bhaile. 

Ar na dúshláin is mó a bhíonn roimh an scoil maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn tá an 

líon daltaí nach é an Béarla céad teanga a gcuid tuismitheoirí agus creideann Maloney go 

bhféadfaí suas le 40% de dhaltaí na scoile a áireamh sa ghrúpa sin. Feictear di gur gá níos mó 

iarrachtaí a dhéanamh chun tábhacht na teanga a chur ina luí ar phobail nua sa stát. 

Is é Joe Carty (2021) príomhoide Scoil Naomh Pádraig i gCaisleán an Bharraigh. Tá seisean 

den tuairim go bhfuil ‘athrú sa dearcadh’ le sonrú le blianta anuas maidir le cúrsaí Gaeilge ag 

leibhéal bunscoile agus gur gá íomhá dhearfach na teanga a athbheochan sna scoileanna. Ach 

an oiread leis an méid a dúirt Nessa Maloney, feictear dó go dtéann sé deacair ar an scoil cur 
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ina luí ar theaghlaigh, nach de bhunadh na tíre iad, gur fiú an Ghaeilge a theagasc dá gcuid 

gasúr. Tá líon na n-iarratas ar dhíolúine ón nGaeilge ag méadú le cúpla bliain ach creideann 

Carty (2021) go gcuideoidh ciorclán 0052/2019 ón Roinn Oideachais agus Scileanna leis an 

gclaonadh sin a laghdú. Iarracht atá sa chiorclán sin líon na ndíolúintí a mhaolú tríd an 

moladh nach ndéantar iarratais ar dhíolúine ón nGaeilge a mheas, cé is moite de chásanna 

eisceachtúla, nó go mbeidh an gasúr 12 bhliain d’aois nó i mbliain deiridh na bunscoile. 

Tá Gaeilge líofa ag Seoirse Ó Móráin (2021) atá ina phríomhoide ar Scoil Náisiúnta 

Bhréachmhaí agus tháinig go leor dá bhfuil le rá aige faoi chúrsaí díolúine agus pobal nua le 

tuairimí na bpríomhoidí eile; chuir sé fáilte mhór freisin roimh chiorclán na roinne a tháinig i 

bhfeidhm don scoilbhliain 2019–2020 mar atá luaite thuas ag Joe Carty. Deir Ó Móráin 

(2021) gur chuir srianta COVID-19 ’chuile shórt as riocht sa scoil agus gur deacair aon 

tionscnamh Gaeilge a thosú i gcomhthéacs na srianta a tugadh isteach ach nuair a fhillfear ar 

an saol mar a bhí, beidh deiseanna ansin. Is iad an Leabharlann agus an Músaem an dá áit is 

mó ar a mbíonn gasúir ag triall le haghaidh gníomhartha taobh amuigh den scoil agus bheadh 

buntáiste ar leith ag baint le haon rud is féidir a dhéanamh leis an nGaeilge a chur chun cinn 

sna spásanna sin. 

8.6 Aiseolas ó mhúinteoirí meánscoile 

Sa rannóg seo, déanfar plé ar na hagallaimh a rinneadh leis na múinteoirí Gaeilge atá ag obair 

sna trí mheánscoil i gCaisleán an Bharraigh. Faoi mar a pléadh i gCaibidil a ceathair, áirítear 

trí mheánscoil ar an mbaile:  

• Meánscoil Naomh Iosaef (596 dalta; scoil cailíní);  

• Coláiste Dháibhéid (710 dalta; scoil mheasctha); 

• Coláiste Ghearóid Naofa (619 dalta; scoil buachaillí);  

• Iomlán na ndaltaí meánscoile: 1,925 

Tabharfar spléachadh anseo ar a dtarlaíonn laistigh de na meánscoileanna sin, faoi láthair, 

chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Ina theannta sin, cíorfar na moltaí chun feabhais atá na 

rannpháirtithe, chomh fada agus a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge i measc na hóige 

agus i réimse an oideachais go sonrach. 
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8.6.1 Meánscoil Naomh Iosaef  

Tá Niamh Sweeney (2021) ina múinteoir Gaeilge i Meánscoil Naomh Iosaef i gCaisleán an 

Bharraigh. Glacann an scoil páirt i gcomórtas díospóireachta Ghael Linn ’chuile bhliain ar a 

dtugtar Comórtas an Phiarsaigh. Mar a pléadh cheana, i gCaibidil a seacht, eagraíonn Seán Ó 

Cionfhaola agus Conradh na Gaeilge cuid mhór imeachtaí le linn Sheachtain na Gaeilge. 

Glacann daltaí Naomh Iosaef páirt sna himeachtaí sin uile: Tráth na gCeist, Óráidíocht 

Phoiblí, Cleachtadh Cainte don Bhéaltriail agus mar sin de.  

Imeacht eile a eagraítear i Meánscoil Naomh Iosaef, le linn Sheachtain na Gaeilge, ná ‘An 

Dúshlán’. Is é an chaoi a n-oibríonn an dúshlán ná go gcuirtear sraith spriocanna agus 

tascanna os comhair na ndaltaí agus iarrtar orthu iad a chur i gcrích i nGaeilge. Ní mór dóibh 

an oiread ‘spriocanna’, nó ‘dúshlán’, agus is féidir leo a chur i gcrích: an Ghaeilge a úsáid in 

Oifig an Phoist, mar shampla, nó rud éigin a cheannach i siopa sa bhaile mór agus go n-

úsáidfí an Ghaeilge le linn na hidirghníomhaíochta sin. Is bealach é seo chun aitheantas a 

thabhairt dóibh siúd a dhéanann sár-iarracht an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn. Bíonn 

an Ghaeilge i lár an aonaigh in imeachtaí eile a eagraítear sa scoil, mar shampla: ‘The Rose of 

St Joe’s’ chomh maith leis an Seó Faisin. 

8.6.1.1 Ciorcail chomhrá 

Deir Sweeney (2021) go mbíonn roinnt daltaí ón séú bliain i láthair ag an gciorcal comhrá a 

eagraíonn Seán Ó Cionfhaola ’chuile thráthnóna Dé hAoine in ionad seirbhísí sóisialta 

Chaisleán an Bharraigh. Is ócáid í seo a eagraíonn Ó Cionfhaola do dhaltaí meánscoile 

Chaisleán an Bharraigh agus íoctar €2 an duine chun na costais a ghlanadh (féach Caibidil a 

seacht).  

Eagraíonn Sweeney a ciorcal cainte féin do na daltaí chomh maith. Chuige sin, cuireann sí 

spás in áirithe in óstán an TF agus is imeacht é sin a bhíonn dírithe ar lucht an chúigiú bliain i 

Meánscoil Naomh Iosaef – is iad Sweeney féin agus na daltaí a ghlanann an costas lena 

aghaidh. D’fhéadfadh suas is anuas le cúig dhuine dhéag a bheith i láthair, a deir sí. 

Ghabhfadh sé chun tairbhe do mhúinteoirí Gaeilge an bhaile mhóir, agus do na daltaí dá réir 

sin, dá mbeadh ionad ar fáil ina bhféadfaí ciocail chomhrá, agus a leithéidí sin, a chur ar siúl 

tar éis am scoile. Tá tacaíocht bhreise mar sin de dhíth mar chrann taca ag an méid a 

tharlaíonn ar scoil, dar léi. Deir sí gurb iontach go deo é an t-eispéireas Gaeltachta ach níor 

ghá go mbeadh sé in acmhainn ag roinnt tuismitheoirí a gclann a chur chuig coláiste Gaeilge 
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sa samhradh. Is chuige sin a theastaíonn tacaíochtaí breise taobh amuigh den scoil i gCaisleán 

an Bharraigh chun an Ghaeilge a chur chun cinn.  

8.6.1.2 Moltaí 

Ionad Gaeilge agus Club Óige: Níl aon áit i gCaisleán an Bharraigh ina bhféadfadh daltaí, 

atá sa tsraith shinsearach, teacht le chéile chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh 

lasmuigh d’am na scoile. Dá bhíthin sin, ba mhaith le Sweeney dá mbeadh ionad ar fáil ina 

bhféadfadh múinteoirí Gaeilge grúpa daltaí a thabhairt le chéile uair sa tseachtain, lasmuigh 

d’am na scoile, ar mhaithe le cleachtadh cainte a dhéanamh. Feictear do Sweeney go bhfuil sé 

tábhachtach go mbeadh imeachtaí á n-eagrú don óige, lasmuigh den scoil, ina mbeadh an 

Ghaeilge i lár an aonaigh agus ina mbeadh spraoi ag na daltaí. Ar an ábhar seo, measann sí 

gur cheart clár imeachtaí ar leith a eagrú dóibh siúd atá ag gabháil don tsraith shóisearach 

agus don tsraith shinsearach araon. Chuige seo, bheadh sí i bhfabhar club óige a bheith ag 

feidhmiú i gCaisleán an Bharraigh d’aoisghrúpaí éagsúla. Aithníonn sí an tábhacht a 

bhaineann le hatmaisféar réchúiseach ina n-airíonn na daltaí ar a gcompord agus nach 

mbeadh faitíos orthu botún teanga a dhéanamh. 

Clár imeachtaí Gaeilge: Ba mhaith le Sweeney dá mbeadh imeachtaí Gaeilge á gcur ar siúl 

sa Linenhall Arts Centre, nó i Músaem Shaol na Tuaithe, ionas go bhféadfadh sí grúpa daltaí 

a thabhairt ann. Imeachtaí ceoil agus drámaíochta a luaitear go sonrach. 

Moltar, chomh maith, go bhfoilseofaí Nuachtlitir chun poiblíocht a dhéanamh ar na 

himeachtaí éagsúla Gaeilge a eagrófar mar thoradh ar an bplean teanga. 

8.6.2 Coláiste Dháibhéid 

Tá Érin O'Hara (2021) ina múinteoir Gaeilge i gColáiste Dháibhéid. Chomh fada agus a 

bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge, deir O’Hara go mbíonn foireann na scoile ar a bionda 

ag iarraidh na daltaí, agus pobal na scoile trí chéile, a ghríosadh i dtreo na Gaeilge. Chuige 

sin, eagraítear lear mór imeachtaí le linn Sheachtain na Gaeilge go háirithe: 

• Reáchtáiltear ‘Comórtas Póstaeir’ don chéad bhliain. Ar an gcaoi sin, bíonn ar na 

daltaí póstaeir a dhearadh bunaithe ar sheanfhocail nó ar théama éigin ábhartha. 

Tráthúil go maith, ba é ‘COVID-19 agus an tionchar atá aige ar mo shaol’ an téama a 

roghnaíodh i mbliana; 
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• Eagraítear imeachtaí éagsúla leis na bliainghrúpaí eile, mar shampla: Tráth na gCeist, 

Amhránaíocht agus Cluichí as Gaeilge; 

• Ach an oiread leis an meánscoileanna eile i gCaisleán an Bharraigh, glacann daltaí 

Choláiste Dháibhéid páirt sna himeachtaí éagsúla a eagraíonn Seán Ó Cionfhaola le 

linn Sheachtain na Gaeilge: Tráth na gCeist, Díospóireachtaí, Cleachtadh Cainte do 

lucht na hArdteiste; 

• Bíonn roinnt seisiún ceoil ar siúl sa scoil, ag am sosa/lóin, i rith Sheachtain na Gaeilge 

ag a mbíonn na daltaí féin ag seinm ceoil; 

• Eagraítear Maidin Chaife don fhoireann sa Seomra Foirne, ‘Craic agus Cómhrá’ a 

thugtar ar an imeacht sin; 

• Cuirtear na fógraí ó bhéal i láthair phobal na scoile, ar an idirchum, i nGaeilge. 

Anuas ar Sheachtain na Gaeilge, éagraítear imeachtaí eile Gaeilge go bliantúil agus go 

hócáideach: 

• Turas Gaeltachta do dhaltaí na chéad bhliana: is nós seanbhunaithe é sa scoil go 

gcaithfeadh daltaí na chéad bhliana achar trí lá sa Ghaeltacht, i gColáiste Acla ar 

Oileán Acla. Déantar ranganna agus imeachtaí éagsúla i nGaeilge le linn an turais sin 

agus baineann na daltaí an-tairbhe as, dar le O’Hara (2021);  

• Cuairteoirí chuig an scoil: thug roinnt cainteoirí cuairt ar an scoil thar na blianta agus 

topaicí éagsúla faoi chaibidil acu trí mheán na Gaeilge. Mar shampla, tháinig Nuala 

Ní Dhomhnaill isteach chun a cuid filíochta a phlé agus rinne Micheál Ó Ruairc 

amhlaidh i gcás a chuid saothar litríochta féin; 

• Ceardlann do lucht na hIdirbhliana: Tá sé mar rún ag an scoil, dar le O’Hara, 

ceardlann a eagrú do lucht na hIdirbhliana an bhliain seo chugainn. Is éard a bheadh i 

gceist leis an gceardlann ná go dtiocfadh aoichainteoirí isteach (go fíorúil, más gá, ag 

brath ar staid na paindéime) chun dreas cainte, i nGaeilge, a dhéanamh leis na daltaí 

faoi na gairmeacha beatha atá acu. Chuige sin, d’fhéadfaí aistritheoirí, léachtóirí, 

Gardaí agus múinteoirí a chur san áireamh ionas go bhféadfaidís ról na Gaeilge ina 

gconair ghairmiúil féin a phlé. Feictear don fhoireann, dar le O’Hara, go bhfuil sé thar 



   

 

99 

 

a bheith tábhachtach dul i bhfeidhm ar lucht na hidirbhliana féachaint lena mhealladh 

chun an cúrsa ardleibhéil sa Ghaeilge a dhéanamh don Ardteist agus chun slí bheatha 

sa Ghaeilge a bhaint amach lá níos faide anonn. 

Mar aitheantas ar an obair a dhéanann foireann na scoile chun an Ghaeilge a chur chun cinn, 

bhuaigh Coláiste Dháibhéid Gradam Náisiúnta Sheosaimh Mhic Dhonncha sa bhliain 2019. 

Is gradam é sin a riarann Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann agus a thugann 

aitheantas do scoileanna as cultúr, oidhreacht agus teanga na hÉireann a chothú. 

8.6.2.1 Moltaí 

Bíodh is go ndéantar obair mhór sa scoil, measann O’Hara (2021) go dteastaíonn iarrachtaí 

ag leibhéal an phobail féin chun tacú leis an méid a dhéantar ar scoil. Ar an ábhar sin, déantar 

roinnt moltaí: 

Ba cheart go mbeadh lárionad don Ghaeilge lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh. Is éard a 

theastódh, dar léi, ná ‘hub’ lárnach don Ghaeilge sa bhaile mór, áit inar féidir le daoine teacht 

ar eolas ginearálta faoin nGaeilge, faoi ranganna agus faoi na himeachtaí a bhíonn ar siúl. 

Tuairiscítear go bhfuil sé mar rún ag an gComhairle Contae forbairt a dhéanamh ar an sean-

Imperial Hotel, ar an Meal i gCaisleán an Bharraigh, agus feictear di gur ionad feiliúnach é 

sin chun ‘Mol Gaeilge’ a bhunú; 

Bhí Conradh na Gaeilge agus Gnó Mhaigh Eo bainteach leis an scéim ‘Oscail an Doras’ 

cúpla bliain ó shin, feachtas inar tháinig gnólachtaí éagsúla le chéile a bhí sásta Gaeilge a 

labhairt le custaiméirí. Molann O’Hara go ndéanfaí ní ba mhó poiblíochta ar an scéim sin; 

Ba cheart go mbeadh Sraith Ghaeilge ag an gcuid is mó de na scoileanna dara leibhéal ionas 

gur féidir ábhair eile a mhúineadh trí mheán na Gaeilge agus pointí breise a bhronnadh, dá 

réir sin, san Ardteist; 

Tá sé riachtanach go gcuireann an rialtas maoiniú ar fáil ionas gur féidir ranganna Gaeilge a 

thabhairt saor in aisce do dhaoine fásta. Sa chaoi sin, mar shampla, bheadh tuismitheoirí in 

ann cabhair a thabhairt dá bpáistí le hobair bhaile (O’Hara, 2021). 

8.6.3 Coláiste Ghearóid Naofa  

Is í Seachtain na Gaeilge buaicphointe na bliana, i gColáiste Ghearóid Naofa, chomh fada 

agus a bhaineann le cúrsaí Gaeilge. Ar aon dul leis na meánscoileanna eile, glactar páirt sna 
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himeachtaí éagsúla a eagraíonn Conradh na Gaeilge, agus Seán Ó Cionfhaola go háirithe le 

linn Sheachtain na Gaeilge: Tráth na gCeist, Óráidíocht Phoiblí, Cleachtadh Cainte don 

Bhéaltriail agus mar sin de (féach Caibidil a seacht). Deir Fiona Guilfoyle, duine de na 

múinteoirí sa scoil, go raibh dhá rang Ardteistiméireachta faoina cúram aici anuraidh agus 

gur chuir na daltaí a gciorcal cainte féin ar siúl ag am lóin. 

Ina theannta sin, glactar páirt i gComórtas an Phiarsaigh ’chuile bhliain, ar comórtas 

díospóireachta de chuid Ghael Linn é. Bhuaigh an fhoireann sinsir craobhchomórtas na 

hÉireann sa bhliain 2018 agus ba í an fhoireann sóisir na tánaistí ina rannóg siúd sa 

chraobhchomórtas an bhliain chéanna. Ní raibh an scoil in ann páirt a ghlacadh sa chomórtas 

le dhá bhliain anuas de dheasca srianta COVID-19. 

8.7 Suirbhé ar dhaltaí meánscoile Chaisleán an Bharraigh 

Chuathas i gcomhairle le príomhoidí agus leis na múinteoirí Gaeilge sna meánscoileanna i 

gCaisleán an Bharraigh féachaint an bhféadfaí aiseolas a fháil faoin bplean teanga agus faoi 

mhianta na ndaltaí ina leith sin. Ag eascairt as sin, toilíodh suirbhé a scaipeadh ar na daltaí 

sna trí mheánscoil ar an mbaile. Faoi mar a pléadh i gCaibidil a ceathair, tá iomlán de 1,925 

dalta i meánscoileanna an bhaile mhóir (Coláiste Ghearóid Naofa – 619 dalta; Coláiste 

Dháibhéid – 710 dalta; Meánscoil Naomh Iosaef – 596 dalta). Chomhlánaigh 389 dalta an 

suirbhé, as ollghrúpa féideartha de 1,925 duine – ciallaíonn sin gur fhreagrair 20.2% de 

dhaltaí meánscoile Chaisleán an Bharraigh an suirbhé. Ba dhaltaí de chuid Choláiste 

Ghearóid Naofa iad 61 (15.84%) de na rannpháirtithe; daltaí de chuid Choláiste Dháibhéid 

iad 149 (38.70%) de na rannpháirtithe; agus bhí an fuílleach 175 dalta (45.45%) ag freastal ar 

Mheánscoil Naomh Iosaef: 
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As an iomlán a chomhlánaigh an suirbhé (389 duine), cuireann 33 díobh (8.51%) in iúl go 

bhfuil ‘Gaeilge líofa’ acu; deir 157 duine (40.46%) go bhfuil ‘Gaeilge mhaith’ acu; deir 172 

duine (44.33%) go bhfuil siad ar bheagán Gaeilge; tugann 21 duine (5.41%) le fios nach 

bhfuil aon Ghaeilge acu. Fágann sin fuílleach de chúigear (1.29%) a roghnaigh ‘Eile: 

Sonraigh le do thoil’. I measc na bhfreagraí a thugtar sa chás seo, tuairiscítear go bhfuil 

Gaeilge an rannpháirtí idir líofa agus an-mhaith: bhí droch-Ghaeilge ag rannpháirtí eile agus 

dúradh i gcás eile nár tuigeadh an teanga ar chor ar bith: 

 

Baineann ceist a trí leis na teangacha is mó a labhraítear sa teaghlach. Is é an Béarla atá ag 

barr an chomhairimh: 342 duine (87.92%). Deir triúr (0.77%) gurb í an Ghaeilge a labhraítear 

go príomha. Dearbhaíonn 15 duine (3.86%) gur idir Ghaeilge agus Bhéarla a labhraítear. Deir 

an fuílleach de 29 duine (7.46%) gur teangacha eile iasachta a labhraítear chomh maith leis 

an mBéarla, mar shampla: Polainnis, Rómáinis, Laitvis, Ungáiris, Fraincis, Liongáilis, 
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Cairéinis, Tagálaigis, Liotuáinis, Rúisis, Mailéalaimis, Beangáilis, Araibis, Bulgáiris, 

Portaingéilis agus Tamailis. 

Maidir le húsáid na Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais, deir 78 duine (20.10%) go 

labhraítear an Ghaeilge i réimsí eile sóisialta mar aon leis an gcóras oideachais. Is iad na 

réimsí úsáide a luaitear sa chás seo ná cairde, sa bhaile, le seantuismitheoirí, le gaolta a bhfuil 

cónaí orthu i dTuar Mhic Éadaigh, ciorcal cainte, cúrsaí Gaeilge sa Ghaeltacht, Coláiste 

Néifinn agus ar an idirlíon. Cuireann 310 duine (79.90%) in iúl nach labhraítear an Ghaeilge 

ar chor ar bith lasmuigh den chóras oideachais: 

Fiarfraítear de na rannpháirtithe an mbeadh spéis acu freastal ar imeachtaí sóisialta, cultúrtha 

agus spóirt trí mheán na Gaeilge, dá n-eagrófaí a leithéid i gCaisleán an Bharraigh. Deir 88 

duine (22.68%) go mbeadh spéis acu in imeachtaí dá leithéid ach deir 107 duine (27.58%) 

nach mbeadh aon spéis acu iontu. Maíonn 150 duine (38.66%), an cohórt is mó, go 
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‘mb’fhéidir’ go mbeadh spéis acu ina leithéid. Deir an fuílleach, 43 duine (11.08%) nach 

bhfuil a fhios acu: 

Ag tagairt dóibh siúd a mbeadh spéis acu in imeachtaí Gaeilge, dá n-eagrófaí a leithéid, 

luaitear go leor samplaí éagsúla: an pheil Ghaelach, coirmeacha ceoil i nGaeilge, Trad 

Festival, céilithe, an ceol traidisiúnta, imeachtaí cultúrtha agus ealaíon cosúil leis an Oíche 

Chultúir, tráth na gceist, ciorcal comhrá, club leabhar i nGaeilge, díospóireachtaí Gaeilge 

agus Pop-Up Gaeltacht. Luaitear go mbeadh sé go deas ceol a sheinnt agus cluichí spóirt nó 

uisce a imirt i gcomhluadar Gaelach:  

A relaxed setting in which people would feel comfortable and be able to improve their 

Irish. 

Réimse eile sóisalta a gcuirtear spéis ann ná Club Óige nó campa samhraidh a reáchtálfaí trí 

mheán na Gaeilge, áit a mbeadh daoine ar a suaimhneas agus nach mbeadh faitíos orthu 

botún teanga a dhéanamh: 

Maybe create a more relaxed environment where it is fine to make mistakes and not 

as pressured as in the classroom. 

Ar deireadh, cuirtear na rannpháirtithe ag machnamh faoi aon mholtaí eile a bheadh acu 

chomh fada agus a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. Moltar 

an Ghaeilge a chur chun cinn ar chomharthaíocht, ar phóstaeir agus i ngnólachtaí i lár an 
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bhaile mhóir. Ar an gcaoi sin, moltar greamáin a úsáid ionas go mbeadh sé soiléir cé na 

gnólachtaí ar féidir Gaeilge a úsáid iontu: 

Promotion of the Irish language on public signage, billboards etc and possibly a 

specified social space for people to speak as Gaeilge. 

To encourage all private businesses to provide more information and signage through 

Irish and by also having at least 1 member of staff who can assist a customer through 

Irish. 

Sna siopaí áitiúla – mar shampla daoine ag labhairt “Dia dhuit” nó “cén chaoi bhfuil 

tú?” 

Ar an ábhar seo, chomh maith, moltar go mbeadh roinnt Gaeilge in úsáid ar bhiachláir i 

mbialanna i gCaisleán an Bharraigh:  

Menus in restaurants. 

Deirtear gur cheart imeachtaí Gaeilge a eagrú a thabharfadh bliainghrúpaí éagsúla as na 

meánscoileanna uile le chéile ag aon am amháin: 

 Quizzes with all the schools. 

You could have a talent show through Irish like Irish dancing, trad music or singing 

with some sort of prize. 

GAA tournament through Irish. 

Moltar go mbeadh Club Óige ar siúl i nGaeilge cosúil le Foróige, áit a mbeadh caifé Gaeilge 

don óige ann freisin: 

Have Irish clubs for the youth with maybe specific interests. 

Youth café speaking in Irish. 

Quiz, youth hangout, Irish culture night, Irish music/arts events.  

Promote Irish in youth clubs-Foróige etc, have more Irish signs in the town on shops 

and other buildings. 

Luaitear an tábhacht a bhaineann le tascanna eile, nach mbaineann leis an nGaeilge go 

sonrach, a chur i gcrích trí mheán na Gaeilge: 

Chuirfinn níos mó ranganna oíche ann trí Ghaeilge sa coláiste Daibheád b'fhéidir. Mar 

shampla cócairecht trí Ghaeilge nó scríbhneoireacht chruthaitheach trí Ghaeilge. 

Maybe outdoor yoga classes/ workout classes etc. 
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Water sports activities, fun activities (like games), sporting activities etc. 

Ceist eile a tharraingitear anuas ná na meáin chumarsáide. Deirtear go mba cheart go mbeadh 

clár raidió i nGaeilge ar an stáisiún áitiúil i gCaisleán an Bharraigh: 

 Castlebar radio station to have a programme in Irish. 

Castlebar Radio station in Irish. 

Ar ábhar sin na meán, deirtear gur cheart úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ar na meáin 

shóisialta, go mór mór ar na hardáin sin a mbíonn tóir ag an aos óg orthu: 

If there was a tik tok made to promote Irish, as it is the most common social media 

amongst young people. 

Social media. 

8.7.1.1 Cé na tátail atá le baint as an suirbhé? 

• Léirítear spéis san earnáil ghnó i gCaisleán an Bharraigh agus moltar go n-úsáidfí 

greamáin agus comharthaíocht ionas go mbeadh sé soiléir cén áit ar féidir Gaeilge a 

úsáid. Moltar go mbeadh an Ghaeilge in úsáid ar bhiachláir chomh maith. 

• Tagann sé chun solais sa suirbhé go mbainfeadh tábhacht le Club Óige a bhunú i 

gCaisleán an Bharraigh. 

• Leagtar béim ar na ciorcail chomhrá agus ar dheiseanna eile neamhfhoirmeálta úsáide 

Gaeilge, nuair a bhíonn daoine ar a gcompord lena linn agus nach mbíonn faitíos 

orthu botún teanga a dhéanamh. 

• Téama eile a thagann aníos ná gur cheart bliainghrúpaí éagsúla as na meánscoileanna 

uile a thabhairt le chéile go tráthrialta ar mhaithe le gníomhaíochtaí/imeachtaí Gaeilge 

a eagrú. Moltar imeachtaí spóirt, go háirithe, Tráth na gCeist chomh maith le 

himeachtaí cultúrtha agus ealaíon sa Linenhall Arts Centre, b’fhéidir. 

8.8 Coláiste Néifinn 

Campa samhraidh Gaeilge is ea Coláiste Néifinn a bunaíodh sa bhliain 2011. Tá ceithre ionad 

éagsúla faoi chúram an choláiste: Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha, Gleann na Madadh 

agus Baile Átha an Rí. Is iad Donna Mulchrone agus Rónán Conway, beirt mhúinteoirí 

Gaeilge as Contae Mhaigh Eo, atá i mbun an choláiste. Cuireann Coláiste Néifinn cúrsaí 

Gaeilge ar fáil do dhaltaí atá idir 12 agus 18 mbliana d’aois. Is cúrsaí lae iad seo a eagraítear 
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do dhéagóirí agus a mhaireann achar coicíse. Is féidir gnáthchúrsa a dhéanamh ina mbeadh 

ranganna ar siúl ar maidin agus imeachtaí spóirt agus amhránaíochta ar siúl tráthnóna, nó eile, 

d’fhéadfaí dianchúrsa a dhéanamh atá dírithe ar lucht na hArdteistiméireachta.  

Chomh fada agus a bhaineann le Caisleán an Bharraigh, is ar champas Choláiste Ghearóid 

Naofa a reáchtáiltear an cúrsa agus bíonn suas is anuas le 150 dalta ina láthair. Ó thaobh 

leagan amach de, bíonn béim ar ranganna ar maidin agus eagraítear imeachtaí spóirt um 

thráthnóna: peil Ghaelach, iománaíocht, cispheil, rugbaí leaiste agus mar sin de. Ó tharla go 

bhfuil Loch Lannagh ar leac an dorais, is ann a bhíonn an spórt uisce ar siúl. 

8.8.1 Moltaí 

Feictear do Conway (2021) go mbaineann daoine óga tairbhe as an nGaeilge nuair a dhéantar 

eachtraíocht eile trí mheán na teanga sin agus luann sé an spórt uisce go háirithe. Ba mhaith 

leis dá mbeadh daoine le Gaeilge ar fáil i gCaisleán an Bharraigh chun spórt uisce a 

dhéanamh le daoine óga, agus le daltaí Choláiste Néifinn go háirithe. 

Moladh eile a dhéanann Conway ná gur mhaith leis dá bhféadfadh Coláiste Néifinn nasc agus 

muintearas a chothú le Gaeltacht Thuar Mhic Éadaigh, ó tharla nach bhfuil aon choláiste 

samhraidh ann faoi láthair. D’fhéadfadh daltaí Choláiste Néifinn cuairteanna lae a thabhairt 

ar an gceantar agus tuiscint a fháil ar an nGaeltacht ar an gcaoi sin. 

8.9 Feachtas chun Gaelcholáiste a bhunú   

Is iad Emer Mayock, fliúiteadóir traidisiúnta agus píobaire uilleann, agus Frainc Ó 

Clochartaigh, suirbhéir cairte agus ceantálaí, is mó a luaitear leis an bhfeachtas chun 

Gaelcholáiste a bhunú i gCaisleán an Bharraigh. Reáchtáladh an chéad chruinniú den ghrúpa 

ar an 5 Feabhra 2020 in Bridge St, teach tábhairne agus cuartaíochta i lár an bhaile mhóir, 

agus bhí suas is anuas le 35 duine ina láthair. Bhí roinnt de thuismitheoirí Scoil Raifteirí i 

láthair chomh maith le príomhoide na scoile sin, Treasa Uí Dhálaigh mar a bhí ag an am, 

agus a comharba Niamh Uí Raois. Ba í an aidhm a bhí leis an gcéad chruinniú sin ná an méid 

spéise a léireofaí i nGaelcholáiste a thomhas chomh maith le bunachar sonraí de na daoine 

cuí a chur i dtoll a chéile. Ar an drochuair, bhuail an phaindéim COVID-19 an tír go gairid 

ina dhiaidh sin, rud a chuir moill ar an bhfeachtas ó shin.   

Tá beirt pháistí ag Mayock féin agus iad ag freastal ar Scoil Raifteirí faoi láthair. Socraíodh 

na gasúir a sheoladh chuig Scoil Raifteirí, a deir sí, mar gheall ar an tumoideachas Gaeilge 
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chomh maith leis an gcultúr ar féidir teacht i dtír air trí mheán na Gaeilge, dar léi. Is údar 

aiféala do Mayock é go dtiocfadh deireadh leis an gcineál sin oideachais nuair a bhainfeadh a 

cuid gasúr aois a dhá bhliain déag amach: 

I thought that it was a shame…having spent all of their formative years in a Gaelscoil 

that there was no follow-on and that it’s a dead-end. I’m also aware of the fact that 

children go into the secondary schools from Scoil Raifteirí or any Gaelscoil and of 

course they’re really ahead in Irish…but by second year/third year, that’s gone 

because they’re not using their language (Mayock, 2021).  

Ar mhaithe leis an leanúnachas sin, ón mbunscoil go dtí an mheánscoil, a choinneáil i dtreis, 

is í sin an chúis a dteastaíonn ó Mayock go mbunófaí Gaelcholáiste i gCaisleán an Bharraigh. 

Deir Frainc Ó Clochartaigh go bhfaigheann na daltaí togha an oideachais i Scoil Raifteirí 

agus go mba cheart an snáth sin a fhí isteach sa chóras meánscolaíochta chomh maith sa 

chaoi is go mbeadh leanúnachas ann. Deir Mayock gur chaith sí tamall de bhlianta ag cur 

fúithi i mBaile Átha Cliath, áit a raibh aithne aici ar go leor daoine a d’fhreastail ar 

Ghaelcholáistí éagsúla le linn a n-óige; leithéidí Coláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin, mar 

shampla. Chonacthas di go raibh saibhreas cultúir agus teanga ag baint leis an eispéireas sin 

dóibh, saibhreas arbh fhéidir buntáiste a bhaint as sa saol amach anseo. Tá a leithéid sin 

d’eispéireas á cheilt ar dhaltaí Scoil Raifteirí faoi láthair, a deir sí, nuair a théann siadsan 

isteach sa mheánscoil d’uireasa Gaelcholáiste a bheith i gCaisleán an Bharraigh: 

I’m very happy with the way Scoil Raifteirí celebrates customs and celebrates music. 

When I look into the yard on a Wednesday, pre-COVID, everybody has an instrument 

and it doesn’t make any difference if you’re a girl or a boy or whatever, and 

unfortunately that can all fall away [during the teenage years]. And this is not all 

about traditional music, it’s about that acceptance of culture as part of our world; that 

visual art, music, language are part of our world […] It exists in the ethos of the 

school, like in Scoil Raifteirí, music isn’t rammed down their throats, neither is art but 

there is this tide that is ebbing and flowing throughout every celebration in the school 

and every acknowledgment and it’s through the Irish language but also it celebrates 

our culture and every culture (Mayock, 2021). 

Ar an gcaoi sin, ceapann Mayock go bhfuil an Ghaeilge, an cultúr, an ceol agus na healaíona 

de dhlúth agus d’inneach i bhfealsúnacht Scoil Raifteirí. Is í an fhís atá aici ná go mbeadh an 

fhealsúnacht cheannann chéanna ina cloch choirnéil faoin nGaelcholáiste, má bhíonn rath ar 

an bhfeachtas. Ghabhfadh an fhealsúnacht sin, a deir sí, chun tairbhe do na déagóirí agus do 

Chaisleán an Bharraigh féin, chomh maith, i bhfianiase a aonchineálaí is atá an saol sa lá atá 

inniu ann. 
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Maidir leis an bhfeachtas féin, is í an obair chúlrach atá ar bun faoi láthair. Bhí cruinniú ag 

Mayock agus ag Ó Clochartaigh leis an bhForas Pátrúnachta i gCill Dara in 2020 chun an 

próiseas aitheantais a phlé agus chun tuiscint a fháil ar na céimeanna éagsúla a bheadh le 

tabhairt. Tá trí rogha éagsúla ann chomh fada agus a bhaineann leis an oideachas meánscoile 

trí mheán na Gaeilge: 

1. Gaelcholáiste lán-Ghaeilge a bheadh go huile is go hiomlán neamhspleách; 

2. Aonad lán-Ghaeilge a bheadh ag feidhmiú i gceann amháin de na meánscoileanna 

reatha i gCaisleán an Bharraigh. Is é an Bord Oideachais agus Oiliúna a riarann a 

leithéid in áiteanna eile. D’fhágfadh sin gur Coláiste Dháibhéid a bheadh i gceist i 

gCaisleán an Bharraigh. D’fhéadfaí dul i gcomhairle le Bord Oideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma chomh maith leis an eagraíocht náisiúnta 

dheonach Gaeloideachas chun an rogha seo a phlé; 

3. An tsamhail satailíte ina mbunaítear campas eile de Ghaelcholáiste seanbhunaithe in 

áit nua ina bhfuil éileamh ann don mheánoideachas lán-Ghaeilge ach nach bhfuil an t-

éileamh sin comhlíonta fós;9 

Tá Mayock agus Ó Clochartaigh beirt deimhin de gur Gaelcholáiste lán-tumoideachais (rogha 

a haon) a theastaíonn, murab ionann agus aonad lán-Ghaeilge (rogha a dó) a bheadh súite 

isteach i struchtúr ceann de na meánscoileanna eile ar an mbaile. An buntáiste a bhainfeadh 

leis an nGaelcholáiste, atá neamhspleách ar na scoileanna eile, ná go dtreisíonn sé éiteas 

Gaeilge agus cultúrtha na scoile, dar le Mayock. Ina theannta sin, tugann sé rogha shoiléir do 

thuismitheoirí maidir leis an gcineál oideachais a chuirfí ar fáil dá bpáistí, bíodh sin trí na 

mheán na Gaeilge nó ná bíodh. Tá Stiofán Ó Móráin, atá ina Chathaoirleach ar Chraobh an 

Phiarsaigh i gCaisleán an Bharraigh, ar aon bhuille le Mayock agus le Ó Clochartaigh maidir 

leis na buntáistí a bhainfeadh le Gaelcholáiste neamhspleách a bheith i gCaisleán an 

Bharraigh. Ag tarraingt dó ar shampla Choláiste Mhuire i dTuar Mhic Éadaigh, a bhíodh ina 

 
9 Tosaíodh ag trácht ar an tsamhail úr seo i mí an Mhárta 2021 mar gheall ar chonspóid agus achrann a bhain leis an soláthar Gaeilge a bhí á chur ar fáil san 

aonad lán-Ghaeilge i gColáiste Chú Chulainn i nDún Dealgan. Chun fuascailt a fháil ar an scéal, socraíodh go mbeidh ‘satailít lán-Ghaeilge’ de Choláiste Ghlór 

na Mara, Baile Brigín, lonnaithe ar champas eile i nDún Dealgan ó Mheán Fómhair 2021 ar aghaidh. Beidh an scoil satailíte nua faoi riar an Fhorais 

Phátrúnachta. Tuilleadh eolais ar fáil: https://www.gov.ie/ga/preasraitis/5b9dd-ceadaionn-an-taire-foley-satailit-de-cholaiste-ghlor-na-mara-baile-brigin-ar-

champas-lonnaithe-i-ndun-dealgan/. 

https://www.gov.ie/ga/preasraitis/5b9dd-ceadaionn-an-taire-foley-satailit-de-cholaiste-ghlor-na-mara-baile-brigin-ar-champas-lonnaithe-i-ndun-dealgan/
https://www.gov.ie/ga/preasraitis/5b9dd-ceadaionn-an-taire-foley-satailit-de-cholaiste-ghlor-na-mara-baile-brigin-ar-champas-lonnaithe-i-ndun-dealgan/
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choláiste ullmhúcháin fadó, deir Ó Móráin go bhféadfadh an Gaelcholáiste an Ghaeilge a 

scaipeadh agus a chur chun cinn ar fud an chontae, faoi mar a rinne iardhaltaí Choláiste 

Mhuire san am a caitheadh: 

Mar mhúinteoir bunscoile [mé féin], an maitheas a rinne Tuar Mhic Éadaigh, nuair a 

bhí coláiste do na múinteoirí ann, bhí sé dochreidte: Gearóidín Ní Ghrúineil, Mary 

O’Malley, Máire Treasa Uí Dhálaigh. Bhí siad uilig ar scoil ansin agus scoth na 

Gaeilge acu agus scaip siad an Ghaeilge ar fud an chontae. Dá mba rud é go raibh 

Gaelcholáiste sa chontae againn, bheadh daoine sa chontae ansin a mbeadh scoth na 

Gaeilge acu ag dul isteach, ní hamháin sa mhúinteoireacht, ach go mbeidís ag 

scaipeadh na Gaeilge ar fud an chontae i gcúrsaí gnó, i gcúrsaí polaitíochta b’fhéidir, 

agus seo siúd agus araile. Sin an chúis a bhfuil sé tábhachtach go mbeadh cineál 

Coláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin i Maigh Eo. Bheadh tionchar fadtéarmach aige 

sin ar chúrsaí Gaeilge sa chontae. Agus má bhunaítear ceann amháin, seans go 

mbunófaí ceann eile i dtuaisceart an chontae. Ó thaobh mhuintir na Gaeltachta de, 

bheifí ag freastal ar mhuintir na Gaeltachta a chónaíonn i gCaisleán an Bharraigh mar 

d’fhreastalódh a bpáistí air (Ó Móráin, 2021). 

B’fhiú a lua go dtéann bus ó Chaisleán an Bharraigh ’chuile lá chun daltaí meánscoile a 

thabhairt chomh fada le Coláiste Mhuire i dTuar Mhic Éadaigh. Is díol suntais é, áfach, go 

ndeirtear i bPlean Teanga Dhúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh gur ‘i mBéarla a 

dhéantar formhór an teagaisc’ ann anois, bíodh is go gcuirtear ‘roinnt ábhar ar fáil trí 

Ghaeilge’ (CDS, 2018: 10). An míniú a thugtar air seo ná go bhfuil ‘brú mór ar an nGaeilge 

sa mheánscoil’ de bharr ‘a dtagann de scoláirí ó cheantair taobh amuigh den Ghaeltacht’ 

(CDS, 2018: 10). 

Sa chomhthéacs seo, tá an Gaelcholáiste thar a bheith tábhachtach, dar le Mayock, chun 

aidhmeanna phlean teanga Chaisleán an Bharraigh a bhaint amach. Cén mhaith plean Gaeilge 

a bheith ann, a deir sí, mura bhfuil na cainteoirí ann chomh maith, agus go mór mór cainteoirí 

Gaeilge atá sna déaga: 

I feel that the Language Plan is a great positive for the town. I think it has huge 

potential to influence cultural activity in the town and to have a meaningful impact on 

people’s lives and engagement with the Irish language. But I do believe that the 

Gaelcholáiste is very much part of that, and I feel that if you have a language plan, 

then you need speakers and you need to produce new Irish speakers in a realistic and 

sustainable manner – they have to be over 12 years of age, they need to be be 

educated through Irish throughout their teenage years. The ethos and output of a 

Gaelcholáiste has the potential to feed into and support all other elements of  the 

language plan for Castlebar. And there are very many ways to engage people of all 

ages but the confidence to speak Irish, and an environment to speak it in, where it is 

completely accepted, [is very important] (Mayock, 2021). 
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Tagann Ó Clochartaigh leis an méid seo go bhféadfadh tionchar an-dearfach a bheith ag 

Gaelcholáiste ar ghnéithe eile de shaol cultúrtha agus sóisialta an bhaile mhóir. Is é réimse an 

teaghlaigh atá i gceist go sonrach ag Ó Clochartaigh sa chás seo. Dá bhfeicfí leanúnachas sa 

chóras oideachais Gaeilge, ó leibhéal na bunscoile ar aghaidh, chuirfeadh sin abhaile ar 

dhaoine go bhfuil córas iomlán oideachais lán-Ghaeilge ar fáil i gCaisleán an Bharraigh. Is í 

an tuiscint atá ag Ó Clochartaigh ná go dtabharfadh a leithéid spreagadh do thuismitheoirí, 

agus go gcuirfeadh sé an lasair dhíograise fúthu, an Ghaeilge a úsáid i réimsí eile lasmuigh 

den chóras oideachais, agus sa teaghlach go háirithe: 

Is féidir a rá le daoine, tá tú in ann oideachas iomlán a fháil trí mheán na Gaeilge san 

áit seo [Caisleán an Bharraigh], cén fáth nach ndéanfá an rud céanna i do theach féin 

ón tús? Tusa an chéad duine a bhíonn ag plé leis an ngasúr sin ó thaobh an oideachais 

de, déan é trí mheán na Gaeilge – beidh an páiste in ann dul go Scoil Raifteirí le 

haghaidh na bunscolaíochta agus go dtí an Gaelcholáiste le haghaidh na 

meánscolaíochta (Ó Clochartaigh, 2021). 

Ó tharla go bhfuil Gaelscoileanna eile lonnaithe i mBéal an Átha, i gCathair na Mart agus i 

gClár Chlainne Mhuiris, feictear do Mayock agus d’Ó Clochartaigh beirt go bhféadfadh 

daltaí na scoileanna sin buntáiste a bhaint as an nGaelcholáiste i gCaisleán an Bharraigh 

chomh maith. Tá bóthar nua (N5) á thógáil idir Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart 

faoi láthair, cuir i gcás, agus nuair a bheidh sé sin críochnaithe, ní bheidh ach turas deich 

nóiméad idir an dá bhaile. Deir Mayock go bhfuil sé mar rún acu coincheap an 

Ghaelcholáiste a chur chun cinn i mbailte móra eile an chontae trí bhíthin feachtas feasachta 

agus poiblíochta. Is obair í seo a dtabharfaí fúithi i gceart a thúisce agus a bheidh an saol ina 

cheart arís tar éis COVID-19. 

As na sé bhaile dhéag atá aitheanta mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta (féach leathanach 5), 

léiríonn an fhaisnéis, a chuirtear ar fáil ar an suíomh www.gaeloideachas.ie, go bhfuil 

soláthar éigin Gaeilge á chur ar fáil ag leibhéal na meánscoile i ndeich gcás díobh sin: Leitir 

Ceanainn, An Clochán Liath, Béal an Mhuirthead, Cathair na Gaillimhe, Daingean Uí Chúis, 

Trá Lí, Cathair Saidhbhín, Cathair Chorcaí, Maigh Chromtha agus Baile Átha Buí. Is 

Scoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí nó Aonaid Lán-Ghaeilge a áirítear i measc na ndeich 

sampla sin. Fágann sin fuílleach de shé bhaile mhóra nach ndéantar freastal díreach orthu ó 

thaobh an Ghaeloideachais de. Is iad sin, Baile Dhún na nGall, Baile an Róba, Caisleán an 

http://www.gaeloideachas.ie/
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Bharraigh, an Clochán, Dún Garbhán agus an Uaimh.10 Sna Critéir Pleanála Teanga a 

bhaineann leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta dearbhaítear gur cheart féachaint chuige go 

mbeadh: 

Oideachas bunscoile agus iarbhunscoile 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 (Aguisín 1). 

I gcás Chontae Mhaigh Eo, léiríonn an méid sin gur ghá an soláthar Gaeilge, ag leibhéal na 

meánscoile, a fheabhsú i gCaisleán an Bharraigh agus i mBaile an Róba araon sa chaoi is go 

mbeadh an dá bhaile sin linn ag cloí leis na critéir pleanála teanga (féach Aguisín 1). Mar atá 

pléite sa rannóg seo, d’fhéadfaí sin a dhéanamh trí Ghaelcholáiste neamhspleách a bhunú, nó 

trí Aonad lán-Ghaeilge a bhunú i gceann de na meánscoileanna reatha. An tríú rogha ná an 

tsamhail satailíte faoina bhféadfaí campas de chuid Gaelcholáiste fadbhunaithe, a lonnú thart 

ar Chaisleán an Bharraigh. 

8.10 Moltaí 

Gaelcholáiste a bhunú lasmuigh den Ghaeltacht i Maigh Eo: moltar go ndéanfaí staidéar 

féidearthachta féachaint ar an éileamh a bheadh ann Gaelcholáiste a bhunú lasmuigh den 

Ghaeltacht i Maigh Eo agus go mbeadh an Gaelcholáiste sin lonnaithe i gCaisleán an 

Bharraigh. Moltar go gcuirfí coiste i dtoll a chéile a bhreathnódh i ndiaidh an fheachtais agus 

a thabharfadh aghaidh ar chúrsaí stocaireachta agus poiblíochta. D’fhéadfadh muintir Chlár 

Chlainne Mhuiris, Chathair na Mart agus Bhéal an Átha buntáiste a bhaint as a leithéid 

chomh maith ó tharla Gaelscoileanna a bheith lonnaithe sna trí bhaile sin freisin. B’fhiú an 

feachtas seo a nascadh le Baile an Róba, chomh maith, ó tharla go n-aithnítear an baile sin 

mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Ar mhaithe le tuiscint a fháil ar na féidearthachtaí éagsúla i 

réimse an mheánoideachais, ba cheart don choiste dul i gcomhairle leis an bhForas 

Pátrúnachta, le Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma chomh 

maith leis an eagraíocht náisiúnta dheonach, Gaeloideachas. 

Muintearas a chothú le scoileanna Gaeltachta i Maigh Eo: Ceapann Áine Uí Mhóráin 

(2021) go bhféadfaí earraíocht a bhaint as an idirbhliain chun nasc agus muintearas a chothú 

 
10 B’fhiú a lua go bhfuil leithéidí Dhún Garbhán agus Bhaile an Róba, mar shampla, díreach buailte ar LPTanna a bhfuil meánscoileanna Gaeltachta ag 

feidhmiú iontu, an Rinn agus Tuar Mhic Éadaigh faoi seach. 
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idir meánscoileanna Chaisleán an Bharraigh agus na meánscoileanna Gaeltachta sa chontae. 

Tá cúig iar-bhunscoil i gCo. Mhaigh Eo rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna 

Gaeltachta, is iad sin: Meánscoil Mhuire, Béal an Mhuirthead; Coláiste Mhuire, Tuar Mhic 

Éadaigh; Coláiste Bhreandáin, Béal an Mhuirthead; Coláiste Chomáin, Ros Dumhach; 

Coláiste Pobail Acla, Poll Raithní. D’fhéadfaí an cleamhnas seo a dhéanamh trí 

chomhpháirtíocht a chothú idir na scoileanna féin, gan amhras, in éineacht leis na hOifigigh 

Pleanála Teanga sna limistéir éagsúla. Tá taighde déanta ag Ní Thuairisg agus ag Ó Duibhir 

(2019) ar an gclár idirbhliana in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta, áit a ndéantar moltaí chun 

feabhais maidir le cur i bhfeidhm an chláir sin i gcomhthéacs phróiseas na pleanála teanga sa 

Ghaeltacht: 

• Moltar do Choistí Pleanála Teanga dul i gcomhairle le hiar-bhunscoileanna i gceantair 

eile Ghaeltachta d’fhonn deiseanna comhoibrithe idir scoileanna agus daltaí a 

fhorbairt (Ní Thuairisg agus Ó Duibhir, 2019: 55). 

• Sa chás go mbeadh múnla líonraithe i bhfeidhm i measc iar-bhunscoileanna na 

Gaeltachta, moltar leas a bhaint as Clár na hIdirbhliana mar fhóram inár féidir le 

scoileanna agus múinteoirí na dea-chleachtais a bhíonn in úsáid acu a roinnt (Ní 

Thuairisg agus Ó Duibhir, 2019: 55). 

Bíodh is go mbaineann taighde Ní Thuairisg agus Uí Dhuibhir (2019) le comhthéacs na 

Gaeltachta go sonrach, d’fhéadfaí moltaí áirithe a chur in oiriúint do chás na meánscoileanna 

i gCaisleán an Bharraigh, go mór mór chomh fada agus a bhaineann le teagmháil a chothú le 

meánscoileanna Gaeltachta an chontae.  

Modúl idirbhliana a fhorbairt ina ndéanfaí cur síos ar mhionteangacha an domhain: 

Mar chuid den mhodúl seo, moltar go mbeadh daltaí i mbun foghlama faoi Ghaeltachtaí 

Mhaigh Eo ionas go bhfaighidís tuiscint ar staid shochtheangeolaíoch na gceantar sin chomh 

maith leis na canúintí áitiúla a labhraítear iontu – d’fhéadfaí cuireadh a thabhairt 

d’aoichainteoirí Gaeltachta teacht isteach chun téamaí áirithe a phlé. I measc na n-

aoichainteoirí seo, d’fhéadfaí na hAmbasadóirí Teanga/Cinnirí Teanga atá ag feidhmiú in 

LPT Mhaigh Eo Thuaidh (Gaeilge Iorrais, 2018: 141/145) agus in LPT Dhúiche Sheoigheach 

agus Tuar Mhic Éadaigh (CDS, 2018: 59) a chur san áireamh. Moltar, mar chuid den mhodúl 

seo, go gcothófaí caidreamh le daltaí idirbhliana eile sna scoileanna Gaeltachta sa chontae 
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agus go rachfaí i mbun comhthionscadail leo d’fhonn gréasánú agus idirbheartaíocht a 

chothú. Mar chuid de seo, d’fhéadfaí comórtais díospóireachta, amhránaíochta, ceoil agus 

damhsa a reáchtáil. 

Scéim ‘Gaelbhratach’: moltar go gcuirfeadh na bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, a 

fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla, i gCaisleán an Bharraigh isteach ar an scéim 

‘Gaelbhratach’. Is scéim í seo a riarann Gael Linn i gcomhar le Conradh na Gaeilge, agus atá 

maoinithe ag Foras na Gaeilge. Leagtar aidhmeanna agus spriocanna na scéime amach ar 

shuíomh idirlín Ghael Linn. Is éard is aidhm leis an scéim ná spreagadh a thabhairt do 

bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna, arb é an Béarla an meán teagaisc iontu, chun 

labhairt na Gaeilge a chothú i measc a bpobal féin. An aidhm atá leis seo ná go mbeadh 

labhairt na Gaeilge mar chuid de chultúr na scoileanna sin. Déantar é seo ar bhealach 

struchtúrtha, pleanáilte agus spraíúil. Is é an toradh a éilítear ná go mbronntar Gaelbhratach 

ar scoileanna a n-éiríonn leo spriocanna éagsúla a bhaint amach. Tá roinnt spriocanna ar ghá 

aghaidh a thabhairt orthu: go múinfí an Ghaeilge trí mheán na Gaeilge; go músclófaí feasacht 

agus spéis na ndaltaí sa Ghaeilge; go gcuirfí an Ghaeilge chun cinn ar chomharthaíocht sa 

scoil ionas go mbeadh sí feiceálach; go nglacfaí páirt i Seachtain na Gaeilge; go gcuirfí 

acmhainní agus tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí, nach mbeadh inniúil ar an nGaeilge.   
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9 Caibidil 9: Tuismitheoirí agus Óige 

9.1 Réamhrá 

Próiseas casta sóisialta is ea an beartas teanga faoina ndéantar idirghabhálacha ar mhaithe le 

tionchar a imirt ar iompar teanga daoine eile (Kaplan agus Baldauf, 1997: 3). Chuige sin, 

ceaptar bearta agus gníomhaíochtaí mar iarracht chomhfhiosach chun dul i bhfeidhm ar na 

roghanna teangeolaíochta a dhéanann daoine eile; is é sin chun ‘bainistiú’ a dhéanamh ar 

chreidimh agus ar chleachtais na ndaoine sin. Feidhmíonn an beartas teanga ag leibhéal 

foirmeálta oifigiúil an stáit; tá beartas teanga ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, mar shampla, 

a chuirtear i láthair i scéim teanga na hinstitiúide sin. Anuas air sin, feidhmíonn an beartas 

teanga ag leibhéal pearsanta, logánta agus neamhoifigiúil; is é sin ag leibhéal an teaghlaigh, 

mar shampla. Is iad na cinntí pearsanta sin a dhéanann tuismitheoirí maidir le rogha teanga an 

teaghlaigh, agus rogha na mionteanga go háirithe, is ábhar don chaibidil seo.  

9.2 Beartas Teanga an Teaghlaigh 

Tugtar Beartas Teanga an Teaghlaigh ar an réimse seo léinn ina gcíortar an cinneadh 

comhfhiosach a dhéanann tuismitheoirí maidir leis an rogha teanga chomh maith leis na 

creidimh atá ina gcloch choirnéil faoin gcinneadh sin. Seo mar a deir Smith-Christmas: 

Family Language Policy (FLP) therefore, is the study of the role that language beliefs 

play in these decision-making processes; how these beliefs are situated within a wider 

sociocultural system; and how the beliefs and the way in which they are situated play 

out at the level of language practices in the family. In turn, FLP also examines how 

these language practices contribute to (or fail to contribute to) the child’s development 

in the minority language (Smith-Christmas, 2016: 15). 

Céim thábhachtach is ea beartas teanga an teaghlaigh i bpróiseas an chothaithe teanga 

(language maintenance) agus, dá réir sin, chun próiseas an aistrithe teanga (language shift) a 

chur ar mhalairt slí (Holmes agus Wilson, 2017: 55–79). Sa chaoi is go dtiocfaidh fás 

orgánach ar líon na gcainteoirí Gaeilge ó ghlúin go glúin, leagann Mac Donnacha béim ar an 

seachadadh teanga idirghlúineach laistigh den teaghlach: 

To be successful, all language-reinforcement efforts must have as their objective to 

increase the level of organic growth in the number of speakers of the language. This 

can only be done by increasing the level of intergenerational transmission of the 

language through the medium of the family (2000: 21–22). 

Chuige seo, díríonn Mac Donnacha a achainí ar chainteoirí dúchais agus ar nuachainteoirí na 

teanga gur cheart dóibh a gclanna a thógáil le Gaeilge óir is é an bealach is éifeachtaí é, dar 
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leis, chun go ndéanfadh an teanga dul chun cinn, ó thaobh cumais agus úsáide de, ó ghlúin 

amháin go dtí an chéad ghlúin eile: 

In practice this means, firstly, ensuring as far as possible that those whose mother 

language is the Target Language (TL), pass on the target language as a mother 

language to their own children. Secondly, it means convincing other parents whose 

mother language is not the TL, but who have acquired the TL as an additional 

language, to use it as a mother language with their own children. This is possible 

provided one of the parents have sufficient ability in the TL, and is in a position to 

spend sufficient time communicating with the children to enable them to acquire the 

language naturally (Mac Donnacha, 2000: 21). 

Admhaíonn Mac Donnacha (2000: 22), mar sin féin, go dteastaíonn lámh chúnta, comhairle 

agus tacaíochtaí breise ó thuismitheoirí chun é seo a bhaint amach: naíonra agus scoil lán-

Ghaeilge a bheith lonnaithe sa cheantar, mar shampla, chomh maith le grúpaí tuismitheoirí 

agus leanaí, b’fhéidir. Chuige seo, bíonn seirbhísí comhairleacha de dhíth ar thuismitheoirí ar 

mian leo a gclanna a thógáil le Gaeilge nó go dátheangach. Is iad Tuismitheoirí na Gaeltachta 

agus Glór na nGael a chuireann an tacaíocht agus an chomhairle sin ar fáil do thuismitheoirí 

sa Ghaeltacht agus lasmuigh di. 

9.2.1 Tuismitheoirí na Gaeltachta 

An aidhm atá ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ná comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do 

theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a 

dhéanamh. Bunaíodh an eagraíocht in 2011 nuair a tháinig cúpla teaghlach le chéile mar 

dheis shóisialta ar dtús ach d’fhorbair sé agus bhláthaigh sé ó shin.  

Tá an eagraíocht ag feidhmiú go náisiúnta anois ó 2018 agus is í Sorcha Ní Chéilleachair atá 

ina ceannasaí ar an eagraíocht. Bíodh is go raibh an eagraíocht Comhluadar ar an bhfód ó 

1993 i leith, ní bhíodh a mhacasamhail ar fáil do theaghlaigh laistigh de na ceantair 

Ghaeltachta. Tá athrú tagtha air sin le blianta beaga anuas ó bunaíodh Tuismitheoirí na 

Gaeltachta. Is aitheantas é bunú Tuismitheoirí na Gaeltachta gur earnáil ann féin é an t-

oideachas Gaeltachta, rud atá le feiceáil freisin sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017–

2022. In agallamh le Ní Chéilleachair, a rinneadh mar chuid de phlean teanga na Gaillimhe 

(féach Walsh et al., 2020), deir sí go ndearnadh talamh slán de san am a caitheadh go 

dtarlódh an seachadadh teanga go nádúrtha orgánach sa Ghaeltacht ach níor ghá go dtarlódh, 

a deir sí. Dá bharr sin, teastaíonn bainistiú ar an teanga sa teaghlach sa Ghaeltacht freisin 

agus is chuige sin atá Tuismitheoirí na Gaeltachta. Ar an gcaoi sin, eagraítear club spraoi i 



   

 

116 

 

nGaeilge do thuismitheoirí agus leanaí. Tugtar ‘Gligíní’ ar an ngrúpa sin ina leagtar béim ar 

an saibhriú teanga trí bhíthin seisiúin scéalaíochta, drámaíochta, fonnadóireachta agus 

ealaíne. Ó tharla srianta COVID-19 a bheith i bhfeidhm in imeacht 2019 agus 2020, 

eagraítear seisiúin éagsúla ar líne faoin lipéad ‘siamsán sa mbaile.’ Cuimsíonn a leithéid 

cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí: seisiúin san aireachas, san ealaín agus san aclaíocht, mar 

shampla, chomh maith le hióga do thuismitheoirí agus dá bpáistí. 

Tá dualgas ar an eagraíocht an Scéim Clár Tacaíochta Teaghlaigh, de chuid Roinn na 

Gaeltachta, a fhorbairt agus a scaipeadh. Tháinig an pacáiste sin isteach in áit Scéim Labhairt 

na Gaeilge. Pacáiste leabhar agus bileoga eolais atá ann a théann amach chuig teaghlaigh ar 

fud na tíre a chuireann isteach ar a leithéid. Is ar theaghlaigh a bhfuil páiste/páistí acu faoi 

chúig bliana d’aois atá an pacáiste dírithe. Is mian le Tuismitheoirí na Gaeltachta teagmháil 

rialta agus leanúnach a choinneáil leis na teaghlaigh sin a chuireann isteach ar an scéim óir is 

bealach é chun taighde nua a chur ar a súile dóibh chomh maith le gréasáin nua a aithint agus 

a bhunú (Walsh et al., 2020). 

9.2.2 Glór na nGael 

Mar chuid den atheagar a rinneadh ar earnáil dheonach na Gaeilge in 2014, tugadh isteach 

córas nua na sé cheanneagraíocht. Chomh fada is a bhaineann leis an seachadadh teanga, 

fuarthas réidh leis an eagraíocht Comhluadar a bunaíodh in 1993. Bunaíodh Comhluadar an 

chéad lá riamh chun féachaint chuige go gcuirfí tacaíocht ar fáil do theaghlaigh Ghaeilge 

lasmuigh den Ghaeltacht. Thóg Glór na nGael an cúram sin ar láimh sa bhliain 2014 nuair a 

fuarthas réidh le Comhluadar. Is é Foras na Gaeilge a chuireann maoiniú ar fáil d’obair Ghlór 

na nGael i réimse an teaghlaigh. Déantar cur síos ar shuíomh Ghlór na nGael faoi na cúraimí 

atá orthu: 

Tá an teaghlach ar an áit is tábhachtaí le labhairt na Gaeilge agus saibhreas teanga a 

chinntiú don chéad ghlúin eile. Is é Glór na nGael an ceanneagras náisiúnta atá 

freagrach as cur chun cinn na Gaeilge mar theanga teaghlaigh. Comhoibrímis le 

grúpaí a bhfuil na spriocanna céanna acu. Is é ról Ghlór na nGael ná a chinntiú go 

bhfuil tacaíocht agus comhairle ar fáil do theaghlaigh ar fud na tíre atá ag tógáil a 

bpáistí le Gaeilge. Bíonn clár imeachtaí á eagrú i rith na bliana lena n-áirítear: 

seachtainí saoire sa Ghaeltacht, deirí seachtaine sna ceithre cúigí, imeachtaí lae, 

scéalaíocht um Shamhna, cuairteanna Daidí na Nollag, picnicí na Bealtaine, seomra 

na dteaghlach ag Oireachtas na Gaeilge agus níos mó (Glór na nGael, 2021).  

Forbairt pobal agus líonraí teanga is príomhaidhm do Ghlór na nGael. Déantar an cúram sin a 

chomhlíonadh trí theaghlaigh Ghaeilge a chur in aithne dá chéile mar thoradh ar na 
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himeachtaí a eagraítear. Chuige sin, tá bunachar sonraí ag an eagraíocht a chuimsíonn suas is 

anuas le 1,200 teaghlach as na 32 chontae ar fad agus scaiptear nuachtlitir ar na teaghlaigh sin 

uair sa choicís, áit a gcuirtear eolas ar fáil faoi na himeachtaí atá ar na bacáin (Walsh et al., 

2020). Foilsítear an nuachtlitir ar shuíomh Ghlór na nGael agus is féidir clárú lena haghaidh 

ar an suíomh céanna (https://www.glornangael.ie/). 

9.2.3 Teanga Tí 

Mar aon leis an nuachtlitir, tá suíomh idirlín – Teanga Tí (https://www.teangati.ie/) – 

forbartha ag Glór na nGael, áit a gcuirtear acmhainní tacaíochta agus spraoi chomh maith le 

saineolas agus comhairle ar fáil do thuismitheoirí ar mian leo a gclann a thógáil le Gaeilge. 

Tá ceithre scéim éagsúla a dtugann Glór na nGael tacaíocht dóibh luaite ar an suíomh: Grúpaí 

súgartha, Teanga tí sa scoilphobal, Teanga tí i gclubanna CLG agus Teanga tí sa phobal. 

Chun go mbeidh rath ar na scéimeanna seo, is gá mar chéad chéim an scoil a chothú mar 

líonra Gaeilge sa cheantar. Is í an tuiscint atá ann ná go mbeifear in ann toisí an líonra a 

leathnú amach lá níos faide anonn trí imeachtaí Gaeilge a fhí isteach i réimsí eile pobail, 

fearacht an spóirt. Cé go mbaineann tábhacht leis an scoil chun an líonra a bhunú agus a 

eascú an chéad lá riamh, níor mhiste a rá go mbeadh an líonra á fheidhmiú neamhspleách ar 

struchtúr agus ar bhainistíocht na scoile féin (Glór na nGael, 2021: 7). 

Is éard is aidhm leis an scéim ‘Teanga tí i Scoilphobal’ ná úsáid na Gaeilge sa teaghlach a 

spreagadh agus a chur chun cinn. Chun cur isteach ar an scéim seo, ní mór do chúig 

theaghlach, ar a laghad, a bheith páirteach sa líonra agus caithfidh páiste amháin as gach 

teaghlach a bheith i rang na Naíonán Sinsir ag tús na scéime. D’fhéadfadh go mbeadh páistí 

eile an teaghlaigh i ranganna eile. Is í an scoil a chuireann an t-iarratas faoi bhráid Ghlór na 

nGael thar ceann na dteaghlach. Má éiríonn leis an iarratas, bronntar €600 ar an scoil ar an 

gcoinníoll go gcuirfeadh an scoil €300 dá cuid féin isteach sa phota. Fágann sé sin buiséad 

€900 chun imeachtaí teangabhunaithe a eagrú do na teaghlaigh. Ag eascairt as an líonra seo, 

d’fhéadfaí comhthéacs eile teanga a bhunú trí bhíthin an CLG11 nó, go deimhin, trí imeachtaí 

eile pobail a eagrú a mbeadh teaghlaigh lárnach iontu (Glór na nGael, 2021: 7). 

 
11 Tuilleadh eolais faoin scéim Teanga Tí i gClubanna an Cumann Lúthchleas Gael ar fáil anseo: https://www.teangati.ie/teanga-ti-i-gclubanna-an-cumann-

luthchleas-gael/. 

https://www.glornangael.ie/
https://www.teangati.ie/
https://www.teangati.ie/teanga-ti-i-gclubanna-an-cumann-luthchleas-gael/
https://www.teangati.ie/teanga-ti-i-gclubanna-an-cumann-luthchleas-gael/
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9.2.4 Glór Teaghlaigh 

Níl a bhac ar ghrúpa tuismitheoirí teacht le chéile, neamhspleách ar an scoil, chun grúpa dá 

gcuid féin a bhunú faoi choimirce Ghlór na nGael. Bunaítear a leithéid de ghrúpa faoin lipéad 

‘Glór Teaghlaigh’. Is í an chaoi a n-oibríonn Glór Teaghlaigh ná go n-aontaítear clár 

imeachtaí chun deis shóisialta a thabhairt do na teaghlaigh teacht le chéile agus chun aithne a 

chur ar a chéile. I measc na n-imeachtaí a d’fhéadfaí a eagrú, tá: tóraíocht uibheacha le linn 

aimsir na Cásca, picnic agus spraoi ar an trá i mí Iúil agus i mí Lúnasa, cóisir ghléasta na 

Samhna chomh maith le cóisir do theaghlaigh le Daidí na Nollag. Is é Glór na nGael a 

dhéanann áisitheoireacht ar an ngrúpa agus a ghlanann an t-árachas do na himeachtaí a 

reáchtáiltear (Glór Teaghlaigh, 2018: 4). Cuireann Glór na nGael treoirleabhar12 ar fáil ina 

dtugtar eolas maidir le riaradh na ngrúpaí, cén chaoi le bainistiú a dhéanamh ar an iompar 

teanga sa ghrúpa chomh maith le cáipéis ina leagtar an cód iompair amach (Glór Teaghlaigh, 

2018: 8–11).  

Bunaíodh Glór Teaghlaigh na Gaillimhe in earrach 2019 chun tacaíocht a chur ar fáil do 

theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge, i gcathair na Gaillimhe, agus chun deis a 

thabhairt dóibh aithne a chur ar a chéile agus chun eolas a roinnt lena chéile (Walsh et al., 

2020: 96). Mar aon le cathair na Gaillimhe, tá grúpa Ghlór Teaghlaigh ag feidhmiú i nDún 

Garbhán, atá ina Bhaile Seirbhíse Gaeltachta chomh maith.  

9.2.5 Grúpaí Súgartha do pháistí réamhscoile 

Tionscnamh eile de chuid Ghlór na nGael a bhfuil an-bhorradh faoi fud fad na tíre ná na 

grúpaí súgartha do pháistí réamhscoile.13 Bíonn éagsúlacht imeachtaí ar siúl mar chuid de na 

grúpaí seo. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfadh maidin scéalaíochta a bheith i gceist, grúpa tuistí 

agus leanaí, club leabhair nó caife agus comhrá leis na gasúir in éineacht. Is éard is aidhm leis 

na grúpaí súgartha seo ná go mbeadh deis ag na gasúir scileanna sóisialta agus teanga a 

shealbhú i suíomh nádúrtha lasmuigh de thearmann an teaghlaigh. Tugann na hócáidí seo deis 

do na tuismitheoirí an Ghaeilge a labhairt ina measc féin chomh maith céanna (Glór na 

 
12 Tá an treoirleabhar sin ar fáil ag an nasc seo: https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2018/11/Treoirleabhar-do-Ghr%C3%BApa%C3%AD-

Ghl%C3%B3r_2018.pdf. 

13 Tugtar treoir faoin gcur chuige chun grúpa súgartha a bhunú sa treoirleabhar seo: https://www.teangati.ie/wp-content/uploads/bsk-pdf-

manager/2020/08/Treoirleabhar-do-Ghru%CC%81pai%CC%81-Teanga-Ti%CC%81-1.pdf. 

https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2018/11/Treoirleabhar-do-Ghr%C3%BApa%C3%AD-Ghl%C3%B3r_2018.pdf
https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2018/11/Treoirleabhar-do-Ghr%C3%BApa%C3%AD-Ghl%C3%B3r_2018.pdf
https://www.teangati.ie/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/08/Treoirleabhar-do-Ghru%CC%81pai%CC%81-Teanga-Ti%CC%81-1.pdf
https://www.teangati.ie/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/08/Treoirleabhar-do-Ghru%CC%81pai%CC%81-Teanga-Ti%CC%81-1.pdf
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nGael, 2018: 5–6). Teastaíonn dlús de chúigear tuismitheoirí chun gurbh fhéidir an t-imeacht 

a chlárú le Glór na nGael.  

Tá a leithéidí á reáchtáil i gcathair na Gaillimhe; tá dhá ghrúpa i gCorcaigh: Baile Átha 

Fhinín agus Cathair Chorcaí; tá dhá ghrúpa i bPort Láirge freisin: grúpa spraoi sa Rinn agus 

Glór Teaghlaigh i nDún Garbhán; tá trí ghrúpa i mBaile Átha Cliath: Inse Chór, uimhir a sé 

Sráid Fhearchair agus Ráth Fearnáin. Tá péire i Muineachán: baile Mhuineacháin agus Lios 

Darach. Tá na grúpaí súgartha thar a bheith bisiúil i dTuaisceart Éireann agus i gCo. an Dúin 

go háirithe, áit a bhfuil cúig ghrúpa cláraithe: Cill Chaoil, Áth na Long, Áth Bhriain, Baile 

Hill agus Dún Pádraig. Áirítear grúpaí eile ar an Iúr i gCo. Ard Mhacha, ar an gCorr 

Críochach i gCo. Thír Eoghain chomh maith leis an Ómaigh i dTír Eoghain. 

Dá líonmhaire iad na grúpaí súgartha ó dheas i gcúige Mumhan, thoir i mBaile Átha Cliath 

agus ó thuaidh i gcúige Uladh, tá sé ina dhíol suntais a laghad grúpaí atá cláraithe in iarthar 

na tíre, cé is moite den aon ghrúpa amháin atá cláraithe i gCathair na Gaillimhe.  

9.3 Dúshláin a bhíonn le sárú ag teaghlaigh Ghaeilge 

Réimse íogair pearsanta ina mbíonn dlúthchaidreamh á chur in iúl is ea réimse an teaghlaigh; 

is mar gheall air sin nach furasta dul i bhfeidhm ar fhearann príobháideach dá leithéid, mar a 

deir Fishman: 

The very heart of mother tongue transmission […] involves precisely those natural 

collective processes (home, family, neighbourhood) which are not easily accessible to 

or influenced by social planning (Fishman, 1991: 67) 

Policies directly involving the family are often considered to be too private and 

personal and, therefore, ‘off limits’’ (Fishman, 1991: 181). 

Tá Ní Dhúda ar aon bhuille le Fishman faoi na dúshláin atá le sárú chun bainistiú a dhéanamh 

ar na cleachtais teanga sa teaghlach:  

Tá teorainn leis an méid idirghabhála is féidir a dhéanamh i réimsí pearsanta an tsaoil 

[…] chun dul i bhfeidhm ar chleachtas príobháideach teanga (Ní Dhúda, 2014: 38). 

Ina dhiaidh sin féin, tá iarrachtaí á ndéanamh ag Glór na nGael agus ag Tuismitheoirí na 

Gaeltachta, dhá eagras abhcóideachta, chun focail mhuirneacha agus chun máithris 

(motherese) a bhailiú a ghabhfadh chun tairbhe do thuismitheoirí atá ag tógáil a gclann le 

Gaeilge. Tá SEALBHÚ, lárionad taighde de chuid DCU, i mbun an taighde ar an máithris 

faoi láthair agus iad ag obair ar an tionscadal thar ceann Thuismitheoirí na Gaeltachta. An 
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aidhm atá leis na tionscnaimh seo ná chun foclóir, leaganacha cainte agus téarmaí a 

bhaineann le fás agus luathfhorbairt an linbh, iompar clainne agus breith an linbh a bhailiú 

agus a chur i dtoll a chéile. Is idirghabháil phraiticiúil í seo chun cur ar chumas tuismitheoirí 

dlúthchaidreamh a chothú lena bpáistí trí mheán na Gaeilge le linn na luathbhlianta.  

Cuireann Ciarán Lenoach in iúl gurbh iad na luathbhlianta is éasca ar fad maidir le sealbhú na 

mionteanga ó tharla go mbíonn na tuismitheoirí astu féin leis an bpáiste, cuid mhaith, gan aon 

chur isteach ó fhórsaí seachtracha eile, ar nós na meán cumarsáide nó na gcomharsan nach 

labhraíonn an mhionteanga, mar shampla. Is geall le hoileán é an teaghlach don chéad chúpla 

bliain sin, mar a deir Lenoach: 

Is féidir a hipitéisiú gur Gaeilge den chuid is mó a shealbhaíonn an cainteoir idir a 

bhreith agus dhá bhliain d’aois mar gur i gcomhluadar a mhuintire is mó a bhíonn sé i 

gcaitheamh na mblianta sin. Ó aois 2 ar aghaidh, trí mheán na teilifíse den chuid is mó 

a thagann an Béarla isteach ina shaol (Lenoach, 2014: 239). 

In imeacht ama, áfach, agus de réir mar a théann na gasúir in aois, cuireann fórsaí seachtracha 

isteach ar an iompar teanga laistigh den teaghlach. Mar shampla, nuair a théann na gasúir ar 

scoil bíonn tionchar ag an bpiarghrúpa ar chreidimh agus ar chleachtais teanga an pháiste. Ina 

theannta sin, bíonn trasnaíl idir na réimsí éagsúla a mbíonn páistí páirteach iontu. Ar an gcaoi 

sin, bíonn réimse an teaghlaigh de shíor i dteagmháil le réimse na gcarad agus le réimse an 

oideachais gan trácht ar réimse an spóirt agus an chaithimh aimsire. Bíonn tionchar ag na 

fachtóirí seachtracha seo ar an iompar teanga sa teaghlach. Ina fhianaise sin, is é an dúshlán a 

bhíonn le sárú ag na tuismitheoirí ná an t-iompar teanga sa teaghlach a bhainistiú sa 

chomhthéacs casta guagach sin, mar a deir Spolsky: 

As participants gain experience outside the family, they bring in new practices and 

beliefs. One such example is peer group, the children they play with outside the home 

whose practices and beliefs have increasing influence as they become adolescents. 

Later, school will be another major influence. The domain-internal pressures are 

challenged by external pressures, making clear that while it is valuable to analyse 

domains separately, they are regularly open to influences of wider sociolinguistic 

ecology. No man is an island, nor is a family a closed sociolinguistic unit (Spolsky, 

2009: 30). 

Murab ionann agus na luathbhlianta, ní oileán é an teaghlach a thúisce agus a éiríonn na 

gasúir níos sine. Dá bharr sin, déanann Spolsky (2009: 19) trácht ar ‘significant others’ agus 

‘virtual participants in the home domain’ ó tharla go bhféadfadh a leithéidí rogha teanga an 

teaghlaigh a chur as a riocht – seantuismitheoirí, feighlithe leanaí, comharsana agus cairde 
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nach bhfuil inniúil ar an mionteanga. Laghdaíonn sé seo an t-ionchur Gaeilge a fhaigheann an 

páiste agus é/í ag sealbhú na Gaeilge sa tréimhse chriticiúil luathshaoil (0–7 mbliana) (Ó 

Giollagáin agus Charlton, 2015: 66). 

9.4 Teaghlaigh Ghaeilge/dhátheangacha i gCaisleán an Bharraigh 

Sa bhliain 2020, rinne Glór na nGael coimisiúnú ar thuarascáil taighde ina bhfiosraítear líon 

agus lonnaíocht na dteaghlach Gaeilge taobh amuigh de na limistéir oifigiúla Ghaeltachta. Ba 

í Roinn na Gaeilge, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a thug faoin taighde sin thar ceann 

Ghlór na nGael (Seoighe, Smith-Christmas agus Ó hIfearnáin, 2021). Foilsíodh an tuarascáil 

deiridh, Teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, in 2021. 

Luaitear Caisleán an Bharraigh go sonrach sa tuarascáil sin, áit a dtéitear i dtuilleamaí 

Dhaonáireamh 2016 chun meastachán a dhéanamh ar an líon páistí a áirítear sna teaghlaigh 

Ghaeilge ar an mbaile. Ar an ábhar sin, áirítear 34 páiste san iomlán, faoi bhun 18 mbliana, 

sna teaghlaigh sin i gCaisleán an Bharraigh a labhraítear an Ghaeilge iontu (Seoighe, Smith-

Christmas agus Ó hIfearnáin, 2021). 

Tá Marcas Mac Ruairí ina Bhainisteoir Forbartha le Glór na nGael, agus an Ghaeilge sa 

teaghlach faoina chúram aige. Deir Mac Ruairí (2021) go n-áirítear 27 teaghlach san iomlán, 

as Co. Mhaigh Eo, i mbunachar sonraí Ghlór na nGael – cuimsíonn sin, go deimhin, na 

teaghlaigh sin ar fad atá cláraithe go foirmeálta leis an eagras. Deir sé go bhfuil formhór mór 

na dteaghlach sin lonnaithe sna ceantair Ghaeltachta i Maigh Eo. Léiríonn an méid sin gur 

iomaí féidearthacht atá ann chun seirbhísí agus tacaíochtaí Ghlór na nGael a scaipeadh ar 

chomhluadar níos leithne i Maigh Eo trí bhéim a leagan ar Chaisleán an Bharraigh, ó tharla 

Gaelscoil bhisiúil a bheith ag feidhmiú ann. Ba é an dúshlán a bhíodh ann roimhe seo, dar le 

Mac Ruairí (2021), ná easpa foirne a dhéanfadh cúram de chúige Chonnacht. Fuarthas 

fuascailt ar an scéal seo sa bhliain 2020 nuair a ceapadh Seán Ó Cuirrín ina Oifigeach 

Forbartha. Is ag plé le Maigh Eo agus Gaillimh a bhíonn sé, dar le Mac Ruairí (2021). 

Baineann scéal agus dán na teanga le ’chuile ghné den saol iarbhír: an teaghlach, an córas 

oideachais, na meáin chumarsáide agus caitheamh aimsire. Ciallaíonn an méid sin gur ghá 

aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sin uile, dá éagsúla iad, chun go mbeadh rath ar an bpleanáil 

teanga. Ar an gcaoi sin, teastaíonn seirbhísí tacaíochta sa cheantar feidhme chun teacht i 

gcabhair ar theaghlaigh Ghaeilge; seirbhís cúraim leanaí, réamhscolaíocht agus 

Gaelscolaíocht go hiomlán i nGaeilge gan trácht ar imeachtaí cultúrtha, caithimh aimsire agus 
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spóirt. I gcás Chaisleán an Bharraigh, tá Naíonra Tír na nÓg agus Scoil Raifteirí lonnaithe sa 

cheantar feidhme. Is cranna taca iad na hinstitiúidí sin ag teaghlaigh Ghaeilge/dhátheangacha 

i gCaisleán an Bharraigh ach cé na tacaíochtaí eile atá de dhíth orthu? Chuathas chun cainte 

le grúpa tuismitheoirí mar chuid den taighde seo féachaint cé na mianta atá acu i leith na 

Gaeilge, agus a cur chun cinn, i gCaisleán an Bharraigh.  

9.4.1 Rannpháirtí 1 

Tógadh Rannpháirtí 1 le Gaeilge i gceantar Gaeltachta lasmuigh de Mhaigh Eo. Tá sí ag cur 

fúithi i gCaisleán an Bharraigh anois le cúig bliana déag anuas. Ó tharla gur cainteoir dúchais 

Gaeilge í féin, ba chinneadh nádúrtha di é go labhródh sí Gaeilge lena clann. Is é an Béarla a 

labhraíonn a fear céile leis na gasúir. Tá na páistí ag freastal ar Scoil Raifteirí agus ar cheann 

de na meánscoileanna ar an mbaile. Deir Rannpháirtí 1 nach bhfuil sí cláraithe le Glór na 

nGael ná le Tuismitheoirí na Gaeltachta.  

9.4.2 Rannpháirtí 2 

Is as Maigh Eo ó dhúchas do Rannpháirtí 2. Tógadh le Gaeilge agus le Béarla é lasmuigh de 

Chaisleán an Bharraigh. Is as ceantar Gaeltachta lasmuigh de Mhaigh Eo dá athair agus ba í 

sin an chúis a mbíodh idir Ghaeilge agus Bhéarla á labhairt sa teach agus é ag fás aníos. 

Chuaigh a athair agus a mhúinteoir bunscoile go mór i bhfeidhm air, ó thaobh na Gaeilge de, 

le linn a óige. Dá bharr sin, chaith sé achar bliana ina dhalta i scoil Ghaeltachta, mar ar chuir 

sé barr feabhais ar a chuid Gaeilge féin. Tá clann aige féin anois agus tá na gasúir á dtógáil go 

dátheangach. Labhair seisean Gaeilge amháin leo don chéad chúpla bliain agus iad an-óg ach 

admhaíonn sé gur éirigh sé ní ba dheacra nuair a bhí na gasúir ní ba shine: ‘sa mbaile déanann 

muid iarracht, níl muid go hiontach leis ach tá go leor Gaeilge inár dteach.’ Tá na gasúir ag 

freastal ar Scoil Raifteirí agus ar na meánscoileanna i gCaisleán an Bharraigh. Is mór an 

buntáiste agus an chabhair é, a deir sé, go bhfuil Scoil Raifteirí ann chun tacú leis an 

nGaeilge sa bhaile. Thug sé sin an-mhisneach dóibh ag an tús chun an cúrsa a choinneáil, a 

deir sé.  

9.4.3 Rannpháirtí 3 

Is as ceantar Gaeltachta i Maigh Eo do rannpháirtí 3 ach níor tógadh le Gaeilge í. 

D’fhoghlaim sí an Ghaeilge sa chóras oideachais. Ina theannta sin, tá cáilíocht tríú leibhéal 

aici sa Ghaeilge. Tá cinneadh déanta aici agus ag a fear céile a gclann a thógáil go 

dátheangach i gCaisleán an Bharraigh. Ba chinneadh é sin a rinneadh toisc go bhfaca siad an 
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dul chun cinn a rinne na páistí, ó thaobh na Gaeilge de, i Scoil Raifteirí agus theastaigh uathu 

tacú leis an iarracht sin sa bhaile. Ní raibh Rannpháirtí 3 ar an eolas faoi na seirbhísí a 

chuireann Glór na nGael ar fáil do theaghlaigh Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.  

9.5 Na dúshláin a aithníonn na rannpháirtithe 

Cúram aonarach is ea úsáid na Gaeilge sa teaghlach: Ceist thábhachtach a chuirtear san 

áireamh i mbeartas teanga an teaghlaigh ná cén stádas atá ag teanga an teaghlaigh sa phobal 

ina maireann an teaghlach? Ó tharla gurb é an Béarla teanga an tromlaigh i gCaisleán an 

Bharraigh, d’airigh Rannpháirtí 2 go raibh sé as féin ag labhairt Gaeilge leis na gasúir le linn 

na luathbhlianta. Cé is moite dá athair féin, ba bheag tacaíocht eile Gaeilge a bhí aige go dtí 

gur thosaigh na gasúir ar scoil. Moltar, mar sin, go gcothófaí gréasán tacaíochta do 

thuismitheoirí le linn bhlianta na luathóige. Tagann Rannpháirtí 1 leis an méid seo chomh 

maith óir tugann sí faoi deara go mbíonn na grúpaí tuismitheoirí agus leanaí ar siúl i mBéarla 

i gcónaí, ach an oiread leis na grúpaí tacaíochta don chothú cíche. Is i mBéarla a reáchtáiltear 

na grúpaí súgartha freisin, a deir sí. Deir Rannpháirtí 1 go mbíonn sé tábhachtach cairdeas i 

nGaeilge a thosú le tuismitheoirí eile nuair a bhíonn na gasúir óg óir bíonn sé thar a bheith 

deacair, a deir sí, nósmhaireacht na Gaeilge a thosú ina dhiaidh sin má thosaítear an 

caidreamh i mBéarla an chéad lá riamh. Tá sé ina dhíol suntais nach raibh an sampla 

tuismitheoirí, sa chás seo, ar an eolas faoi na seirbhísí agus na tacaíochtaí a chuireann Glór na 

nGael ar fáil. Ba cheart an staid seo a leigheas. 

Easpa deiseanna úsáide agus sóisialaithe Gaeilge lasmuigh den scoil agus den teaghlach: 

Dúshlán amháin a aithníonn Rannpháirtí 1 agus Rannpháirtí 3 ná go mbíonn sé aduain, 

uaireanta, an Ghaeilge a labhairt lasmuigh de thearmann an tí toisc nach labhraítear an 

Ghaeilge go forleathan i gCaisleán an Bharraigh. Feictear do Rannpháirtí 1 go mbíonn leisce 

ar na déagóirí, go háirithe, an Ghaeilge a labhairt nuair a bhíonn siad amuigh go poiblí. 

Freagraíonn siad i mBéarla, cuid mhaith, óir bíonn leisce orthu seasamh amach, ach an oiread 

le go leor déagóirí eile. Deir Rannpháirtí 3 nár ghá go mbeadh tuismitheoirí eile chomh 

tiomanta céanna don Ghaeilge agus iompaítear ar an mBéarla, cuid mhaith, ag imeachtaí 

lasmuigh den scoil. Ciallaíonn sin go mbíonn an Ghaeilge teoranta don scoil agus go mbíonn 

easpa leanúnachais ann ó thaobh úsáid na Gaeilge i réimsí eile:  

It’s a feeling that there is a definite demarcation between school and home… Irish is 

the norm in school, but there is a sense then that the rest of their friends don’t speak 

Irish, their families don’t speak Irish, my family, my husband’s family don’t speak 
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Irish so they never hear it anywhere else. So there is no continuity, it’s confined to the 

school almost, they don’t hear it in shops, or from their friends’ parents/families. 

There is just a definite line or definition between school and everywhere else…they 

just don’t hear Irish anywhere else really (Rannpháirtí 3).  

Chun leigheas a fháil air seo, meastar gur gá úsáid na Gaeilge a normalú trí imeachtaí Gaeilge 

a chur ar siúl i gCaisleán an Bharraigh a gcuirfeadh daoine óga spéis iontu; spórt uisce ar 

Loch Lannagh, peil Ghaelach, iománaíocht, leadóg, damhsa agus a leithéid sin. Ní chloistear 

aon Ghaeilge ag na himeachtaí sin faoi láthair, dar le Rannpháirtí 1. Níor ghá go mbeadh an 

eachtraíocht ar fad i nGaeilge le linn na n-imeachtaí sin, a deir sí, ach ba cheart an teanga a 

fhí isteach iontu ar bhealach caolchúiseach, mar sin féin. Maidir le cúrsaí ceoil, cloistear an 

Ghaeilge uaireanta, agus beannachtaí Gaeilge go háirithe, ag seisiúin de chuid Chomhaltas 

Cheoltóirí Éireann agus ag na himeachtaí a eagraítear mar chuid de Scoil Acla. 

Deir Rannpháirtí 1 agus Rannpháirtí 2 go labhraíonn roinnt tuismitheoirí, a bhfuil a gcuid 

gasúr ag freastal ar Scoil Raifteirí, an Ghaeilge le chéile, go mór mór nuair a bhíonn cóisirí 

breithlae ag na gasúir agus ócáidí eile i gcaitheamh na bliana; um Nollaig, um Cháisc agus 

Oíche Shamhna, mar shampla. Tarlaíonn sé sin toisc go bhfuil páistí na ndaoine sin mór lena 

chéile ar scoil. Ní raibh Rannpháirtí 3 ar an eolas faoi aon ghrúpa tuismitheoirí a labhraíonn 

Gaeilge le chéile lasmuigh de chomhthéacs na scoile.  

Meánscoil lán-Ghaeilge: ceist eile a tharraingítear anuas ná nach bhfuil aon Ghaelcholáiste i 

gCaisleán an Bharraigh. Is údar mór imní do Rannpháirtí 3 é go mbeadh ionchur laghdaithe 

Gaeilge á fháil ag a cuid gasúr nuair a ghabhfaidh siad ar aghaidh go dtí an mheánscoil, 

d’uireasa Gaelcholáiste a bheith i gCaisleán an Bharraigh:  

When kids from the Gaelscoil go to secondary school, they are so far ahead in terms 

of Irish, and while the other kids are playing catch up, their Irish is left stagnant until 

the other kids catch up to some degree and their path doesn’t progress as it should or 

as it would have done (Rannpháirtí 3). 

Measann Rannpháirtí 2 go bhféadfadh an Gaelcholáiste tionchar dearfach a imirt ar chúrsaí 

Gaeilge sa teaghlach i gCaisleán an Bharraigh. Feictear dó go bhfuil dea-mhéin don Ghaeilge 

le tabhairt faoi deara i measc fhormhór mór na dtuismitheoirí a bhfuil baint acu le Scoil 

Raifteirí. Is éard a theastaíonn, a deir sé, ná misneach a thabhairt do na tuismitheoirí sin, agus 

muinín a chothú iontu, chomh fada agus a bhaineann le húsáid na Gaeilge sa teaghlach. Tá sé 

dóchasach go dtarlódh sin dá mbunófaí Gaelcholáiste óir d’fheicfí leanúnachas sa soláthar 
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Gaeilge i réimse an oideachais i gCaisleán an Bharraigh. Creideann sé go dtaispeánfaí 

ceannaireacht do thuismitheoirí trí bhíthin na n-imeachtaí Gaeilge a eagrófar faoi scáth an 

phlean teanga. Aithníonn Rannpháirtí 2 an tábhacht a bhaineann le dul i bhfeidhm ar na 

tuismitheoirí, chomh fada agus a bhaineann le cleachtais teanga sa teaghlach, ó tharla gurb 

iad ‘an chéad mhúinteoir’ atá ag an bpáiste.  

9.6 Moltaí 

Teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Forbartha Ghlór na nGael i gConnachta: Ba 

cheart don Oifigeach Pleanála Teanga a bheith ag comhoibriú le Seán Ó Cuirrín ar mhaithe le 

feasacht a mhúscailt i dtaobh cúrsaí teanga sa teaghlach. Chuige sin, ba cheart scéimeanna 

éagsúla Ghlór na nGael a chur chun cinn agus a phoibliú i gCaisleán an Bharraigh. 

Seisiúin eolais do thuismitheoirí arna gcur ar fáil ag Glór na Gael/Tuismitheoirí na 

Gaeltachta: Cé is moite den chorrtheaghlach thall is abhus, níl an Ghaeilge ar fónamh mar 

theanga theaghlaigh i gCaisleán an Bharraigh, fiú i measc phobal Scoil Raifteirí féin. Is gá 

misneach a thabhairt do na teaghlaigh Ghaeilge agus dhátheangacha atá thart ar Chaisleán an 

Bharraigh, dar le Stiofán Ó Móráin (2021). Ar an gcaoi sin, molann Ó Móráin cuireadh a 

thabhairt do Shorcha Ní Chéilleachair, ón eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta, agus do 

Sheán Ó Cuirrín, ón eagraíocht Glór na nGael ceardlanna a chur ar fáil do dhaoine ar spéis 

leo a gclann a thógáil le Gaeilge. Tá an moladh seo ag teacht le heispéireas na rannpháirtithe 

taighde chomh maith.  

Teanga Tí/Glór Teaghlaigh: Léiríonn na hagallaimh a rinneadh leis na tuismitheoirí go 

mbíonn grúpaí tuismitheoirí agus leanaí ag teacht le chéile ar bhonn neamhfhoirmeálta 

cheana féin. Is mar thoradh ar chomhthéacs na scoile a tharlaíonn na himeachtaí seo faoi 

láthair. Moltar go gcuirfí bonn ní b’fhoirmeálta faoin ngréasán seo trína leithéid a chlárú le 

Glór na nGael faoin lipéad Glór Teaghlaigh. Ina theannta sin, moltar go gcuirfeadh Scoil 

Raifteirí isteach ar an scéim Teanga Tí i Scoilphobal, faoi choimirce Ghlór na nGael, chun 

gréasán foirmeálta teaghlach Gaeilge a bhunú.  

Grúpaí Súgartha do pháistí réamhscoile: moltar go mbunófaí grúpa súgartha do pháistí 

réamhscoile i gCaisleán an Bharraigh. Ba cheart an grúpa seo a chlárú le Glór na nGael. 

Moltar go bpléifeadh an t-Oifigeach Pleanála Teanga an cheist seo le Naíonra Tír na nÓg.  
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Seisiúin scéalaíochta do pháistí: Bíonn seisiún scéalaíochta do pháistí ar siúl sa Leabharlann 

go minic ach ní bheadh a leithéid ar siúl i nGaeilge riamh, dar le Rannpháirtí 1. Deir Marian 

Uí Mháille (2021), Oifigeach Forbartha Gaeilge leis an gComhairle Contae, go mbíonn a 

leithéid ar fáil le linn Sheachtain na Gaeilge. Moltar go gcuirfí a leithéid ar siúl i nGaeilge ar 

bhealach ní ba rialta agus go ndéanfaí poiblíocht ar a leithéid trí Thogra Mhaigh Eo agus tríd 

an gComhairle Contae. 

9.7 An Óige 

Dá fheabhas agus dá thábhachtaí í an scoil mar institiúid Ghaeilge, feictear do na 

rannpháirtithe gur cheart úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i bhfearainn eile de shaol an 

duine óig, lasmuigh den chóras oideachais; nuair a théann siad ag snámh nó nuair a bhíonn 

siad ag plé leis an gCumann Lúthchleas Gael, mar shampla. Titeann an lug ar an lag ag go 

leor daltaí Gaelscoile, ó thaobh úsáid na Gaeilge de, agus iad sna déaga. Mar sin, teastaíonn 

idirghabháil éigin chun spéis an ghrúpa sin a chothú. Anuas air sin, is gá céimeanna a 

thabhairt d’fhonn spéis na ndaltaí sin a fhreastalaíonn ar an gcóras oideachais Béarla a chothú 

agus a mhúscailt chomh maith.  

Dúshlán a aithníonn Stiofán Ó Móráin (2021) ná cén chaoi a bhféadfaí an óige a mhealladh i 

dtreo na Gaeilge. Ar an gcaoi chéanna, tugann Áine Uí Mhóráin (2021) faoi deara go bhfuil 

fuílleach dílis na Gaeilge sa chontae ag dul in aois agus go dteastaíonn idirghabhálacha chun 

spéis na hóige sa Ghaeilge a mhúscailt. Is laige mhór í nach mbíonn mórán imeachtaí Gaeilge 

do dhéagóirí ar siúl i gCaisleán an Bharraigh, cé is moite d’imeachtaí Chonradh na 

Gaeilge/Thogra Mhaigh Eo le linn Sheachtain na Gaeilge chomh maith le cúrsaí Choláiste 

Néifinn sa samhradh. Tagann Emer Mayock (2021) leis an méid seo, chomh maith, óir 

ceapann sise go bhfuil ‘bearnaí móra’ le tabhairt faoi deara i gCaisleán an Bharraigh chomh 

fada agus a bhaineann leis an óige. 

9.7.1 Club Óige: Cumann na bhFiann 

Chun fuascailt a fháil ar an bhfadhb seo, deir Brídín Ní Cheallaigh (2021) agus Áine Uí 

Mhóráin (2021) beirt gur mhúnla fónta é Cumann na bhFiann faoina bhféadfaí club óige a 

bhunú. Tá Seán Ó Cionfhaola (2021) ar aon bhuille leis an méid seo go dteastaíonn club óige 

Gaeilge go géar i gCaisleán an Bharraigh. Deir Traic Ó Braonáin (2021), atá ina Bhainisteoir 

Seirbhísí le Cumann na bhFiann, gurb iad foireann an Chumainn, idir bhuan agus dheonach, a 

dhéanann cúram de na hÓgchlubanna go hiondúil. Is é Contae Mhaigh Eo an t-aon chontae i 
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gConnachta nach bhfuil aon chraobh de Chumann na bhFiann ag feidhmiú ann faoi láthair. 

Ciallaíonn an méid sin, dar le Ó Braonáin (2021), nach bhfuil mórán oibrithe deonacha ag 

Cumann na bhFiann i Maigh Eo faoi láthair. Mar sin féin, ní bheadh a bhac ar aon ghrúpa i 

gCaisleán an Bharraigh teacht le chéile, ar a gconlán féin, dá mba mhian leo comhoibriú le 

Cumann na bhFiann. Moltar don Oifigeach Pleanála Teanga dul i gcomhairle le Traic Ó 

Braonáin chun na féidearthachtaí a phlé faoina bhféadfaí Ógchlub a bhunú i gCaisleán an 

Bharraigh, faoi scáth Chumann na bhFiann. Faoi mhúnla an Chumainn, déantar freastal ar 

thrí aoisghrúpa éagsúla: (1) daltaí bunscoile ó rang 4–6 (2) daltaí meánscoile ó bhliain 1–3 

agus (3) daltaí meánscoile ó bhliain 4–6.  

9.7.2 Réimse na Teicneolaíochta 

Agus réimse na hóige faoi thrácht, ceapann Máirtín Ó Maicín (2021) nach mór deiseanna a 

chur ar fáil do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid sa saol sóisialta, nó cur ar a gcumas a leithéid 

a dhéanamh. Chuige sin, ní mór úsáid na teanga a chur chun cinn i réimsí nua-aimseartha, 

fearacht na teicneolaíochta. Ó tharla go maireann an óige sa domhan iarpháir agus iad ar 

maos sa chultúr digiteach, ní mór do ghluaiseacht na Gaeilge a bheith i lár an aonaigh sin 

chomh maith: 

Níl aon rogha againn, sin an áit a bhfuil an todhchaí, níl an todhchaí i gcoistí éagsúla a 

láidriú, i gcoistí Gaeilge a láidriú agus daoine a mhealladh isteach ag cruinnithe – níl 

suim dá laghad ag daoine óga [ina leithéid] sa lá atá inniu ann (Ó Maicín, 2021). 

Agus ceist sin na teicneolaíochta faoi chaibidil, aithníonn Áine Uí Mhóráin (2021) go bhfuil 

cur chuige sainiúil cumarsáide ag teastáil chun dul i bhfeidhm ar an nglúin óg trí bhíthin na 

meán éagsúil sóisialta. Tá clár na n-imeachtaí bliantúla ann – Seachtain na Gaeilge agus an 

Seimineár Gaeilge, mar shampla – agus is éard atá le déanamh, dar le Colmán Ó Raghallaigh 

(2021), ná na himeachtaí sin a chur ar a shúile do chomhluadar níos leithne. Moltar go 

dtabharfaí aghaidh air seo trí straitéis úr chumarsáide a cheapadh. 

9.7.3 TechSpace  

Moladh eile a bhí ag Áine Uí Mhóráin, a bhaineann leis an óige, ná ionad TechSpace14 a 

bhunú i gCaisleán an Bharraigh. Is gluaiseacht náisiúnta é TechSpace a chuireann roimpi féin 

tionchar a imirt ar shaol an duine óig trí bhíthin na teicneolaíochta cruthaithí. Is féidir le 

daoine éagsúla sa phobal – múinteoirí, oibrithe don óige agus oibrithe deonacha – earraíocht 

 
14 Tuilleadh eolais ar fáil anseo: https://www.gov.ie/en/publication/d1c4a-techspace-as-gaeilge/. 

https://www.gov.ie/en/publication/d1c4a-techspace-as-gaeilge/
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a bhaint as an ionad TechSpace chun cruthaitheacht a spreagadh i ndaoine óga tríd an aigne 

fhiosrach a chothú agus a mhúscailt iontu; is clár é seo do dhaoine óga atá idir 8–18 mbliana 

d’aois. Úsáidtear an teicneolaíocht mar fheithicil chun scileanna agus spéis an duine óig a 

chothú sna hábhair STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic). 

Chuige sin, is féidir leis na daoine óga a ghlacann páirt sa chlár an mianach cruthaitheachta 

atá iontu a chur in iúl trí scannáin a dhéanamh, tríd an ríomhbheochan a chleachtadh, chomh 

maith leis an ngrianghrafadóireacht gan trácht ar an dearadh grafach. Fiontar sóisialta is ea 

Camara Education Ireland agus is iadsan a dhéanann riaradh ar TechSpace i gcomhar le 

grúpaí eile don óige; Conradh na Gaeilge, Youth Work Ireland agus Foróige, mar shampla. 

Faigheann Camara Education Ireland maoiniú ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán leis an gclár Gaeilge de chuid TechSpace a chur ar fáil go 

náisiúnta. Bunaithe ar an eolas a chuirtear ar fáil ar shuíomh TechSpace, cuirtear an tseirbhís 

seo ar fáil i gCaisleán an Bharraigh cheana féin i gclubtheach Castlebar Celtic. Moltar don 

Oifigeach Pleanála Teanga agus do Chonradh na Gaeilge comhoibriú le Foróige agus le 

TechSpace féachaint an bhféadfaí sruth Gaeilge den chlár a fheidhmiú i gCaisleán an 

Bharraigh. 

9.7.4 Clubanna Spraoi – Clubanna Scoile 

Cuireann Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge maoiniu, ar luach €300 é, ar fáil 

do scoileanna i Maigh Eo chun Club Spraoi a reáchtáil i gcomhthéacs na bunscoile. Baineann 

an scéim seo, atá maoinithe ag Foras na Gaeilge, leis na scoileanna sin i gCo. Mhaigh Eo arb 

é an Béarla an meán teagaisc iontu. Is éard atá i gceist le Club Spraoi ná grúpa páistí ón scoil 

a thabhairt le chéile tar éis am na scoile. Maireann an seisiún ar feadh uair a chloig agus 

eagraítear imeachtaí spraíúla trí mheán na Gaeilge lena linn. An aidhm atá leis seo ná na 

daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt. Reáchtáiltear an Club uair sa tseachtain ar feadh 6 

seachtaine agus ba cheart go mbeadh deichniúr paistí, ar a laghad, páirteach ann. Bronntar an 

maoiniú €300 ar an tuiscint go gcuirfí an club i gcrích taobh istigh d’achar 3 mhí. Bíonn idir 

sé agus ocht gclub á reáchtáil sa chontae ’chuile bhliain, dar le Brídín Ní Cheallaigh (2021b). 

Deir Ní Cheallaigh go ndéanann na scoileanna, a ghlacann páirt sa scéim, an-obair ar son na 

Gaeilge trí imeachtaí ar nós drámaí a eagrú. Bíonn clubanna éagsúla á reáchtáil fud fad an 

chontae: Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Beál an Átha, agus an tSráid go háirithe (Ní 

Cheallaigh, 2021b).  
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Cuireann Ní Cheallaigh (2021b) in iúl go mbíodh luach na ndeontas a chuirtí ar fáil san am a 

caitheadh ní b’fhlaithiúla. Ba €500 in aghaidh na scoile ar feadh achair 10 seachtaine a 

bhíodh i gceist ach ba ghá sin a laghdú siar go dtí €300 ar feadh 6 seachtaine, de dheasca 

ciorruithe ar bhuiséad na scéime. Is é an toradh atá air seo ná gurb éigean do Ní Cheallaigh 

liosta feithimh a choinneáil mar fhreagra ar an spéis a léiríonn scoileanna sa scéim. 

Moltar go ndéanfaí an scéim seo a leathnú amach i gCo. Mhaigh Eo, agus i gCaisleán an 

Bharraigh go háirithe, agus go gcuirfeadh Foras na Gaeilge tuilleadh maoinithe ar fáil lena 

haghaidh.  

9.7.5 Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh: CLG 

Moltar go gcuirfí traenáil trí Ghaeilge ar fáil do pháistí, mar chuid de struchtúr Mhistéalaigh 

Chaisleán an Bharraigh. An aidhm a bheadh leis seo ná deis úsáide agus sóisialaithe Gaeilge, 

lasmuigh den chóras oideachais, a chur ar fáil do pháistí, idir chailíní agus bhuachaillí, atá ag 

aois na bunscoile i gCaisleán an Bharraigh.  

Moltar don Oifigeach Gaeilge sa chlub, Pádraic Mac Eoin, taighde a dhéanamh féachaint cén 

líon cainteoirí Gaeilge a áirítear i measc bhaill an chlub. Trí idirphlé agus trí dhea-thoil a 

chothú ina measc, ba cheart painéal deonaithe a chur i dtoll a chéile de dhaoine a bheadh 

sásta, agus a mbeadh sé ar a gcumas, seisiúin traenála i nGaeilge a eagrú agus a riaradh leis 

an óige, bíodh sin i Scoil Raifteirí nó ar pháirceanna imeartha na Mistéalach féin. Moltar an 

méid seo mar thoradh ar dhá aidhm a leagtar amach i bPlean Teanga na Mistéalach (2021) 

(féach Caibidil a seacht):  

• Oiliúint/deiseanna a chur ar fáil do thraenálaithe faoi-aois le go mbeidh siad 

féinmhuiníneach traenáil dhátheangach a chur ar siúl.  

• Ceangail a fhorbairt le scoileanna áitiúla chun gníomhaíochtaí teanga agus cultúir a 

chur chun cinn (Castlebar Mitchels, 2021b).  

Chun tacú leis an moladh seo, ba cheart úsáid a bhaint as na hacmhainní, agus as an 

bhfoclóir, a chuirtear ar fáil in Aip Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Is iomaí 

áis/acmhainn eile a chuirtear ar fáil ar shuíomh an CLG (https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-

agus-gaeilge/).  

  

https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/
https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/
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10 Caibidil 10: An Ghaeilge in earnáil an Ghnó 

10.1 Réamhrá 

Sa tuarascáil taighde Buntáistí geilleagracha na Gaeilge a fheictear i gCathair na Gaillimhe 

agus i nGaeltacht na Gaillimhe, a choimisiúnaigh Gaillimh le Gaeilge sa bhliain 2009, 

deirtear gur fiú €59 milliún an Ghaeilge do chathair na Gaillimhe gach bliain (Gaillimh le 

Gaeilge, 2009: 8). Ina theannta sin, dearbhaítear gur €705 milliún a chaith idir theaghlaigh 

agus ghnólachtaí na Gaeltachta i gCathair na Gaillimhe sa bhliain 2006. D’uireasa taighde 

den chineál céanna a bheith déanta i gCaisleán an Bharraigh, ní féidir uimhreacha cinnte 

beachta a lua le luach na Gaeilge mar acmhainn gheilleagrach ar an mbaile. Bíodh is go 

bhfuil taighde Ghaillimh le Gaeilge (2009) go mór as dáta anois, léiríonn sé, mar sin féin, go 

bhfuil buntáiste geilleagrach le baint as an nGaeilge i gceantair uirbeacha atá taobh le ceantair 

Ghaeltachta, fearacht Chaisleán an Bharraigh.  

Tagann an toradh ceannann céanna chun solais i leabhar John Walsh, Contests and Contexts: 

The Irish Language and Ireland’s Socio-economic Development (2012), áit a dtagraítear don 

Ghaeilge agus don fhorbairt shocheacnamaíoch i gcathair na Gaillimhe, i measc cás-staidéar 

eile. Léirítear sa saothar sin go bhféadfadh eagraíochtaí teanga, cosúil le Gaillimh le Gaeilge 

nó Gnó Mhaigh Eo, tionscnaimh a cheapadh ina nascfaí an Ghaeilge leis an bhforbairt 

shocheacnamaíoch, in ainneoin líon teoranta cainteoirí gníomhacha Gaeilge a bheith sna 

ceantair ina bhfeidhmíonn siad15 (Walsh, 2012: 404). Áitíonn an t-údar go mbíonn dhá 

thoradh éagsúla ar an nasc seo idir cur chun cinn na Gaeilge, ar láimh amháin, agus an 

fhorbairt shocheacnamaíoch ar an lámh eile: (1) Cothaítear an Ghaeilge mar ‘acmhainn 

chultúrtha’ atá ina díol mórtais agus bróid don phobal. (2) Ag eascairt as sin, cruthaítear 

ioncam agus fostaíocht de bharr úsáid na Gaeilge i ngnólachtaí (Walsh, 2012: 404–405).  

Ina fhianaise sin, tá sé d’aidhm ag an gcaibidil seo plé a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge i 

sampla gnólachtaí i gCaisleán an Bharraigh. Chuige sin, déanfar staidéar ar na hiarrachtaí 

iomadúla a dhéantar ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn i réimse an ghnó agus ar na 

buntáistí a bhaineann lena leithéid, de réir mar a fheiceann na húinéirí gnó an scéal. Ina 

 
15 2.42% (1,867 duine) ina gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachas i gcathair na Gaillimhe, bunaithe ar fhaisnéis an Daonáireamh 2016. 

1.7% den daonra (196 duine) atá ina gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais i gCaisleán an Bharraigh (féach an tAmharcóir Pleanála 

Teanga). 
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theannta sin, pléifear an tacaíocht a chuireann Gnó Mhaigh Eo ar fáil don lucht gnó i 

gCaisleán an Bharraigh. 

10.2 Gnó Mhaigh Eo 

Bunaíodh Gnó Mhaigh Eo sa bhliain 2007 chun ‘tacaíocht agus spreagadh a thabhairt don 

earnáil ghnó’ sa chontae ‘chun an Ghaeilge a úsáid mar acmhainn fhiúntach agus bhrabúsach, 

agus chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail i gcoitinne’ (Próifíl Facebook 

Ghnó Mhaigh Eo). Deir Áine Ní Chiaráin (2021), atá ina cathaoirleach ar Bhord Stiúrtha 

Ghnó Mhaigh Eo, go bhfuil an-obair déanta ag an eagraíocht sna ceantair uilig ar fud an 

chontae nach bhfuil sa Ghaeltacht. Ní féidir le Gnó Mhaigh Eo, a deir sí, aon obair a 

dhéanamh taobh istigh de na ceantair Ghaeltachta óir tá na limistéir sin faoi chúram Údarás 

na Gaeltachta.  

Faoi mar a pléadh i gCaibidil a dó, tá Gnó Mhaigh Eo ag feidhmiú mar cheanneagraíocht ar 

mhaithe le próiseas na pleanála teanga a chur i bhfeidhm i gCaisleán an Bharraigh. Is í Niamh 

De Búrca atá ina Príomhfheidhmeannach ar Ghnó Mhaigh Eo; ceapadh í sa phost sin i mí na 

Bealtaine 2019 (De Búrca, 2021). Ón mbliain 2021 amach, beidh Oifigeach Forbartha ag 

obair in éineacht le De Búrca in oifigí Ghnó Mhaigh Eo ar an bPríomhshráid i gCaisléan an 

Bharraigh; is é sin nuair a chuirfear an próiseas earcaíochta i gcrích. Le linn 2021, chuir 

Niamh De Búrca plean oibre i dtoll a chéile ina leagtar amach na spriocanna atá ag Gnó 

Mhaigh Eo go ceann trí bliana. Beidh an plean sin á mheas ag Roinn na Gaeltachta ’chuile 

bhliain as seo amach, rud a fhágann nach eol do De Búrca cé na codanna den phlean sin a 

nglacfar leo amach anseo nó cén maoiniú a chuirfear ar fáil lena aghaidh (De Búrca, 2021). 

Mar sin féin, is iomaí scéim agus feachtas eile a eagraíonn Gnó Mhaigh Eo faoi láthair agus 

is orthu sin a dhíreofar sa chaibidil seo. 

10.2.1 An Scéim Tacaíochta Gnó 

Faoin scéim seo, cuirtear maoiniú ar fáil do ghnólachtaí chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur 

chun cinn ionas go mbeadh an teanga féin, agus an dátheangachas, feiceálach in íomhá agus i 

bhféiniúlacht an ghnólachta. D’fhéadfaí sin a dhéanamh ar go leor bealaí éagsúla: sa 

chomharthaíocht ar aghaidh an tsiopa, sa chomharthaíocht laistigh den siopa, in ábhar clóite 

gnó, in ábhar margaíochta nó ar an suíomh idirlín, mar shampla. Is é an chaoi a n-oibríonn an 

scéim ná go mbronntar deontas, ar luach 50% de chostas iomlán an togra é (roimh Cháin 
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Bhreisluacha), ar an ngnólacht a n-éiríonn leis. Tá teorainn míle Euro luaite leis an deontas 

iomlán a cheadaítear i gcás gach iarratais a dhéantar ar an scéim seo (De Búrca, 2021).  

Mar chrann taca ag scéimeanna éagsúla Ghnó Mhaigh Eo, cuirtear seirbhís aistriúcháin ar 

fáil do ghnólachtaí ar spéis leo an Ghaeilge a úsáid ina gcuid ábhair chlóite nó ar na meáin 

shóisialta. 

10.2.2 Gradaim Ghnó 

Is éard is aidhm leis na Gradaim Ghnó ná aitheantas a thabhairt do ghnólachtaí sa chontae, 

atá lonnaithe lasmuigh de na ceantair oifigiúla Ghaeltachta, as an nGaeilge a úsáid ina gcuid 

oibre agus as seirbhís Ghaeilge a chur ar fáil. Cuimsíonn an tseirbhís Ghaeilge sin 

comharthaíocht Ghaeilge a bheith ar crochadh nó an Ghaeilge a bheith in úsáid i mbrandáil, 

ar tháirgí nó ar ábhair chlóite eile de chuid an ghnólachta. Bronntar plaic, a bhfuil 

suaitheantas Ghnó Mhaigh Eo greannta uirthi, ar bhuaiteoirí na nGradam Gnó mar aon le 

duaiseanna fógraíochta urraithe.  

Sula raibh aon chaint ar an bpaindéim, bhí sé mar rún ag De Búrca Féile Ghnó Mhaigh Eo a 

reáchtáil in éineacht leis na Gradaim Ghnó i mí an Mheithimh 2020. Chuige sin, bhí aonach 

le bheith ann in Óstán an TF, ar an 7 Meitheamh 2020, ina mbeadh seastáin ag suas is anuas 

le céad gnólacht, áit a mbeadh deis acu a gcuid táirgí a chur chun cinn (féach Hearns, 2020). 

Bhí lear imeachtaí eile le bheith ar siúl comhthreomhar leis an aonach féin: ceardlanna agus 

comhairle faoi chúrsaí pinsin; imeachtaí do pháistí; seomra na n-óg. Ba é an plean a bhí ann 

ná go mbeadh na Gradaim Ghnó ar siúl ag deireadh an lae chun clabhsúr a chur ar an bhféile. 

Ar an drochuair, cuireadh an Fhéile, agus na Gradaim Ghnó, ar fionraí sa bhliain 2020 de 

dheasca COVID-19 (De Búrca, 2021).  

10.2.3 Déanta i Maigh Eo 

Is feachtas brandála é ‘Déanta i Maigh Eo’ atá forbartha ag Gnó Mhaigh Eo chun tacú le 

fiontair bheaga agus mheánmhéide sa chontae a bhaineann úsáid as an nGaeilge ar na táirgí 

nó ina gcuid brandála. Stampa atá i gceist ina mbíonn an ráiteas ‘Déanta i Maigh Eo’ 

greannta ar an táirge, ar an gcaoi chéanna a mbíonn an suaiteantas ‘Guaranteed Irish’ in 

úsáid. 
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Léaráid 10-1: Déanta i Maigh Eo 

10.2.4 Oscail an Doras 

Deirtear ar shuíomh idirlín Ghnó Mhaigh Eo gur ‘scéim shamhlaíoch’ é ‘Oscail an Doras’ ina 

dtugtar deis do chustaiméirí a gcuid Gaeilge a úsáid go laethúil i gCaisleán an Bharraigh agus 

i gClár Chlainne Mhuiris. Deir Colmán Ó Raghallaigh (2021) go raibh baint aige leis an 

tionscnamh seo a cheapadh an chéad lá riamh. Bíodh is go raibh rath ar an scéim i dtosach, 

admhaíonn sé, mar sin féin, go bhfuil an tionscnamh imithe in éag le tamall de bhlianta 

anuas. An aidhm a bhí leis an scéim ná na custaiméirí a chur ar an eolas go raibh fáilte roimh 

labhairt na Gaeilge sna siopaí agus sna hionaid a bhí ag glacadh páirte sa tionscnamh. Chuige 

sin, úsáideadh comharthaí agus greamáin chun a chur abhaile ar na custaiméirí go raibh 

Gaeilge ag baill foirne áirithe. Ceapann Áine Ní Chiaráin (2021) go raibh fiúntas ag baint leis 

an scéim chun úsáid na Gaeilge a spreagadh: 

Is rud amháin a bheith sásta a theacht againne [Gnó Mhaigh Eo] ag lorg aistriúcháin 

agus cabhair le fógraí agus rudaí den chineál sin ach dá bhféadfaí a chur ina luí ar 

chuid de na gnólachtaí sin go bhféadfaidís cuid dá ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge, fiú 

duine amháin in san ghnó a bheadh in ann é a dhéanamh trí Ghaeilge. Sílim go 

gcuirfeadh sin go mór leis an mbaile agus leis an dul chun cinn is féidir le Gnó 

Mhaigh Eo a dhéanamh (Ní Chiaráin, 2021).   

Is é an chaoi ar oibrigh an scéim i dtosach, dar le Ó Raghallaigh (2021), ná gur aimsíodh 

daoine le Gaeilge a bhí ag obair i siopaí éagsúla agus ba iadsan na hionadaithe Gaeilge sna 

siopaí sin. Dá mbeadh breith ar a aiféala aige, ba cheart súil ní ba ghéire a choinneáil ar 

riaradh na scéime ó tharla go mbíonn oibrithe ag teacht agus ag imeacht as gnólachtaí an t-am 

uilig. Ó tharla go raibh rath ar an múnla seo cheana féin, agus i gClár Chlainne Mhuiris go 

háirithe, molann Ó Raghallaigh (2021) go ndéanfaí athnuachan ar ‘Oscail an doras’ an athuair 

agus go leagfaí clár uaillmhianach oibre amach. Mar chrann taca ag an méid seo, beidh 

ranganna Gaeilge don lucht gnó á gcur ar fáil ag Gnó Mhaigh Eo le linn 2021, i gcomhar le 

Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (féach Caibidil a haon 

déag: 11.7). 
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Léaráid 10-2: Oscail an doras 

10.3 Cás-staidéar ar úsáid na Gaeilge i sampla gnólachtaí 

In alt le Sara Brennan agus Bernadette O’Rourke, ‘Commercialising the cúpla focal: New 

speakers, language ownership, and the promotion of Irish as a business resource’ (2019), 

déantar taighde eitneagrafach ar ghnólachtaí, a n-úsáidtear an Ghaeilge iontu, in dhá bhaile 

mhóra lasmuigh den Ghaeltacht in iarthar na hÉireann – Athmore agus Ballyroe faoi seach. Is 

logainmeacha bréige iad seo, gan amhras, a úsáidtear chun ardleibhéal rúndachta a bhaint 

amach. Tá grúpaí tacaíochta agus abhcóideachta Gaeilge, a chuireann an teanga chun cinn 

san earnáil phríobháideach ghnó, ag feidhmiú sa dá bhaile seo chomh maith (Brennan agus 

O’Rourke, 2019: 126). Is eagraíochtaí iad seo, go deimhin, a bheadh ar aon dul le leithéidí 

Gnó Mhaigh Eo ó thaobh bunchuspóirí de.  

Is éard is aidhm le heagraíochtaí dá leithéid, fearacht Ghnó Mhaigh Eo, ná bearta agus 

tionscnaimh a cheapadh chun an Ghaeilge a chur chun cinn i réimse an ghnó, réimse a bhíodh 

ceilte ar an nGaeilge go stairiúil (Brennan agus O’Rourke, 2019: 126). Chuige sin, cuirtear 

ina luí ar na gnólachtaí go bhfuil an Ghaeilge ina hacmhainn luachmhar mhargaíochta agus 

bhrandála a chuireann uathúlacht an ghnólachta, agus na dtáirgí a dhíoltar ann, chun cinn. Ar 

an gcaoi sin, fitear an Ghaeilge isteach i mbrandáil an ghnólachta ar mhaithe leis an bhfiontar 

a dhéanamh éagsúil le hiomaiteoirí eile atá in aon mhargadh leo, go mór mór ó tharla go 

bhfuil an margadh céanna báite ag siopaí ilnáisiúnta. Cuirtear an fhéiniúlacht uathúil 

Ghaeilge sin i láthair go físiúil trí bhíthin lipéad, comharthaíochta, biachlár, stáiseanóireachta 

agus iad a bheith ar fáil go dátheangach nó i nGaeilge amháin (Brennan agus O’Rourke, 

2019: 134). Taispeánann an méid sin, dar leis na húdair (2019: 134), ‘the minimal investment 

needed to capitalise on the differentiating authenticity of the language.’ Sampla fónta den 

chaoi a bhféadfaí féiniúlacht uathúil an ghnólachta a chur in iúl ná an feachtas brandála 

‘Déanta i Maigh Eo’ (féach: 10.2.3). 
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10.3.1 Úsáid shiombalach dheasghnáthach na Gaeilge  

Sa taighde atá déanta ag Brennan agus O’Rourke (2019), aithnítear dhá ghrúpa éagsúla mar 

thoradh ar an gcineál úsáide a bhaintear as an nGaeilge i ngnólachtaí éagsúla sa chomhthéacs 

uirbeach, chomh maith leis na spreagthaí idé-eolaíochta is cúis leis an úsáid chéanna. 

Cuimsíonn an chéad ghrúpa daoine nach mbeadh ach Gaeilge na scoile acu ach is daoine iad 

a mbeadh bá acu leis an teanga mar sin féin. Dá bharr sin, teastaíonn uathu an Ghaeilge a 

chur chun cinn ina gcuid oibre agus déantar é sin trí bhíthin comharthaíochta Gaeilge den 

chuid is mó. Bíodh is nach cainteoirí líofa Gaeilge iad na húinéirí gnó sa chás seo, léiríonn an 

cuntas a thugann Brennan agus O’Rourke go ndéanann siad cinnte de go bhfuil frásaí agus 

beannachtaí bunúsacha ar eolas acu. Téitear ina muinín sin ag tús an chomhrá sula n-

iompaítear ar an mBéarla (Brennan agus O’Rourke, 2019: 136). Ina fhianaise sin, deir na 

húdair gurb úsáid shiombalach dheasghnáthach na Gaeilge atá i gceist i gcás an ghrúpa seo, 

murab ionann agus labhairt phraiticiúil na teanga (Brennan agus O’Rourke, 2019: 135). 

Léiríonn an méid sin gur féidir le raon leathan daoine, beag beann ar a gcumas teanga, teacht 

i dtír ar an nGaeilge mar acmhainn luachmhar thráchtála agus gheilleagrach. Deirtear gurb í 

idé-eolaíocht an chúpla focal atá laistiar de na hiarrachtaí seo (Walsh, 2012: 336). 

10.3.2 Cleachtais teanga na gcustaiméirí á mbainistiú 

Sa dara grúpa, áirítear daoine a mbeadh eolas ní b’fhearr acu ar an nGaeilge, le hais an chéad 

ghrúpa, agus bheidís toilteanach, dá bharr sin, comhrá Gaeilge níos faide a bheith acu leis na 

custaiméirí. Ina leithéid sin de chás, úsáidtear an chomharthaíocht Ghaeilge chun bainistíocht 

a dhéanamh ar chleachtais teanga na gcustaiméirí. Chuige sin, d’fhéadfaí a rá gur ‘nod’ í an 

chomharthaíocht Ghaeilge chun na custaiméirí a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid sa 

ghnólacht: 

A number of merchants in both Athmore and Ballyroe explained that they had 

displayed bilingual or Irish-language signage in order to alert customers to the 

possibility of speaking Irish in their shops (Brennan agus O’Rourke, 2019: 138). 

Tá a leithéid chéanna i gceist leis an bhfeachtas, de chuid Ghnó Mhaigh Eo, ‘Oscail an 

Doras’ ina bhfágtar an rogha teanga faoin gcustaiméir (féach: 10.2.4). Moltar leagan eile den 

fheachtas seo i bPlean Teanga Mhaigh Eo Thuaidh ar a dtugtar ‘Labhair Gaeilge Liom’. Tá 

an feachtas úd dírithe ar ghnólachtaí agus ar sholáthróirí seirbhíse atá sásta seirbhís trí 

Ghaeilge a chur ar fáil, maille le muintir na háite atá sásta an Ghaeilge a labhairt agus/nó na 

seirbhísí sin a úsáid. Is éard a bheadh i gceist ná go mbeadh suaitheantas á chaitheamh ag 
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baill foirne atá inniúil ar an nGaeilge agus atá toilteanach seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil. 

Sa chás seo, úsáideann foireann an ghnólachta beannachtaí Gaeilge leis na custaiméirí ar 

theacht isteach dóibh go dtí an siopa. Moltar an cur chuige réamhghníomhach seo (le nod an 

tsuaitheantais) ionas nach mbeifear ag fanacht ar an duine eile chun Gaeilge a labhairt nó 

chun comhrá Gaeilge a thosú (Gaeilge Iorrais, 2018: 35). Tugann Smith-Christmas ‘lorg an 

cheannaire a leanúint’ (follow-the-leader) ar an gcur chuige seo chun iompar teanga daoine 

eile a bhainistiú (Smith-Christmas, 2018: 113). Is bealach é seo chun deis shoiléir úsáide 

Gaeilge a chur ar fáil don phobal agus chun an pobal a spreagadh chun an deis sin a thapú 

(Gaeilge Iorrais, 2018: 35).  

Ar mhaithe leis an bplean teanga seo a scríobh, tugadh cuireadh do roinnt gnólachtaí i 

gCaisleán an Bharraigh féachaint ar mhaith leo labhairt leis an bhfoireann taighde faoin úsáid 

a bhaintear as an nGaeilge san earnáil ghnó ar an mbaile. Chuige sin, rinneadh agallaimh le 

húinéirí an Castle Bookshop, Café Rua/Rua Deli and Café agus Bronntanas. 

10.3.3 Castle Bookshop 

Tá David Brennan ar dhuine d’úinéirí an Castle Bookshop i gCaisleán an Bharraigh in 

éineacht lena mhuintir. Tá caidreamh gníomhach cothaithe ag an siopa leis an bpobal óir 

eagraítear seoltaí leabhair ann go tráthrialta chomh maith le seisiúin phlé agus podchraoltaí le 

húdair éagsúla; reáchtáladh seisiún ar líne dar teideal ‘An exchange of ideas and perspectives 

with authors Seán Lysaght and Manchán Magan’ in Eanáir 2021, mar shampla. Ina theannta 

sin, tá an Castle Bookshop bainteach le ‘Wild Atlantic Words’, féile liteartha atá á heagrú i 

gCaisleán an Bharraigh ón mbliain 2016 i leith. 

Tá spéis phearsanta ag Brennan sa Ghaeilge agus is í sin an chúis ar mian leis iarrachtaí a 

dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cinn sa siopa. D’fhreastalaíodh sé ar Scoil Raifteirí le linn 

a óige agus rinne sé an Dioplóma sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh le linn dó a 

bheith ina mhac léinn ansin. Bíonn sé féin, mar aon le ball foirne eile, ar fáil chun Gaeilge a 

labhairt le custaiméirí ar mian leo a leithéid a dhéanamh sa siopa. Is rud as an ngnách é go 

gcloisfí an Ghaeilge á labhairt i ngnólachtaí i gCaisleán an Bharraigh agus is mór ag na 

custaiméirí nuair a dhéantar iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn; taitníonn an ghné uathúil 

sin leo, dar leis. Mar aitheantas air seo, bhuaigh an Castle Bookshop Gradam Gnó le Gaeilge, 

faoi choimirce Ghnó Mhaigh Eo, don tseirbhís Ghaeilge ab fhearr sa bhliain 2018. 
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Tá comharthaíocht dhátheangach ar crochadh ar fud an tsiopa chun na rannóga éagsúla 

leabhair a chur i láthair. Tá rannóg na leabhar Gaeilge sa siopa chomh maith, rannóg a 

chuimsíonn úrscéalta Gaeilge chomh maith le leabhair éagsúla thagartha ina gcíortar cúrsaí 

Gaeltachta agus Gaeilge i Maigh Eo. Eagraíonn Conradh na Gaeilge Ciorcal Léitheoireachta 

Gaeilge agus is sa Castle Bookshop a cheannaítear an t-ábhar léitheoireachta lena aghaidh sin 

go hiondúil. Deir Brennan go ndéanann sé iarracht ar leith na leabhair Ghaeilge do pháistí a 

chur chun cinn.  

Ní mór, a deir Brennan, suim sa teanga, sa chultúr, sa stair agus sa léitheoireacht Ghaeilge a 

chothú i ndaoine óga agus d’fhéadfaí sin a dhéanamh trí bhíthin na scoileanna. Chuige sin, tá 

sé mar rún ag Brennan siopa nua a oscailt ar an bPríomhshráid i gCaisleán an Bharraigh, áit a 

mbeadh ní ba mhó spáis aige chun club leabhair nó ciorcal cainte a reáchtáil do dhaoine óga. 

Ó tharla gur Baile Seirbhíse Gaeltachta é Caisleán an Bharraigh, ceapann Brennan go bhfuil 

sé den tábhacht bunseirbhísí Gaeilge a chur ar fáil i gCaisleán an Bharraigh: sna siopaí, sa 

Chomhairle Contae, leis an nGarda Síochána agus san Oifig Turasóireachta. 

10.3.4 Café Rua/Rua Deli and Café  

Tá Colleen McMahon ar dhuine d’úinéirí Café Rua, atá lonnaithe ar New Antrim Street i 

gCaisleán an Bharraigh, chomh maith le Rua Deli and Café atá lonnaithe ar Spencer Street. 

Tá Café Rua ar an bhfód ó 1995 i leith agus osclaíodh an dara bialann, Rua, sa bhliain 2008. 

Deir McMahon nach bhfuil Gaeilge líofa aici féin ach gur fhoghlaim sí an smeadar Gaeilge 

atá aici sa chóras oideachais. Tá sí ag glacadh páirte in imeachtaí agus i bhfeachtais de chuid 

Ghnó Mhaigh le nach mór deich mbliana anuas, a bhuíochas sin don stocaireacht a rinne 

Freda Nic Giolla Chatháin le linn di a bheith ina Príomhfheidhmeannach ar Ghnó Mhaigh Eo.  

Mar thoradh ar thionchar Ghnó Mhaigh Eo, tosaíodh in aon turas de bheith ag úsáid méid 

beag Gaeilge ar an mbiachlár, i mbróisiúir agus in ábhar poiblíochta eile. Buntáiste a 

bhaineann leis an dá bhialann ná go n-úsáidtear clár dubh in áit leagan clóite den bhiachlár a 

bheith ann. Ciallaíonn sé sin go bhfuil sé de shaoirse acu rudaí a athrú ar bhonn laethúil agus 

séasúrach. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfadh go mbeadh téama i gceist sa chineál beatha a chuirfí 

ar fáil ag brath ar an tráth bliana atá i gceist: ‘Wild Garlic Weekend’ nó ‘Irish Food Week’, 

mar shampla. Ina leithéid sin de chás, d’fhéadfadh na míonna nó na séasúir a bheith luaite i 

nGaeilge sa phoiblíocht a dhéantar sa nuachtlitir nó ar na meáin shóisialta. Deir McMahon go 

mbíonn Gnó Mhaigh Eo ar fáil i gcónaí chun lámh chúnta a thabhairt le hábhar a aistriú nó 
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chun moltaí eile a dhéanamh. Tá seirbhís dá leithéid an-úsáideach óir aithníonn sí an tábhacht 

a bhaineann le cruinneas teanga má scríobhtar rud ar bith i nGaeilge ar an mbiachlár nó ar na 

meáin shóisialta. Mar aitheantas ar na hiarrachtaí a rinneadh sa dá bhialann, bronnadh 

Gradam Gnó le Gaeilge, duais de chuid Ghnó Mhaigh Eo, orthu sa bhliain 2014.  

Bíonn an cineál beatha a chuireann Café Rua/Rua ar fáil ag brath ar na séasúir. Chuige sin, 

bítear ag dul i dtuilleamaí táirgí agus táirgeoirí áitiúla cuid mhaith. Is mar gheall air sin a 

fheiceann McMahon gaol nádúrtha idir bunábhar áitiúil a úsáid, ar láimh amháin, agus an 

Ghaeilge a úsáid ar an lámh eile: 

Because we’re a food business, and it’s Irish food and local food, it makes sense to 

use Irish when you can […] like Salann Mara Acla for instance, they use Irish as well, 

it’s a really Irish product from an Irish speaking place so it all makes sense and it ties 

in really well (McMahon, 2021). 

Seastar amach mar ghnó Éireannach, a deir sí, nuair a úsaidtear an Ghaeilge agus cuireann 

cuairteoirí ón iasacht, go háirithe, an-spéis sa ghné uathúil sin a bhaineann le féiniúlacht an 

ghnólachta. Uaireanta eile, tugann an chomharthaíocht Ghaeilge spreagadh do na custaiméirí 

beannachtaí bunúsacha na Gaeilge a úsáid; ‘go raibh maith agat’ agus a leithéid sin. Is ionann 

seo agus úsáid shiombalach dheasghnáthach na Gaeilge mar thoradh ar nod na 

comharthaíochta sa ghnólacht. Ina theannta sin, bíonn an Ghaeilge luaite i mbrandáil na 

dtáirgí a chuirtear ar fáil. Sampla de sin is ea an ‘Bosca Rua’, ar ciseán earraí é a chuirtear le 

chéile ar ordú. Is é an ‘Bosca Grá’ a thugtar ar a leithéid aimsir Lá San Vailintín agus seoltar 

a leithéid amach in éineacht le cárta poist a bhfuil an teachtaireacht ‘Grá Mór’ greannta air. 

Faightear aiseolas dearfach mar gheall ar úsáid na Gaeilge sna bialanna, dar le McMahon, 

agus bíonn an-tóir ag na custaiméirí ar an ábhar clóite i nGaeilge, agus ar an gcárta poist ‘Grá 

Mór’ go háirithe.  

10.3.5 Bronntanas  

Is í Anne Staunton Barrett atá ina húinéir ar an siopa Bronntanas i gCaisleán an Bharraigh. 

Osclaíodh an siopa an chéad lá riamh sa bhliain 2015 agus is siopa bronntanas é, mar a 

thugann ainm an tsiopa le fios. D’oibrigh Staunton Barrett i gcomhar le Gnó Mhaigh Eo ón 

tús ar mhaithe leis an nGaeilge a fhí isteach i bhféiniúlacht an ghnólachta; sin an chúis, mar 

shampla, a bhfuil ainm Gaeilge baiste ar an siopa agus a n-úsáidtear an Ghaeilge ar 

chomharthaíocht agus ar phacáistíocht de chuid an tsiopa freisin. I bhfianaise na 

comharthaíochta sa siopa, deir sí go dtugann a leithéid spreagadh do dhaoine chun an méid 
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beag Gaeilge atá acu a úsáid. Áitíonn sí, chomh maith, gur ‘gné uathúil’ í an Ghaeilge a 

dhéanann an siopa éagsúil le gnólachtaí eile, go mór mór ó tharla an margadh a bheith ag cur 

thar maoil le siopaí ilnáisiúnta sa lá atá inniu ann (Brennan agus O’Rourke, 2019: 134): 

With increased globalisation using Irish retains a pride in who we are as a people and 

we are privileged to be part of a small Irish community (Staunton Barrett, 2021). 

Deir Staunton Barrett, a bhfuil Gaeilge na meánscoile aici féin, gur mian léi an Ghaeilge a 

úsáid ina cuid oibre mar chomhartha urraime d’oidhreacht na hÉireann. Ar an ábhar sin, 

creideann sí gur féidir nasc agus muintearas (‘invisible/intangible bond’) a chothú leis na 

custaiméirí trí bhíthin na Gaeilge, bídís ina gcainteoirí dúchais Gaeilge, ina dturasóirí nó ina 

mbaill den diaspóra: 

It offered a basis to form a better bond with customers. I feel both my native Irish 

speaking customers and others were enticed into my store because it was familiar to 

them and it was welcoming for them. Even tourists asked about the name and the 

diaspora coming home were glad to see the language being more prominently used. I 

think you become more Irish when you go abroad it becomes more important to them 

(Staunton Barrett, 2021). 

Ar aon dul leis an scéal a insíonn Colleen McMahon thuas, feictear do Staunton Barrett go 

bhfuil gaol nádúrtha le haireachtáil idir táirgí Éireannacha a dhíol, ar láimh amháin, agus an 

Ghaeilge a bheith fite fuaite in íomhá an tsiopa: 

I feel there was an alignment between the Irish products that I stock and sell, and the 

Irish language. I feel it is important to try and promote the Irish language it is our 

unique language and should not become a lost language (Staunton Barrett, 2021). 

10.4 Suirbhé a scaipeadh ar an lucht gnó 

I dteannta na n-agallamh, bealach eile ar bailíodh eolas agus faisnéis faoi úsáid na Gaeilge i 

measc lucht an ghnó i gCaisleán an Bharraigh ná an suirbhé. Cuireadh an suirbhé sin, a bhí 

bunaithe ar mhúnla de chuid SurveyMonkey, faoi bhráid lucht an ghnó i mí Eanáir 2021. Ba í 

Niamh De Búrca, as Gnó Mhaigh Eo, a scaip an suirbhé sin ar a cuid teagmhálaithe i 

gCaisleán an Bharraigh, thar ceann na foirne taighde.  

Fuarthas aon fhreagra dhéag mar thoradh ar an suirbhé gnó; baineann trí cinn díobh sin leis 

an earnáil miondíola, trí cinn le fáilteachas, péire le leigheas, ceann amháin le seirbhísí poiblí, 

ceann amháin leis an turasóireacht agus ceann amháin eile leis an margaíocht. Deir na 

freagróirí ar fad gur fhoghlaim siad an Ghaeilge sa chóras oideachais. Cuireann duine amháin 

díobh sin in iúl go bhfuil ‘Gaeilge mhaith’ aige/aici agus dearbhaíonn an fuílleach, an 
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deichniúr eile atá fanta, go bhfuil siad ‘ar bheagán Gaeilge.’ Maíonn naonúr freagróirí go n-

úsáideann siad an Ghaeilge ina ngnó faoi láthair agus is í an chomharthaíocht dhátheangach 

an bealach is coitianta chun é sin a bhaint amach. Mar aon leis an gcomharthaíocht 

dhátheangach, luaitear ‘margaíocht ar na meáin shóisialta’ chomh maith le ‘pacáistíocht 

dhátheangach’ agus ‘ábhar gnó’ mar bhealaí eile ina gcuirtear an Ghaeilge chun cinn. 

Aidhm amháin a bhí leis an suirbhé ná a fháil amach cé na buntáistí a bhaineann leis an 

nGaeilge a bheith in úsáid sna gnólachtaí, de réir mar a fheiceann na húinéirí an scéal. Ach an 

oiread leis na treochtaí atá aitheanta ag Brennan agus O’Rourke (2019), chomh maith leis na 

hagallaimh a rinneadh le David Brennan ón Castle Bookshop, le Colleen McMahon ó Café 

Rua/Rua, agus le Anne Staunton Barrett ón siopa Bronntanas, deirtear sa suirbhé gur mór ag 

na custaiméirí go bhfuil an Ghaeilge á húsáid sa ghnólacht agus, ar an gcaoi sin, go bhfeicfí í 

ar chomharthaíocht agus mar sin de. Cruthaíonn an Ghaeilge dea-mhéin i measc na 

gcustaiméirí, a deirtear, ach ina ainneoin sin, deir duine amháin de na freagróirí gur beag 

tionchar a bhíonn aige sin ar chúrsaí díolacháin i ndáiríre: 

Not to be overly negative, but on a practical level, having or not having Irish makes 

no difference. It is something that is used in my shop because I like it, but I don’t 

think that it helps business in terms of sales/profits. It is a ‘feel good’ factor, 

something different, but I don’t see that it helps increase sales in a meaningful 

manner. That’s not anyone’s fault, there just aren't enough Irish speakers around for 

there to be critical mass of customers who would noticeably change footfall/sales as a 

result of one speaking Irish. 

Cuireann freagróirí eile in iúl go dtaitníonn úsáid na Gaeilge leis na custaiméirí agus gur 

bealach í úsáid na Gaeilge chun an gnólacht a dhéanamh éagsúil leis an iomaíocht: 

It is always acknowledged and received well when used via social media and printed 

work. It makes us stand out and appeals to a greater audience. 

It’s part of our culture and there’s a sense of pride in being able to converse in your 

own language. In our business there is limited day to day use so some signage keeps a 

small link. 

Our customers are 90% Irish and seem to enjoy it and often comment on it.  

Ar an gcaoi sin, meastar go bhfuil tairbhe éigin le baint, dá theibí é le cur síos a dhéanamh 

air, as an oidhreacht Ghaelach a nascadh le próifíl agus le féiniúlacht gnólachtaí i gCaisleán 

an Bharraigh. 



   

 

141 

 

10.5 Moltaí 

Feachtas feasachta: Moltar go ndéanfaí poiblíocht ar an bplean teanga, tráth a fhoilsithe, 

ionas go dtuigfeadh lucht an ghnó i gCaisleán an Bharraigh céard is brí leis an stádas mar 

Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus, ar an gcaoi sin, go gcothófaí dea-mhéin do thionscnaimh 

Ghaeilge ina measc. Deir Colmán Ó Raghallaigh (2021) gur cheart dul i gcomhairle leis an 

gCumanna Tráchtála i gCaisleán an Bharraigh lena thacaíocht agus lena chomhoibriú a fháil 

chomh fada agus a bhaineann leis na bearta gnó sa phlean teanga.  

Suaitheantas agus brandáil: Moltar go mbeadh suaitheantas nó branda ar leith ag roinnt leis 

an mBaile Seirbhíse Gaeltachta agus go mbeadh a leithéid ar taispeáint ar dhoirse gnólachtaí i 

gCaisleán an Bharraigh: ‘Gnó trí Ghaeilge ar fáil anseo,’ ‘Fáilte roimh chainteoirí Gaeilge.’ 

Chuirfeadh a leithéid in iúl do chuairteoirí go bhfuil leanúnachas agus aontacht, ó thaobh 

sprice de, le tabhairt faoi deara i measc ghnólachtaí an bhaile mhóir chomh fada agus a 

bhaineann leis an mBaile Seirbhíse Gaeltachta: 

Things as simple as, having printed material like the Open and Closed signs and that 

everybody has those and it looks like unity then. So that if somebody visits the town 

they can see that all the businesses have the same Open and Closed signs on the door 

so that there is a really lovely branded community feel of something, so that when 

someone passes through they see this unity and community that everybody has this 

same badge on the outside of their business so that people know when they come in 

that all the businesses are under this same umbrella. Gnó Mhaigh Eo is a very strong 

brand in that way.  

Ar an ábhar seo, molann Colmán Ó Raghallaigh (2021) gur cheart go mbainfeadh Caisleán an 

Bharraigh tairbhe as an stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus go ndéanfaí cinnte de go 

mbeadh téagar laistiar den stádas sin. Chuige sin, ba cheart athbhrandáil a dhéanamh ar an 

mbaile mar ‘áit Ghaelach’ ina bhfeicfí an Ghaeilge ar chomharthaíocht, áit inar féidir 

seirbhísí poiblí a fháil i nGaeilge chomh maith le seirbhísí Gaeilge ón earnáil phríobháideach 

ghnó. Ba cheart gaisce a dhéanamh as an stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta trí 

chomharthaíocht a úsáid á fhógairt sin ag na bealaí isteach go dtí Caisleán an Bharraigh (Ó 

Raghallaigh, 2021).  

Comharthaíocht: Moltar go mbeadh beannachtaí bunúsacha, chomh maith leis na freagraí 

cuí, scríofa ar chlár nó ar chomharthaíocht éigin laistigh den ghnólacht féin. D’fhéadfadh 

seanfhocail nó cora cainte a bheith scríofa ar a leithéid chomh maith. Moltar go gcuirfí 

maoiniú ar fáil a chuirfeadh ar chumas gnólachtaí comharthaíocht dhátheangach dá leithéid a 
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dhearadh agus a chur ar fáil. Chuige sin, cuireann Gnó Mhaigh Eo maoiniú ar fáil cheana féin 

faoin Scéim Tacaíochta Gnó. Chomh maith leis an gcomharthaíocht, tacaíonn an scéim sin le 

fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí 

phacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite a fhorbairt. 

Seirbhís aistriúcháin: Cuireann duine de fhreagróirí an tsuirbhé in iúl gur cheart seirbhís a 

chur ar fáil faoina bhféadfadh gnólachtaí comhairle a fháil go héasca maidir le haistriúchán, 

le gramadach agus a leithéid sin: 

An easily accessible support to check grammar/spelling etc. To ensure spelling etc is 

correct and relevant – especially for printed work. To be able to discuss with someone 

the best way to phrase something etc. 

Cuireann Gnó Mhaigh Eo seirbhís dá leithéid ar fáil cheana féin ach ba cheart ní ba mhó 

poiblíochta a dhéanamh uirthi.  

‘Labhair Gaeilge liom’ tríd an scéim ‘Oscail an doras’: Moltar an feachtas ‘Labhair 

Gaeilge Liom’ a thosú i ngnólachtaí Chaisleán an Bharraigh. Tá an feachtas úd dírithe ar 

ghnólachtaí agus ar sholáthróirí seirbhíse atá sásta seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil. Is éard 

a bheadh i gceist ná go mbeadh suaitheantas á chaitheamh ag baill foirne atá inniúil ar an 

nGaeilge agus atá toilteanach seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil. Is bealach é seo chun deis 

shoiléir úsáide Gaeilge a chur ar fáil don phobal agus chun an pobal a spreagadh chun an deis 

sin a thapú. D’fhéadfaí seo a nascadh leis an scéim ‘Oscail an doras’ a bhíodh á reáchtáil ag 

Gnó Mhaigh Eo san am a caitheadh. Molann Colmán Ó Raghallaigh (2021) go ndéanfaí an 

scéim ‘Oscail an doras’ a athbheochan an athuair.  

Na Gradaim Ghnó le Gaeilge a chun chun cinn: Bhí tábhacht ag baint leis na Gradaim 

Ghnó le Gaeilge, san am a caitheadh, óir bhí sprioc chinnte i gceist leo, rud a thug sé 

spreagadh do dhaoine an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn ina gcuid gnólachtaí. Deir 

De Búrca (2021) gur cuireadh na gradaim sin, mar aon le Féile Ghnó Mhaigh Eo, ar fionraí in 

2020 de dheasca COVID-19 ach go bhfuil sé mar rún aici a leithéid a reáchtáil arís. 

Moladh eile a dhéantar ná gur cheart go mbeadh deis ag na buaiteoirí, ag leibhéal an chontae, 

dul ar aghaidh agus páirt a ghlacadh sna Gradaim Ghnó le Gaeilge go náisiúnta, dá mbeadh a 

leithéid de chomórtas ann. Tagraítear dá leithéid i bPlean Teanga Leitir Ceanainn freisin 

(2020: 91). Deir De Búrca go bhfuil sí gníomhach san fheachtas cheana féin, i gcomhar le 
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Glór na nGael, ar mhaithe le Gradaim Ghnó na hÉireann a chur ar bun go náisiúnta (De 

Búrca, 2021).  

Taispeántas fuinneoige a mbeadh an Ghaeilge ina téama lárnach ann: D’fhéadfaí 

comórtas a reáchtáil don taispeántas fuinneoige is fearr i gCaisleán an Bharraigh, a mbeadh 

an Ghaeilge i lár an aonaigh ann. D’fhéadfaí a leithéid a reáchtáil faoi théama ábhartha ag 

brath ar an tráth bliana atá i gceist: Lá San Vailintín, Lá na Máithreacha, Seachtain na 

Gaeilge etc. 

Gréasán a bhunú don lucht gnó: Moladh eile a dhéantar ná gur cheart go mbunófaí gréasán, 

faoi choimirce Ghnó Mhaigh Eo, a bheadh dírithe ar úinéirí gnólachtaí a bhfuil spéis acu an 

Ghaeilge a chur chun cinn. Faoin gcur chuige úd, d’fhéadfadh daoine teacht le chéile chun 

smaointe a mhalartú d’fhonn an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhealach comhordaithe i 

ngnólachtaí Chaisleán an Bharraigh: 

Dedicated networking amongst those willing to use Irish. It much easier to do 

something new if you know others are doing it too. 

Ar an ábhar seo, eagraíonn Gaillimh le Gaeilge ‘Lón Gnó’ ar bhonn rialta i mbialanna 

éagsúla i gcathair na Gaillimhe. Tugann a leithéid deis don lucht gnó, a bhfuil spéis acu sa 

Ghaeilge, teacht le chéile go neamhfhoirmeálta chun aithne a chur ar a chéile agus chun 

smaointe a mhalartú. Ar an gcaoi chéanna, bunaíodh an grúpa líonraithe ‘Borradh’ i mBaile 

Átha Cliath sa bhliain 2020 ar mhaithe le deiseanna sóisialta Gaeilge a chur ar fáil don aos 

gnó; cuimsíonn seo daoine gairmiúla a bhíonn ag plé le tionscadail na teicneolaíochta, an 

airgeadais agus na hearcaíochta. ‘Pobal do chinnirí gnó’ is ea an cur síos a dhéantar ar an 

líonra ar an suíomh idirlín www.borradh.ie. Ar mhaithe leis an bpobal sin a chothú, eagraítear 

seisiúin loin agus ócáidí eile ina bhféadfadh an lucht gnó teacht le chéile.  

Tá gréasán gnó ag Gnó Mhaigh Eo cheana féin a fheidhmíonn ar bhonn uile-chontae 

(lasmuigh den Ghaeltacht) ach tá sé mar rún ag De Búrca cur go mór leis an ngréasán gnó sin 

trí sheirbhísí agus trí thacaíochtaí go leor eile a chur ar fáil do na baill (De Búrca 2021). Tá an 

coincheap seo leagtha amach aici sa phlean oibre trí bliana a chuir sí faoi bhráid Roinn na 

Gaeltachta i 2021. Níl an plean sin faofa ag an Roinn fós áfach, rud a fhágann nach eol di cé 

na codanna den phlean a nglacfar leo, nó a mhalairt, nó cén maoiniú a chuirfear ar fáil lena 

aghaidh. Bheadh baill an ghréasáin ag teacht le chéile go rialta chun freastal ar imeachtaí 

http://www.borradh.ie/
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éagsúla le chéile agus chun smaointe agus saineolas a mhalartú. Is éard is aidhm leis seo ná 

go gcothófaí cultúr an chomhair i measc na mball (De Búrca, 2021). 
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11 Caibidil 11: An Saol Poiblí 

11.1 Réamhrá 

Sa chaibidil seo, pléifear an earnáil phoiblí agus stáit i gCaisleán an Bharraigh agus na 

seirbhísí Gaeilge a chuirtear ar fáil faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Deir Áine Ní 

Chiaráin (2021) gurb é an ceangal is mó atá ag na pobail Ghaeltachta le Caisleán an 

Bharraigh anois ná chun seirbhísí poiblí a fháil. Is iad na seirbhísí poiblí is mó a mbíonn tóir 

ag an bpobal orthu, dar léi, ná cúrsaí leighis in Ospidéal na hOllscoile, Maigh Eo, agus an 

Chomhairle Contae. Cuireann Ní Chiaráin (2021) in iúl go mbíonn leisce ar phobal na 

Gaeilge, agus pobal na Gaeltachta go háirithe, an fód a sheasamh maidir le seirbhísí Gaeilge a 

lorg ón státchóras. Ar an gcaoi sin, ba cheart a chur ar a súile dóibh gurb ann do na seirbhísí 

sin:  

Ní bhíonn pobal na Gaeltachta sách láidir, sílim, faoi a bheith ag lorg a gcuid seirbhísí 

trí Ghaeilge ach ba cheart, ar a laghad, go mbeadh an tuiscint ann go mbeidís ar fáil 

dóibh. Ar bhealach cuireann sé olc ormsa amannta nach mbeadh ach duine amháin in 

eagraíocht Stáit atá in ann plé leat i nGaeilge ach is fearr sin ná gan éinne a bheith acu 

(Ní Chiaráin, 2021). 

Spreagann an méid seo an cheist faoi cé na dualgais atá ar an earnáil phoiblí i dtaca le 

próiseas na pleanála teanga a chur chun cinn go háitiúil? Ar an ábhar sin, dearbhaítear sna 

Treoirlínte Pleanála Teanga go mbeidh ‘tacaíocht chuí ón earnáil phoiblí áitiúil ina gné 

thábhachtach den phróiseas pleanála teanga’ (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 

2019: 22). Bíodh is nach mínítear céard a chiallaíonn sin go baileach, tá sé le tuiscint go n-

éilítear comhoibriú agus tacaíocht ar an earnáil phoiblí – fearacht na Comhairle Contae agus 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte – ar mhaithe leis an bpróiseas a chur i gcrích sa 

cheantar feidhme: 

Táthar ag súil go ndéanfaidh an earnáil phoiblí na socruithe cuí ag an leibhéal áitiúil 

chun tacú leis an bpróiseas pleanála teanga, taobh istigh de na hacmhainní a bheidh ar 

fáil, ar bhealach a chuirfidh leis na bearta atá á gcur i bhfeidhm faoin Straitéis [20 

Bliain don Ghaeilge] agus leis na seirbhísí poiblí atá ar fáil faoin Acht Teanga (An 

Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 2019: 22). 

11.2 Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 

Deir Ó Laighin (2012: 158) gurb é Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, ‘an reachtaíocht 

phríomhúil is tábhachtaí maidir le cúrsaí teanga in Éirinn.’ Tá an t-acht sin, a deir sé (2012: 

158), ‘dírithe ar úsáid na dteangacha oifigiúla i ngnó oifigiúil an stáit.’ Leagtar amach, ar 

shuíomh idirlín an Choimisinéara Teanga, cé na haidhmeanna atá ag an acht: ‘Tá sé mar 
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aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a 

chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú, ar bhealach 

eagraithe, thar thréimhse ama.’ 

Gné amháin den acht a tógadh ar iasacht ó Acht na Breatnaise, 1993, ná na scéimeanna 

teanga. Faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá sé de dhualgas ar chomhlachtaí 

poiblí scéim teanga a réiteach – plean inathnuaite trí bliana is ea an scéim ina leagtar amach 

cé na seirbhísí a chuirtear ar fáil i nGaeilge amháin, i mBéarla amháin nó go dátheangach. 

Maidir leis na seirbhísí nach gcuirtear ar fáil i nGaeilge faoi láthair, is gá a leagan amach sa 

scéim cé na céimeanna a thabharfar chun an staid sin a leigheas (Ó Laighin, 2012: 159). Is é 

cuspóir na scéimeanna teanga ná go dtiocfadh méadú agus feabhas leanúnach, scéim i ndiaidh 

scéime, ar na seirbhísí a chuireann eagraíochtaí stáit ar fáil trí mheán na Gaeilge. An aidhm 

atá leis na scéimeanna, mar sin, ná go mbeadh cothrom na Féinne ag roinnt leis an gcaoi a 

bhfreastalaíonn an stát ar lucht labhartha na Gaeilge agus an Bhéarla araon agus nach mbeadh 

lucht labhartha na Gaeilge thíos leis agus iad i mbun gnó leis an stát (Coimisinéir Teanga, 

2017: 5).  

Tá laigí go leor ag baint le córas na scéimeanna, dar leis an gCoimisinéir Teanga. Baineann 

na laigí sin go príomha le caighdeán na ngealltanas, le heaspa gluaiseachta chun cinn ó scéim 

go scéim agus le cúlú nó teorannú ar an méid a bhíonn geallta sna scéimeanna (Coimisinéir 

Teanga, 2017: 5). Chun teacht i dtír air sin, molann an Coimisinéir go ndéanfaí imeallú, de 

réir a chéile, ar chóras na scéimeanna. D’fhágfadh sé sin go laghdófaí líon na seirbhísí a 

thiteann faoi scáth na scéimeanna, agus i gcoibhneas leis sin, go n-ardófaí líon na seirbhísí a 

chuirtear ar fáil faoi na rialacháin. Is í an chaoi a n-oibreodh na rialacháin ná gur tríothu a 

leagfaí dualgais ar na comhlachtaí poiblí feasta. Dá mhéid plé a bheadh ag an gcomhlacht leis 

an bpobal, muintir na Gaeilge agus na Gaeltachta san áireamh, is ea is airde na caighdeáin a 

n-éileofaí air ó thaobh úsáid na Gaeilge de (Coimisinéir Teanga, 2017: 8). An toradh a 

bheadh air seo ná go mbeadh caighdeáin chomónta seirbhíse ann (Coimisinéir Teanga, 2017: 

8). Moltar go dtabharfaí an córas seo isteach, in áit chóras na scéimeanna, i mBille na 

dTeangacha Oifigiúla, 2017. 

Cúis eile nach n-éiríonn le comhlachtaí stáit seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil, dar leis an 

gCoimisinéir, ná cúrsaí foirne. Is é sin la rá nach bhfuil dóthain daoine, a bhfuil inniúlacht sa 

Ghaeilge acu, ag obair sna comhlachtaí stáit. Deir an Comisinéir gur cheart go mbeadh na 
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poist, a bhfuil riachtanas Gaeilge luaite leo, sainaitheanta sa scéim féin sula n-aontófaí í. Faoi 

mar atá, níl córas na scéimeanna teanga ag tabhairt aghaidh ar chúrsaí earcaíochta beag ná 

mór (Coimisinéir Teanga, 2017: 6). Moltar i mBille na dTeangacha Oifigiúila, 2017, go 

dtabharfaí aghaidh ar cheist na hearcaíochta.  

Sonraítear sa bhille sin go mbeidh 20% d’earcaigh nua sa tseirbhís phoiblí ina gcainteoirí 

Gaeilge feasta (Coimisinéir Teanga, 2017: 7); d’fhógair an rialtas i mí Iúil 2021 go mbeidh an 

beartas seo curtha i bhfeidhm faoin mbliain 2030 (McGee, 2021). Bhí go leor 

moilleadóireachta ag roinnt leis an bpíosa reachtaíochta seo a chur tríd an Dáil le ceithre 

bliana anuas. Tuairiscítear go raibh roinnt státseirbhíseach buartha go mbeadh sé deacair a 

chinntiú go mbeadh 20% d’earcaigh nua ina gcainteoirí Gaeilge, go mór mór ó tharla go 

bhfuil sé deacair daoine a eacrú ar aon chaoi, bídís ina gcainteoirí Gaeilge nó ná bíodh 

(Raidió na Gaeltachta, 2019). Bhí an bille seo ar sceideal na Dála don bhliain 2020 ach ó 

tharla gur gairmeadh olltogchán i mí Eanáir 2020, d’fhág sé sin gur cuireadh an reachtaíocht 

ar an méar fhada arís. Agus rialtas nua i réim ó shamhradh 2020, bhí an bille faoi chaibidil ag 

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge san Oireachtas in earrach 

2021. Lena linn seo, scríobh na hOifigigh Pleanála Teanga Ghaeltachta litir oscailte chuig 

Catherine Martin – an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán – 

agus chuig Jack Chambers, an tAire Stáit sa roinn chéanna, ag impí orthu aghaidh a thabhairt 

ar an soláthar seirbhísí poiblí i nGaeilge sa Ghaeltacht: 

Tá muidne mar Oifigigh Pleanála Teanga ag obair ar an talamh sna limistéir 

Ghaeltachta i gcomhpháirt le coistí pobail deonacha chun an Ghaeilge a chosaint agus 

a chur chun cinn mar theanga pobail. Tá tacaíocht ón rialtas, agus uaibh féin mar Aire 

Sinsearach agus Stáit, de dhíth chun dualgais faoi leith a chur ar rannóga stáit atá ag 

feidhmiú sa Ghaeltacht seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Táimid go mór faoi 

amhras maidir leis an féidir na haidhmeanna atá leagtha síos sna pleananna teanga – 

faofa ag an Aire Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta 2012 – a bhaint amach nuair atá 

ag teip ar an Stát seirbhísí bunúsacha a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta. Is féidir 

linne mar Oifigigh Pleanála Teanga agus mar phobail Ghaeltachta méid áirithe a 

bhaint amach trí na pleananna teanga a chur i bhfeidhm. Ní mór don stát seasamh lena 

chuidse den phróiseas pleanála teanga anois.   

Sa litir seo, a seoladh chun bealaigh ar an 29 Eanáir 2021, cuirtear in iúl go bhfuil próiseas na 

pleanála teanga sa Ghaeltacht á choinneáil siar mura ndéanann an stát cinnte de go gcuirfí 

seirbhísí stáit ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá tábhacht ag baint leis an teachtaireacht sin i 

gcomhthéacs an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta freisin óir is ann a théann pobal na Gaeltachta 
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chun seirbhísí éagsúla stáit a úsáid. Dá bharr sin, agus ó tharla nach bhfuil bille teanga 2017 

ina dhlí fós, déanfar plé sa chuid eile den chaibidil seo ar na scéimeanna teanga atá ag na 

comhlachtaí poiblí atá lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh. 

11.3 Comhairle Contae Mhaigh Eo 

Tá Oifig na Gaeilge ag feidhmiú laistigh de Chomhairle Contae Mhaigh Eo, áit a bhfuil an 

Comhordaitheoir Forbartha Gaeilge, Marian Uí Mháille, ag obair. Ceapadh Uí Mháille sa 

phost sin sa bhliain 2014. Bíonn sí ag obair go dlúth le heagraíochtaí eile Gaeilge agus cultúir 

sa chontae. Ar an gcaoi sin, bíonn sí féin agus Brídín Ní Cheallaigh, Togra Mhaigh Eo, ag 

obair i bpáirt lena chéile ar thionscnaimh éagsúla chultúir agus teanga: Seachtain na Gaeilge 

agus Lá Mhaigh Eo, mar shampla (féach Caibidil a seacht). Is é an príomhról atá ag Uí 

Mháille ná Scéim Teanga na Comhairle a chur i bhfeidhm agus a chinntiú go gcuirfí polasaí 

dátheangach na Comhairle chun cinn (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2019: 10). Tá an tríú 

scéim teanga de chuid na Comhairle á feidhmiú faoi láthair agus tiocfaidh deireadh léi sa 

bhliain 2022. 

Ó daingníodh an scéim teanga reatha sa bhliain 2017, tá suíomh nua idirlín forbartha ag an 

gComhairle Contae (www.mayo.ie). Luaitear sa scéim teanga go bhfuil suas is anuas le 95% 

den ‘ábhar buan’ atá ar an suíomh ar fáil go dátheangach (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 

2019: 9). Ach is é an áit a bhfuil an gad ná gurb é an seansuíomh a dtagraítear dó sa scéim, 

rud a fhágann gur ghá aghaidh a thabhairt ar aistriú an tsuímh nua láithreach. Is tasc ollmhór 

é an suíomh nua idirlín a chur ar fáil go dátheangach ach is obair í seo atá idir lámha faoi 

láthair, dar le Uí Mháille (2021).  

Sa bhliain 2015, chuaigh Uí Mháille i gcomhairle le hÉamonn Ó Dónall féachaint an 

bhféadfadh Gaelchultúr ranganna Gaeilge a chur ar fáil do bhaill foirne na Comhairle. 

Dearbhaítear sa scéim teanga gur bhain 123 ball foirne Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil mar 

thoradh ar na ranganna Gaeilge sin a cuireadh ar fáil idir 2015 agus 2017 (Comhairle Contae 

Mhaigh Eo, 2019: 13). Deir Uí Mháille gur bhain an fhoireann an-tairbhe as na ranganna sin 

agus tá sé mar rún aici a leithéid a eagrú arís, go háirithe i gcomhthéacs an cheathrú scéim – 

áit ar mhaith léi béim ar leith a leagan orthu siúd a bhíonn ag plé leis an bpobal agus a 

oibríonn sna hoifigí fáilte. Agus na ranganna faoi thrácht, is é an dúshlán a aithníonn sí ná 

nach furasta deiseanna a fháil chun an Ghaeilge a chleachtadh lasmuigh de chomhthéacs an 

ranga. Chun fuascailt a fháil ar an bhfadhb seo, eagraíonn Uí Mháille lónta Gaeilge, uair sa 

http://www.mayo.ie/
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mhí, do bhaill foirne na Comhairle Contae. Ba mhaith léi an nós seo a thosú an athuair nuair a 

mhaolófar na srianta COVID-19. 

11.3.1 Ionad Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh 

Labhraíodh le Anne McCarthy (2021), atá ina ceann ar Thionscadail Chaipitiúla 

Straitéiseacha le Comhairle Contae Mhaigh Eo, féachaint cé na féidearthachtaí a bheadh ann 

maidir le hionad Gaeilge a lonnú i gCaisleán an Bharraigh. Maidir leis an tseanbheairic i 

gCaisleán an Bharraigh, deir sí gur suíomh 6.4 acra é ar a bhfuil ceithre fhoirgneamh déag 

faoi láthair – is foirgnimh chosanta iad seo, a deir sí, agus tá cuid díobh i ndrochbhail. Tá sé 

mar rún ag an gComhairle Contae an suíomh seo a fhorbairt mar ionad cultúrtha i ‘gcroílár 

stairiúil’ Chaisleán an Bharraigh. Is í an chéad chéim a bhaineann leis an obair seo ná 

‘bealach glas uirbeach’ a thógáil, a ghabhfaidh thar bráid na seanbheairice, agus a nascfadh 

an bealach glas ag Músaem Shaol na Tuaithe leis an mbealach glas ag Loch Lannagh. 

Deir McCarthy go mbeadh an tIonad Gaeilge, agus gach a mbainfeadh leis (seomraí ranga 

agus cruinnithe, léachtlann, caifé), ag teacht le fís na Comhairle Contae i leith na forbartha sa 

tseanbheairic. ‘Shared service building’ atá ar intinn ag an gComhairle, a deir sí, áit ina 

bhféadfadh grúpaí éagsúla pobail earraíocht a bhaint as na háiseanna a chuirtear ar fáil. Deir 

McCarthy, agus an tIonad Gaeilge faoi thrácht, go mbeadh sí fabhrach ina leith, dá mba 

mhian le hionadaí ó cheann de na heagraíochtaí Gaeilge dul chun cainte léi agus leis an 

gComhairle Contae. Bheadh ceist an mhaoinithe le cur sa mheá chomh maith, dá mbeadh 

foinsí eile ar fáil, fearacht Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Caipiteal) de chuid Roinn na 

Gaeltachta. Chabhródh a leithéid sin go mór le grúpa ar bith a chuirfeadh iarratas faoi bhráid 

na Comhairle Contae. Beidh costas ollmhór ag baint le caoi a chur ar chuid de na foirgnimh 

atá ar láthair na seanbheairice; is é €1,260,000 – €1,575,000 an meastachán a dhéantar ar 

fhoirgneamh amháin, cuir i gcás. 

Maíonn McCarthy, chomh maith, gur plean don mheántréimhse nó don fhadtréimhse é seo. 

D’fhéadfadh go dtógfadh sé idir cúig agus deich mbliana chun an fhís a fhíorú. Bheadh ar na 

heagraíochtaí Gaeilge a leithéid sin a chur san áireamh agus iad ag pleanáil chun cinn. 

Tá an Comhairleoir Contae Blackie K. Gavin, atá ina chathaoirleach ar cheantar bardasach 

Chaisleán an Bharraigh, den bharúil gur fiú úsáid a bhaint as an bhforbairt nua ag an 

tseanbheairic chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Síleann sé gur buntáiste mór é go bhfuil 

suíomh na seanbheairice i bhfoisceacht cúpla céad slat ó Scoil Raifteirí sa mhéid is go 
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bhféadfaí cur go mór le feiceálacht na Gaeilge sa chuid sin den bhaile. Molann sé gur cheart 

do na heagraíochtaí Gaeilge, i bpáirt le hOifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Mhaigh Eo 

Marian Uí Mháille, aighneacht a chur le chéile don ionad Gaeilge agus í a chur faoi bhráid 

cheantar bardasach Chaisleán an Bharraigh. Bhí an Comhairleoir Gavin ar dhuine de na 

daoine a thacaigh go láidir le Caisleán an Bharraigh a aithint mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta 

de bharr gur príomhbhaile an chontae atá ann. Deir sé go bhfuil scata daoine le Gaeilge sa 

bhaile ach gur gá díriú ar acmhainní don aos óg san fhadtéarma agus go bhfuil Scoil Raifteirí 

ag dul ó neart go neart sa chomhthéacs sin (Gavin, 2021). 

11.3.2 Plean Forbartha Chontae Mhaigh Eo 

Is iad na blianta 2021 go 2027 is ábhar do Phlean Forbartha Chomhairle Chontae Mhaigh Eo. 

Foilsíodh an dréachtphlean i ndeireadh na bliana 2020 agus is ag céim an chomhairliúcháin 

phoiblí atá sé anois nó go ndéanfar plé ar leasuithe den dréacht i bhfómhar 2021. Táthar ag 

súil ansin go nglacfaidh ionadaithe tofa leis an leagan deiridh faoi Nollaig 2021. Is sa 

chaibidil ‘Cultúr, Oidhreacht agus na hEalaíona’ den phlean a dhéantar cúrsaí Gaeilge agus 

Gaeltachta a phlé go príomhá. Aithnítear an tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge, mar aon 

leis an gceol, an damhsa agus na healaíona d’oidhreacht agus d’fhéiniúlacht Mhaigh Eo. 

Deirtear freisin gur cheart cultúr agus oidhreacht uathúil an chontae a chosaint agus a 

fheabhsú (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2020: 160). Sa mhír den chaibidil dar teideal 

‘Oileáin Mhaigh Eo agus Gaeltacht Mhaigh Éo’ (sic.) maítear gur chóir tábhacht na gceantar 

Gaeltachta i Maigh Eo a aithint ó thaobh cúrsaí cultúir, teanga agus geilleagair. Aithnítear ról 

Údarás na Gaeltachta maidir le hinfreastruchtúr geilleagrach agus sóisialta chomh maith le 

tacaíochtaí fostaíochta agus geilleagracha a chur ar fáil sa chaoi is gur féidir pobal na 

Gaeltacha a chaomhnú mar ‘phríomh-fhoinse na Gaeilge’ (ibid: 160). Ní dhéantar tagairt ar 

bith sa chuid seo, áfach, do thionchar na mBailte Seirbhíse Gaeltachta ar na ceantair 

Ghaeltachta seo. 

Tá an Ghaeilge luaite le dhá cheann de na trí mhórpholasaí ar leith a leagtar amach do na 

hoileáin agus don Ghaeltacht. Tá sé mar aidhm ag an bpolasaí tacú le tionscnaimh a 

chuireann an Ghaeilge chun cinn agus le ‘tacaíochtaí sóisialta’ maidir le cúrsaí teanga, cúrsaí 

oideachais agus fostaíocht do theifigh, lucht iarrtha tearmainn agus imircigh. Féachann an 

polasaí freisin le hoidhreacht agus cultúr Mhaigh Eo, chomh maith leis an nGaeilge, a chur 

chun cinn agus a chosaint. 
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Is mó téagar atá sna cuspóirí a bhaineann leis an gcuid seo den dréachtphlean ó thaobh na 

Gaeilge. Deirtear go bhfuil sé ina chuspóir ag an bplean cinntiú go mbíonn an Ghaeilge agus 

an oidhreacht theangeolaíoch uathúil atá ag Maigh Eo le feiceáil agus le cloisteáil níos mó 

agus go mbeadh sí fite fuaite i ngníomhaíochtaí ar fad an chontae. Ina theannta sin, beidh gá 

faoin bplean le Ráiteas Tionchair Teangeolaíoch i leith forbairtí móra laistigh nó gar do 

cheantair Ghaeltachta, nó in áiteanna eile de réir mar is cuí, chun an tionchar a bheadh acu ar 

úsáid na Gaeilge mar theanga phobail a mheas (ibid: 162). 

Tá trí thagairt sa dréachtphlean do choincheap an ‘Bhaile Seirbhíse Gaeltachta’. Mar chuid 

den phlé ar bhailte fáis sa chontae faoi chéim a dó, aithnítear gur ‘baile seirbhíse Gaeltachta 

tábhachtach’ é Béal an Mhuirthead (ibid: 43) atá ar an mbaile is mó i nGaeltacht Mhaigh Eo 

(ibid: 242) agus deirtear go bhfeidhmíonn Baile an Róba freisin mar ‘Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta do réigiúin Ghaeltachta na Fairche agus Thuar Mhic Éadaigh’ (ibid: 229) ach ní 

luaitear Caisleán an Bharraige in aon chor. 

11.3.3 Plean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo 

Ba é Plean Oidheachta Chontae Mhaigh Eo 2006–2011 an chéad phlean dá leithéid don 

chontae. Chuaigh sé in éag sa bhliain 2011 agus glacadh le Plean Oidhreachta Chontae 

Mhaigh Eo 2011–2016. Ghlac an Chomhairle leis an bplean sin i Meán Fómhair 2011 agus 

bíodh is go raibh sé le dul in éag faoi dheireadh 2016, cuireadh síniú 3 bliana leis go deireadh 

2019 (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2021). 

Deir an Roinn Oidhreachta i gComhairle Chontae Mhaigh Eo go bhfuil obair ar bun faoi 

láthair le plean oidhreachta nua cúig bliana a dhréachtú agus go mbeidh an chéad dréacht den 

phlean sin le fáil sna míonna amach romhainn (Cunningham, 2021). Is é an plean a foilsíodh 

in 2011, mar sin, an plean bailí is déanaí atá le fáil againn. Is beag aird atá ag an bplean 

oidhreachta seo ar chúrsaí Gaeilge seachas tagairt amháin di sa mhír ‘cuspóirí agus 

gníomhanna’. 59 moladh a leagtar amach faoi thrí théama, mar atá, feasacht agus tuiscint ar 

ár n-oidhreacht a chur chun cinn; bailiú agus scaipeadh eolais faoi chúrsaí oidhreachta; agus 

dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le bainistiú agus caomhnú oidhreachta. Ní bhaineann 

ach aon mholadh amháin díobh seo leis an nGaeilge, is é sin gur cheart ‘an Ghaeilge a chur 

chun cinn agus a spreagadh mar chuid dár n-oidhreacht’ (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 

2012: 13). 
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Is díol suntais é go ndearnadh moladh níos dírí faoin nGaeilge sa phlean roimhe sin a mhair ó 

2006 go 2011. Sa chás sin, ba é an gníomh a moladh ná go ndéanfaí an teanga a chur chun 

cinn ar chomharthaí na mbailte fearainn agus ar ainmneacha fhorbairtí nua (Comhairle 

Contae Mhaigh Eo, 2006: 8). 

11.3.4 Leabharlann Chaisleán an Bharraigh 

Leagtar amach sa scéim teanga go bhfuil sé mar chuspóir ag an gComhairle ‘go mbeidh gach 

oifig agus leabharlann lonnaithe sa Ghaeltacht ag obair trí mheán na Gaeilge faoi dheireadh 

na scéime’ in 2022 (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2019: 11). Chomh fada agus a bhaineann 

leis na leabharlanna i mBéal an Mhuirthead agus in Acaill, deirtear go bhfuil siad ‘in ann a 

gcuid seirbhísí a chur ar fáil go dátheangach anois’ (Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2019: 11). 

Ní leagtar amach sa scéim cén soláthar Gaeilge a chuirtear ar fáil i Leabharlann Chaisleán an 

Bharraigh. 

Moltar go n-eagrófaí seisiúin scéalaíochta Ghaeilge do pháistí sa leabharlann i gCaisleán an 

Bharraigh. Deir Marian Uí Mháille (2021) go mbíonn a leithéid ar fáil le linn Sheachtain na 

Gaeilge. Moltar go gcuirfí a leithéid ar siúl i nGaeilge ar bhealach ní ba rialta agus go 

ndéanfaí poiblíocht ar a leithéid trí Thogra Mhaigh Eo agus tríd an gComhairle Contae. 

D’fhéadfadh daltaí Thír na nÓg, chomh maith leis na naíonáin bheaga agus mhóra i Scoil 

Raifteirí, tairbhe a bhaint as a leithéid. 

Labhraíodh freisin le Austin Vaughan, an Leabharlannaí Contae i Maigh Eo. Dheimhnigh sé 

go mbíonn seirbhís Ghaeilge ar fáil sna leabharlanna i mBéal an Mhuirthead agus in Acaill 

agus ach gur ‘fíor-annamh’ a lorgaítear an tseirbhís sin i gceachtar den dá leabharlann. Dúirt 

Vaughan go mbíonn thart ar dheichniúr a thagann isteach sa leabharlann i gCaisleán an 

Bharraigh a bhfuil Gaeilge acu agus gurb é a mheas nach Gaeilgeoirí líofa ach b’fhéidir triúr 

díobh sin. Mhínigh sé go bhfuil riar leabhar do ghasúir sa leabharlann ach nach mbíonn an 

oiread ráchairte orthu is ba mhaith leis. I measc na dtionscnamh Gaeilge a bhíonn ar siúl acu 

sa leabharlann i gCaisleán an Bharraigh tá meirgí le seanfhocail Ghaeilge ar crochadh, 

comharthaíocht dhátheangach agus ‘uair scéalaíochta’ i nGaeilge le linn Sheachtain na 

Gaeilge. Ina theannta sin, oibríonn an leabharlann i bpáirt le Marian Uí Mháille agus le 

Conradh na Gaeilge/Togra Mhaigh Eo chun aon tionscnamh Gaeilge atá ar bun a chur chun 

cinn agus le cinntiú go snitear an Ghaeilge isteach le rud ar bith a dhéanann an leabharlann. 

Ba mhaith le Vaughan go mbeadh níos mó seisiún scéalaíochta i nGaeilge ar fáil do ghasúir 
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sa leabharlann ach duine a fháil le tabhairt fúthu. Ba chóir, dar leis, aistriúcháin Ghaeilge de 

na leabhair mór le rá do ghasúir agus do dhaoine óga a chur san áireamh sna seisiúin seo de 

bharr gur mó an spéis a bheadh iontu sin. Tá plean forbartha leabharlainne á chruthú san am i 

láthair agus mar chuid den chomhairliúchán tabharfar cuireadh don fhoireann ar fad – 40 ball 

foirne i 15 bhrainse – aiseolas a thabhairt. Tá súil ag Vaughan go dtiocfaidh smaointe chun 

cinn maidir le cén chaoi an Ghaeilge a chur chun cinn sna leabharlanna. Ar na tionscnaimh 

phobail i leith na Gaeilge atá le moladh, creideann Vaughan go n-éiríonn go han-mhaith le 

ciorcail chomhrá agus oícheanta ceoil chun timpeallacht Ghaeilge a chruthú sa bhaile óir ní 

bhíonn an teanga le cloisteáil de ghnáth i spásanna poiblí. Ba í a bharúil go mbeidh tamall 

fada ann sula bhforbrófar an tseanbheairic sa bhaile óir ní leor an maoiniú atá geallta ach 

gurbh fhiú ionad Gaeilge a lonnú ann nuair a dhéanfar an fhorbairt (Vaughan, 2021). 

11.4 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Tá tábhacht na cumarsáide idir cleachtóirí leighis aitheanta le fada; tuigtear, ar ndóigh, i gcás 

dochtúirí agus othar go mbraitheann 80% d’fháthmheas an othair ar ghlacadh stair an othair. 

Rinneadh taighde in 2009–2012 in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe, mar shampla, a léirigh 

roinnt nithe suimiúla faoi dhearcadh cleachtóirí leighis agus cainteoirí Gaeilge i leith na 

teanga. Ag an am sin, cheap 78% den fhoireann a ndearnadh suirbhé orthu go raibh an 

Ghaeilge an-tábhachtach do chainteoirí na teanga, agus d’aithin 75% gur cheart freastal ar 

riachtanais teanga chainteoirí Gaeilge. I measc na n-othar a raibh Gaeilge acu agus ar 

cuireadh faoi agallamh iad, dúirt 42% acu gurbh fhearr leo an Ghaeilge a úsáid san ospidéal, 

cé nár mhiste le 36% an Béarla a úsáid. Dúirt 94% acu, áfach, nár tugadh aon rogha dóibh an 

Ghaeilge a úsáid san ospidéal (Ní Uigín, D., Ó Flatharta, G. & Ó Maoláin, M., 2015). 

11.4.1 Scéim Teanga Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Is í seo an chéad scéim de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte san iarthar. Cuireadh 

an scéim sin i bhfeidhm sa bhliain 2005 agus chuaigh sí in éag, faoi mar is iondúil, tar éis 

achair trí bliana in 2008. Níl aon scéim nua daingnithe ina háit fós, ná níl Scéim Teanga ag 

FSS go náisiúnta ach an oiread in ainneoin gur iarr Roinn na Gaeltachta orthu in 2007 a 

leithéid a ullmhú. Fágann sé sin go bhfuil scéim 2005 fós bailí ó thaobh an Iarthair ach nach 

bhfuil aon treisiú déanta, dá réir sin, ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil sa réigiún.  
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Aithnítear sa scéim, a fhreastalaíonn ar chontaetha na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros 

Comáin, go bhfuil an pobal Gaeilge is mó sa tír ag cur fúthu sa réigiún seo (FSS, 2005: 6). 

Maítear gurbh é polasaí na Feidhmeannachta san iarthar cainteoirí líofa Gaeilge a cheapadh ‘i 

ngach post sa Ghaeltacht’ (ibid: 6). Deirtear go mbeidh ‘dóthain foirne’ lasmuigh den 

Ghaeltacht ina gcainteoirí Gaeilge freisin ach tugtar foláireamh nach furasta é sin a bhaint 

amach i gcónaí go mór mór ‘i gcás speisialtachtaí atá gann’ (ibid: 6). Cuirtear in iúl sa scéim 

gur trí mheán an Bhéarla go príomha a dhéanfaidh an Fheidhmeannacht cumarsáid leis an 

bpobal cé is moite de chásanna áirithe a bhaineann leis an nGaeltacht go sonrach. Maidir leis 

an nGaeltacht, deirtearúradh faoin scéim go gcuirtear ‘méid áirithe’ eolais ar fáil i nGaeilge 

amháin nó go dátheangach, leithéidí bróisiúir agus bileoga eolais; foirmeacha eolais; 

foilseacháin; preas-ráitis agus láithreáin gréasáin mar shampla (ibid: 8). Deirtear, chomh 

maith leis sin, go gcuirfí riar maith seirbhísí eile ar fáil go dátheangach, sa Ghaeltacht agus 

lasmuigh di, mar atá: an láithreán gréasáin; bileoga eolais agus foirmeacha iarratais; cártaí 

leighis, aisíocaíochtaí drugaí agus na cártaí aitheantais a ghabhann leo san áireamh (ibid: 8). 

Deirtear gurbh é an Béarla amháin a bhí ar fáil ar an malartán fóin ag tús na scéime ach go 

ndéanfaí cinnte de go mbeidh sé ar fáil sa dá theanga oifigiúla faoi dheireadh na scéime (ibid: 

8).  

Deir an Fheidhmeannacht nár cheart go mbeadh ar éinne dul i ngleic le deacrachtaí urlabhra 

in aon teanga seachas a dteanga dúchais féin. Maidir le Gaeltacht Mhaigh Eo, deirtear go 

gcuirfear ‘seirbhísí Urlabhra breise ar fáil i nGaeltacht Mhaigh Eo, mar a leanas: aistreofar 

teiripeoir (urlabhra agus teanga) i Maigh Eo ‘a bhfuil líofacht Gaeilge aici, chun seirbhísí 

Urlabhra a chuir ar fail d’othair Gaeltachta lá gach seachtain i dtosach’ (sic.) (ibid: 19). 

Gealltar go gceapfar ‘Altra Pobail le Gaeilge líófa’ (sic.) le freastal ar riachtanais Ghaeltachta 

thuaisceart Mhaigh Eo roimh 2007’. (ibid: 22–23) Chomh maith leis sin, gealltar do cheantar 

Iorrais go gcuirfear ‘seirbhísí ar fáil i nGaeilge do phobal na Gaeltachta sa gceantar seo tar éis 

anailís a dhéanamh in 2006 ar riachtanais an phobail agus ar riachtanais na foirne ansin’. 

Bheadh an anailís seo ‘mar bhunchloch na pleanála don todhchaí’ (ibid: 23). 

11.4.2 Straitéis Gaeilge Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Foilsíodh Straitéis Gaeilge FSS 2019–2023 i mí Feabhra 2019. Níl bunús reachtúil leis an 

gcáipéis sin ná ní athraíonn sí stádas Scéim Teanga FSS an Iarthair. Mínítear sa Straitéis gur 
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bunaíodh Seirbhís Ghaeilge i Rannán Cumarsáide FSS nuair a rinneadh athstruchtúrú ar FSS 

agus gur eascair an Straitéis féin as an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.  

Luaitear i gcás cúrsaí earcaíochta go dtuigeann FSS riachtanais ‘an-sonrach’ na bpobal 

Gaeltachta, agus luaitear athbhreithniú ar fheachtais earcaíochta FSS leis an bhfreastal cuí a 

dhéanamh ar chainteoirí Gaeilge (FSS, 2019: 26). Tá tábhacht na seirbhísí Gaeilge aitheanta 

sna réimsí seo a leanas go sonrach in Straitéis Gaeilge FSS: ‘Teiripe Urlabhra agus Teanga, 

Athshlánú i ndiaidh Stróc, coir leighis a chur ar Galar (sic) Parkinson agus Seirbhísí 

Ortaipéideacha’ (ibid: 10). Tá cúig réimse ar leith, a mbeidh béim orthu in obair FSS 

aitheanta ina Straitéis: 

1. Comhlíonadh na reachtaíochta agus Acht na dTeangacha 

2. Tacú le Seirbhís agus Feidhmeanna FSS 

3. Oiliúint, Earcaíocht agus Forbairt 

4. Cur chun cinn (na Gaeilge) agus Cumarsáid 

5. Dreasachtaí 3ú Leibhéal, Tacaíochtaí Oideachais agus Gairmthreoir (ibid: 12) 

Maidir leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta, ar cheann acu é Caisleán an Bharraigh, aithnítear a 

dtábhacht in Straitéis FSS. Tugtar gealltanas freisin go n-oibreoidh Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte i bpáirt le Roinn na Gaeltachta chun pleananna teanga a fhorbairt agus a 

chur i bhfeidhm ‘mar go mbaineann siad leis an FSS agus na seirbhísí a sholáithrimid (sic)’ 

(ibid: 19). 

11.4.3 Ospidéal na hOllscoile, Maigh Eo 

Is ar bhóthar Chathair na Mart i gCaisleán an Bharraigh atá Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo le 

fáil agus é ag feidhmiú mar ospidéal an chontae ar an láthair sin le hos cionn ceithre scór 

bliain. Tá barda amháin de chuid an ospidéil lonnaithe in Ospidéal an Chroí Naofa ar bhóthar 

Phontúin sa bhaile freisin. Labhair an mheitheal taighde le duine d’altraí bainisteora an 

ospidéil a deir go bhfuil cúpla duine, idir altraí agus mhná cabhracha, ag obair san ospidéal a 

bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Is beag othar a lorgaíonn seirbhís Ghaeilge, mar sin féin, 

seachas corrdhuine as ceantar Bhéal an Mhuirthead nó Tuar Mhic Éadaigh. Deir an duine seo 
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gur mó seans go n-iompaíonn cainteoirí Gaeilge ar an mBéarla chun éascaíocht a dhéanamh 

do na haltraí agus dochtúirí a bhíonn ag freastal orthu (Agallaí, 2021). 

11.4.3.1 Moltaí 

Tuairim is mí sular bualadh an tír ag ráig an víris COVID-19, thug Oifigeach Gaeilge de 

chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le fios go rabhthas ag réiteach le cúrsaí Gaeilge 

a reáchtáil i bhfómhar 2020 d’fhoireann FSS i gCaisleán an Bharraigh, Gaillimh agus Baile 

Átha Cliath (Mac Aodha Bhuí, 2020). I dteannta na ranganna seo, moltar go scaipfí suirbhé ar 

fhoireann Ospidéal Chaisleán an Bharraigh le líon na gcainteoirí Gaeilge a mheas. 

11.5 Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe 

Osclaíodh Músaem Shaol na Tuaithe sa bhliain 2001 agus is ann a choinnítear an bailiúchán 

náisiúnta daonearraí (O’Dowd, 2014: 649–678). Tá ceithre ionad éagsúla faoi stiúir an Ard-

Mhúsaeim ach is é Músaem Shaol na Tuaithe an t-aon chraobh atá lonnaithe lasmuigh de 

Bhaile Átha Cliath (Ard-Mhúsaem na hÉireann, 2017: 4). Tá an músaem lonnaithe i bPáirc 

Thurlaigh, lasmuigh de Chaisleán an Bharraigh, agus tá stráice den bhealach glas, a leanann 

cúrsa abhainn na Siúire, a nascann an músaem leis an mbaile mór.  

Ó tharla gur comhlacht poiblí é Ard-Mhúsaem na hÉireann, titeann sé faoi scáth Acht na 

dTeangacha Oifigiúla 2003, rud a chiallaíonn gur ullmhaíodh scéim teanga faoi alt 11 den 

acht (Ard-Mhúsaem na hÉireann, 2017: 3). Baineann an scéim reatha trí bliana leis an 

tréimhse ó 2017–2020. Tá dréachtscéim úr á cur i dtoll a chéile faoi láthair. Tá roinnt beart 

leagtha amach sa scéim agus leagtar amach na cinn is mó tábhacht thíos: 

• Cuirtear cainteanna poiblí ar fáil i nGaeilge le linn Sheachtain na Gaeilge (Ard-

Mhúsaem na hÉireann, 2017: 15); 

• Cuirtear plean urláir agus bróisiúr an chuairteora ar fáil go dátheangach (Ard-

Mhúsaem na hÉireann, 2017: 8); 

• Tá formhór mór na bpainéal téacs, atá ceangailte leis na taispeántais bhuana ar fad, ar 

fáil go dátheangach (Ard-Mhúsaem na hÉireann, 2017: 8);   

• Tá painéal de threoraithe seachtracha curtha i dtoll a chéile ag Músaem Shaol na 

Tuaithe. Tá cuid de bhaill an phainéil seo in ann turas treoraithe i nGaeilge a chur ar 

fáil, ach an t-iarratas a bheith déanta roimh ré; 
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• Agus réimse an oideachais faoi thrácht, cuirtear leaganacha Gaeilge d’acmhainní 

teagaisc agus foghlama ar fáil, ar an suíomh idirlín, do mhúinteoirí agus do dhaltaí 

araon (Ard-Mhúsaem na hÉireann, 2017: 15). Cuimsíonn seo ‘bileoga oibre’ freisin 

(Ard-Mhúsaem na hÉireann, 2017: 13). Deirtear go rachfar i gcomhairle le 

Gaelscoileanna agus le Foras na Gaeilge agus an obair seo á déanamh (Ard-Mhúsaem 

na hÉireann, 2017: 15). 

Eagraítear taispeántais shealadacha sa mhúsaem uaireanta a bhféadfadh an Ghaeilge agus an 

Ghaeltacht a bheith lárnach iontu. Sampla dá leithéid ba ea an taispeántas a chuir clann 

Shéamuis Mhig Uidhir i dtoll a chéile agus a bhí ar taispeáint sa mhúsaem le linn shamhradh 

2020. Ba scríbhneoir agus ba bhailitheoir béaloidis as Dumha Thuama é Séamus Mag Uidhir 

(1902–1969) agus bhí cáil air mar thaistealaí ar a rothar ag dul ó bhaile go baile ag bailiú 

scéalta i gCo. Mhaigh Eo agus ar fud Iorrais, Acla agus Thuar Mhic Éadaigh go háirithe 

(féach Mag Uidhir, 1994). Foilsíodh saothar a phinn ar na nuachtáin An tÉireannach (1935–

1937) agus The Western People (1964–1969) chomh maith leis an iris acadúil Béaloideas 

(féach Breathnach agus Ní Mhurchú, 2021). 

Is coimeádaí ar Rannán Shaol na nDaoine d’Ard-Mhúsaem na hÉireann í Clodagh Doyle atá 

lonnaithe i bPáirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh. In agallamh le duine den mheitheal 

taighde, dúirt Doyle go mbíonn formhór an ábhair a chuirtear ar shuíomh idirlín an 

mhúsaeim, idir bhailiúcháin, thaispeántais agus eolas ábhartha eile, ar fáil i nGaeilge agus go 

bhfuil comharthaíocht dhátheangach sa mhúsaem ach nach mbíonn an ghné idirghníomhach 

sa mhúsaem iomlán dátheangach. Pléadh na ceardlanna a chuireann an músaem ar fáil agus 

tionscnaimh eile ar nós ‘fairy trails’ atá dírithe ar ghasúir. Deir Doyle gur i mBéarla a bhíonn 

na gníomhaíochtaí seo á gcur ar fáil ach gur mhaith léi leaganacha Gaeilge díobh a dhearadh, 

go háirithe do ghasúir ón nGaelscoil áitiúil. Is é an chaoi ar féidir leis an músaem daoine nó 

eagraíochtaí seachtracha a thabhairt isteach ar mhaithe le tabhairt faoi thionscnaimh ar leith 

agus bheadh an músaem toilteanach obair i bpáirt le pobal na Gaeilge chun ceardlanna agus 

turais a chur ar fáil i nGaeilge.  

11.5.1 Moltaí 

Measann Doyle go gcuirfeadh nuachtlitir rialta Ghaeilge do Chaisleán an Bharraigh go 

suntastach le feasacht teanga agus go dtabharfadh sé sin aird ar imeachtaí agus ar sheirbhísí 

Gaeilge atá ar fáil sa bhaile, an músaem san áireamh. Mhol sí chomh maith go bhforbrófaí 
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tionscnaimh Ghaeilge in aon bhall leis na féilte Ceilteacha (Imbolc, Bealtaine, Lúnasa agus 

Samhain) de bharr go bhfuil an pobal ag cur suim sna cúrsaí sin níos mó ná riamh (Doyle, 

2021). 

Deir Doyle go bhféadfaí tuilleadh comharthaí agus lipéad Gaeilge a úsáid i gcaifé an 

mhúsaeim agus go bpléifeadh an fhoireann sa mhúsaem ceist na Gaeilge freisin féachaint 

céard is féidir leo féin a dhéanamh chun cur le seirbhísí Gaeilge agus cinntiú go bhfitear an 

Ghaeilge isteach i dtaispeántais agus i dtionscnaimh éagsúla an mhúsaeim. 

11.6 Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (ITGM) 

Deirtear ar shuíomh idirlín na hinstitiúide go bhfuil suas is anuas le míle mac léinn ag freastal 

ar chúrsaí éagsúla ar champas Chaisleán an Bharraigh. Cuirtear cúrsaí ar fáil sna réimsí seo a 

leanas: Gnó, Riarachán agus Cuntasaíocht; Innealtóireacht, an Bhainistíocht Tógála agus an 

Tógáil Inbhuanaithe; na Daonnachtaí, Cultúr agus Comhshaol; Altranas, na hEolaíochtaí 

Sláinte agus an Cúram Sóisialta; an Teicneolaíocht agus na Meáin Dhigiteacha (ITGM, 

2020). 

11.6.1 Scéim Teanga ITGM 2019–2022 

Is é seo an tríú scéim de chuid ITGM. Aithnítear sa scéim seo go bhfuil líon teoranta ball 

foirne san Institiúid a bhfuil cumas sa Ghaeilge acu (2018: 5). Is sa chomhthéacs sin a leagtar 

amach na ceithre aidhm atá ag an scéim: Tuilleadh feabhais a chur ar chumas Gaeilge na 

Foirne; Feasacht a mhéadú i measc na foirne uile ar ábhar agus aidhm na scéime; Seirbhís 

theoranta duine-le-duine a leathnú do réimsí eile; Pleananna a dhaingniú chun cumas Gaeilge 

iarchéimithe a leathnú i réimsí roghnaithe (ITGM, 2018: 5). Maítear go bhfuil an scéim 

bunaithe ar ‘phrionsabail na Seirbhíse Cáilíochta don Chustaiméir,’ rud a chiallaíonn go 

ndéanfar freastal ar dhaoine ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge (ITGM, 2018: 9).  

Is é an cuspóir a leagtar amach sa scéim go mbeidh ‘dul chun cinn suntasach’ déanta ag an 

Institiúid chomh fada agus a bhaineann le seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil faoi dheireadh 

na scéime (ITGM, 2018: 12). Chuige sin, dírítear ar raon leathan cáipéisíochta a chuirtear ar 

fáil go leictreonach agus i bhfoirm chrua mar atá: bróisiúir, foirmeacha iarratais agus bileoga 

faisnéise, láithreán gréasáin – faisnéis statach, ghinearálta (ITGM, 2018: 12). Cuirfear an t-

ábhar seo ar fáil go dátheangach faoi dheireadh na scéime. Ina ainneoin sin, beidh codanna 

den láithreán gréasáin á gcur ar fáil i mBéarla amháin i gcónaí, codanna a bhaineann leis an 
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bpobal idirnáisiúnta go sonrach chomh maith le sainábhar teicniúil agus speisialtóireachta 

(ITGM, 2018: 12). 

Aithnítear, freisin, an tábhacht a bhaineann leis an oifig fáilte gan trácht ar an lasc-chlár ó 

tharla gurb iad sin an chéad phointe teagmhála atá ag an bpobal leis an Institiúid. Ar an gcaoi 

sin, deirtear go dtugann an fhoireann fáiltithe/lasc-chláir ainm na hInstitiúide i nGaeilge. 

Táthar oilte, freisin, ar na bunbheannachtaí a thabhairt i nGaeilge. Chomh maith leis sin, tá 

socruithe i bhfeidhm ionas gur féidir leis an bhfoireann baill den phobal a chur i dteagmháil, 

gan mhoill, leis an oifig nó oifigeach atá freagrach as an tseirbhís atá ag teastáil trí Ghaeilge, 

más ann di (ITGM, 2018: 14). 

Ní luaitear Campas Mhaigh Eo, ná Caisleán an Bharraigh féin, go sonrach sa scéim teanga. 

Deirtear go bhfuil Coiste gníomhach Gaeilge ag feidhmiú san institiúid agus maítear go 

bhfuil idir mhic léinn agus bhaill foirne ina mball den choiste sin. Déanann an Coiste 

maoirseacht ar chur chun cinn na Gaeilge agus féachtar chuige go bhfuil sin á dhéanamh ar 

gach campas de chuid na hinstitiúide (ITGM, 2018: 22). Is iad Michael Gill agus Fergal 

O’Dowd, in éineacht le haontas mac léinn, is mó a bhíonn ag plé le cur chun cinn na Gaeilge 

ar Champas Mhaigh Eo. 

Labhraíodh le duine amháin ón gCoiste Gaeilge, Michael Gill, atá ina Cheann ar an Roinn 

Ghnó, Daonnachtaí agus Teicneolaíochta ar Champas Mhaigh Eo. Is í an tábhacht is mó a 

bhaineann leis an gCoiste Gaeilge, dar le Gill, gur féidir eolas a roinnt faoi aon nuacht, 

forbairtí nó imeachtaí a bhaineann leis an nGaeilge sa cheantar. Measann Gill go bhfuil 

tábhacht ag baint le feiceálacht agus le húsáid na Gaeilge ar an gcampas, rud a théann chun 

tairbhe do mhic léinn agus do bhaill foirne araon, dar leis. Feictear dó, bunaithe ar a thaithí 

féin, go bhfuil spéis sa Ghaeilge ag cuid mhaith daoine ar Champas Mhaigh Eo agus gur 

mhaith leis na daoine sin dá mbeadh deiseanna ar fáil dóibh chun tuilleadh feabhais a chur ar 

a gcuid Gaeilge. Ar an gcaoi sin, bíonn an-tóir ag mic léinn agus ag baill foirne ar imeachtaí 

Gaeilge aon uair a eagraíonn Conradh na Gaeilge a leithéid ar champas Mhaigh Eo. 

Mhínigh Gill go mbíodh Fergal O’Dowd ina léachtóir Gaeilge ar an gcampas acu go dtí le 

gairid agus go gcuireadh sé modúil Ghaeilge ar fáil mar chuid de shiollabas na gcúrsaí 

bunchéime. I measc na gcúrsaí ba mhó ina mbíodh tóir ar mhodúil Ghaeilge bhí Staidéar 

Gnó, Staidéar Oidhreachta (‘Stair agus Tíreolaíocht’ anois) agus Oideachas Allamuigh. Tá 
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modúil ar fáil do mhic léinn i bhFraincis agus i nGearmáinis san am i láthair ach ó tharla 

O’Dowd lonnaithe anois ar Champas na Gaillimhe níl aon mhodúl Gaeilge ar fáil níos mó. 

Cé gur ar Champas na Gaillimhe atá an léachtóir Fergal O’Dowd anois, ceapadh gurbh fhiú 

labhairt leis faoin taithí a bhí aige ar an gcampas i gCaisleán an Bharraigh óir chaith sé go 

maith os cionn scór bliain ann agus d’fhéad sé tuilleadh sonraí a thabhairt maidir leis na 

modúil Ghaeilge. Ba é Staidéar Gnó, dar leis, an cúrsa ba mhó ina mbíodh éileamh ag mic 

léinn ar mhodúl Gaeilge a dhéanamh ach bhí sé ar fáil do mhic léinn uile an choláiste ón 

gcéad bhliain go dtí an ceathrú bliain. Go hiondúil, roghnaíodh mic léinn an modúl Gaeilge 

sa chéad agus sa dara bliain ach d’fhág an chuid is mó acu slán leis sa tríú bliain agus ní 

bhíodh aon éileamh ar mhodúl Gaeilge don cheathrú bliain. Deir O’Dowd go raibh titim ar 

líon na mac léinn ar theastaigh uathu tabhairt faoin modúl Gaeilge le himeacht ama ach go 

mb’fhéidir gur bhain cuid den titim sin leis an gcineál cúrsaí a bhí ar fáil le blianta beaga. Tá 

O’Dowd den bharúil, mar sin féin, go bhfuil cúrsaí áirithe sa choláiste faoi láthair a mbeadh 

modúl Gaeilge ina bhuntáiste dóibh. Deir sé mbíonn ITGM sásta spásanna a chur ar fáil do 

chúrsaí eile agus go mbíodh ranganna oíche den uile chineál ar siúl mar chuid de chlár 

oideachais ar feadh saoil. Ina theannta sin, luaigh sé cúrsa Gaeilge a chuireann EUROPUS ar 

fáil ar an gCeathrú Rua ach a dtugann ITGM na gradaim cháilíochta dó (O’Dowd, 2021). 

11.6.2 Moltaí 

Ba mhaith le Craobh an Phiarsaigh agus le Togra Mhaigh Eo go mbunófaí craobh úr de 

Chonradh na Gaeilge in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. Bíonn grúpa ann 

a thagann le chéile ag am lóin, grúpa a chuimsíonn idir mhic léinn agus bhaill foirne. Moltar 

go n-eagrófaí Ciorcal Comhrá ann faoi choimirce ‘Is Leor Beirt’. 

Ó tharla go gcuireann Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo céim BA sa Chúram 

agus san Oideachas Luath-óige16 ar fáil ar champas Mhaigh Eo, moltar go mbeadh soláthar 

éigin Gaeilge ar an gcúrsa sin. Bheadh tábhacht ag baint leis seo lena chinntiú go mbeadh 

foireann oilte ar fáil do Naíonra Tír na nÓg i gCaisleán an Bharraigh. D’fhéadfaí cuirí a 

thabhairt d’iondaithe ó na heagraíochtaí Gaeloideachas agus Comhar Naíonraí na Gaeltachta 

chun ceardlanna a dhéanamh leis na mic léinn. Tarlaíonn go bhfuil sé seo ar cheann de na 

 
16 Tuilleadh eolais faoin gCéim BA sa Chúram agus san Oideachas Luath-óige ar fáil anseo: https://www.gmit.ie/nursing-and-social-care/bachelor-arts-early-

childhood-education-and-care. 

https://www.gmit.ie/nursing-and-social-care/bachelor-arts-early-childhood-education-and-care
https://www.gmit.ie/nursing-and-social-care/bachelor-arts-early-childhood-education-and-care
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moltaí a dhéanann Fergal O’Dowd chomh maith le nasc a chruthú idir na bailte seirbhíse 

Gaeltachta i gCaisleán an Bharraigh, i Leitir Ceanainn agus i dTrá Lí ó tharla go bhfuil 

Institiúid Teicneolaíochta le fáil sna trí bhaile sin (O’Dowd, 2021). 

Measann Gill go bhféadfadh an coláiste tuilleadh comharthaí dátheangacha a chrochadh ar an 

gcampas agus gur cheart go mbeadh modúil Ghaeilge ar fáil go buan i leith cúrsaí áirithe a 

chuirtear ar fáil sa choláiste (Gill, 2021). 

11.7 Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma 

Comhlacht reachtúil is ea an Bord Oideachais agus Oiliúna a bhfuil sé de chúram air 

oideachas agus oiliúint a chur ar fáil in institiúidí éagsúla i Maigh Eo, i Sligeach agus i 

Liatroim; cuimsíonn sin meánscoileanna, coláistí breisoideachais agus institiúidí aitheanta 

eile sna trí chontae atá i gceist (MSLETB, 2017: 4). I gcás Chaisleán an Bharraigh, is iad 

Coláiste Dháibhéid, meánscoil mheasctha, agus Coláiste Breisoideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo a thagann faoi chúram an bhoird. 

Tá Máirtín Ó Móráin ina Áisitheoir Oideachais Phobail leis an mBord Oideachais agus 

Oiliúna. Faoin Scéim Oideachais Pobail, cuirtear maoiniú ar fáil do ghrúpaí pobail ar mian 

leo ranganna éagsúla a reáchtáil go háitiúil; áirítear ranganna Gaeilge ina measc sin. Ag 

eascairt as seo, deir Ó Móráin gur cuireadh ranganna Gaeilge ar fáil cheana sa Mhala Raithní 

agus i mBaile an Daighin, mar shampla, agus deir sé, chomh maith, go gcuireann gluaiseacht 

‘Bhothán na bhFear’ an-spéis sna ranganna Gaeilge. Chuir Niamh De Búrca, 

Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo, iarratas faoi bhráid an Bhoird ag deireadh 2020. 

D’éirigh leis an iarratas sin, rud a chiallaíonn go mbeidh ranganna Gaeilge á gcur ar fáil ag 

Gnó Mhaigh le linn 2021, a bhuíochas sin do dheontas ó Bhord Oideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (Ó Móráin, 2021). Bíonn na cúrsaí san Oideachas 

Pobail ag dul ar aghaidh ar feadh 6–8 seachtaine go hiondúil. Cuimsíonn sin idir 12–16 uair 

an chloig d’am teagaisc. Bíonn na ranganna seo saor in aisce don lucht freastail ó tharla go 

gclúdaíonn an deontas pá an mhúinteora (€40 in aghaidh na huaire teagaisc a íoctar leis an 

múinteoir); is é €640 an uasteorainn atá luaite leis an scéim seo. Is faoin eagraíocht, a n-

éiríonn léi an deontas a bhaint amach, atá sé an múinteoir Gaeilge a cheapadh.  

Ina theannta sin, bíonn ranganna oíche á dtairiscint ag an mBord Oideachais agus Oiliúna i 

gColáiste Dháibhéid i gCaisleán an Bharraigh. Deir Máirtín Ó Móráin (2021b) go bhféadfaí 
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ranganna Gaeilge a chur san áireamh ina measc sin, dá gcuirfí spéis ina leithéid. Bíonn na 

ranganna sin ar siúl ar feadh achair ocht seachtaine, go hiondúil, agus maireann ’chuile 

sheisiún dhá uair an chloig. Teastaíonn deichniúr rannpháirtithe, ar a laghad, chun cúrsa dá 

leithéid a chur ar siúl agus gearrtar €90 an duine mar tháille. Is é Aidan Brogan, sa Bhord 

Oideachais agus Oiliúna, a dhéanann cúram de na ranganna oíche i gceantar feidhme an 

bhoird.   

Scéim eile de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna, a bhfuil baint aici le hábhar an 

phlean Ghaeilge seo, ná an Scéim Litearthachta Teaghlaigh (‘Family Literacy Scheme’). 

Faoin scéim úd, d’fhéadfaí ranganna Gaeilge nó ciorcal cainte a chur ar fáil ar champas 

Chaisleán an Bharraigh de Choláiste Breisoideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo. Is cúrsaí iad 

seo a chuirtear ar fáil saor in aisce ar feadh achair 6–8 seachtaine (Ó Móráin, 2021b). 

11.8 An Ghaeilge agus cúrsaí dlí agus cirt  

Sa mhír seo, déanfar plé ar úsáid na Gaeilge sa Gharda Síochána chomh maith leis an 

tSeirbhís Chúirteanna. Is comhlachtaí stáit iad araon a bhfuil dualgas orthu scéim teanga a 

réiteach agus a chur i bhfeidhm faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  

Ar mhaithe le spléachadh a fháil ar úsáid na Gaeilge sna comhlachtaí sin, le béim ar leith ar 

Chaisleán an Bharraigh, tarraingíodh ar agallamh le hEimear Ní Cheallaigh, Oifigeach 

Gaeilge leis an nGarda Síochána, a rinneadh mar chuid den taighde a bhaineann le Plean 

Teanga Chathair na Gaillimhe (Walsh et al., 2020) agus gabhadh chun cainte leis an gCigire 

Naomi de Rís ó Oifig an Gharda Síochána i gClár Chlainne Mhuiris, a bhfuil cúram na 

Gaeilge uirthi do Rannán Chontae Mhaigh Eo den Gharda Síochána. Ina theannta sin, 

labhraíodh le Pat Conlon ón tSeirbhís Chúirteanna féachaint cén t-éileamh atá ar an nGaeilge 

sa chúirt i gCaisleán an Bharraigh. 

11.9 An Garda Síochána 

Ba mar chuid de Scéim Teanga an Gharda Síochána (2009–2012) a bunaíodh Coiste 

Feidhmithe Bheartas na Gaeilge laistigh den eagraíocht. Féachann an Coiste Feidhmithe 

chuige go mbeidh gach comhalta san eagraíocht curtha ar an eolas faoi na gealltanais éagsúla 

a leagtar amach sa scéim. Deirtear sa scéim go scaiptear an t-eolas seo ar an bhfoireann trí 

sheisiúin mhionteagaisc a reáchtáil chomh maith le nuachtlitreacha a scaipeadh (An Garda 
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Síochána, 2016: 14). Tá Oifigeach Gaeilge ceaptha ag an nGarda Síochána chun a chinntiú go 

ndéanann an eagraíocht comhlíonadh ar na dualgais uile atá uirthi faoi Acht na dTeangacha 

Oifigiúla 2003 (An Garda Síochána, 2016: 7). Is í Eimear Ní Cheallaigh atá ag feidhmiú sa 

ról sin agus is é an príomhchúram atá uirthi ná lámh chúnta a thabhairt do Choiste Feidhmithe 

Bheartas na Gaeilge chun próifíl agus stádas na Gaeilge a ardú sa Gharda Síochána. ‘Is é an 

Stiúrthóir Feidhmiúcháin Acmhainní Daonna agus Forbairt Pearsanra, Alan Mulligan, atá i 

gceannas ar an gCoiste Feidhmithe ach is iad na Coimisinéirí Cúnta atá freagrach as an scéim 

a chur i bhfeidhm ina gceantair feidhme féin (An Garda Síochána, 2016: 14). 

Tá dhá rogha ag an bpobal chomh fada is a bhaineann le gearáin a dhéanamh faoi ghné ar bith 

de scéim teanga an Gharda Síochána. Ar an gcéad dul síos, is féidir gearán a chur faoi bhráid 

an Choimisinéara Teanga, Rónán Ó Domhnaill. Ina dhiaidh sin, cuireann an Coimisinéir 

Teanga an t-ábhar gearáin faoi bhráid Oifigeach Gaeilge an Gharda Síochána, Eimear Ní 

Cheallaigh. An dara rogha atá ann ná go bhféadfadh ball den phobal teagmháil dhíreach a 

dhéanamh le Ní Cheallaigh féin agus an t-údar gearáin a chur in iúl ar an gcaoi sin. Sa dá 

chás sin, is faoi Ní Cheallaigh atá sé an gearán a chur ar a shúile don Choimisinéir Cúnta. Ag 

an bpointe sin is é an Coimisinéir Cúnta a théann i dteagmháil leis an stáisiún is ábhar don 

ghearán. Bíonn ar bhall foirne sa stáisiún sin tuairisc a sheoladh ar ais chuig an gCoimisinéir 

Cúnta chun an cás a mhíniú agus chun a rá cé na hathruithe a chuirfear i bhfeidhm chun an 

scéal a leigheas. Is oifigeach idirchaidrimh, nó idirghabhálaí, í Ní Cheallaigh idir an 

Coimisinéir Cúnta agus Oifig an Choimisinéara Teanga. Deir sí go mbaineann formhór mór 

na ngearán a chuirtear faoina bráid le comharthaíocht sna stáisiúin (Walsh et al., 2020: 116–

117). 

11.9.1 Seirbhísí 

Mar gheall ar shocrú a rinne an t-iar-Choimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, leis an nGarda 

Síochána siar sa bhliain 2011, caithfidh 10% de Ghardaí nua a bheith ina gcainteoirí líofa 

Gaeilge (tuairisc.ie, 2019a). An aidhm atá leis sin ná a chinntiú go mbeadh Gardaí atá inniúil 

ar an nGaeilge ag obair sna stáisiúin Ghaeltachta. Tá thart ar 800 garda nua geallta in aghaidh 

na bliana idir 2016–2021, rud a fhágann gur chóir go mbeadh áit curtha ar leataobh do 80 

Gaeilgeoir líofa gach bliain (tuairisc.ie, 2019b). Bhí feachtas earcaíochta ag an nGarda 

Síochána i mí an Mheithimh 2018 (Ní Thuathaláin, 2018) agus bhí ceann eile ann i mí 
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Aibreáin 2019. Bhí sruth speisialta Gaeilge mar chuid de na feachtais earcaíochta sin chun a 

chinntiú go mbeadh an eagraíocht ag cloí leis an sprioc 10% a aontaíodh in 2011. 

Taispeánann figiúirí a foilsíodh ar tuairisc.ie gur 12 duine a earcaíodh mar chuid den 

sainsruth Gaeilge in 2016 agus 2017. Ní fios fós cén toradh a bhí ar an bpróiseas earcaíochta 

in 2018 ná in 2019 (tuairisc.ie, 2019b). Measann tuairisc.ie (2019b) gur earcaíodh níos lú ná 

50 duine tríd an gcomórtas Gaeilge ó tugadh isteach é. 

Dá mbeadh níos mó éilimh ón bpobal, thuigfeadh na Gardaí, a deir Ní Cheallaigh (Walsh,  et 

al., 2020: 118), go bhfuil an teanga beo agus go bhfuil daoine ag iarraidh í a úsáid. 

I measc na bhfreagrachtaí a bhíonn ar an gcigire Naomi de Rís i gClár Chlainne Mhuiris tá 

cúram na Gaeilge i leith rannán Mhaigh Eo den Gharda Síochána. Deir an Cigire go bhfuil sé 

de dhualgas ar an nGarda Síochána duine a cheapadh a mbíonn cúrsaí Gaeilge faoina 

c(h)úram in aon rannán a bhfuil ceantar Gaeltachta le fáil. Is aon rannán amháin é contae 

Mhaigh Eo faoi láthair ach faoin bplean náisiúnta a d’fhógair an Garda Síochána sa bhliain 

2019, tugadh le fios go ndéanfaí cónascadh idir rannán Mhaigh Eo agus rannán Ros 

Comáin/an Longfoirt d’fhonn líon iomlán na rannán a laghdú ó 28 go 19 (Irish Times, 2019). 

Fanfaidh Ceanncheathrú an Rannáin, mar sin féin, i gCaisleán an Bharraigh. Is beag éileamh 

a bhíonn ar sheirbhísí Gaeilge an Gharda Síochána i gContae Mhaigh Eo dar leis an gCigire 

de Rís. Bhí sí ag obair i stáisiún Chaisleán an Bharraigh ar feadh deich mbliana agus in 

ainneoin gur cainteoir líofa Gaeilge í, níor ghá di Gaeilge a úsáid le duine ón bpobal ach ‘uair 

nó dhó’ san achar sin. Is iondúil gur ó dhuine as Béal an Mhuirthead nó as ceantar Thuar 

Mhic Éadaigh a thiocfadh an t-éileamh sin. Tuigtear don Chigire de Rís go bhfuil scata 

cainteoirí Gaeilge ag obair i stáisiúin an chontae, stáisiún Chaisleán an Bharraigh san 

áireamh, agus is é an buille faoi thuairim a thugann sí go bhfuil caighdeán áirithe Gaeilge ag 

thart ar scór duine d’fhoireann an rannáin. Tá sé i gceist aici suirbhé inmheánach a scaipeadh 

ar an bhfoireann ar fad féachaint cén líon cainteoirí Gaeilge atá ann agus cén leibhéal Gaeilge 

atá acu. 

Is i stáisiún Bhéal an Mhuirthead is mó a bhíonn an Ghaeilge le cloisteáil sa chontae ach is é 

is iondúil go mbeannaíonn duine ón bpobal don Gharda i nGaeilge agus ansin go n-

iompaíonn sé/sí ar an mBéarla lena ngnó a dhéanamh. 



   

 

165 

 

Deir an Cigire go bhfuil sé i gceist aici labhairt le grúpaí pobail i gceantar Bhéal an 

Mhuirthead i samhradh 2021 mar ionadaí le Gaeilge ón nGarda Síochána ach tá súil aici 

freisin an próiseas for-rochtana sin a leathnú amach agus tá sí lán-sásta obair i bpáirt le haon 

choiste Gaeilge a easraíonn ón bpróiseas pleanála teanga in aon cheann de bhailte seirbhíse 

Gaeltachta an chontae. 

11.9.2 Moladh  

Tá an Garda Síochána, i gcomhar le Gaelchultúr, tar éis measúnú nua inniúlachta a fhorbairt 

agus a chur ar fáil chun go mbeadh sé ar chumas ag Gardaí, atá sa chóras cheana féin, a 

bheith ag obair i stáisiúin Ghaeltachta, má thograíonn siad é. Beidh sé de rogha ag Gardaí 

scrúdú a dhéanamh, mar chuid den mheasúnú inniúlachta, agus má éiríonn leo beidh siad mar 

chuid de phainéal Gardaí atá tar éis leibhéal inniúlachta ar leith a bhaint amach sa Ghaeilge, 

leibhéal arb ionann é, dar le Ní Cheallaigh, agus leibhéal B2 den Fhráma Tagartha Comónta 

Eorpach do Theangacha. Is bealach é seo chun a chinntiú go mbeidh Gaeilge sách maith ag 

Gardaí a bheas ag obair i stáisiúin Ghaeltachta. 

Theastódh feachtas feasachta, nó a leithéid sin, chun daoine a chur ar an eolas gurb ann don 

tseirbhís Ghaeilge agus chun baill den phobal a ghríosadh chun an tseirbhís Ghaeilge a lorg. 

11.10 An tSeirbhís Chúirteanna 

Faoi Alt 8 (1) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ‘féadfaidh duine ceachtar de na 

teangacha oifigiúla a úsáid in aon chúirt nó in aon phléadáil in aon chúirt nó in aon doiciméad 

a eiseofar ó aon chúirt.’ Bunaithe ar an méid sin, tá an ceart ag daoine dul i muinín ceachtar 

den dá theanga oifigiúla agus iad os comhair cúirte. Chun an ceart sin a chosaint, féadfaidh an 

chúirt na ‘saoráidí,’ is dóigh léi a bheith cuí, a chur ar fáil chun ateangaireacht 

chomhuaineach nó chomhleanúnach a chur ar fáil ó theanga oifigiúil amháin go dtí an teanga 

oifigiúil eile. 

11.10.1 Scéim Teanga na Seirbhíse Cúirteanna 2017–2020 

Is í seo an tríú Scéim Teanga de chuid na Seirbhíse Cúirteanna a ullmhaíodh faoi Alt 11 

d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ach tá sí fós bailí nó go mbeidh scéim nua daingnithe. I 

measc na seirbhísí atá le cur ar fáil trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla araon tá Rialacha na 

Cúirte, fíneálacha a íoc agus eolas caighdeánach uathoibríoch teileafóin sna cúirteanna. 
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Deirtear freisin go mbeidh ceangal ar ‘oibreoirí lasc-chláir, ar fhoireann ar conradh iad, a 

bheith cumasach i bhfrásaí fáiltithe i nGaeilge agus freagairt a thabhairt le hainm na Seirbhíse 

Cúirteanna i nGaeilge agus i mBéarla; agus go bhfuil a fhios acu na bunbheannachtaí i 

nGailimh, agus go ndéanfar socruithe chun glaoiteoirí a aistriú go dtí an tseirbhís chuí trí 

Ghaeilge.’ (An tSeirbhís Chúirteanna, 2017: 7) 

Is í an ‘Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí’ atá freagrach as monatóireacht agus athbhreithniú 

a dhéanamh ar an scéim agus deirtear go mbíonn dhá chruinniú in aghaidh na bliana ag coiste 

monatóireachta ‘chun cuidiú leis an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí chun monatóireacht a 

dhéanamh ar chomhlíonadh OLA’. Is iad na ‘bainisteoirí líne’ atá freagach as cur i bhfeidhm 

na monatóireachta ‘ina réimsí féin’ ar bhonn laethúil agus ní mór dóibh tuarascáil a chur ar 

fáil ‘dá stiúrthóireacht ar bhonn rialta’ (ibid: 10). 

Bhí Aisling Ní Chatháin ina mac léinn MA san Ateangaireacht Chomhdhála in Acadamh na 

hOllscolaíochta Gaeilge in 2018. Mar chuid den chúrsa sin, scríobh sí miontráchtas (Ní 

Chatháin, 2018) ar úsáid agus ar staid reatha na hateangaireachta Gaeilge i gcúirteanna na 

hÉireann. Chuaigh Ní Chatháin i dteagmháil leis an tSeirbhís Chúirteanna le heolas a fháil i 

dtaobh líon na gcásanna cúirte ina mbíonn ateangaireacht á húsáid i gcás na Gaeilge. Chuige 

sin, cuireadh eolas faoina bráid a bhain le líon na n-áirithintí a rinne an tSeirbhís Chúirteanna 

le haghaidh ateangairí Gaeilge ó 2013–2017 agus leagtar an t-eolas sin amach sa tábla thíos 

(Ní Chatháin, 2018: 47). 

Bliain Líon áirithintí Gaeilge % áirithintí Gaeilge (as na 

teangacha ar fad) 

2013 13 0.1 

2014 6 0.09 

2015 3 0.04 

2016 5 0.07 

2017 1 0.01 

Iomlán 2013–2017 28  

Tábla 11-1: Áirithintí Gaeilge sa tSeirbhís Cúirteanna, 2013–2017 

Léiríonn na figiúirí seo, dar le Ní Chatháin (2018: 48), go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar 

líon na n-ateangairí Gaeilge atá á éileamh ag an tSeirbhís Chúirteanna le tamall de bhlianta 
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anuas. Cé go raibh méadú beag ann idir na blianta 2015–2016, laghdú a bhí i gceist gach 

bliain eile. De réir na staitisticí seo, measann Ní Chatháin gur tháinig laghdú 92% ar líon na 

n-ateangairí a cuireadh san áireamh do chásanna i nGaeilge le linn na mblianta 2013–2017. 

Léiríonn na figiúirí freisin gur céatadán an-bheag de na háirithintí iomlána atá sna háirithintí 

a bhaineann le hateangairí Gaeilge (Ní Chatháin, 2018: 48). Caitheann taighde Uí Chatháin 

amhras ar a iontaofa is atá na figiúirí seo de chuid na Seirbhíse Cúirteanna.  

Ag tagairt di d’agallamh a rinne sí le hUinseann Mac Thomáis, a bhíonn ag obair go rialta 

mar ateangaire cúirte, deir sí go bhfuil míréir le tabhairt faoi deara idir figiúirí oifigiúla na 

Seirbhíse Cúirteanna agus an méid a leagann Mac Thomáis amach. Bunaithe ar fhigiúirí de 

chuid na Seirbhíse Cúirteanna, ní raibh ach 28 cás ann ina raibh ateangairí Gaeilge ag obair ó 

2013–2017. Os a choinne sin, cuireann Mac Thomáis in iúl, bunaithe ar a thaithí phearsanta 

féin, go raibh baint aige le 50 cás agus é ag obair mar ateangaire ó 2015–2017 (Ní Chatháin, 

2018: 49). 

Ó tharla Caisleán an Bharraigh a bheith faoi chaibidil sa taighde seo go sonrach, chuaigh 

údair na tuarascála seo i dteagmháil leis an tSeirbhís Chúirteanna chun úsáid na Gaeilge i 

gcúirt Chaisleán an Bharraigh a mheas. 

Tá Pat Conlon ag obair in Oifig Réigiúnach an Iarthair den tSeirbhís Chúirteanna atá 

lonnaithe i dTeach na Cúirte, Caisleán an Bharraigh. Mhínigh Conlon don mheitheal taighde 

go bhfuil cúirteanna dúiche agus cuarda le fáil i gCaisleán an Bharraigh agus gur faoin 

réigiún céanna a bhíonn an chúirt ag suí in Acaill. Is faoi scáth na cúirte dúiche i mBéal an 

Átha a bhíonn suí na cúirte i mBéal an Mhuirthead. 

Is annamh go mbíonn aon éileamh ar an nGaeilge i gcúirteanna an chontae ach amháin i 

mBéal an Mhuirthead. Mar sin féin, is beag suí den chúirt a bhíonn ar siúl i nGaeilge i mBéal 

an Mhuirthead féin. Nuair a lorgaítear seirbhís Ghaeilge sa chúirt, ní mór breitheamh 

seachtrach le Gaeilge a thabhairt isteach go Béal an Mhuirthead le tabhairt faoin gcás. Deir 

Conlon go mbíonn an chomharthaíocht ar fad i dTeach na Cúirte i gCaisleán an Bharraigh 

dátheangach, comharthaíocht a bhaineann le COVID-19 san áireamh. 

Bunaíodh an tAonad Náisiúnta um Thoghairm Ghiúiré i gCaisleán an Bharraigh in 2019 agus 

eisítear toghairmeacha don stát ar fad ón oifig sin. Oibríonn Conlon leis an aonad sin mar 
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chuid dá chúraimí in Oifig an Iarthair agus feictear dó go bhfuil bearna sa reachtaíocht maidir 

le toghairmeacha. In ionstraim reachtúil 56 ón mbliain 1976 a tugadh isteach faoi alt 12 

d’Acht an nGiúiréithe 1976; ní chuirtear aon leagan Gaeilge oifigiúil den toghairm ar fáil. Dá 

bharr sin, is i mBéarla amháin a chuirtear toghairmeacha amach, bíodh is go mbíonn leabhrán 

Giúiré dátheangach in éineacht léi. Ba cheart an cheist seo a chur ar a shúile don 

Choimisinéir Teanga. 
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12 Caibidil 12: Bearta an phlean 

12.1 Réamhrá 

Is plean Gaeilge seacht mbliana (2021–2028) é seo a cuireadh i dtoll a chéile tar éis phróiseas 

idirphlé agus comhairliúcháin leis an bpobal, agus leis na páirtithe leasmhara, féachaint cé na 

mianta agus na moltaí atá acu i dtaca le húsáid agus le cothú na Gaeilge mar theanga 

chumarsáide i gCaisleán an Bharraigh. Cuirtear sméar mhullaigh na moltaí, a eascraíonn as 

céim an taighde, i láthair sa chaibidil seo – áit a leagtar bearta an phlean seo amach (37 beart 

éagsúla san iomlán). 

Is féidir na bearta, a leagtar amach sa phlean seo, a roinnt ina gcúig théama éagsúla agus iad 

ag freagairt don chúig mhórchaibidil thaighde sa tuairisc seo: 

Réimse Caibidil 

7 Pobal, Cultúr agus Spórt 

8 Oideachas 

9 Tuismitheoirí agus Óige 

10 An Ghaeilge in earnáil an Ghnó 

11 An Saol Poiblí 

Tábla 12-1: Réimsí agus téamaí an phlean 

Faoin teimpléad a úsáidtear sa phróiseas pleanála teanga (féach thíos), is gá roinnt eolais a 

thabhairt maidir leis na bearta éagsúla a leagtar amach sa plean. Mar shampla: Cén aidhm atá 

leis an mbeart?; Cé air a bhfuil an fhreagracht an beart a chur i bhfeidhm?; Cén costas a 

bhaineann leis an mbeart?; Cén chaoi a ndéanfar monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt? 

Tá an próiseas comhairliúcháin agus idirphlé ina chloch choirnéil faoin bpróiseas pleanála 

teanga (Ní Dhúda, 2014: 52). Ciallaíonn an méid sin, i gcomhthéacs na tuarascála seo, go 

ndeachaigh an fhoireann taighde i gcomhairle leis na páirtithe éagsúla má bhíothas le bheith 

luaite le beart nó má bhí costas le bheith ag baint leis an mbeart sin. An aidhm a bhí leis seo 

ná a chinntiú go bhfuil na heagraíochtaí éagsúla – Gnó Mhaigh Eo, Togra Mhaigh Eo, na 

Mistéalaigh CLG, an Linenhall Arts Centre, mar shampla – toilteanach na bearta atá luaite 

leo a chur i bhfeidhm agus go bhfuil sé ar a gcumas amhlaidh a dhéanamh. 
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Maidir leis na costais atá luaite leis na bearta thíos, rinneadh iarracht oiread agus ab fhéidir 

figiúirí cruinne beachta a lua leis na tionscnaimh éagsúla trí dhul i gcomhairle leis na 

heagraíochtaí cuí. Tabharfar faoi deara thíos go bhfuil roinnt costas fós ‘le deimhniú’, rud a 

chiallaíonn nár deimhníodh an costas leis na taighdeoirí sular foilsíodh an tuarascáil seo. I 

gcásanna eile, áfach, cuirtear in iúl go bhfuil bearta áirithe ‘costas-neodrach.’ Ciallaíonn sé 

sin go nglantar costas an bhirt as buiséad na heagraíochta sin atá i gceist agus, dá bharr sin, 

nach dtitfeadh an t-ualach ar bhuiséad an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. In amanna eile, 

ciallaíonn ‘costas-neodrach’ go bhfuil cur i bhfeidhm an bhirt ag brath ar an obair dheonach. 

Ina leithéid sin de chás, bítear ag brath ar an ngníomhaíochas pobail ón mbonn aníos; is é sin 

ar dhea-thoil deonaithe sa phobal chun na gníomhaíochtaí a bhaineann leis an mbeart a chur i 

gcrích saor in aisce. Bíonn an obair dheonach seo go mór i gceist leis an óige go háirithe.  

I bhfianaise a theoranta is atá an buiséad bliantúil a cheadaítear le haghaidh an phlean seo 

(féach Caibidil a trí déag), tá tábhacht ag baint le bainisteoirí teanga a chothú agus a 

spreagadh ag leibhéal an phobail. Is éard atá sa bhainisteoir teanga, dar le Ní Dhúda (2014: 

71) ná ‘duine a dhéanann iarracht réamhghníomhach leanúnach chun iompar teanga agus 

dearcthaí teanga thart timpeall air a athrú nó a stiúradh (.i. an Ghaeilge a chur chun cinn).’ 

Tugtar faoin obair seo go hoifigiúil, mar fhostaí a bhfuil cúram na Gaeilge air/uirthi, nó tugtar 

faoina leithéid go neamhoifigiúil mar oibrí deonach atá tiomanta don teanga ar chúiseanna 

pearsanta idé-eolaíochta (Ní Dhúda, 2017: 226). 

Dá thábhachtaí í an obair dheonach i bpróiseas na pleanála teanga, deir Ní Dhúda (2014: 53) 

nach féidir ‘a bheith ag brath ar obair dheonach amháin chun plean teanga a chur i bhfeidhm 

go héifeachtach agus comhordú a dhéanamh ar an bpróiseas trí chéile’. Is mar gheall air sin a 

áitíonn Ní Dhúda (2014: 53) gur gá bainisteoir teanga ‘oifigiúil’ a cheapadh a mbeadh luach 

saothair á thabhairt dó/di chun an plean teanga a chur i bhfeidhm. Ar aon dul leis an méid a 

deir Ní Dhúda, agus ar mhaithe leis an bplean Gaeilge seo a chur i bhfeidhm, is é an chéad 

bheart a chuirtear i láthair thíos ná go gceapfaí Oifigeach Pleanála Teanga chun cúram a 

dhéanamh de Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Chaisleán an Bharraigh. 
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Beart 1: Ginearálta Oifigeach Pleanála Teanga (OPT) a cheapadh chun 

cúram a dhéanamh de Bhaile Seirbhíse Gaeltachta 

Chaisleán an Bharraigh 

Réimsí: 7-11 

Critéir pleanála teanga: 1-15 

Aidhm: Oifigeach Pleanála Teanga Lánaimseartha a cheapadh 

chun comhordú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Phlean 

Teanga Chaisleán an Bharraigh. 

Eolas breise: Beidh an té a cheapfar freagrach do 

Phríomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo. Tá an 

tsonraíocht phoist, a bhaineann leis an gceapachán seo, ar 

fáil in Aguisín 3. 

Beidh an t-Oifigeach Pleanála Teanga mar bhall den 

Choiste Comhairleach atá comhdhéanta de na baill ó na 

heagrais agus ó na gnólachtaí eile atá lárnach i 

bhfeidhmiú an Phlean Teanga seo.  

Príomhfhreagracht: Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo 

Páirtithe leasmhara: Conradh na Gaeilge; Togra Mhaigh Eo; Comhairle 

Contae Mhaigh Eo; Údarás na Gaeltachta; an Roinn 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 

Meán; Foras na Gaeilge; Glór na nGael.  

Saolré: 1-7 

Costas measta pá in aghaidh na 

bliana: 

Tuarastal (móide ÁRSC an fhostóra agus pinsean- 

meastachán bunaithe ar an scála molta €35,000-€50,000) 

Bliain 1: €44,000 

Bliain 2: €44,000 

Bliain 3: €44,000 

Bliain 4: €46,750 

Bliain 5: €46,750 

Bliain 6: €46,750 
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Bliain 7: €49,500Beidh solúbthacht ag an 

gceanneagraíocht, i gcomhar leis an bhForas, OPT a 

fhostú ag tosú amach ag aon cheann de na pointí idir 1 

agus 4 ar an scála thuas i mbliain 1 d’fheidhmiú an 

phlean, ag brath ar cháilíochtaí, ar thaithí, agus ar thosca 

ábhartha eile.  

Costas measta iomlán: €321,750 + €2000 (earcaíocht) + €500 (costais taistil X 7 

mbliana) = €327,250*  

*Cuimsíonn seo pinsean, Árachas Sóisialach Pá-

Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch 

(MSU).  

Foinsí maoinithe: an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: Iarrthóir cáilithe a aimsiú 

Réiteach: Poiblíocht fhorleathan trí phróiseas earcaíochta 

Monatóireacht ar éifeacht: Tuairiscí míosúla a chuirfidh an t-Oifigeach Pleanála 

Teanga (OPT) faoi bhráid Ghnó Mhaigh Eo agus an 

Choiste Chomhairligh. 

Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bheirt (féach: Caibidil 15: Feidhmiú agus 

Monatóireacht). 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Tuairisc mhíosúil an Oifigigh Pleanála Teanga chomh 

maith leis an Dialann Taighde (féach: Caibidil 15: 

Feidhmiú agus Monatóireacht). 
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Beart 2:  Ginearálta Feachtas feasachta agus poiblíochta a chur ar bun a 

bheadh dírithe ar an mórphobal 

Réimsí: 7-11 

Critéir pleanála teanga: 1-15 

Aidhm: Feachtas feasachta agus poiblíochta a chur ar siúl ina 

gcuirtear an pobal ar an eolas faoin aitheantas mar Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta agus faoin bplean teanga féin. 

Tháinig sé chun solais, le linn chéim an taighde, nár 

thuig roinnt daoine gur Baile Seirbhíse Gaeltachta é 

Caisleán an Bharraigh. 

Eolas breise: D’fhéadfaí fógraí agus sraith gné-alt a fhoilsiú ar na 

nuachtáin áitiúla chomh maith le feachtas a thosú ar na 

meáin shóisialta. Ba cheart dul chun cainte le Midwest 

Radio agus le CRCfm féachaint le poiblíocht a fháil ar na 

stáisiúin sin trí urlabhraí a chur ar fáil. Moltar go mbeadh 

gné den fheachtas seo dírithe ar na meánscoileanna i 

gCaisleán an Bharraigh. Chuige sin, d’fhéadfadh an t-

Oifigeach Pleanála Teanga aoichainteanna a thabhairt sna 

meánscoileanna chun scéal an phlean agus an phróisis 

pleanála teanga féin a scaipeadh. Ba cheart go mbeadh 

branda/suaitheantas an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta i lár 

an aonaigh san iarracht seo. 

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga, Gnó Mhaigh Eo 

Páirtithe leasmhara: An Coiste Comhairleach, Coláiste Ghearóid Naofa, 

Coláiste Dháibhéid, Meánscoil Naomh Iosaef. 

Saolré: An chéad bhliain 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

€500 (CBL san áireamh) chun fógra a chur isteach sna 

nuachtáin áitiúla. €500 x 4 nuachtán = €2,000 

Costas measta iomlán: €2,000 

Foinsí maoinithe: An Baile Seirbhíse Gaeltachta 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: costas ard ag baint le fógraí a fhoilsiú sna 

meáin thraidisiúnta. 

Réiteach: ba cheart úsáid a bhaint as na meáin shóisialta 

oiread agus is féidir. Ba cheart don  Oifigeach Pleanála 
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Teanga cuairteanna a thabhairt ar mheánscoileanna an 

bhaile mhóir chun scéal an phlean a scaipeadh ar an 

gcaoi sin. 

Monatóireacht ar éifeacht: Tuairiscí míosúla a chuirfidh an  t-Oifigeach Pleanála 

Teanga (OPT) faoi bhráid Ghnó Mhaigh Eo agus an 

Choiste Chomhairligh.  

Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Beidh rath na hoibre seo le cur in iúl sna tuairiscí míosúla 

a chuirfidh an  t-Oifigeach Pleanála Teanga faoi bhráid 

an Choiste Chomhairligh. 
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Beart 3: (Ginearálta) Coiste/Meitheal Pleanála Teanga a bhunú i Maigh Eo 

chun cúram a dhéanamh de LPTanna agus de Bhailte 

Seirbhíse Gaeltachta an chontae 

Réimsí: 7-11 

Critéir pleanála teanga: 1-15 

Aidhm: Bunófar Coiste/Meitheal Pleanála Teanga Mhaigh Eo le 

deis a thabhairt d’ionadaithe as na coistí pleanála teanga 

ar fad i Maigh Eo teacht le chéile ar mhaithe le 

comhoibriú straitéiseach a chur ar bun agus chun 

saineolas a roinnt. 

Eolas breise: An aidhm a bheadh leis an gCoiste/Meitheal seo ná tacú 

go straitéiseach céimnithe le feidhmiú na bpleananna 

teanga sna 3 LPT i nGaeltacht Mhaigh Eo agus sna 

Bailte Seirbhíse Gaeltachta (ii) stocaireacht 

chomhordaithe a dhéanamh le cinntiú go dtógfar ar na 

polasaithe, na haidhmeanna agus na cuspóirí a leagtar 

amach i bPlean Forbartha an Chontae 2021-2027 i dtaca 

leis an nGaeltacht agus leis an nGaeilge agus mar sin de. 

 

D’fhéadfadh an coiste/an mheitheal seo stocaireacht 

chomhordaithe a dhéanamh ar Raidió na Gaeltachta 

féachaint leis bhfreastal a dhéantar ar Chontae Mhaigh 

Eo a fheabhsú ar an gclár Iris Aniar. 

Príomhfhreagracht: Gnó Mhaigh Eo; Gaeilge Iorrais; Coiste Gaeilge Acla;  

Coiste Cultúir, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic 

Éadaigh Teo. 

Páirtithe leasmhara: Laoise Ní Dhúda; Stiofán Seoighe; OPT Mhaigh Eo 

Thiar; OPT Chaisleán an Bharraigh; OPT Bhéal an 

Mhuirtead; OPT Bhaile an Róba; Marian Uí Mháille 

(Comhairle Contae Mhaigh Eo); Gearóid Mac Donncha 

(Ceannasaí RTÉ Raidió na Gaeltachta). 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach 
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Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: deiseanna rialta a chur ar fáil ina bhféadfadh na 

hOifigigh teacht le chéile. 

Réiteach: is féidir earraíocht a bhaint as leithéidí Zoom 

agus MS Teams. 

Monatóireacht ar éifeacht: Beidh miontuairiscí á gcoinneáil, rud a fhágann go 

mbeidh cuntas ar gach a n-aontaítear. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Beidh miontuairiscí á gcoinneáil, rud a fhágann go 

mbeidh cuntas ar gach a n-aontaítear. 
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Beart 4: (Ginearálta) Plean féidearthachta a cheapadh féachaint le hÁras 

Gaeilge/Cultúrlann a bhunú i gCaisleán an Bharraigh 

Réimsí: 7-11 

Critéir pleanála teanga: 1-15 

Aidhm: Trí dhul i gcomhairle le Comhairle Contae Mhaigh Eo, 

moltar go mbunófaí ‘Áras Gaeilge’ nó ‘Cultúrlann’ i 

gCaisleán an Bharraigh dá mbeadh suíomh nó láthair 

chuí ar fáil dá leithéid i lár an bhaile mhóir. Rogha 

féideartha amháin ná go bhféadfaí an tÁras Gaeilge/an 

Chultúrlann a chur san áireamh san fhorbairt atá ar na 

bacáin sa tseanbheairic i gCaisleán an Bharraigh. 

D’fhéadfaí roghanna eile a chur san áireamh, gan 

amhras, ach ceist an tsuímh a tharraingt anuas leis an 

gComhairle Contae. 

Eolas breise: D’fhéadfadh Togra Mhaigh Eo a bheith lonnaithe san 

ionad seo. Ionad tionóil a bheadh ann ina bhféadfadh 

grúpaí éagsúla pobail, cultúir, gnó, oideachais agus 

Gaeltachta teacht le chéile chun freastal ar imeachtaí 

agus ar chruinnithe. Bheadh seomraí ilfheidhmeacha ar 

fáil a bhféadfadh grúpaí éagsúla úsáid a bhaint astu. Ar 

an gcaoi sin, d’fhéadfadh múinteoirí Gaeilge an spás a 

úsáid chun imeachtaí (ciorcail chomhrá) a reáchtáil lena 

gcuid daltaí féin.  

 

Ba cheart go mbeadh seomraí físchomhdhála ar fáil san 

ionad chomh maith le deascanna sealaíochta ar féidir le 

gnólachtaí beaga úsáid a bhaint astu – fearacht gteic 

Údarás na Gaeltachta. Ina theannta sin, d'fhéadfadh spás 

a bheith ar fáil san ionad ina bhféadfadh gnólachtaí a 

gceirdeanna a chur i láthair an phobail trí bhíthin seisiún 

praiticiúil idirghníomhach.  

Beidh ar Ghnó Mhaigh Eo, mar cheanneagraíocht, agus 

an OPT dul i gcomhairle leis na heagraíochtaí eile 

Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh féachaint cé na héilimh 

a bheadh acu chomh fada agus a bhaineann leis an ionad 
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Gaeilge (Conradh na Gaeilge; Togra Mhaigh Eo agus 

Oifig na Gaeilge sa Chomhairle Contae). 

 

Ó thaobh maoinithe de, d’fhéadfadh Gnó Mhaigh Eo, 

mar cheanneagraíocht, iarratas a chur faoi bhráid Roinn 

na Gaeltachta mar chuid de na Scéimeanna Tacaíochta 

Gaeilge (Caipiteal) (féach: Aguisín 2). Ina theannta sin, 

ba cheart ceist an ionaid a tharraingt anuas leis na 

comhairleoirí contae a dhéanann ionadaíocht ar Cheantar 

Bardasach Chaisleán an Bharraigh. Ba cheart ceist an 

ionaid a phlé le hAnne McCarthy, atá ina ceann ar 

Thionscadail Chaipitiúla Straitéiseacha leis an 

gComhairle Contae chomh maith le Peter Duggan, atá 

ina Stiúrthóir Airgeadais ar an gComhairle Contae. 

Príomhfhreagracht: Gnó Mhaigh Eo; an  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Comhairle Contae Mhaigh Eo; Conradh na Gaeilge; 

Coiste Dúiche Mhaigh Eo; Togra Mhaigh Eo de chuid 

Chonradh na Gaeilge 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Maidir leis an tseanbheairic i gCaisleán an Bharraigh, tá 

ceithre fhoirgneamh déag - ar foirgnimh chosanta iad – ar 

an láthair. Faoin gcostasú measta thíos, déanfar 

athchóiriú ar cheann amháin de na foirgnimh sin. 

Costas measta iomlán: c. €1,575,000 

Foinsí maoinithe: Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Caipiteal) de chuid 

Roinn na Gaeltachta. 

Le deimhniú/Iarratas ar mhaoiniú a chur faoi bhráid 

Chomhairle Contae Mhaigh Eo.   

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: Suíomh feiliúnach a aimsiú. Deacrachtaí 

maoinithe. 

Réiteach: Dul i gcomhairle le Comhairle Contae Mhaigh 

Eo chun ceist an tsuímh a phlé; dul i gcomhairle le Roinn 

na Gaeltachta chun foinsí maoinithe a spíonadh.  
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Monatóireacht ar éifeacht: Ó tharla go bhfuil lear mór páirtithe leasmhara bainteach 

leis an mbeart seo, beidh ar an gceanneagraíocht agus an 

OPT feidhmiú mar eadránaí idir na heagraíochtaí 

Gaeilge, an Chomhairle Contae agus Roinn na 

Gaeltachta chun go gcoinneofaí an cúrsa leis an mbeart 

seo. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Gnó Mhaigh Eo, mar cheanneagraíocht a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh ar Ghnó Mhaigh Eo an dul chun 

cinn a chur in iúl don Choiste Comhairleach. 
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Beart 5: Ginearálta Aip/suíomh idirlín a fhorbairt don Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta 

Réimsí: 7-11 

Critéir pleanála teanga: 1-15 

Aidhm: Is tionscnamh roghnach é seo atá le beachtú agus le cur i 

gcrích trí chomhoibriú agus idirphlé idir Gnó Mhaigh Eo, 

Togra Mhaigh agus Oifig na Gaeilge i gComhairle 

Contae Mhaigh Eo.  

 

Moltar go ndéanfaí forbairt ar shuíomh idirlín/Aip 

chomhroinnte faoi bhranda an Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta. Treoir a bheadh ann do lucht na Gaeilge agus 

na Gaeltachta maidir le seirbhísí, acmhainní agus ócáidí i 

gCaisleán an Bharraigh. Bheadh seo ag teacht leis an 

moladh a rinneadh le linn chéim an taighde gur cheart 

Nuachtlitir a chur i dtoll a chéile ina ndéanfaí poiblíocht 

ar imeachtaí/ócáidí Gaeilge i gCaisleán an Bharraigh. 

Eolas breise: D’fhéadfadh Togra Mhaigh Eo, an Chomhairle Contae 

agus Gnó Mhaigh Eo comhoibriú lena chéile ar an 

tionscnamh  roghnach seo. An aidhm a bheadh leis ná go 

mbeadh acmhainn lárnaithe chomhroinnte ann ina 

bhfógraítear na himeachtaí uile Gaeilge a eagraítear i 

gCaisleán an Bharraigh. Ar ndóigh, ní bheadh a bhac ar 

aon cheann de na heagraíochta sin cúram a dhéanamh dá 

n-ardáin meán sóisialta féin chomh maith. 

Príomhfhreagracht: Gnó Mhaigh Eo; an  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge; Oifig 

na Gaeilge i gComhairle Contae Mhaigh Eo.  

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

(i) Ainm fearainn: €28 

(ii) Costas forbartha – c.€5,000 san iomlán: €60 

in aghaidh na míosa: €720 in aghaidh na 

bliana. 
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(iii) Costais ar líne .i. óstáil c.€50 in aghaidh na 

míosa: €600 in aghaidh na bliana. 

€1,348 in aghaidh na bliana 

Costas measta iomlán: €9,436 

Foinsí maoinithe: Gnó Mhaigh Eo; an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán; Togra Mhaigh Eo 

de chuid Chonradh na Gaeilge; an Baile Seirbhíse 

Gaeltachta; Le deimhniú/Iarratas ar mhaoiniú a chur faoi 

bhráid Chomhairle Contae Mhaigh Eo. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: d’fhéadfadh costas an-ard a bheith ag baint le 

forbairt agus le cothabháil an tsuímh/na haipe. 

Réiteach: foinsí eile maoinithe a chur san áireamh ó 

tharla trí eagraíocht éagsúla ag bheith ag comhoibrú lena 

chéile ar an mbeart seo. 

Monatóireacht ar éifeacht: Tuairiscí míosúla a chuirfidh an  t-Oifigeach Pleanála 

Teanga (OPT) faoi bhráid Ghnó Mhaigh Eo agus an 

Choiste Chomhairligh.  

Monatóireacht ar fheidhmiú: Gnó Mhaigh Eo, mar cheanneagraíocht, a dhéanfaidh 

cúram de seo in éineacht leis an OPT. Beidh ar Ghnó 

Mhaigh Eo an dul chun cinn a chur in iúl don Choiste 

Comhairleach. 
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Beart 6: Pobal, Cultúr agus 

Spórt 

Forbairt a dhéanamh ar an soláthar Ranganna Gaeilge a 

chuireann Togra Mhaigh Eo ar fáil do dhaoine fásta i 

gCaisleán an Bharraigh.  

Réimsí: 7 

Critéir pleanála teanga: 8, 9 

Aidhm: (1) Ranganna a chur ar fáil do ghlantosaitheoirí na 

Gaeilge, iad siúd nach bhfuil aon chúlra acu sa 

Ghaeilge ar chor ar bith. An aidhm atá leis seo ná 

go ndéanfaí idirdhealú ar ghlantosaitheoirí agus ar 

bhréagthosaitheoirí. 

(2) Ranganna a chur ar fáil do thuismitheoirí ar 

mhaith leo an Ghaeilge a fhoghlaim nó ar mhaith 

leo tuilleadh Gaeilge a fhoghlaim. 

Eolas breise: An aidhm atá leis seo ná muinín agus misneach a chothú 

sna rannpháirtithe i dtaca le labhairt agus le húsáid na 

Gaeilge.  

I bhfianiase a ghnóthaí is atá tuismitheoirí, agus daoine 

eile nach iad, ba cheart céimeanna a thabhairt chun cuid 

den soláthar ranganna a chur ar fáil ar líne. 

Ba cheart go ndéanfaí na ranganna seo a phoibliú i measc 

bunscoileanna uile Chaisleán an Bharraigh agus Scoil 

Raifteirí ina measc. D'fhéadfaí na ranganna seo a phoibliú 

ar Aip/Suíomh idirlín an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta 

(féach: Beart 5). 

Príomhfhreagracht: Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge, an  t-

Oifigeach Pleanála Teanga. 

Páirtithe leasmhara: Coiste na dTuismitheoirí Scoil Raifteirí; Gaelchultúr; 

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bliain 1  €50 X 20 seachtain X 5 múinteoir = €5,000 

Bliain 2  €5,000 

Bliain 3  €5,000 

Bliain 4  €5,000 
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Bliain 5  €5,000  

Bliain 6  €5,000  

Bliain 7 €5,000 

 

Costas measta iomlán: €35,000 

Foinsí maoinithe: Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge (táillí na 

rannpháirtithe i gceist sa chás seo). 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: is é an dúshlán is mó ná go mbeadh dlús 

leordhóthanach daoine páirteach ionas gurbh fhiú 

ranganna a chur ar fáil ag na leibhéil éagsúla a thairgtear. 

Réiteach: poiblíocht fhorleathan a dhéanamh ar na 

ranganna ar na meáin shóisialta agus laistigh de na 

scoileanna. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Togra Mhaigh Eo, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla. 



   

 

184 

 

Beart 7: Pobal, Cultúr agus 

Spórt 

Poiblíocht a dhéanamh ar an soláthar ranganna/seisiún 

Gaeilge a chuireann Bord Oideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma ar fáil don phobal i 

gCaisleán an Bharraigh 

Réimsí: 7, 11 

Critéir pleanála teanga: 8, 9 

Aidhm: An aidhm atá leis an mbeart seo ná go gcuirfeadh an  t-

Oifigeach Pleanála Teanga ar a súile do ghrúpaí éagsúla 

pobail go bhféadfaidís ranganna Gaeilge a reáchtáil trí 

dheontas a lorg ón mBord Oideachais agus Oiliúna, faoin 

Scéim Oideachais Phobail. 

 

An aidhm atá leis seo ná muinín agus misneach a chothú 

sna rannpháirtithe i dtaca le labhairt agus le húsáid na 

Gaeilge.   

Eolas breise: Moltar go gcothódh an  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

caidreamh le grúpaí éagsúla pobail féachaint lena 

spreagadh ranganna Gaeilge a chur ar fáil dá mbaill: 

Mayo Intercultural Action/South West Mayo 

Development Company, Mayo Traveller Support Group, 

Youth and Family Service, Family Resource Centre. Ba 

cheart na grúpaí seo a spreagadh chun iarratas a chur faoi 

bhráid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna faoin Scéim 

Oideachais Phobail. Ina theannta sin, ba cheart don  

Oifigeach Pleanála Teanga an scéim seo a phoibliú in 

LPT Mhaigh Eo Thiar, in LPT Mhaigh Eo Thuaidh agus i 

dTuar Mhic Éadaigh féachaint an gcuirfeadh aon ghrúpa 

pobail sna ceantair sin spéis ina leithéid. 

 

Bíonn na cúrsaí san Oideachas Pobail ag dul ar aghaidh ar 

feadh 6 -8 seachtaine go hiondúil. Cuimsíonn sin idir 12-

16 uair an chloig d’am teagaisc. Bíonn na ranganna seo 

saor in aisce don lucht freastail ó tharla go gclúdaíonn an 

deontas pá an mhúinteora (€40 in aghaidh na huaire 

teagaisc a íoctar leis an múinteoir). Is faoin eagraíocht, a 

n-éiríonn léi an deontas a bhaint amach, atá sé an 

múinteoir Gaeilge a cheapadh. 
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Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Máirtín Ó Móráin (Áisitheoir Oideachais Phobail le Bord 

Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus 

Liatroma), 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bliain 1  €640 (8 seachtaine X 2 uair an chloig in 

aghaidh an tseisiúin)  

Bliain 2  €640 

Bliain 3  €640 

Bliain 4  €640 

Bliain 5  €640 

Bliain 6  €640 

Bliain 7 €640 

 

Costas measta iomlán: €4,480 X 2 ghrúpa = €8,960 

Foinsí maoinithe: Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus 

Liatroma 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: múinteoirí oilte a cheapadh chun cúram a 

dhéanamh de na ranganna. 

Réiteach: dul i gcomhairle le Togra Mhaigh Eo féachaint 

an mbeadh aon mholtaí acu ina thaobh seo. 

Monatóireacht ar éifeacht: Déanfar measúnú ar éifeacht an bhirt trí staidéar a 

dhéanamh ar an tinreamh agus ar an spéis a léireofaí sna 

ranganna. D’fhéadfaí foirmeacha aiseolais agus luachála a 

scaipeadh ar na rannpháirtithe féachaint le feabhas an 

bhirt a mheas ar an gcaoi sin. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad an OPT agus Máirtín Ó Móráin a bhreathnóidh i 

ndiaidh na monatóireachta sa chás seo. Beidh an OPT in 

ann rath/dul chun cinn an bhirt a leagan amach sna 

tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an Choiste 

Chomhairligh. 
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Beart 8: Pobal, Cultúr agus 

Spórt 

Imeachtaí bliantúla Chonradh na Gaeilge/Thogra Mhaigh 

Eo sna meánscoileanna a leathnú amach agus iad a chur ar 

siúl faoi dhó sa bhliain, murab ionann agus uair amháin sa 

bhliain. 

Réimsí: 7, 9 

Critéir pleanála teanga: 6, 8 

Aidhm: Cuireann Conradh na Gaeilge agus an Togra lear mór 

imeachtaí ar siúl sna meánscoileanna, le linn Sheachtain 

na Gaeilge, ’chuile bhliain: an oráidíocht phoiblí, an Tráth 

na gCeist, cleachtadh cainte don Bhéaltriail. An aidhm atá 

leis an mbeart seo ná na trí mheánscoil i gCaisleán an 

Bharraigh a thabhairt le chéile níos minice ná uair amháin 

sa bhliain. 

Eolas breise: Ba cheart cuid de na himeachtaí seo a reáchtáil faoi dhó sa 

bhliain. D’fhéadfaí imeachtaí áirithe a reáchtáil in aon 

bhall leis na féilte Ceilteacha (Imbolc, Bealtaine, Lúnasa 

agus Samhain) agus d’fhéadfaí an fuílleach a reáchtáil, 

faoi mar is iondúil, le linn Sheachtain na Gaeilge. Tagann 

sé chun solais san aiseolas go dtaitníonn sé leis na daltaí 

nuair a thagann na trí scoil le chéile. 

Príomhfhreagracht: Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge 

Páirtithe leasmhara: Coláiste Ghearóid Naofa; Coláiste Dháibhéid; Meanscoil 

Naomh Iosaef; Marian Uí Mháille (Oifigeach Forbartha 

Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo). 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bliain 1  €1,000 

Bliain 2  €1,000 

Bliain 3  €1,000 

Bliain 4  €1,000 

Bliain 5  €1,000  

Bliain 6  €1,000  

Bliain 7 €1,000 
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Is é ceannach trófaithe, bonn agus duaiseanna an 

príomhchostas a bhaineann leis an mbeart seo. 

Costas measta iomlán: €7,000  

Foinsí maoinithe: Conradh na Gaeilge 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: imeachtaí taitneamhacha spraíúla a cheapadh a 

gcuirfeadh an t-aos óg spéis iontu. 

Réiteach: d’fhéadfaí iarraidh ar na múinteoirí Gaeilge, sna 

trí mheánscoil, aiseolas/tuairimí a mhealladh ó na daltaí 

maidir leis na himeachtaí a gcuirfidís spéis iontu. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Togra Mhaigh Eo, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla. 
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Beart 9: Pobal, Cultúr agus 

Spórt 

Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ghréasán na gCiorcal 

Cainte i gCaisleán an Bharraigh. 

Réimsí: 7 

Critéir pleanála teanga: 8, 9, 10 

Aidhm: Faoin mbeart seo, déanfar forbairt ar an ngréasán ciorcal 

comhrá a chuirtear ar fáil cheana féin i gCaisleán an 

Bharraigh, bíodh sin faoin scéim ‘Is Leor Beirt’ nó faoi 

scéim éigin eile. 

 

An aidhm atá leis seo ná muinín agus misneach a chothú 

sna rannpháirtithe i dtaca le labhairt agus le húsáid na 

Gaeilge.   

Eolas breise: (1) D’fhéadfaí Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh a 

spreagadh ciorcal comhrá Gaeilge a eagrú do 

bhaill an chlub – d’fhéadfaí seisiún amháin a 

eagrú do lucht na meánscoile agus ceann eile do 

dhaoine fásta. Bheadh an méid seo ag teacht le 

dhá ghníomhaíocht a luaitear i bPlean Teanga na 

Mistéalach: 

 

• Ócáidí sóisialta a bheith dátheangach agus 

tacaíocht a thabhairt do dhaoine Gaeilge a úsáid. 

• Daoine a mhealladh chun Gaeilge a úsáid diaidh 

ar ndiaidh, trí úsáid focal, frásaí agus abairtí, agus 

leis sin, cumarsáid dhátheangach a chothú 

(Castlebar Mitchels, 2021b). 

 

(2) Ina theannta sin, moltar go n-eagrófaí Ciorcal 

Comhrá in Institiúid Teicneolaíochta na 

Gaillimhe/Maigh Eo faoi choimirce ‘Is Leor 

Beirt’. 

(3) Ciorcal comhrá a eagrú, don fhoireann agus do 

bhaill an phobail, sa chaifé in Ard-Mhúsaem na 

hÉireann: Saol na Tuaithe.  
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Ba cheart don Oifigeach Pleanála Teanga, i gcomhar leis 

na múinteoirí Gaeilge sna meánscoileanna, poiblíocht a 

dhéanamh ar an gCiorcal Cainte a eagraíonn Seán Ó 

Cionfhaola in ionad seirbhísí sóisialta Chaisleán an 

Bharraigh. 

 

D'fhéadfaí na ciorcail chainte seo a phoibliú ar 

Aip/Suíomh idirlín an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta 

(féach: Beart 5). 

Príomhfhreagracht: Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge; Seán Ó 

Cionfhaola (Conradh na Gaeilge); an  t-Oifigeach 

Pleanála Teanga. 

Páirtithe leasmhara: Pádraic Mac Eoin (na Mistéalaigh Chaisleán an 

Bharraigh), Michael Gill (ITGM), na múinteoirí Gaeilge 

sna trí mheánscoil. 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach  

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: ionaid fheiliúnacha a aimsiú inarbh fhéidir na 

ciorcail chomhrá a reáchtáil.  

Réiteach: dul i gcomhairle leis na grúpaí éagsúla a bheas 

páirteach féachaint an mbeadh ionad feiliúnach ar intinn 

acu féin; an Spórtlann, mar shampla, nó an caifé i 

Músaem Shaol na Tuaithe, cuir i gcás. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Togra Mhaigh Eo, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla. 
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Beart 10: Pobal, Cultúr agus 

Spórt 

Traenáil trí Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí bunscoile, 

mar chuid de struchtúr Mhistéalaigh Chaisleán an 

Bharraigh, CLG 

Réimsí: 7, 9 

Critéir pleanála teanga: 8, 9, 10 

Aidhm: Deis úsáide agus shóisialaithe Gaeilge, lasmuigh den 

chóras oideachais, a chur ar fáil ar chur do pháistí, idir 

chailíní agus bhuachaillí, atá ag aois na bunscoile i 

gCaisleán an Bharraigh. ‘Tearmann Teanga’ a bheadh sa 

chlub ina leithéid seo de chás: ‘ionaid aitheanta ina bhfuil 

fáilte fhollasach roimh an nGaeilge agus cúis shoiléir í a 

úsáid’ (Ní Dhúda, 2014: 41). 

Eolas breise: Moltar don Oifigeach Gaeilge sa chlub, Pádraic Mac 

Eoin, taighde a dhéanamh féachaint cén líon cainteoirí 

Gaeilge a áirítear i measc bhaill an chlub. Trí idirphlé 

agus trí dhea-thoil a chothú ina measc, ba cheart painéal 

deonaithe a chur i dtoll a chéile de dhaoine a bheadh 

sásta, agus a mbeadh sé ar a gcumas, seisiúin traenála i 

nGaeilge a eagrú agus a riaradh leis an óige, bíodh sin i 

Scoil Raifteirí nó ar pháirceanna imeartha na Mistéalach 

féin. 

Tá an méid seo ag teacht le dhá aidhm a leagtar amach i 

bPlean Teanga na Mistéalach (2021): 

(1) Oiliúint/deiseanna a chur ar fáil do thraenálaithe 

faoi-aois le go mbeidh siad féinmhuiníneach 

traenáil dhátheangach a chur ar siúl. 

(2) Ceangail a fhorbairt le scoileanna áitiúla chun 

gníomhaíochtaí teanga agus cultúir a chur chun 

cinn (Castlebar Mitchels, 2021b). 

Chun tacú leis an mbeart seo, ba cheart úsáid a bhaint as 

na hacmhainní, agus as an bhfoclóir, a chuirtear ar fáil in 

Aip Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Is iomaí 

áis/acmhainn eile a chuirtear ar fáil ar shuíomh an CLG 

(https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/).  

https://www.gaa.ie/the-gaa/cultur-agus-gaeilge/
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Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga; Pádraic Mac Eoin 

(Oifigeach Gaeilge na Mistéalach); Scoil Raifteirí 

Páirtithe leasmhara: Seán Ó Cuirrín (Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael i 

Maigh Eo agus Gaillimh). 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach óir is iad deonaithe sa chlub a thógfadh 

an cúram ar láimh. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Na Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: dóthain ball le Gaeilge a mhealladh chun an 

cúram a thógáil ar láimh. 

Réiteach: ba cheart iardhaltaí Scoil Raifteirí/múinteoirí 

bunscoile agus Gaeilge, atá ina mbaill den chlub, a 

spreagadh chun a bheith rannpháirteach. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Na Mistéalaigh, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla. 
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Beart 11: Pobal, Cultúr agus 

Spórt 

Clár imeachtaí Gaeilge/dátheangacha a chur ar fáil do 

dhaoine fásta sa Linenhall Arts Centre 

Réimsí: 7 

Critéir pleanála teanga: 8, 9, 10 

Aidhm: An aidhm atá leis an mbeart seo ná go mbeadh an 

Ghaeilge/an dátheangachas ní b’fheiceálaí i saol na n-

ealaíon agus an chultúir i gCaisleán an Bharraigh.  

Eolas breise: Tá sé mar aidhm ag an Linenhall Arts Centre spreagadh a 

thabhairt d’ealaíontóirí, a thagann chomh fada leis an 

ionad, an Ghaeilge/an dátheangachas a fhí isteach sna 

taispeántais éagsúla a chuirtear i láthair. Chuige sin, 

gealltar go ndéanfaí iarracht chomhfhiosach chun 

ceoltóirí, aisteoirí agus cainteoirí, a bhfuil an Ghaeilge ar 

a dtoil acu, a mhealladh chun an ionaid ionas gur féidir 

an dátheangachas a chothú. 

 

D’fhéadfaí coirmeacha ceoil a reáchtáil go dátheangach 

san ionad trí leithéidí Liam Ó Maonlaí nó Mary Staunton 

a mhealladh ann, mar shampla. 

Príomhfhreagracht: Bernadette Greenan (stiúrthóir an Linenhall Arts Centre) 

Páirtithe leasmhara:  

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach  

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: uaireanta, ní furasta teacht ar dhaoine le 

Gaeilge. Uaireanta eile, d’fhéadfadh costais arda léirithe 

a bheith ag baint le himeacht, mura bhfuil maoiniú 

faighte ag an ealaíontóir le haghaidh camchuairte.  

Réiteach: iarracht a dhéanamh ealaíontóirí áitiúla a 

mhealladh isteach. 
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Monatóireacht ar éifeacht: Díolachán ticéad, foirmeacha aiseolais agus luachála. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: An Linenhall Arts Centre, in éineacht leis an OPT, a 

dhéanfaidh cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an 

bhirt a leagan amach sna tuairiscí míosúla. 
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Beart 12: Pobal, Cultúr agus 

Spórt 

Scéim phíolótach, ceithre seachtaine, a chur ar bun sa 

Linenhall Arts Centre ina dtugtar deis do dhéagóirí chun 

ceol traidisiúnta a sheinnt le chéile agus chun dreas 

cainte a dhéanamh i nGaeilge. 

Réimsí: 7, 9 

Critéir pleanála teanga: 8, 9, 10 

Aidhm: An aidhm atá leis an mbeart seo ná go mbreathnófaí ar na 

féidearthachtaí a bhainfeadh le seisiúin cheoil agus 

chomhrá a reáchtáil do dhéagóirí, sa Linenhall Arts 

Centre, faoi stiúir duine den iliomad múinteoirí ceoil i 

Maigh Eo. An aidhm atá leis seo ná an Ghaeilge agus an 

ceol traidisiúnta a chothú in éineacht ar bhealach 

réchúiseach, go mór mór i measc déagóirí. Scéim 

phíolótach ceithre seachtaine a bheadh ann i dtosach. 

Déanfar measúnú ar fheabhas na scéime ina dhiaidh sin 

féachaint an bhféadfaí an coincheap a fhorbairt tuilleadh 

sa chaoi is go mbeadh sé ina chuid de chlár bliantúil an 

Linenhall Arts Centre amach anseo. 

Eolas breise: Tá múinteoirí ceoil den chéad scoth ag cur fúthu i 

gContae Mhaigh Eo. D’fhéadfaí coiste a bhunú, a bheadh 

comhdhéanta de na múinteoirí ceoil sin, féachaint cé a 

bheadh ar fáil/toilteanach chun áisitheoireacht a 

dhéanamh ar sheisiúin cheoil agus chomhrá do dhaoine 

óga, trí mheán na Gaeilge, sa Linenhall Arts Centre.  

 

Chuirfí an Linenhall Arts Centre ar fáil saor in aisce, 

chomh maith le tacaíocht foirne, le linn na scéime 

píolótaí ceithre seachtaine – ach bheadh sruth maoinithe 

ní ba sheasta ag teastáil ina dhiaidh sin. Bheadh sé den 

riachtanas taighde agus measúnú a dhéanamh ar fheabhas 

na scéime ina dhiaidh sin féachaint le fís agus treo an 

tionscnaimh a bheachtú chomh maith le ceist an 

mhaoinithe a réiteach. Tuigtear do Bernadette Greenan, 

stiúrthóir an ionaid, go bhfuil grúpa ceoltóirí/múinteoirí 

ceoil, a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu, toilteanach 

áisitheoireacht a dhéanamh ar na seisiúin agus tacaíocht a 

thabhairt don tionscnamh. 
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Príomhfhreagracht: Bernadette Greenan (Stiúrthóir an Linenhall Arts 

Centre); Orla Henihan (an  t-Oifigeach Rochtana 

Ealaíon, Linenhall Arts Centre); an coiste de na 

múinteoirí ceoil/ceoltóirí. 

Páirtithe leasmhara: Emer Mayock agus baill eile den choiste. 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

An scéim phíolótach (bliain 1): táille an áisitheora: €100 

x 4 (seisiún píolótach) = €400 (a ghlanfaidh an Linenhall 

Arts Centre). 

Dá mbeadh an tionscnamh ar fáil ar bhonn bliantúil, 

bheadh 30 seisiún i gceist in aghaidh na bliana:  

€100 x 10 seisiún x 3 shéasúr = €3000 in aghaidh na 

bliana (foinse sheachtrach mhaoinithe ag teastáil lena 

aghaidh). 

Costas measta iomlán: An scéim phíolótach (bliain 1): €400 

Dá mbeadh an tionscnamh á sholáthar le linn achar 

seacht mbliana an phlean: €21,000 

Foinsí maoinithe: Glanfaidh an Linenhall Arts Centre na costais a 

bhainfidh leis an scéim phíolótach. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: ní leor acmhainní foirne agus airgeadais an 

Linenhall Arts Centre chun an tionscnamh a chur ar fáil 

tar éis na scéime píolótaí. 

Réiteach: dul i gcomhairle le heagraíochtaí/grúpaí eile 

pobail a mbeadh na hacmhainní airgeadais acu chun 

lámh chúnta a thabhairt maidir le feidhmiú an 

tionscnaimh. Sa chás seo, ba ghá go mbeadh taithí agus 

saineolas ag aon ghrúpa eile ar an bpolasaí um chosaint 

leanaí. 

Monatóireacht ar éifeacht: Suirbhéanna, tinreamh, foirmeacha aiseolais agus 

luachála ó na rannpháirtithe chun an leibhéal spéise agus 

rannpháirtíochta a mheas.  

Monatóireacht ar fheidhmiú: An Linenhall Arts Centre, in éineacht leis an OPT, a 

dhéanfaidh cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an 

bhirt a leagan amach sna tuairiscí míosúla. 
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Beart 13: Oideachas Staidéar féidearthachta a dhéanamh féachaint ar an 

éileamh a bheadh ann Gaelcholáiste a bhunú i gCaisleán 

an Bharraigh 

Réimsí: 8 

Critéir pleanála teanga: 4, 5, 6 

Aidhm: An aidhm atá leis an mbeart seo ná go mbreathnófaí ar na 

féidearthachtaí a bhainfeadh le Gaelcholáiste a bunú i 

gCaisleán an Bharraigh. Bheadh a leithéid ar aon dul leis 

na critéir pleanála teanga, is é sin le rá gur cheart 

céimeanna a thabhairt chun go mbeadh soláthar Gaeilge 

ar fáil ag leibhéal na meánscoile (féach: Aguisín 1). 

Eolas breise: Ba cheart coiste a chur i dtoll a chéile a bhreathnódh i 

ndiaidh an fheachtais agus a thabharfadh aghaidh ar 

chúrsaí stocaireachta agus poiblíochta. D’fhéadfadh 

muintir Chlár Chlainne Mhuiris, Chathair na Mart agus 

Bhéal an Átha buntáiste a bhaint as a leithéid chomh 

maith ó tharla Gaelscoileanna a bheith lonnaithe sna trí 

bhaile sin freisin. B’fhiú an feachtas seo a nascadh le 

Baile an Róba, chomh maith, ó tharla go n-aithnítear an 

baile sin mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Ar mhaithe le 

tuiscint a fháil ar na féidearthachtaí éagsúla i réimse an 

mheánoideachais, ba cheart don choiste dul i gcomhairle 

leis an bhForas Pátrúnachta, le Bord Oideachais agus 

Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma chomh 

maith leis an eagraíocht náisiúnta dheonach 

Gaeloideachas. 

Príomhfhreagracht: Emer Mayock; Frainc Ó Clochartaigh; an  t-Oifigeach 

Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: An Foras Pátrúnachta; Bord Oideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma; Gaeloideachas. 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 
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Foinsí maoinithe: Obair dheonach a bheadh i gceist in obair an choiste. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: dóthain tacaíochta a fháil ón bpobal. Suíomh 

feiliúnach a aimsiú don Ghaelcholáiste. 

Réiteach: feachtas feasachta agus poiblíochta. 

Monatóireacht ar éifeacht: Suirbhéanna, foirmeacha aiseolais agus luachála ó na 

tuismitheoirí chun an leibhéal spéise agus 

rannpháirtíochta a mheas. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Beidh rath na hoibre seo le cur in iúl sna tuairiscí míosúla 

a chuirfidh an  t-Oifigeach Pleanála Teanga faoi bhráid 

an Choiste Chomhairligh. 
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Beart 14: Oideachas Meitheal a bhunú de na múinteoirí meánscoile Gaeilge i 

gCaisleán an Bharraigh féachaint le clár léinn/imeachtaí 

Gaeilge a dhearadh do dhaltaí idirbhliana Chaisleán an 

Bharraigh 

Réimsí: 8 

Critéir pleanála teanga: 4, 5, 6, 8, 10, 12 

Aidhm: An aidhm a bheadh leis an mbeart seo ná go mbeadh deis 

ag na múinteoirí Gaeilge, ag leibhéal na meánscoile, 

teacht le chéile go rialta, faoi chathaoirleacht an Oifigigh 

Pleanála Teanga, ar mhaithe le cur chuige aontaithe a 

oibriú amach don chlár idirbhliana sna trí mheánscoil. 

Eolas breise: As eascairt as an meitheal seo, moltar go bhforbrófaí 

modúl ar an gclár idirbhliana, i meánscoileanna 

Chaisleán an Bharraigh, ina leagfaí béim ar chúrsaí 

mionteangacha, ar an éagsúlacht theangeolaíoch, ar 

chanúintí Gaeilge Mhaigh Eo agus ar staid Ghaeltacht 

Mhaigh Eo go háirithe. D’fhéadfadh foireann na Pleanála 

Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge lámh 

chúnta agus comhairle a thabhairt sa chás seo, dá n-

iarrfaí a leithéid. 

 

Mar chuid eile den mhodúl seo, d’fhéadfaí cuireadh a 

thabhairt d’aoichainteoirí Gaeltachta teacht isteach chun 

téamaí áirithe a phlé – gairmeacha beatha le Gaeilge, mar 

shampla. I measc na n-aoichainteoirí seo, d’fhéadfaí na 

hAmbasadóirí Teanga/Cinnirí Teanga atá ag feidhmiú in 

LPT Mhaigh Eo Thuaidh (Gaeilge Iorrais, 2018: 

141/145) agus in LPT Dhúiche Sheoigheach agus Tuar 

Mhic Éadaigh (CDS, 2018: 59) a chur san áireamh. 

D’fhéadfaí cuireadh a thabhairt don té a mbronntar 

‘Gradam an Phiarsaigh’ air/uirthi, ag Léacht Ghaeilge 

Chonradh na Gaeilge, teacht isteach chun dreas cainte a 

dhéanamh leis na daltaí. 

 

Moltar go mbeadh seisiún scileanna raidió mar chuid eile 

de chlár na hidirbhliana agus go dtabharfaí deis do 
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dhaltaí sraith clár Gaeilge a chraoladh ar CRCfm. John 

Brown, bainisteoir an stáisiúin, ar aon bhuille leis seo. 

 

Ba cheart daltaí na hidirbhliana a spreagadh chun an 

Ghaeilge a fhí isteach sna mionchomhlachtaí a chuirtear 

ar bun le linn na bliana. Ba cheart comhairle a lorg ó 

Ghnó Mhaigh Eo chuige sin. D’fhéadfaí seastán a chur in 

áirithe san aonach a eagraítear mar chuid d’Fhéile Ghnó 

Mhaigh Eo. 

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Coláiste Ghearóid Naofa; Coláiste Dháibhéid; Meanscoil 

Naomh Iosaef; John Brown (bainisteoir stáisiúin, 

CRCfm); Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo. 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: go mbeadh grúpa ionadaíoch ó na 

meánscoileanna éagsúla, i gCaisleán an Bharraigh, 

rannphárteach sa phróiseas seo. 

Réiteach: dul i bhfeidhm ar mhúinteoir Gaeilge amháin, 

ar a laghad, sna meánscoileanna éagsúla féachaint le 

rannpháirtíocht a spreagadh ar an gcaoi sin. 

Monatóireacht ar éifeacht: Tuairiscí míosúla a chuirfidh an  t-Oifigeach Pleanála 

Teanga (OPT) faoi bhráid an Choiste Chomhairligh.  

Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Tuairisc mhíosúil an Oifigigh Pleanála Teanga chomh 

maith leis an Dialann Taighde. 
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Beart 15: Oideachas Muintearas agus comhoibriú a chothú idir 

meánscoileanna Chaisleán an Bharraigh agus a 

macasamhlacha i nGaeltacht Mhaigh Eo 

Réimsí: 8 

Critéir pleanála teanga: 4, 5, 6, 8, 10 

Aidhm: Tacaíonn an beart seo le huimhir 14 thuas. Tá sé d’aidhm 

ag an mbeart seo muintearas, comhoibriú agus 

comhthuiscint a chothú idir meánscoileanna Chaisleán an 

Bharraigh agus meánscoileanna i nGaeltacht Mhaigh Eo 

atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna 

Gaeltachta. 

Eolas breise: D’fhéadfaí an beart seo a thosú leis na ranganna 

idirbhliana i dtosach ach d’fhéadfaí é a leathnú amach ina 

dhiaidh sin, dá n-éireodh go maith leis. D’fhéadfaí 

comórtais díospóireachta, amhránaíochta nó peile a eagrú 

eatarthu. Chuige sin, d’fhéadfadh daltaí Chaisleán an 

Bharraigh cuairt a thabhairt ar an nGaeltacht (go dtí Áras 

Scéalta an Atlantaigh, b’fhéidir, nuair thógfar sin ar an 

Eachléim nó d’fhéadfaí páirt a ghlacadh i gClub Uisce, 

faoi chúram Choláiste Uisce). Mar mhalairt air sin, 

d’fhéadfadh daltaí na Gaeltachta teacht chomh fada leis 

an Áras Gaeilge/Cultúrlann i gCaisleán an Bharraigh, dá 

n-éireodh leis an mbeart sin. 

Príomhfhreagracht: Coiste/Meitheal na múinteoirí meánscoile Gaeilge; an  t-

Oifigeach Pleanála Teanga. 

Páirtithe leasmhara: Meánscoil Mhuire, Béal an Mhuirthead; Coláiste Mhuire, 

Tuar Mhic Éadaigh; Coláiste Bhreandáin, Béal an 

Mhuirthead; Coláiste Chomáin, Ros Dumhach; Coláiste 

Pobail Acla, Poll Raithní; Coláiste Uisce. 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Le deimhniú - costais taistil a bheadh i gceist go 

príomha. 

Costas measta iomlán: Le deimhniú - costais taistil a bheadh i gceist go 

príomha. 

Foinsí maoinithe: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga; na scoileanna féin 



   

 

202 

 

  

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: rannpháirtíocht na scoileanna éagsúla a 

chinntiú. 

Réiteach: dul i gcomhairle leis na múinteoirí Gaeilge 

féachaint an mbeadh aon aithne phearsanta acu ar aon 

duine de na múinteoirí sna scoileanna Gaeltachta. 

D’fhéadfaí nasc a chothú idir scoileanna ar an gcaoi sin. 

Monatóireacht ar éifeacht: Tuairiscí míosúla a chuirfidh an  t-Oifigeach Pleanála 

Teanga (OPT) faoi bhráid an Choiste Chomhairligh.   

Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Tuairisc mhíosúil an Oifigigh Pleanála Teanga chomh 

maith leis an Dialann Taighde. 
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Beart 16: Oideachas Na Scoileanna a spreagadh chun cur isteach ar an Scéim 

Gaelbhratach 

Réimsí: 8 

Critéir pleanála teanga: 4, 5, 6, 8, 10 

Aidhm: Moltar go gcuirfeadh na scoileanna ar fad i gCaisleán an 

Bharraigh, arb é an Béarla an meán teagaisc iontu, 

isteach ar scéim Gaelbhratach. Is scéim í seo a riarann 

Gael Linn i gcomhar le Conradh na Gaeilge, agus atá 

maoinithe ag Foras na Gaeilge. Is éard is aidhm leis an 

scéim ná spreagadh a thabhairt do bhunscoileanna agus 

d’iar-bhunscoileanna chun labhairt na Gaeilge a chothú i 

measc a bpobal féin. An aidhm atá leis seo ná go mbeadh 

labhairt na Gaeilge mar chuid de chultúr na scoileanna 

sin. Déantar é seo ar bhealach struchtúrtha, pleanáilte 

agus spraíúil. 

Eolas breise: Ba cheart don  Oifigeach Pleanála Teanga na 

féidearthachtaí éagsúla a phlé le príomhoidí na 

scoileanna éagsúla chomh maith feidhmeannaigh Ghael 

Linn. Ar an gcaoi sin, is féidir leis na scoileanna 

spriocanna a roghnú ag brath ar na riachtanais atá acu 

féin agus ag a gcuid daltaí. 

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Feidhmeannaigh Ghael Linn: Deirdre Nic Gabhann 

(Bunscoileanna) agus Edel Ní Bhraonáin (Iar-

bhunscoileanna). 

Príomhoidí na mbunscoileanna: Catherine McHale 

(Dromainn na gCloch); Nessa Maloney (Naomh 

Aingeal); Sarah Calvey (Ag Foghlaim Le Chéile); Joe 

Carty (Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig); Seoirse Ó 

Móráin (Bréachmhaigh). 

Príomhoidí na meánscoileanna:  Shaun Burke (Coláiste 

Ghearóid Naofa); Bernadette Rowland (Coláiste 

Dháibhéid); Marie Mac Cabe (Meanscoil Naomh Iosaef). 

Saolré: 1-7 
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Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Foras na Gaeilge 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: glactar le líon teoranta scoileanna nua ar an 

scéim seo ’chuile bhliain. Fágann sin nár ghá go n-

éireodh le hiarratais na scoileanna i gCaisleán an 

Bharraigh in aon bhliain amháin. 

Réiteach: iarratas a leagan isteach cúpla bliain as a 

chéile. 

Monatóireacht ar éifeacht:  

Monatóireacht ar fheidhmiú: Tá córas measúnaithe agus monatóireachta dá gcuid féin 

ag lucht Gaelbhratach. 
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Beart 17: Oideachas Ceardlanna i nGaeilge a chur ar fáil in Ard-Mhúsaem na 

hÉireann: Saol na Tuaithe, mar chuid dá chlár bunscoile 

Réimsí: 8, 11 

Critéir pleanála teanga: 4, 5, 6, 8 

Aidhm: Cuireann an Músaem sraith ceardlann ar siúl, do dhaltaí 

bunscoile, ’chuile bhliain ina bpléitear téama éigin 

ábhartha (an Fómhar, Oíche Shamhna, an Nollaig) ar 

bhealach idirghníomhach tascbhunaithe. Is éard is aidhm 

leis an mbeart seo ná go gcuirfeadh an Músaem duine le 

Gaeilge ar fáil chun ceardlanna dá leithéid a thabhairt i 

nGaeilge. Ghabhfadh seo chun tairbhe do dhaltaí Scoil 

Raifteirí, go deimhin, chomh maith leis na bunscoileanna 

eile i gCaisleán an Bharraigh, dá gcuirfidís spéis ina 

leithéid.  

Eolas breise: Tá stráice den Bhealach Glas a nascann Scoil Raifteirí leis 

an Músaem. Dá bharr sin, is furasta don fhoireann agus do 

na daltaí dul amach chomh fada leis an Músaem. Is 

amhlaidh atá, freisin, i gcás na mbunscoileanna eile i 

gCaisleán an Bharraigh. 

 

Ó tharla go bhfuil cúraimí náisiúnta ar an Ard-Mhúsaem, 

b’fhiú an tseirbhís seo faoi na ceardlanna Gaeilge a 

phoibliú, ní hamháin i gCaisleán an Bharraigh agus in 

LPTanna Mhaigh Eo, ach sna LPTanna, sna Bailte 

Seirbíse Gaeltachta agus sna Líonraí Gaeilge i 

gConnachta chomh maith céanna. 

Príomhfhreagracht: Clodagh Doyle (Coimeádaí ar Rannán Shaol na nDaoine); 

an  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Niamh Uí Raois (Scoil Raifteirí) 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bliain 1  €50 (in aghaidh an tseisiúin) x 5: €250  

Bliain 2  €250  

Bliain 3  €250  
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Bliain 4  €250  

Bliain 5  €250  

Bliain 6  €250  

Bliain 7 €250 

 

Costas measta iomlán: €1,750 

Foinsí maoinithe: Ard-Mhúsaem na hÉireann: Saol na Tuaithe. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: duine le Gaeilge a cheapadh a thógfadh an 

cúram ar láimh. 

Réiteach: dul i gcomhairle le Togra Mhaigh Eo/Conradh 

na Gaeilge féachaint an mbeadh aon mholtaí acu. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Ard-Mhúsaem na hÉireann: Saol na Tuaithe, in éineacht 

leis an OPT, a dhéanfaidh cúram de seo. Beidh an OPT in 

ann rath an bhirt a leagan amach sna tuairiscí míosúla. 
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Beart 18: Tuismitheoirí agus 

Óige 

Seisiúin eolais do thuismitheoirí arna gcur i láthair ag 

Glór na nGael 

Réimsí: 9 

Critéir pleanála teanga: 2, 3, 7, 8, 10 

Aidhm: Le linn na seisiún seo, thabharfaí treoir do thuismitheoirí 

maidir le buntáistí an dátheangachais sa teaghlach. 

Thabharfaí eolas, chomh maith, ar na tacaíochtaí a 

chuirtear ar fáil do thuismitheoirí ar mian leo a gclann a 

thógáil le Gaeilge. 

Eolas breise: Thabharfaí spreagadh do na tuismitheoirí clárú le Glór na 

nGael ionas (1) go bhfaighidís Nuachtlitir choicísiúil na 

heagraíochta agus (2) go mbeidís ar an eolas faoi 

theaghlaigh eile Ghaeilge go háitiúil. D’fhéadfaí na 

seisiúin eolais seo a reáchtáil i Scoil Raifteirí i gcomhar 

le Togra Mhaigh Eo. 

 

Ba cheart na rannpháirtithe a spreagadh clárú le 

Tuismitheoirí na Gaeltachta ionas go bhfaighidís an 

Pacáiste Tacaíochta. Tá an Pacáiste Tacaíochta ar fáil do 

theaghlaigh, ar oileán na hÉireann, le páiste faoi bhun 5 

bliana d’aois ar mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid ag an 

mbaile. 

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga; Seán Ó Cuirrín 

(Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael i Maigh Eo agus 

Gaillimh). 

Páirtithe leasmhara: Togra Mhaigh de Chonradh na Gaeilge; Scoil Raifteirí; 

Tuismitheoirí na Gaeltachta 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach. 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 



   

 

208 

 

  

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: dlús leordhóthanach tuismitheoirí a spreagadh 

chun páirt a ghlacadh sna ceardlanna. 

Réiteach: poiblíocht a dhéanamh i measc thuismitheoirí 

Naíonra Tír na nÓg agus Scoil Raifteirí. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Seán Ó Cuirrín, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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Beart 19: Tuismitheoirí agus 

Óige 

Grúpa súgartha do pháistí réamhscoile a fheidhmiú mar 

chrann taca ag Naíonra Tír na nÓg 

Réimsí: 9 

Critéir pleanála teanga: 7 

Aidhm: Is éard is aidhm leis an ngrúpa súgartha ná go mbeadh 

deis ag na gasúir scileanna sóisialta agus teanga a 

shealbhú i suíomh nádúrtha lasmuigh de thearmann an 

teaghlaigh. Thabharfadh an t-imeacht seo deis do na 

tuismitheoirí an Ghaeilge a labhairt ina measc féin 

chomh maith céanna.  

Eolas breise: Ba cheart don Oifigeach Pleanála Teanga an beart seo a 

phoibliú agus a chur chun cinn i measc tuismitheoirí a 

bhfuil a gclann ag freastal ar Naíonra Tír na nÓg. 

Teastaíonn dlús de chúigear tuismitheoirí chun gurbh 

fhéidir an t-imeacht a chlárú le Glór na nGael. 

 

Bíonn éagsúlacht imeachtaí ar siúl mar chuid de na 

grúpaí súgartha seo. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfadh maidin 

scéalaíochta a bheith i gceist sa Leabharlann, grúpa tuistí 

agus leanaí, club leabhair, club caife agus comhrá leis na 

gasúir in éineacht (sa Linenhall Arts Centre). Is faoin 

ngrúpa féin a bheidh sé cineál an imeachta a shocrú 

eatarthu féin, i gcomhar leis an Oifigeach Pleanála 

Teanga, agus a leithéid a chlárú le Glór na nGael. 

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Áine Gielty (Naíonra Tír na nÓg); Seán Ó Cuirrín 

(Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael i Maigh Eo agus 

Gaillimh); Bernadette Greenan (Linenhall Arts Centre); 

Austin Vaughan (Leabharlann Chontae Mhaigh Eo). 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach: bheadh an grúpa á riaradh go deonach 

ag an  t-Oifigeach Pleanála Teanga. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach. 
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Má chláraítear an t-imeacht le Glór na nGael, is iadsan a 

dhéanann cúram den árachas.  

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: dlús de chúigear tuismitheoirí a mhealladh chun 

páirt rialta a ghlacadh san imeacht. 

Réiteach: go leor poiblíochta a dhéanamh ar an scéim i 

Naíonra Tír na nÓg. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Seán Ó Cuirrín, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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Beart 20: Tuismitheoirí agus 

Óige 

An scéim ‘Teanga tí i Scoilphobal’, de chuid Ghlór na 

nGael, a chur i bhfeidhm i Scoil Raifteirí 

Réimsí: 9 

Critéir pleanála teanga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Aidhm: An aidhm atá leis an scéim seo ná grúpa tuismitheoirí, in 

éineacht lena gcuid gasúr, a spreagadh chun teacht le 

chéile i gcomhair imeachtaí teaghlaigh ina mbeadh an 

Ghaeilge mar theanga chumarsáide. Is é an aidhm atá leis 

seo ná líonra Gaeilge a bhunú i measc teaghlach. 

Eolas breise: Chun cur isteach ar an scéim seo, ní mór do chúig 

theaghlach, ar a laghad, a bheith páirteach sa líonra agus 

caithfidh páiste amháin as gach teaghlach a bheith i rang 

na Naíonán Sinsir ag tús na scéime. D’fhéadfadh go 

mbeadh páistí eile an teaghlaigh i ranganna eile. 

 

Is í an scoil, Scoil Raifteirí sa chás seo, a chuireann an t-

iarratas faoi bhráid Ghlór na nGael thar ceann na 

dteaghlach. Má éiríonn leis an iarratas, bronntar €600 ar 

an scoil ar an gcoinníoll go gcuirfeadh an scoil €300 dá 

cuid féin isteach sa phota. Fágann sé sin buiséad €900 

chun imeachtaí teangabhunaithe a eagrú do na teaghlaigh. 

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga, Scoil Raifteirí 

Páirtithe leasmhara: Seán Ó Cuirrín (Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael i 

Maigh Eo agus Gaillimh) 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bliain 1  € 900 

Bliain 2  € 900 

Bliain 3  € 900 

Bliain 4  € 900 

Bliain 5  € 900 

Bliain 6  € 900 
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Bliain 7 € 900 

 

Costas measta iomlán: €6,300 

Foinsí maoinithe: Glór na nGael agus Scoil Raifteirí 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán:  dlús de chúig theaghlach a mhealladh chun páirt 

rialta a ghlacadh sa líonra. 

Réiteach: go leor poiblíochta a dhéanamh ar an scéim i 

Scoil Raifteirí. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Seán Ó Cuirrín, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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Beart 21: Tuismitheoirí agus 

Óige 

Grúpa ‘Glór Teaghlaigh’ a bhunú 

Réimsí: 9 

Critéir pleanála teanga: 6, 7, 8, 9, 10 

Aidhm: Líonra tuismitheoirí agus leanaí a bhunú neamhspleách 

ar an scoil, murab ionann agus an scéim ‘Teanga Tí i 

Scoilphobal.’ 

Eolas breise: Trí chomhoibriú le Scoil Raifteirí, ba cheart don 

Oifigeach Pleanála Teanga taighde a dhéanamh féachaint 

le grúpa tuismitheoirí, a úsáideann an Ghaeilge sa 

teaghlach, a aithint agus a chothú. Ba cheart na 

tuismitheoirí sin, in éineacht lena gcuid gasúr, a 

spreagadh chun teacht le chéile i gcomhair imeachtaí 

teaghlaigh (lasmuigh den scoil) ina mbeadh an Ghaeilge 

mar theanga chumarsáide. D’fhéadfaí an grúpa seo a 

chlárú faoi choimirce ‘Glór Teaghlaigh’. 

 

Is é an chaoi a n-oibríonn ‘Glór Teaghlaigh’ ná go n-

aontaítear clár imeachtaí chun deis shóisialta a thabhairt 

do na teaghlaigh teacht le chéile agus chun aithne a chur 

ar a chéile. I measc na n-imeachtaí a d’fhéadfaí a eagrú, 

tá: tóraíocht uibheacha le linn aimsir na Cásca, picnic 

agus spraoi ag Loch Lannagh i mí Iúil agus i mí Lúnasa, 

cóisir ghléasta na Samhna chomh maith le cóisir do 

theaghlaigh le Daidí na Nollag. Is é Glór na nGael a 

dhéanann áisitheoireacht ar an ngrúpa agus a ghlanann an 

t-árachas do na himeachtaí a reáchtáiltear. Cuireann Glór 

na nGael treoirleabhar ar fáil ina dtugtar eolas maidir le 

riaradh na ngrúpaí, cén chaoi le bainistiú a dhéanamh ar 

an iompar teanga sa ghrúpa chomh maith le cáipéis ina 

leagtar an cód iompair amach (Glór Teaghlaigh, 2018: 8-

11).   

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Seán Ó Cuirrín (Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael i 

Maigh Eo agus Gaillimh) 
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Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach: bheadh an grúpa á riaradh go deonach 

ag an Oifigeach Pleanála Teanga. 

 

Bíonn an costas ag brath ar an ngrúpa féin; cén líon 

rannpháirtithe atá i gceist? Cé na riachtanais agus na 

mianta atá acu? Ní hionann na dindiúirí ó áit go háit. 

Costas measta iomlán: Má chláraítear an t-imeacht le Glór na nGael, is iadsan a 

dhéanann cúram den árachas.  

Foinsí maoinithe: Glór na nGael 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán:  dlús leordhóthanach teaghlach a mhealladh 

chun páirt rialta a ghlacadh sa líonra. 

Réiteach: go leor poiblíochta a dhéanamh ar na 

himeachtaí i Scoil Raifteirí. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Seán Ó Cuirrín, in éineacht leis an OPT, a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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Beart 22: Tuismitheoirí agus 

Óige 

Club óige a bhunú faoi scáth Chumann na bhFiann 

Réimsí: 9 

Critéir pleanála teanga: 6, 7, 8, 9, 10 

Aidhm: Deis úsáide agus shóisialaithe Gaeilge a chur ar fáil do 

dhaoine óga, lasmuigh den chóras oideachais. ‘Tearmann 

Teanga’ a bheadh sa chlub óige: ‘ionaid aitheanta ina 

bhfuil fáilte fhollasach roimh an nGaeilge agus cúis 

shoiléir í a úsáid’ (Ní Dhúda, 2014: 41). Bheadh riail 

teanga á cur i bhfeidhm ar mhaithe leis an iompar teanga 

a bhainistiú. 

Eolas breise: Ba cheart go mbeadh trí shruth éagsúla ann: (1) daltaí 

bunscoile ó rang 4 – 6 (2) daltaí meánscoile ó bhliain 1 – 

3 agus (3) daltaí meánscoile ó bhliain 4 – 6. Moltar don  

Oifigeach Pleanála Teanga dul i gcomhairle le Traic Ó 

Braonáin, atá ina Bhainisteoir Seirbhísí le Cumann na 

bhFiann, chun na féidearthachtaí a phlé faoina bhféadfaí 

Ógchlub a bhunú i gCaisleán an Bharraigh. D’fhéadfadh 

go mbeadh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ag 

teastáil i gcás an bhirt seo. Ba cheart don Oifigeach 

Pleanála Teanga scéal na nÓgchlubanna a phoibliú sna 

bunscoileannna agus sna hiar-bhunscoileanna araon. 

Príomhfhreagracht: An  t-Oifigeach Pleanála Teanga; Togra Mhaigh Eo de 

chuid Chonradh na Gaeilge 

Páirtithe leasmhara: Traic Ó Braonáin (Bainisteoir Seirbhísí le Cumann na 

bhFiann) 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Ní furasta seo a thuar. Bheadh oibrithe deonacha ag 

teastáil chun an club féin a riaradh. Cuireann Cumann na 

bhFiann oiliúint ar na feighlithe sin a cheaptar chun 

breathnú i ndiaidh an chlub. Má chláraítear an club le 

Cumann na bhFiann, déanann siadsan cúram den árachas. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 
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Dúshláin & réitigh: Dúshlán: (1) ionad feiliúnach a aimsiú ina bhféadfaí na 

hÓgchlubanna a reáchtáil. (2) Dúshlán eile is ea a 

chinntiú go mbeadh foireann oilte ar fáil chun 

féitheoireacht a dhéanamh. 

Réiteach: (1) dul i gcomhairle leis na meánscoileanna 

féachaint an gcuirfí halla ar fáil ar chostas réasúnta. (2) 

dul chun cainte le múinteoirí Gaeilge, múinteoirí Scoil 

Raifteirí, foireann teagaisc Thogra Mhaigh Eo féachaint 

le painéal daoine a chur le chéile. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad feighlithe an chlub mar aon leis an OPT a bheas ag 

breathnú i ndiaidh na monatóireachta. Beidh an OPT in 

ann rath an bhirt a leagan amach sna tuairiscí míosúla a 

chuirfear faoi bhráid an Choiste Chomhairligh. 
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Beart 23: Tuismitheoirí agus 

Óige 

Club eachtraí uisce lán-Ghaeilge a reáchtáil ar Loch 

Lannagh/i gColáiste Uisce 

Réimsí: 7, 9 

Critéir pleanála teanga: 8, 9, 10 

Aidhm: Deis a thabhairt do dhaoine óga an Ghaeilge a labhairt, 

lasmuigh den chóras oideachais, trí mheán an spóirt i 

gcomhthéacs neamhfhoirmeálta réchúiseach.  

Eolas breise: Tá nasc idir an beart seo agus beart 22, is é sin go 

mbunófaí Club Óige faoi scáth Chumann na bhFiann. Tá 

sé d’aidhm ag an mbeart tacaithe seo go dtabharfaí deis 

do na rannpháirtithe, in Ógchlub Chumann na bhFiann, 

páirt a ghlacadh in imeachtaí agus in eachtraí uisce, trí 

mheán na Gaeilge. I measc na n-eachtraí uisce a bheadh i 

gceist, tá: seaschéaslóireacht, canúáil, treodóireacht, 

seoltóireacht, gaothshurfáil. Tá an méid seo bunaithe ar 

thionscnamh a chuireann Gaeilge Iorrais chun cinn i 

gcomhar le Coláiste Uisce.  

Ba cheart don Oifigeach Pleanála Teanga teagmháil a 

dhéanamh le Mayo Adventure Experience nó le Coláiste 

Uisce chun na seisiúin seo a eagrú. 

Príomhfhreagracht:  An t-Oifigeach Pleanála Teanga. 

Páirtithe leasmhara: Cumann na bhFiann; Coláiste Uisce; Mayo Adventure 

Experience 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Tá an meastachán seo bunaithe ar na táillí a luaitear ar 

shuíomh Choláiste Uisce: €46 in aghaidh an duine ar 

thuras lae. Íosmhéid 25 duine ag teastáil sa ghrúpa.  

€1,150 in aghaidh an turais a bheadh i gceist. 

Costas measta iomlán: €1,150 X 7 = €8,050 

Foinsí maoinithe: An t-Oifigeach Pleanála Teanga/An Baile Seirbhíse 

Gaeltachta 
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Dúshláin & réitigh: Dúshlán: duine atá inniúil ar an nGaeilge a fháil chun 

cúram a dhéanamh de na seisiúin. 

Réiteach: dul i gcomhairle leo siúd a bhfuil baint acu leis 

an oideachas allamuigh in ITGM. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. Aiseolas a bhailiú ó na rannpháirtithe. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Beidh an OPT in ann rath an bhirt a leagan amach sna 

tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an Choiste 

Chomhairligh. 
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Beart 24: Tuismitheoirí agus 

Óige 

Sruth Gaeilge a bhunú laistigh den ionad TechSpace i 

gCaisleán an Bharraigh 

Réimsí: 9 

Critéir pleanála teanga: 6, 7, 8, 9, 10 

Aidhm: Is éard is aidhm le Techspace ná go gcothófaí mianach 

cruthaitheach an duine óig trí bhíthin na teicneolaíochta 

agus go ndéanfaí sin trí mheán na Gaeilge. Úsáidtear an 

teicneolaíocht mar fheithicil chun scileanna agus spéis an 

duine óig a chothú sna hábhair STEM (Eolaíocht, 

Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic). Chuige 

sin, is féidir leis na daoine óga, a ghlacann páirt sa chlár, 

an mianach cruthaitheachta atá iontu a chur in iúl trí 

scannáin a dhéanamh, tríd an ríomhbheochan a 

chleachtadh chomh maith leis an ngrianghrafadóireacht 

gan trácht ar an dearadh grafach. ‘Tearmann Teanga’ a 

bheadh sa chlár Techspace: ‘ionaid aitheanta ina bhfuil 

fáilte fhollasach roimh an nGaeilge agus cúis shoiléir í a 

úsáid’ (Ní Dhúda, 2014: 41). 

Eolas breise: Is clár é seo do dhaoine óga atá idir 8 – 18 bliain d’aois. 

Is féidir le daoine/grúpaí éagsúla sa phobal – múinteoirí, 

oibrithe don óige agus oibrithe deonacha – earraíocht a 

bhaint as an ionad TechSpace chun cruthaitheacht a 

spreagadh i ndaoine óga tríd an aigne fhiosrach a chothú 

agus a mhúscailt iontu.  

 

Ba cheart don Oifigeach Pleanála Teanga agus do Thogra 

Mhaigh Eo comhoibriú le Foróige agus le TechSpace 

féachaint an bhféadfaí sruth Gaeilge den chlár a 

fheidhmiú i gCaisleán an Bharraigh. Bunaithe ar an eolas 

a chuirtear ar fáil ar shuíomh idirlín TechSpace, cuirtear 

an tseirbhís seo ar fáil i gCaisleán an Bharraigh cheana 

féin i gclubtheach Castlebar Celtic.  

Príomhfhreagracht: Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge; 

Foróige 

Páirtithe leasmhara: Jules Ní Chonchobhair (Oifigeach Oideachais STEM) 

agus Seamus Ó Fátharta (Comhordaitheoir Clár 
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TechSpace) (Camara Education Ireland); Youth Work 

Ireland 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bheadh an sruth Gaeilge á bhunú laistigh de struchtúr 

reatha Foróige i gCaisleán an Bharraigh. 

Costas measta iomlán: Cuirtear deontas aon uaire €2,700 ar fáil chun tús a chur 

leis an tionscnamh. 

Foinsí maoinithe: an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: D’fhéadfadh go mbeadh grinnfhiosrúchán an 

Gharda Síochána ag teastáil i gcás an bhirt seo. 

Réiteach: Múinteoirí agus oibrithe don aos óg, a mbeadh 

grinnfhiosrúchán déanta ina dtaobh cheana féin, a 

spreagadh chun an t-ionad Techspace a úsáid in éineacht 

leis na grúpaí a thagann faoina gcúram.  

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. Úsáidfear foirmeacha aiseolais agus 

luachála chun tuairimí na rannpháirtithe a fháil agus chun 

athruithe chun feabhais a mholadh dá réir sin. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad baill foirne Foróige mar aon leis an OPT a bheas 

ag breathnú i ndiaidh na monatóireachta. Beidh an OPT 

in ann rath an bhirt a leagan amach sna tuairiscí míosúla 

a chuirfear faoi bhráid an Choiste Chomhairligh. 
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Beart 25: Tuismitheoirí agus 

Óige 

Clubanna Spraoi i nGaeilge a reáchtáil sna bunscoileanna 

i gCaisleán an Bharraigh arb é an Béarla an meán teagaisc 

iontu 

Réimsí: 7, 9 

Critéir pleanála teanga: 4, 5, 6, 7, 8 

Aidhm: Is éard atá i gceist le Club Spraoi ná grúpa páistí ón scoil 

a thabhairt le chéile, ar feadh uair an chloig, tar éis am na 

scoile. Eagraítear imeachtaí spraíúla trí mheán na Gaeilge 

lena linn sin. An aidhm atá leis seo ná na daltaí a 

spreagadh chun Gaeilge a labhairt. ‘Tearmann Teanga’ a 

bheadh sa chlub spraoi: ‘ionaid aitheanta ina bhfuil fáilte 

fhollasach roimh an nGaeilge agus cúis shoiléir í a úsáid’ 

(Ní Dhúda, 2014: 41). Is é Togra Mhaigh Eo de chuid 

Chonradh na Gaeilge a dhéanann riaradh ar an scéim seo 

faoi láthair. 

Eolas breise: Faoi láthair, reáchtáiltear an Club uair sa tseachtain ar 

feadh 6 seachtaine agus bíonn deichniúr paistí, ar a 

laghad, páirteach ann. Bronntar an maoiniú €300 ar an 

tuiscint go gcuirfí an club i gcrích taobh istigh d’achar 3 

mhí. Is é an chaoi a n-oibríonn an scéim ná go n-íoctar an 

deontas leis an scoil agus go n-úsáidtear an t-airgead sin 

chun imeachtaí éagsúla a reáchtáil le linn thréimhse na 

scéime. Bíonn ar an scoil na múinteoirí nó na feitheoirí a 

íoc. 

 

Ba cheart do Thogra Mhaigh Eo féachaint chuige go 

mbeadh na bunscoileanna uile i gCaisleán an Bharraigh 

páirteach sa scéim seo. Chuige sin, ba cheart don Togra 

achainí a dhéanamh ar Fhoras na Gaeilge féachaint an 

bhféadfaí an maoiniú a chuirtear ar fáil don scéim a ardú. 

D'fhágfadh sin go bhféadfaí na clubanna a reáchtáil ar 

feadh tréimhse 10 seachtaine. 

Príomhfhreagracht: Togra Mhaigh Eo de chuid Chonradh na Gaeilge; Foras 

na Gaeilge. 

Páirtithe leasmhara: Príomhoidí na mbunscoileanna: Catherine McHale 

(Dromainn na gCloch); Nessa Maloney (Naomh Aingeal); 
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Sarah Calvey (Ag Foghlaim Le Chéile); Joe Carty (Scoil 

Náisiúnta Naomh Pádraig ); Seoirse Ó Móráin 

(Bréachmhaigh). 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bliain 1  €500 x 5 scoil = €2,500  

Bliain 2  €2,500 

Bliain 3  €2,500 

Bliain 4  €2,500 

Bliain 5  €2,500 

Bliain 6  €2,500 

Bliain 7 €2,500 

 

Costas measta iomlán: €17,500 

Foinsí maoinithe: Foras na Gaeilge agus Togra Mhaigh Eo de chuid 

Chonradh na Gaeilge 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: baill foirne, a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu, a 

aithint agus a bheadh sásta feitheoireacht a dhéanamh tar 

éis am na scoile. 

Réiteach: meitheal a cheapadh ionas nach dtitfeadh an 

cúram ar aon duine amháin ’chuile sheachtain. 

Monatóireacht ar éifeacht: Dialann Taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar 

spriocanna agus chun cuntas a choinneáil ar dhul chun 

cinn an bhirt. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Bunaithe ar an tinreamh agus ar an spéis a léirítear sna 

clubanna, déanfaidh Togra Mhaigh Eo measúnú ar 

fheabhas an bhirt seo, in éineacht leis an OPT. 
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Beart 26: An Ghaeilge in 

earnáil an Ghnó 

Feachtas feasachta agus poiblíochta a chur ar bun a 

bheadh dírithe ar an lucht gnó i gCaisleán an Bharraigh, 

le béim ar an stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta 

Réimsí: 10  

Critéir pleanála teanga: 3, 11, 15 

Aidhm: An aidhm atá leis an mbeart seo ná go gcuirfí na 

buntáistí/na deiseanna a bhaineann leis an stádas mar 

Bhaile Seirbhíse Gaeltachta i láthair lucht an ghnó, i 

gCaisleán an Bharraigh, trí bhíthin shraith seisiún eolais. 

Eolas breise: Ba cheart go mbeadh branda/suaitheantas an Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta/Ghnó Mhaigh Eo i lár an aonaigh 

san iarracht seo. Mar chuid den fheachtas seo, 

d’fhéadfadh Gnó Mhaigh Eo seisiúin eolais a reáchtáil 

ina bpléitear na deiseanna maoinithe a chuirtear ar fáil, 

amhail An Scéim Tacaíochta Gnó.  

Le linn na seisiún eolais seo, atá dírithe go sonrach ar an 

mBaile Seirbhíse Gaeltachta, ba cheart do Ghnó Mhaigh 

Eo poiblíocht a dhéanamh ar na seirbhísí a chuirtear ar 

fáil cheana féin: an tseirbhís aistriúcháin; na Gradaim 

Ghnó; ‘Déanta i Maigh Eo’; Ranganna Gaeilge don lucht 

gnó; an gréasán don lucht gnó agus mar sin de. 

Príomhfhreagracht: Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo 

Páirtithe leasmhara: Gnólachtaí Chaisleán an Bharraigh 

Saolré: Bliain 1 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach óir is iad acmhainní foirne Ghnó 

Mhaigh Eo a bheadh i gceist. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Gnó Mhaigh Eo 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: rannpháirtíocht agus spéis na ngnólachtaí a 

mhúscailt. 

Réiteach: go leor tacaíochta/comhairle a chur ar fáil do 

na gnólachtaí sin ar mian leo a bheith rannpháirteach. 
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Monatóireacht ar éifeacht: Rannpháirtíocht sna seisiúin; an tinreamh ag na seisiúin; 

foirmeacha aiseolais agus luachála. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh ar Ghnó Mhaigh Eo an dul chun 

cinn a chur in iúl don Choiste Comhairleach. 
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Beart 27: An Ghaeilge in 

earnáil an Ghnó 

Comharthaíocht agus greamáin Ghaeilge nuachóirithe a 

chur ar fáil don lucht gnó ar a mbeadh branda/suaitheantas 

an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus Ghnó Mhaigh Eo 

greannta (leithéidí ‘ar oscailt/dúnta’, cosúil leis na cinn a 

bhíodh ag Gnó Mhaigh Eo cheana) 

Réimsí: 10 

Critéir pleanála teanga: 3, 11, 15 

Aidhm: An aidhm atá leis seo ná leanúnachas brandála a bhaint 

amach i measc ghnólachtaí Chaisleán an Bharraigh sa 

chaoi is go mbeadh suaitheantais an Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta/Ghnó Mhaigh Eo in úsáid go forleathan. Is é 

an toradh a bheadh air seo ná (1) feasacht an phobail a 

mhúscailt i dtaobh an stádais mar Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta agus (2) go n-aithneofaí go héasca cé na 

gnólachtaí a chomhoibríonn le Gnó Mhaigh Eo, i 

gCaisleán an Bharraigh, agus a thacaíonn, dá réir sin, leis 

an mBaile Seirbhíse Gaeltachta. 

Eolas breise: Tá nod an tsuaitheantais/na comharthaíochta thar a bheith 

tábhachtach chun dul i bhfeidhm ar iompar teanga daoine 

eile. Ar an gcaoi sin, baineann tábhacht leis an 

leanúnachas brandála/stíle i measc ghnólachtaí Chaisleán 

an Bharraigh. 

Príomhfhreagracht: Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo; an t-Oifigeach 

Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: An t-aos gnó i gCaisleán an Bharraigh. 

Saolré: Bliain 1 agus Bliain 4 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Bliain 1  €283 

Bliain 2  €  

Bliain 3  €  

Bliain 4  €300 

Bliain 5  €  

Bliain 6  €  
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Bliain 7 € 

 

Costas measta iomlán: Priontáil ábhair agus greamán a bheadh i gceist go 

príomha. Tá an meastachán seo bunaithe ar phriontáil 100 

greamán fuinneoige agus go ndéanfaí a leithéid i mbliain 

1 agus 4 faoi seach. 

Iomlán: €583 

Foinsí maoinithe: An Baile Seirbhíse Gaeltachta 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: rannpháirtíocht na ngnólachtaí a chinntiú agus 

go mbeadh dlús sásúil gnólachtaí páirteach. 

Réiteach: buntáistí an stádais mar Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta a chur ar a súile don lucht gnó. 

Monatóireacht ar éifeacht: Rannpháirtíocht sa tionscnamh; aiseolas ó na gnólachtaí a 

ghlacann páirt sa tionscnamh. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh ar Ghnó Mhaigh Eo an dul chun cinn 

a chur in iúl don Choiste Comhairleach. 
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Beart 28: An Ghaeilge in 

earnáil an Ghnó 

An scéim ‘Oscail an doras’ a chur ar siúl i roinnt 

gnólachtaí i gCaisleán an Bharraigh 

Réimsí: 10 

Critéir pleanála teanga: 3, 9, 11, 15 

Aidhm: Is bealach é seo chun deis shoiléir úsáide Gaeilge a chur 

ar fáil don chustaiméir agus chun é/í a spreagadh chun an 

deis sin a thapú. Maidir le húsáid na Gaeilge, cuirfear an 

deis/an rogha sin in iúl don chustaiméir trí bhíthin 

comharthaíochta, suaitheantais agus greamán. 

Eolas breise: Is éard a bheadh i gceist ná go mbeadh suaitheantas á 

chaitheamh ag na baill foirne atá inniúil ar an nGaeilge 

agus atá toilteanach seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil. 

Chuige seo, beidh ar Ghnó Mhaigh Eo, i gcomhar leis na 

gnólachtaí féin, taighde a dhéanamh ar an líon cainteoirí 

Gaeilge atá ar fáil. Mar chrann taca ag an méid seo, beidh 

ranganna Gaeilge don lucht gnó á gcur ar fáil ag Gnó 

Mhaigh Eo le linn 2021, i gcomhar le Bord Oideachais 

agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Tá scéim cosúil le hOscail an doras luaite i bplean 

teanga Mhaigh Eo Thuaidh (Gaeilge Iorrais, 2018). 

‘Labhair Gaeilge Liom’ a thugtar ar an bhfeachtas úd ina 

ndírítear ar an mbeannacht mar uirlis chun comhrá 

Gaeilge a thosú agus a bhainistiú. Sa chás seo, úsáideann 

foireann an ghnólachta beannachtaí Gaeilge leis na 

custaiméirí ar theacht isteach dóibh go dtí an siopa. 

Moltar an cur chuige réamhghníomhach seo (le nod an 

tsuaitheantais) ionas nach mbeifear ag fanacht ar an 

duine eile chun Gaeilge a labhairt nó chun comhrá 

Gaeilge a thosú (Gaeilge Iorrais, 2018: 35). Tugann 

Smith-Christmas ‘lorg an cheannaire a leanúint’ (follow-

the-leader) ar an gcur chuige seo chun iompar teanga 

daoine eile a bhainistiú (Smith-Christmas, 2018: 113). 

Príomhfhreagracht: Gnó Mhaigh Eo; Conradh na Gaeilge; an t-Oifigeach 

Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Gnólachtaí Chaisleán an Bharraigh atá cláraithe le Gnó 

Mhaigh Eo. 
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Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

€4,000 costas aon uaire ar ábhar clóite, greamaitheoirí. 

Costas measta iomlán: €4,000 

Foinsí maoinithe: An Baile Seirbhíse Gaeltachta 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: dóthain daoine atá inniúil ar an nGaeilge a 

aithint agus an mhuinín a chothú iontu an Ghaeilge a 

úsáid i réimse na hoibre. 

Réiteach: beidh ranganna Gaeilge don aos gnó á gcur ar 

fáil ag Gnó Mhaigh Eo le linn 2021. 

Monatóireacht ar éifeacht: Rannpháirtíocht sa scéim; aiseolas ó na gnólachtaí a 

ghlacann páirt sa scéim; aiseolas a bhailiú ó na 

custaiméirí. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo a dhéanfaidh 

cúram de seo. Beidh ar Ghnó Mhaigh Eo an dul chun 

cinn a chur in iúl don Choiste Comhairleach. 
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Beart 29: An Ghaeilge in 

earnáil an Ghnó 

Suíomh idirlín Ghnó Mhaigh Eo a fhorbairt agus a chur 

in oiriúint i bhfianaise cúraimí a bheith air mar 

cheanneagraíocht sa phróiseas pleanála teanga 

Réimsí: 10 

Critéir pleanála teanga: 3, 11 

Aidhm: An aidhm atá leis seo ná go mbeadh an pobal in ann 

teacht ar eolas go héasca faoin ról atá ag Gnó Mhaigh Eo 

chomh fada agus a bhaineann leis an bpróiseas pleanála 

teanga a riaradh. 

Eolas breise: Ba cheart go mbeadh rannóg shonrach ar an suíomh ina 

bpléitear an phleanáil teanga agus ról na 

ceanneagraíochta chuige sin (féach a leithéid ag Líonra 

Ceanainn: https://www.lionralc.ie/pleanail-teanga-

language-planning).  

 

Ba cheart go gcuirfí Eolaire Gnó i dtoll a chéile do 

Chaisleán an Bharraigh (Plean Teanga Leitir Ceanainn, 

2020: 89-90). Acmhainn a bheadh ann ina gcuirtear eolas 

ar fáil faoi na gnólachtaí a chuireann comharthaíocht 

Ghaeilge ar fáil, chomh maith leo siúd a chuireann 

seirbhís Ghaeilge ar fáil. D’fhéadfaí seo a fhoilsiú ar 

shuíomh idirlín Ghnó Mhaigh Eo. D’fhéadfaí an t-eolas 

seo a chur ar fáil ar Aip/Suíomh idirlín an Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta chomh maith (Beart 5). 

Príomhfhreagracht: Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo 

Páirtithe leasmhara: Na gnólachtaí éagsúla a luafar san Eolaire. 

Saolré: 1-7: beidh an tEolaire á choinneáil cothrom le dáta ar 

bonn leanúnach. 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Le deimhniú 

Costas measta iomlán: Le deimhniú 

Foinsí maoinithe: Le deimhniú 

https://www.lionralc.ie/pleanail-teanga-language-planning
https://www.lionralc.ie/pleanail-teanga-language-planning
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Dúshláin & réitigh: Dúshlán: costas an-ard a bheith ag baint le dearadh/le 

forbairt/le cothabháil an tsuímh idirlín. 

Réiteach: go ndéanfadh an Baile Seirbhíse Gaeltachta 

iarratas ar Scéim Tacaíochta Gnó (Caipiteal) de chuid na 

Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 

Spóirt agus Meán. 

Monatóireacht ar éifeacht:  

Monatóireacht ar fheidhmiú: Déanfaidh Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh Eo 

monatóireacht ar an obair seo. Beidh ar Ghnó Mhaigh Eo 

an dul chun cinn a chur in iúl don Choiste Comhairleach. 
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Beart 30: An Saol Poiblí Comharthaíocht Ghaeilge a bheith ar crochadh ag na 

bealaí isteach go dtí Caisleán an Bharraigh 

Réimsí: 11 

Critéir pleanála teanga: 14 

Aidhm: An aidhm atá leis seo ná a fhógairt do dhaoine/do 

chuairteoirí gur Baile Seirbhíse Gaeltachta é Caisleán an 

Bharraigh agus go gcuirtear fáilte roimh úsáid na Gaeilge 

ar an mbaile. Chuirfeadh seo le feiceálacht na Gaeilge 

san fhearann poiblí.  

Eolas breise: ‘Fáilte go Caisleán an Bharraigh – Baile Seirbhíse 

Gaeltachta’ nó a leithéid sin a d’fhéadfadh a bheith i 

gceist. D’fhéadfaí mana éigin a chur leis na comharthaí 

seo; ‘Gaeilge agus fáilte,’ ‘úsáid í agus mairfidh sí’ 

(féach Gaeilge Iorrais) nó ‘fáilte roimh chainteoirí 

Gaeilge.’ 

Chomh maith leis sin, d’fhéadfaí comharthaíocht a chur 

suas ag fágáil slán ag daoine: ‘Beannacht Dé leat’ mar 

shampla. Tá a leithéid seo déanta i mBall Álainn 

lasmuigh de Chaisleán an Bharraigh. 

Príomhfhreagracht: Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh (Comhairle 

Contae Mhaigh Eo); an t-Oifigeach Pleanála Teanga. 

Páirtithe leasmhara: Marian Uí Mháille (Oifigeach Forbartha Gaeilge le 

Comhairle Contae Mhaigh Eo). 

Saolré: Bliain 1 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Le deimhniú 

Costas measta iomlán: Le deimhniú 

Foinsí maoinithe: Le deimhniú/Iarratas ar mhaoiniú a chur faoi bhráid 

Chomhairle Contae Mhaigh Eo. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: cruinneas teanga a chinntiú ar an 

gcomharthaíocht. 
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Réiteach: dul i gcomhairle le hOifig na Gaeilge i 

gComhairle Contae Mhaigh Eo. 

Monatóireacht ar éifeacht:  

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad an OPT, Marian Uí Mháille agus Ceantar 

Bardasach Chaisleán an Bharraigh a bhreathnóidh i 

ndiaidh na monatóireachta sa chás seo. Beidh an OPT in 

ann rath/dul chun cinn an bhirt a leagan amach sna 

tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an Choiste 

Chomhairligh. 
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Beart 31: An Saol Poiblí Coiste Logainmneacha a bhunú faoi choimirce 

Chomhairle Contae Mhaigh Eo 

Réimsí: 11 

Critéir pleanála teanga: 14 

Aidhm: An aidhm a bheadh leis seo ná go mbreathnódh an 

Chomhairle Contae i ndiaidh logainmneacha feiliúnacha 

a bhaisteadh ar eastáit nua thithíochta i gCaisleán an 

Bharraigh; chuirfí seo i gcrích i gcomhar leis na 

forbróirí/tógálaithe. Tá an beart seo ar aon bhuille le 

haidhm a leagtar amach i bPlean Oidhreachta Chontae 

Mhaigh Eo; is é sin go ndéanfaí an Ghaeilge a chur chun 

cinn ar chomharthaí na mbailte fearainn agus ar 

ainmneacha fhorbairtí nua (Comhairle Contae Mhaigh 

Eo, 2006: 8). Chuirfeadh seo le feiceálacht na Gaeilge 

san fhearann poiblí. 

Eolas breise: D’fhéadfadh ionadaithe poiblí, ionadaithe ó choistí 

pobail áitiúla (Conradh na Gaeilge) a bheith ina mbaill 

den Choiste Logainmneacha chomh maith le hOifigeach 

Oidhreachta na Comhairle Contae agus pleanálaithe leis 

an gComhairle (féach Gaillimh le Gaeilge: 

https://gleg.ie/an-coiste-logainmneacha/).  

Príomhfhreagracht: An t-Oifigeach Oidhreachta (Comhairle Contae Mhaigh 

Eo); Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh; an t-

Oifigeach Pleanála Teanga. 

Páirtithe leasmhara: Marian Uí Mháille (Oifigeach Forbartha Gaeilge le 

Comhairle Contae Mhaigh Eo) 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach. 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: daoine a cheapadh a mbeadh an saineolas cuí 

acu i réimse na logainmníochta. 

https://gleg.ie/an-coiste-logainmneacha/


   

 

234 

 

  

Réiteach: saineolas agus comhairle a lorg ó Chomhar 

Dún Chaocháin Teo, Ceathrú Thaidhg. 

Monatóireacht ar éifeacht:  

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad an OPT agus an Comhordaitheoir Oidhreachta a 

bhreathnóidh i ndiaidh na monatóireachta sa chás seo. 

Beidh an OPT in ann rath/dul chun cinn an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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Beart 32: An Saol Poiblí Uair na Scéalaíochta do ghasúir a chur ar siúl ar bhonn 

níos rialta, sa Leabharlann i gCaisleán an Bharraigh 

Réimsí: 8, 9, 11 

Critéir pleanála teanga: 6, 7, 8, 9, 14 

Aidhm: Deis rialta a chur ar fáil do pháistí réamhscoile, agus do 

pháistí óga bunscoile, chun scileanna éisteachta/tuisceana 

Gaeilge a chleachtadh ar bhealach 

idirghníomhach/spraíúil. 

Eolas breise: Le linn na seisiún seo, leagtar béim ar an saibhriú teanga 

trí bhíthin scéalaíochta, drámaíochta, fonnadóireachta 

agus ealaíne. 

 

D’fhéadfaí na seisiúin seo a phoibliú i Naíonra Tír na 

nÓg, i Scoil Raifteirí, i Nuachtlitir Ghlór na nGael. Ní 

mór an scéal a scaipeadh ar na bunscoileanna eile i 

gCaisleán an Bharraigh chomh maith. 

 

D’fhéadfaí an t-imeacht seo a chlárú le Glór na nGael 

mar ghrúpa súgartha (féach: Beart 19). 

Príomhfhreagracht: Austin Vaughan (Leabharlannaí an Chontae); Marian Uí 

Mháille (Oifigeach Forbartha Gaeilge le Comhairle 

Contae Mhaigh Eo); an t-Oifigeach Pleanála Teanga.  

Páirtithe leasmhara: Seán Ó Cuirrín (Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael i 

Maigh Eo agus Gaillimh); Niamh Uí Raois (Scoil 

Raifteirí); Áine Gielty (Naíonra Tír na nÓg); Catherine 

McHale (Dromainn na gCloch); Nessa Maloney (Naomh 

Aingeal); Sarah Calvey (Ag Foghlaim Le Chéile); Joe 

Carty (Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig); Seoirse Ó 

Móráin (Bréachmhaigh). 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach óir is ball foirne de chuid na 

Leabharlainne a thógfaidh an cúram seo ar láimh. 
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Costas measta iomlán: Costas-neodrach óir is ball foirne de chuid na 

Leabharlainne a thógfaidh an cúram seo ar láimh. 

Foinsí maoinithe: Leabharlann Chontae Mhaigh Eo. 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: duine le Gaeilge a cheapadh chun an cúram seo 

a thógáil ar láimh. 

Réiteach: dul i gcomhairle le Scoil Raifteirí agus le 

Marian Uí Mháille ón gComhairle Contae. 

Monatóireacht ar éifeacht: Tinreamh agus rannpháirtíocht ag na seisiúin; aiseolas ó 

na tuismitheoirí/múinteoirí a bheadh i láthair. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad an OPT, Austin Vaughan agus Marian Uí Mháille a 

bhreathnóidh i ndiaidh na monatóireachta sa chás seo. 

Beidh an OPT in ann rath/dul chun cinn an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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Beart 33: An Saol Poiblí Feachtas feasachta faoi na seirbhísí leanaí a 

chuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar 

fáil 

Réimsí: 9, 11 

Critéir pleanála teanga: 3, 7, 14 

Aidhm: Feachtas feasachta a reáchtáil ina ndéanfar 

poiblíocht ar na seirbhísí uile a chuireann 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar fáil do 

theaghlaigh.  

Eolas breise: (1) Ceardlanna réamhbhreithe i nGaeilge a 

reáchtáil.  

(2) Pacáiste máithreachais a bheith ar fáil i 

nGaeilge, áit ar cheart buntáistí an 

dátheangachais a chur ar a súile do 

thuismitheoirí. (Bróisiúr dá leithéid ag Glór 

na nGael cheana féin).  

(3) Ba cheart eolas riachtanach faoi shnáthaidí, 

agus a leithéid sin, a chur ar fáil sa phacáiste 

máithreachais freisin. 

(4) Eolas a sholáthar faoi na seirbhísí teiripe 

urlabhra a chuirtear ar fáil i nGaeilge chomh 

maith leis na seirbhísí leighis a chuireann 

dochtúirí, altraí, fiaclóirí ar fáil. 

Príomhfhreagracht: Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; an t-Oifigeach 

Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Tuismitheoirí na Gaeltachta, Glór na nGael 

Saolré: Bliain 1-7 

Costas measta in aghaidh na bliana: Buiséad aistriúcháin Fheidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte 

Costas measta iomlán: Buiséad aistriúcháin Fheidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte 

https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2019/04/Broisi%C3%BAir-Ar-smaoinigh-t%C3%BA.pdf
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Foinsí maoinithe: Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Dúshláin féideartha & réitigh: Dúshlán: Pacáiste/bileog tharraingteach a réiteach. 

Seachadadh éifeachtach na mbileog agus na 

bpacáistí ar mhaithe le haird an phobail a mhúscailt. 

Réiteach: Dearthóir proifisiúnta agus comhairle 

mhargaíochta a lorg. 

Monatóireacht ar éifeacht: Na bileoga / an pacáiste a bheith cruthaithe agus ar 

fáil go héasca. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Tuairiscí rialta chuig Ceannasaí Seirbhísí Gaeilge 

FSS agus chuig an t-Oifigeach Pleanála Teanga 
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Beart 34: An Saol Poiblí Aoichainteoirí ó earnáil na Gaeilge a mhealladh chun 

ceardlanna/aoichainteanna a thabhairt, ar Champas 

Mhaigh Eo, mar chuid den chéim BA sa Chúram agus 

san Oideachas Luath-óige in ITGM 

Réimsí: 8, 9, 11 

Critéir pleanála teanga: 3, 4, 7 

Aidhm: An aidhm atá leis an mbeart seo ná go bhfaigheadh na 

mic léinn spléachadh, trí bhíthin aoichainteanna, ar an 

oideachas luath-óige i gcomhthéacs an tumoideachais 

lán-Ghaeilge, i naíonra nó i naíscoil mar shampla. 

D'fhéadfaí na ceardlanna/na haoichainteanna seo a 

sheachadadh go cianda, dá mba ghá sin. 

Eolas breise: Bheadh tábhacht ag baint leis an mbeart seo lena chinntiú 

go mbeadh foireann oilte ar fáil do Naíonra Tír na nÓg i 

gCaisleán an Bharraigh gan trácht ar na naíonraí eile i 

Maigh Eo agus i gConnachta trí chéile.  

D’fhéadfaí cuirí a thabhairt d’ionadaithe ó na 

heagraíochtaí Gaeloideachas, Comhar Naíonraí na 

Gaeltachta, Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Glór na 

nGael chun sraith ceardlann a dhéanamh leis na mic léinn 

ina bpléifí an t-oideachas luath-óige i gcás mionteanga. 

D’fhéadfaí na ceardlanna seo a eagrú ag pointí éagsúla le 

linn achair trí bliana na céime. 

Príomhfhreagracht: An t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Joanne Doherty (Léachtóir Cúnta sa Chúram agus san 

Oideachas Luath-óige in ITGM); Gaeloideachas; Comhar 

Naíonraí na Gaeltachta; Tuismitheoirí na Gaeltachta agus 

Glór na nGael 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach: ní íoctar aon táille le hionadaithe ón 

earnáil stáit a thugann caint nó a dhéanann cur i láthair 

ina leithéid seo de chás. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach: ní íoctar aon táille le hionadaithe ón 

earnáil stáit a thugann caint nó a dhéanann cur i láthair 

ina leithéid seo de chás. 
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Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: Tá sé mar pholasaí ag ITGM go ndéanfaí na 

haoichainteoirí a cheadú 6 seachtaine roimh ré. Chuige 

sin, déanann an Garda Síochána, i gcomhar le ITGM, 

grinnfhiosrúchán ar na haoichainteoirí a bheadh i gceist. 

Réiteach: ní mór teagmháil a dhéanamh le ITGM roimh 

thús gach seimeastair chun an clár aoichainteoirí a 

cheadú agus chun tús a chur leis an ngrinnfhiosrúchán. 

Más ag plé leis an óige a bhíonn na haoichainteoirí go 

hiondúil, ’chuile sheans go bhfuil grinnfhiosrúchán 

déanta orthu cheana féin. 

Monatóireacht ar éifeacht: Tinreamh agus rannpháirtíocht na mac léinn ag na 

seisiúin Ghaeilge; aiseolas ó na mic léinn a bheadh i 

láthair. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad an OPT agus Joanne Doherty (ITGM) a 

bhreathnóidh i ndiaidh na monatóireachta sa chás seo. 

Beidh an OPT in ann rath/dul chun cinn an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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Beart 35: An Saol Poiblí Feachtas feasachta Gaeilge agus ranganna Gaeilge do 

phobail inimirceacha agus do ghrúpaí eile sa phobal 

Réimsí: 7, 8, 9, 11 

Critéir pleanála teanga: 10, 11, 12 

Aidhm: Tá dhá aidhm leis an mbeart seo mar atá: (1) go mbeadh 

sé de dheis ag pobail inimirceacha, agus ag baill pobail 

eile, foghlaim faoi stair na Gaeilge, an stádas reatha atá 

aici agus a tábhacht i dtéarmaí cultúrtha; (2) go gcuirfí ar 

an eolas iad faoi bhun-ranganna Gaeilge agus go gcuirfí 

ranganna Gaeilge ar fáil dóibh faoin ‘Family Literacy 

Scheme’, de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Eolas breise: Tugadh aird sa taighde ar an tábhacht a bhaineann le 

pobail nua/inimirceacha a mhealladh i dtreo shaol na 

Gaeilge agus spás a chruthú ann dóibh. Léirigh 

Daonáireamh 2016 gur bhain 11.5% de mhuintir 

Chaisleán an Bharraigh le náisiúntachtaí nach 

náisiúntacht na hÉireann ná náisiúntacht na Ríochta 

Aontaithe iad. Is é atá i gceist leis an mbeart seo go 

ngabhfadh an t-Oifigeach Pleanála Teanga i dteagmháil 

le Mayo Intercultural Action (MIA)/South West Mayo 

Development Company agus leis na bunscoileanna le 

pobail inimircigh a aithint agus iarracht a dhéanamh nasc 

níos láidre a chruthú idir iad agus cúrsaí Gaeilge sa 

bhaile trí chur i láthair a dhéanamh maidir leis an 

nGaeilge i gCaisleán an Bharraigh agus go náisiúnta. 

D’fhéadfaí ranganna Gaeilge a chur ar fáil faoin Scéim 

Litearthachta Teaghlaigh (‘Family Literacy Scheme’) de 

chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, 

Shligigh agus Liatroma. Is cúrsaí iad seo a chuirtear ar 

fáil saor in aisce ar feadh achair 6 – 8 seachtaine.  

Níl a bhac ar an Oifigeach Pleanála Teanga grúpaí eile sa 

phobal a aithint agus a chur san áireamh sa bheart seo 

chomh maith (féach Beart 7). 

Príomhfhreagracht: An t-Oifigeach Pleanála Teanga; Rosario Cooney (Eagraí 

san Fhoghlaim Aosach agus Comhordaitheoir ar an 

Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas le Bord 
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Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus 

Liatroma) 

Páirtithe leasmhara: Intercultural Action/South West Mayo Development 

Company; Catherine McHale (Dromainn na gCloch); 

Nessa Maloney (Naomh Aingeal); Sarah Calvey (Ag 

Foghlaim le Chéile); Joe Carty (Scoil Náisiúnta Naomh 

Pádraig); Seoirse Ó Móráin (Bréachmhaigh). 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach. 

Is scéim í an Scéim Litearthachta Teaghlaigh (‘Family 

Literacy Scheme’) a chuirtear ar fáil saor in aisce ar 

champas Chaisleán an Bharraigh de Choláiste 

Breisoideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo. 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus 

Liatroma 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: dul i bhfeidhm ar na grúpaí éagsúla a bhfuil an 

beart dírithe orthu. 

Réiteach: poiblíocht fhorleathan a dhéanamh ar an 

mbeart sna bunscoileanna agus le Intercultural 

Action/South West Mayo Development Company. 

Monatóireacht ar éifeacht: Déanfar measúnú ar éifeacht an bhirt trí staidéar a 

dhéanamh ar an tinreamh agus ar an spéis a léireofaí sna 

seisiúin. D’fhéadfaí foirmeacha aiseolais agus luachála a 

scaipeadh ar na rannpháirtithe féachaint le feabhas an 

bhirt a mheas ar an gcaoi sin. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad an OPT agus Rosario Cooney a bhreathnóidh i 

ndiaidh na monatóireachta sa chás seo. Beidh an OPT in 

ann rath/dul chun cinn an bhirt a leagan amach sna 

tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an Choiste 

Chomhairligh. 
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Beart 36: An Saol Poiblí Suirbhé ar chumas Gaeilge fhoireann Ospidéal na 

hOllscoile, Maigh Eo 

Réimsí: 11 

Critéir pleanála teanga: 3, 6, 14 

Aidhm: An aidhm atá leis an mbeart ná léargas a fháil ar an líon 

ball foirne, a oibríonn san ospidéal, a bhfuil sé ar a 

gcumas seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil don phobal. 

Eolas breise: Trí bhíthin an tsuirbhé, gheofar amach cén cumas teanga 

atá ag na rannpháirtithe chomh maith leis na rannóga san 

ospidéal ina n-oibríonn siad. Leagfar béim ar na 

riachtanais a bheadh acu chomh fada agus a bhaineann 

leis an soláthar sheirbhísí Gaeilge a fheabhsú; ranganna 

Gaeilge mar shampla. 

Príomhfhreagracht: An t-Oifigeach Pleanála Teanga 

Páirtithe leasmhara: Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Bríd Ní Chualáin. 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Costas-neodrach 

Costas measta iomlán: Costas-neodrach 

Foinsí maoinithe: Ní bhaineann 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: teastaíonn scileanna taighde i ndearadh 

suirbhéanna. Chomh maith leis sin, teastaíonn saineolas 

sa chur chuige is feiliúnaí chun cumas teanga duine a 

thástáil.   

Réiteach: d’fhéadfadh Acadamh na hOllscolaíochta 

Gaeilge comhairle a chur ar an OPT maidir leis na 

ceisteanna seo, agus go háirithe cén chaoi a ndéantar 

tástálacha cumais teanga a dhearadh. Ar an ábhar sin, 

baineann an tAcadamh úsáid as Triail Socrúcháin Teanga 

ar-líne le cumas na mac léinn a thomhas (féach Beart 37). 
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Monatóireacht ar éifeacht: Ag brath ar na torthaí a bheas air seo, d’fhéadfadh go 

socródh Bríd Ní Chualáin gur cheart ranganna Gaeilge a 

sholáthar in Ospidéal na hOllscoile, Maigh Eo. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Beidh an tOPT in ann rath/dul chun cinn an bhirt a 

leagan amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi 

bhráid an Choiste Chomhairligh. 
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Beart 37: An Saol Poiblí Cúrsaí Gaeilge a sholáthar d’Fheidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte in Ospidéal na hOllscoile, Maigh Eo 

Réimsí: 11 

Critéir pleanála teanga: 3, 6, 14 

Aidhm: Ag eascairt as Beart 36, tá sé d’aidhm ag an mbeart seo 

ranganna Gaeilge a chur ar fáil do bhaill foirne 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a oibríonn san 

ospidéal i gCaisleán an Bharraigh. Is éard is aidhm leis 

an mbeart seo ná cur ar chumas na rannpháirtithe 

seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil don phobal i réimsí an 

leighis agus na sláinte. 

Eolas breise: Tá taithí fhairsing ag Acadamh na hOllscolaíochta 

Gaeilge ar shainchúrsaí a dhearadh agus a sholáthar do 

ghrúpaí ar leith san ionad oibre – san earnáil phoiblí agus 

phríobháideach. Bheadh na cúrsaí a sheachódfaí ag díriú 

go sonrach ar an obair san earnáil sláinte agus ag cuidiú 

leis na rannpháirtithe a ngnó gairmiúil a dhéanamh i 

nGaeilge, agus freastal, sa chaoi sin, ar phobal na 

Gaeilge. Chuir an tAcadamh cúrsaí mar seo ar fáil in 

2020 in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh. 

Príomhfhreagracht: Bríd Ní Chualáin (Oifigeach Gaeilge, Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte); an t-Oifigeach Pleanála Teanga. 

Páirtithe leasmhara: Dorothy Ní Uigín, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge 

Saolré: 1-7 

Costas measta in aghaidh na 

bliana: 

Cúrsa deich seachtaine @ 2 uair an chloig in aghaidh na 

seachtaine, is €1,386.24 é costas iomlán an teagaisc 

(€69.31 x 20 uair) 

Costas measta iomlán: €9,703.68 

Foinsí maoinithe: Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Dúshláin & réitigh: Dúshlán: is é an dúshlán is mó ná a chinntiú go mbeadh 

teagascóir de chuid an Acadaimh ar fáil i gCaisleán an 

Bharraigh. 
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Réiteach: Tá taithí fhairsing ag teagascóirí an Acadaimh 

ar an gcianfhoghlaim agus d’fhéadfaí ranganna ar-líne a 

shocrú don spriocghrúpa seo go héasca. 

Monatóireacht ar éifeacht: Déanfar measúnú ar éifeacht an bhirt trí staidéar a 

dhéanamh ar an tinreamh agus ar an spéis a léireofaí sna 

ranganna. D’fhéadfaí foirmeacha aiseolais agus luachála 

a scaipeadh ar na rannpháirtithe féachaint le feabhas an 

bhirt a mheas ar an gcaoi sin. 

Monatóireacht ar fheidhmiú: Is iad Bríd Ní Chualáin, Dorothy Ní Uigín agus an OPT a 

bhreathnóidh i ndiaidh na monatóireachta sa chás seo. 

Beidh an OPT in ann rath/dul chun cinn an bhirt a leagan 

amach sna tuairiscí míosúla a chuirfear faoi bhráid an 

Choiste Chomhairligh. 
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13 Caibidil 13: Costais agus Maoiniú 
Is é €80,000 in aghaidh na bliana luach an deontais a cheadaítear chun plean teanga Chaisleán 

an Bharraigh a chur i bhfeidhm, thar thréimhse seacht mbliana an phlean. Cuimsíonn sé sin 

tuarastal an Oifigigh Pleanála Teanga agus úsáidtear an fuílleach chun imeachtaí éagsúla 

sóisialta agus cultúrtha a eagrú.  

Sa scarbhileog thíos, cuirfear na costais a bhaineann leis na bearta éagsúla i láthair; is é sin 

cén costas bliantúil a bhainfidh le ’chuile bheart?; cén t-ollchostas, thar thréimhse seacht 

mbliana an phlean, a bhainfidh leis na bearta éagsúla? Mar thoradh ar an tiomsú seo, beifear 

in ann mórchostas iomlán an phlean seo a thomhas, is é sin €2,036,233. 

 



   

 

248 

 

Briseadh síos ar chostas bhearta Phlean Teanga Chaisleán an Bharraigh    
Costas de 

réir 
beartais Beart Sonraí Bliain 1 Bliain 2 Bliain 3 Bliain 4 Bliain 5 Bliain 6 Bliain 7 

Beart 1 An t-Oifigeach Pleanála Teanga 44,000 
     
44,000 

     
44,000 

     
46,750 

     
46,750 

     
46,750 

     
49,500 

        
321,750  

  Earcaíocht 
           
2,000                 -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

             
2,000  

  Costais Taistil 
               
500  

           
500  

           
500  

           
500  

           
500  

           
500  

           
500  

             
3,500  

Beart 2 

Feasacht feasachta agus poiblíochta a 
chur a bun a bheadh dírithe ar an 
mórphobal 

           
2,000                 -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

             
2,000  

Beart 3 

Coiste/Meitheal Pleanála Teanga a 
bhunú i Maigh Eo chun cúram a 
dhéanamh de LPTanna agus de Bhailte 
Seirbhíse Gaeltachta an chontae.                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 4 
Áras Gaeilge/Cultúrlann a bhunú i 
gCaisleán an Bharraigh       225,000  

   
225,000  

   
225,000  

   
225,000  

   
225,000  

   
225,000  

   
225,000  

     
1,575,000  

Beart 5 
Aip/suíomh idirlín a fhorbairt don Bhaile 
Seibhíse Gaeltachta 

           
1,348  

        
1,348  

        
1,348  

        
1,348  

        
1,348  

        
1,348  

        
1,348  

             
9,436  

Beart 6 

Forbairt a dhéanamh ar an soláthar 
Ranganna Gaeilge a chuirtear a fáil do 
dhaoine fásta i gCaisleán an Bharraigh 

           
5,000  

        
5,000  

        
5,000  

        
5,000  

        
5,000  

        
5,000  

        
5,000  

           
35,000  

Beart 7  

Poiblíocht a dhéanamh ar an soláthar 
ranganna/seisiún Gaeilge a chuireann 
Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh 
Eo, Shligigh agus Liatroma ar fáil don 
phobal i gCaisleán an Bharraigh  

           
1,280  

        
1,280  

        
1,280  

        
1,280  

        
1,280  

        
1,280  

        
1,280  

             
8,960  
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Beart 8 

Imeachtaí Bliantúla Chonradh na 
Gaeilge/Thogra Mhaigh Eo sna 
meánscoileanna a leathnú amach agus 
iad a chur ar siúl faoi dhó sa bhliain 

           
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

        
1,000  

             
7,000  

Beart 9 

Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 
ghreasán na gCiorcál Cainte i gCaisleán 
an Bharraigh                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
10 

Traenáil trí Ghaeilge a chur ar fáil do 
phaistí bunscoile, mar chuid de 
struchtúir Mhistéalaigh Chaisleán an 
Bharraigh                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
11 

Clár imeachtaí Gaeilge/Dátheangacha a 
chur ar fáil do dhaoine fásta sa Linenhall 
Arts Centre                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
12 

Scéim phíolótach, ceithre seachtaine, a 
chur ar bun sa Linenhall Arts Centre ina 
dtugtar deis do dhéagóirí chun ceol 
traidisiúnta a sheinnt le chéile agus chun 
dreas cainte a dhéanamh i nGaeilge 

           
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

        
3,000  

           
21,000  

Beart 
13 

Staidear féidearthachta a dhéanamh 
féachaint ar an éileamh a bheadh ann 
Gaelcholáiste a bhunú i gCaisleáin an 
Bharraigh                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    
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Beart 
14 

Meitheal a bhunú de na múinteoirí 
meanscoile Gaeilge i gCaisleán an 
Bharraigh féachaint le clár 
léinn/imeachtaí Gaeilge a dhearadh do 
dhaltaí idirbhliana Chaisleáin an 
Bharraigh                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
15 

Muintearas agus comhoibriú a chothú 
idir meánscoileanna Chaisleán an 
Bharraigh agus a macasamhlacha i 
nGaeltacht Mhaigh Eo                  -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
16 

Na Scoileanna a spreagadh chun cur 
isteach ar an Scéim Gaelbhratach                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
17 

Ceardlanna i nGaeilge a chur ar fáil in 
Ard-Mhúsaem na hÉireann:  Saol na 
Tuaithe, mar chuid de chlár bunscoile 

               
250  

           
250  

           
250  

           
250  

           
250  

           
250  

           
250  

             
1,750  

Beart 
18 

Seisiúin eolais do thuismitheoirí arna 
gcur i láthair ag Glór na nGael                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
19 

Grúpa súgartha do pháistí réamhscoile a 
fheidhniú mar chrann taca ag Naíonra 
Tír na nÓg                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
20 

An scéim 'Teanga tí i Scoilphobal' de 
chuid Ghlór na nGael a chur i bhfeidhm i 
Scoil Raifteirí 

               
900  

           
900  

           
900  

           
900  

           
900  

           
900  

           
900  

             
6,300  

Beart 
21 Grúpa Glór Tealaigh a bhunú                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
22 

Club óige a bhunú faoi scáth Chumann 
na bhFiann                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    
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Beart 
23 

Club eachtraí uisce lán-Ghaeilge a 
reáchtáil ar Loch Lannagh/Coláiste Uisce 

           
1,150  

        
1,150  

        
1,150  

        
1,150  

        
1,150  

        
1,150  

        
1,150  

             
8,050  

Beart 
24 

Sruth Gaeilge a bhunú laistigh den ionad 
Techspace I gCaisleán an Bharraigh 

           
2,700                 -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

             
2,700  

Beart 
25 

Clubanna Spraoi i nGaeilge a reáchtáil 
sna bunscoileanna I gCaisleán an 
Bharraigh arb é an Béarla an meán 
teagaisc iontu. 

           
2,500  

        
2,500  

        
2,500  

        
2,500  

        
2,500  

        
2,500  

        
2,500  

           
17,500  

Beart 
26 

Feachtas feasacha agus poiblíochta a 
chur ar bun a bheadh dírithe ar an lucht 
gnó i gCaisleán an Bharraigh le béim ar 
an stádas mar Bhaile Seirbhíse 
Gaeltachta                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
27 

Comharthaíocht agus greamáin 
Ghaeilge nuachóirithe a chur ar fáil don 
lucht gnó ar a mbeadh 
branda/suaitheantas ar Bhaile Seirbhíse 
Gaeltachta agus Ghnó Mhaigh Eo 
greannta. 

               
283                 -                   -    

           
300  

               
-    

               
-    

               
-    

                 
583  

Beart 
28 

An Scéim Oscail an doras a chur ar siúl i 
roinnt gnólachtaí i gCaisleán an 
Bharrraigh 

           
4,000                 -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

             
4,000  

Beart 
29 

Suíomh Idirlín Ghnó Mhaigh Eo a 
fhorbairt agus a chur in oiriúint i 
bhfianaise cúraimí a bheith air mar 
cheanneagraíocht sa phróiseas pleanála 
teanga                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    
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Beart 
30 

Comharthaíocht Ghaeilge a bheith ar 
crochadh ag na bealaí isteach go dtí 
Caisleán an Bharraigh                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
31 

Coiste Logainmneacha a bhunú faoi 
choimirce Chomhairle Contae Mhaigh 
Eo                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
32 

Uair na Scéalaíochta do ghasúir a chur 
ar siúl ar bhonn níos rialta, sa 
Leabharlann i gCaisleán an Bharraigh                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
33 Feachtas feasachta faoi sheirbhisí leanaí                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
34 

Aoichainteoirí ó earnáil na Gaeilge a 
mhealladh chun aoichainteanna a 
thabhairt mar chuid den chéim BA sa 
Chúram agus san Oideacjas Luath-óige 
in ITGM                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
35 

Feachtas feasachta Gaeilge do phobail 
inimirceacha                   -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-    

                    
-    

Beart 
36 

Suirbhé ar chumas Gaeilge fhoireann 
Ospidéal na hOllscoile, Maigh Eo                    -                   -                   -                   -    

               
-    

               
-    

               
-      

Beart 
37 

Cúrsaí Gaeilge a sholáthar 
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
in Ospidéal na hOllscoile, Maigh Eo  

           
1,386  

        
1,386  

        
1,386  

        
1,386  

        
1,386  

        
1,386  

        
1,386  

             
9,704  

 Costas in aghaidh na bliana        287,911  
   
279,428  

   
281,928  

   
284,728  

   
286,928  

   
289,428  

   
291,928    

 Mórchostas iomlán        

 €  
2,036,233  
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14 Caibidil 14: Feasacht agus Poiblíocht 

14.1 Réamhrá 

Faoin gcur chuige pleanála teanga a leagann Spolsky (2004) amach (an Beartas Teanga), ní 

mór bainistíocht a dhéanamh ar na creidimh agus ar na cleachtais teanga atá i réim ag leibhéal 

an phobail; is é sin an chaoi a dtéitear i bhfeidhm ar an iompar teanga. Dá thábhachtaí iad na 

creidimh teanga, agus creidimh dhearfacha i leith na teanga go háirithe, ní leor iad astu féin 

chun iompar teanga a athrú. In éineacht leis an méid sin, deir Ní Dhúda (2014: 73) gur ghá a 

chinntiú, ar an gcéad dul síos, go bhfuil cumas ag daoine sa teanga, agus ar an dara dul síos, 

go gcuirfí deiseanna úsáide agus sóisialaithe Gaeilge ar fáil dóibh. Is ar mhaithe leis na 

deiseanna sin a chur ar a shúile don phobal a theastaíonn feachtais feasachta agus 

phoiblíochta. 

14.2 Comhairliúchán Poiblí 

D’fhonn ‘spiorad rannpháirtíoch na pleanála teanga’ a chur chun cinn, moltar próiseas 

comhairliúcháin phoiblí a chur ar bun ‘chun plé stuama macánta’ a chothú agus a áisiú go 

háitiúil (Ní Dhúda, 2014: 30). Is bealach é an comhlairliúchán poiblí chun deis a thabhairt 

don phobal an plean teanga a mheas agus chun moltaí breise a chur faoi bhráid na 

ceanneagraíochta. Is é an chaoi ar tugadh faoi seo i gcás phlean teanga Chaisleán an 

Bharraigh ná gur chuir an cheanneagraíocht, Gnó Mhaigh Eo, cóip iomlán den dréachtphlean, 

chomh maith le leagan Béarla den Achoimre Fheidhmeach agus de na Bearta, ar fáil ar 

leathanach Facebook na heagraíochta ar feadh achair seachtaine ón 15 - 22 Meitheamh 2021.  

Ba é an toradh a bhí ar an bpróiseas sin ná gur cuireadh sé aighneacht dhifriúla faoi bhráid 

Ghnó Mhaigh Eo ina ndearnadh moltaí éagsúla agus inar cuireadh earráidí beaga in iúl don 

fhoireann taighdeoirí. Ba mhionleasuithe a bhí á moladh den chuid ba mhó; ba iad sin go 

raibh an teideal poist mícheart luaite le duine nó go raibh an duine mícheart luaite le roinnt de 

na bearta agus a leithéid sin. Moladh amháin a rinneadh ná gur cheart canúintí Ghaeilge 

Mhaigh Eo a chur chun cinn sa chóras scolaíochta i gCaisleán an Bharraigh (féach: Beart 14). 

Ach cé is moite de sin, níor eascair aon mholadh substainteach nua as an bpróiseas 

comhairliúcháin phoiblí. 
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14.3 Feasacht agus Poiblíocht 

Cuirtear cúig bheart éagsúla i láthair sa phlean seo atá dírithe ar chúrsaí feasachta agus 

poiblíochta: 

• Beart 2: Feachtas feasachta agus poiblíochta a chur ar bun a bheadh dírithe ar an 

mórphobal; 

• Beart 5: Aip/suíomh idirlín a fhorbairt don Bhaile Seirbhíse Gaeltachta; 

• Beart 26: Feachtas feasachta agus poiblíochta a chur ar bun a bheadh dírithe ar an 

lucht gnó i gCaisleán an Bharraigh, le béim ar an stádas mar Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta; 

• Beart 29: Suíomh idirlín Ghnó Mhaigh Eo a fhorbairt agus a chur in oiriúint i 

bhfianaise cúraimí a bheith air mar cheanneagraíocht sa phróiseas pleanála teanga; 

• Beart 33: Feachtas feasachta faoi na seirbhísí leanaí a chuireann Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte ar fáil. 

Is trí bhíthin na mbeart sin a chuirfear in iúl don phobal: 

• Cé na roghanna teanga agus cé na deiseanna sealbhaithe/úsáide Gaeilge atá ar fáil mar 

gheall ar an bplean teanga i gCaisleán an Bharraigh (Ní Dhúda, 2014: 74); 

• Cén fiúntas eacnamaíoch agus cén luach oideachasúil atá ag an nGaeilge sa cheantar 

feidhme (Ní Dhúda, 2014: 74); 

• Cé na buntáistí a bhaineann leis an dátheangachas i réimsí an chultúir, na 

hoidhreachta agus na fostaíochta. Chuige seo, cuirtear le stádas agus le gradam na 

Gaeilge i súile an phobail (Ní Dhúda, 2014: 74). Ar an gcaoi sin, meastar gur ‘social 

elevator’ í an teanga a thugann buntáiste don chainteoir (Woolard 2016: 9). 

• Cén ról atá ag bainisteoirí teanga/ceannairí teanga (Ní Dhúda, 2017) sa phobal chun 

dea-shampla a léiriú maidir le labhairt na Gaeilge (Ní Dhúda, 2014: 74). 

14.4 An plean teanga a sheoladh go hoifigiúil 

Ar mhaithe le feasacht an phobail a mhúscailt i dtaobh an phlean teanga agus i dtaobh 

phróiseas na pleanála teanga trí chéile, moltar go n-eagródh Gnó Mhaigh Eo, i gcomhar leis 
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an Oifigeach Pleanála Teanga agus leis an gCoiste Comhairleach, ócáid seolta i gCaisleán an 

Bharraigh. Lena linn sin, d’fhéadfaí an t-Oifigeach Pleanála Teanga a chur i láthair an 

phobail agus d’fhéadfaí an pobal féin a chur ar an eolas faoi phríomhbhearta an phlean 

teanga. 

Comhthreomhar leis an méid sin, moltar don Oifigeach Pleanála Teanga na gníomhaíochtaí 

éagsúla a bhaineann leis an bplean a phoibliú ar Aip an Bhaile Seirbhíse Gaeltachta (Beart 5). 

Ní mór don Oifigeach a bheith gníomhach ar ardáin éagsúla ar na meáin shóisialta ar mhaithe 

leis an teachtaireacht a scaipeadh ar na haoisghrúpaí éagsúla. 
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15 Caibidil 15: Feidhmiú agus Monatóireacht 

15.1 Réamhrá 

Beidh an plean Gaeilge seo á chur i bhfeidhm ag an Oifigeach Pleanála Teanga, i gcomhar 

leis an gceanneagraíocht, Gnó Mhaigh Eo, mar aon le Coiste Comhairleach Bhaile Seirbhíse 

Gaeltachta Chaisleán an Bharraigh. Moltar go mbeadh dhá chéim éagsúla i gceist chun 

monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar fheidhmiú an phlean seo; is iad sin Tuairiscí 

míosúla, a chuirfeadh an t-Oifigeach Pleanála Teanga i dtoll a chéile, agus an Dialann 

Taighde. 

15.2 Tuairiscí míosúla 

Beidh an t-Oifigeach Pleanála Teanga lonnaithe in oifigí Ghnó Mhaigh Eo, i gCaisleán an 

Bharraigh, agus é/í freagrach do Niamh De Búrca (Príomhfheidhmeannach Ghnó Mhaigh 

Eo). Beidh an t-Oifigeach Pleanála Teanga ina bhall den Choiste Comhairleach atá 

comhdhéanta de na bhaill ó na heagrais eile atá lárnach i bhfeidhmiú an phlean teanga seo 

(féach Beart 1). 

Ar mhaithe leis na heagrais éagsúla sin a choinneáil ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí an 

phlean, moltar go gcuirfeadh an t-Oifigeach tuairisc mhíosúil faoi bhráid an Choiste 

Chomhairligh. Ina theannta sin, moltar go gcuirfeadh an t-Oifigeach Nuachtlitir phoiblí i 

dtoll a chéile uair sa mhí ar mhaithe leis an mórphobal a choinneáil ar an eolas faoin gcaoi a 

bhfuil ag éirí leis an bplean agus faoi na himeachtaí atá ar bacáin go ceann míosa. Is bealach 

é seo chun ‘feasacht a mhéadú, fócas a chothú, agus rannpháirtíocht a spreagadh’ (Ní Dhúda, 

2014: 46). 

15.3 Monatóireacht: Dialann Taighde 

Feiniméan soghluaiste guagach í an teanga a bhíonn de shíor ag athrú agus ag claochlú in 

éineacht leis an tsochaí féin. Ar an gcaoi sin, teastaíonn gléas solúbtha pleanála chun iompar 

teanga a bhainistiú. Is mar gheall air sin a deir Ní Dhúda (2014: 46) gur ‘próiseas leanúnach 

gan chríoch’ é an bainistiú ar fheiniméan soghluaiste na teanga. Tá sé den tábhacht, mar sin, 

go ndéanfadh an t-Oifigeach Pleanála Teanga athbhreithniú rialta ar na gníomhaíochtaí agus 

ar na hidirghabhálacha éagsúla a dtugtar fúthu mar chuid de phróiseas na pleanála teanga. Dá 

bhíthin sin, bíonn taighde leanúnach de dhíth chun feabhas na ngníomhaíochtaí pleanála 

teanga a mheas agus chun leasuithe cuí a mholadh, más gá sin. Ar an ábhar sin, leagann 
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Kaplan agus Baldauf an-bhéim ar an monatóireacht leanúnach, gona béim ar thaighde agus ar 

aiseolas, ar mhaithe le spriocanna an phróisis a bheachtú de réir mar is cuí: 

Feedback, assessment and evaluation are important both in terms of the initial 

planning or fact-finding phases, to gather information so that appropriate selection 

decisions can be made, and in the context of its implementation as well as in 

execution of the plan. Evaluation should occur at every stage of the language planning 

process (Kaplan agus Baldauf, 1997: 91).  

Ina fhianaise seo, ní mór glór an phobail sa cheantar feidhme a chur san áireamh ar bhonn 

leanúnach lena chinntiú go bhfuil bearta an phlean agus mianta an phobail ar aon dul lena 

chéile. Déanann Kaplan agus Baldauf cur síos ar chuid de na ceisteanna nár mhór a chur sa 

mheá le linn don phlean a bheith á fheidhmiú: 

[…] having implemented a language-planning policy, questions arise such as: How 

well is the policy being implemented? To what extent? How successful is the 

implementation? These questions suggest the need for some means of formal 

evaluation or assessment of the policy (Kaplan agus Baldauf, 1997: 92). 

Chun aghaidh ar na ceisteanna sin a tharraingíonn Kaplan agus Baldauf anuas, molann Ní 

Dhúda dialann taighde a choinneáil chun monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas 

pleanála teanga sa cheantar feidhme (Ní Dhúda, 2014: 46). Is sa dialann taighde, mar sin, a 

choinnítear cuntas ar na spriocanna pleanála teanga sa cheantar feidhme agus cé air a bhfuil 

na freagrachtaí éagsúla á leagan. Ar mhaithe le monatóireacht a dhéanamh ar na spriocanna 

sin, déantar machnamh agus athbhreithniú rialta ar dhul chun cinn na mbeart éagsúil sa 

phlean teanga. Gné eile den dialann is ea go mbailítear aiseolas ar bhonn go leanúnach, ó na 

páirtithe leasmhara agus ón bpobal féin, sa chaoi is go bhféadfaí leasuithe chun feabhais a 

dhéanamh, dá mba ghá sin (Ní Dhúda, 2014: 46). Seo é an struchtúr a mholann Ní Dhúda 

(2014: 47) chun céim na monatóireachta a chur i gcrích i gcás na mbeart éagsúil a luaitear sa 

phlean: 

• Céard a d’oibrigh? 

• Céard nár oibrigh? 

• Aon mholadh eile? 

• An chéad chéim eile? 
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17 Aguisín 1: na Critéir Pleanála Teanga 
Critéir Pleanála Teanga do Bhaile Seirbhíse Gaeltachta (Acht na Gaeltachta 2012) 

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 do 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 do mhíreanna (i) agus (j) d’alt 6 den Acht 

sin.  

5. Oideachas bunscoile agus iarbhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa 

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.  

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.  
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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. 

18 Aguisín 2: na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Ionad Gaeilge 

lasmuigh den Ghaeltacht) 
Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge: Ionaid Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht 

EOLAS GINEARÁLTA  
 

Ní foláir an t-eolas a leanas a léamh go cúramach sula líontar an fhoirm iarratais. 

Coinníollacha ginearálta an chláir 

Is i leith obair thógála/athchóirithe agus trealaimh nó foirgneamh a cheannach a bhaineann an fhoirm iarratais 
seo.  
 
Ní foláir a nótáil nár chóir oibreacha atá mar ábhar iarratais ar chúnamh a thosú gan freagra críochnúil 

a bheith faighte ón Roinn ar an iarratas. 

 
Aidhm an Chláir Chaipitil 
I gcomhthéacs aidhm na Roinne tacú le treisiú na Gaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh, is féidir cúnamh 
airgid a chur ar fáil le cuidiú leis na costais a bhaineann le háiseanna pobail a thógáil/athchóiriú nó a cheannach 
– ag brath ar an gcás. Is coistí/eagrais phobalbhunaithe a fheidhmíonn trí Ghaeilge agus atá lonnaithe lasmuigh 
den Ghaeltacht a aithnítear go hiondúil faoin chlár. Glactar le hiarratais ar chuidiú i leith trealaimh chomh 
maith. 
 
An raon cúnaimh 
D’fhéadfadh deontas nach mó ná 80% den chostas inghlactha a bheith i gceist ag brath ar an chás. Is féidir 
costas caipitil chomh maith le costais ghairmiúla (i.e. comhairle innealtóireachta/ailtireachta) a chur san 
áireamh chun críche deontais.  
 
Coinníollacha 

I gcás go gceadaítear deontas is iondúil go gcuirtear coinníollacha leis. Is iondúil chomh maith go n-

iarrtar an obair a bheith déanta, agus cúiteamh ina leith a bheith iarrtha roimh spriocdháta a luaitear sa 

litir cheadúcháin. Lorgaítear Gníomhas Cúnaint agus Muirir i leith deontais €300,000 nó níos mó agus 

de ghnáth, coinnítear siar suas le 30% den deontas go dtí go mbíonn an coinníoll sin comhlíonta.  

 

Íocaíochtaí 
I gcás obair thógála/athchóirithe, íoctar deontas de ghnáth i dtráthchodanna de réir mar atá an obair ag dul ar 
aghaidh. Íoctar é de ghnáth, faoi réir admhálacha chomh maith le deimhniú cuí a bheith ar fáil ó innealtóir na 
Roinne agus an Roinn a bheith sásta go bhfuil na coinníollacha a bhaineann leis an deontas á 
gcomhlíonadh/comhlíonta. 
 
Séanadh 
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Coinníonn an Roinn an ceart iarratas a dhiúltú, nó deontas/cuid de a chur ar ceal de réir mar a 

oireann, i gcás go dtugtar eolas bréagach don Roinn nó i gcás go dteipeann ar an iarratasóir 

coinníollacha an deontais a chomhlíonadh chun sástacht na Roinne. Ní bheidh an Roinn freagrach 

don iarratasóir ná d'aon pháirtí eile as aon chaillteanas, damáiste, ná as costas d'aon chineál a 

bhaineann le hiarratas a dhéanamh.   

Cé atá cáilithe chun iarratas a dhéanamh?  

Coistí/eagrais phobalbhunaithe a fheidhmíonn trí Ghaeilge agus atá lonnaithe lasmuigh den Ghaeltacht.  

Conas iarratas a dhéanamh?  

Sula líontar isteach an fhoirm seo ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an Roinn. Tar éis an cás a phlé leis an 
Roinn ag am cuí iarrfar ort an fhoirm iarratais seo a chomhlánú agus í a sheoladh ar aghaidh chuig an Roinn ag 
an seoladh ar leathanach 1 in éineacht le pé cáipéisí tánaisteacha eile is gá.  
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Critéir Cháilithe 

• Ábharthacht an togra do chuspóirí na Roinne agus don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, don 
Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 mar aon leis bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 (Tionscadal 
Éire 2040).  

• Eolas iomlán, cruinn agus fíor a bheith curtha ar fáil agus géilliúlacht le rialacháin agus treoirlínte ábhartha 
pleanála agus tógála, soláthar poiblí, sláinte agus sábháilteachta.  

Príomhchritéir Mheasúnaithe  

• Riachtanas na hoibre 

• Tairbhe an togra don Ghaeilge agus don gheilleagar chomh maith le tairbhe chultúrtha agus shóisialta  

• Tionchar an togra ar bhaile seirbhíse Gaeltachta nó líonra Gaeilge 

• Áiseanna cosúil leis ar fáil go háitiúil cheana 

• Costas/tairbhe an togra (lena n-áirítear costas thar shaolré an togra – mar a oireann) 

• Oiriúnacht agus acmhainn an iarratasóra (lena n-áirítear acmhainn airgeadais) 

• Maoiniú ar fáil/a d’fhéadfadh a bheith ar fáil ó fhoinsí eile 

• Maoiniú curtha ar fáil cheana féin (ag cur san áireamh tograí eile sa cheantar mar a oireann) 

• Soláthar airgid na Roinne agus éilimh eile 

Na critéir a bhaineann le héagsúlachtaí sa leibhéal cúnaimh 

Ábharthacht an togra do chuspóirí na Roinne; tairbhe an togra; éilimh eile; airgead ar fáil 

Conas achomharc a lorg 

Is féidir achomharc a lorg ach scríobh chuig: 

An tArd-Rúnaí 
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 
23 Sráid Chill Dara 
Baile Átha Cliath 2 

Cúrsaí Soláthair Phoiblí 

Tá sé mar aidhm ag na rialacha agus na treoirlínte atá i bhfeidhm ó thaobh soláthair phoiblí an luach is fearr 
agus is féidir ar airgead a chinntiú don iarratasóir agus don Stát araon trí nósanna imeachta córa agus 
trédhearcacha i dtaca le gach gné ábhartha den phróiseas faoina roghnaítear tairiscintí a bheith i bhfeidhm. Is 
ar chostas measta oibre/trealaimh atá na tairseacha thíosluaite bunaithe (le fáil anseo agus anseo). 

OIBREACHA AGUS SEIRBHÍSÍ GAOLMHARA 

Baineann na treoirlínte a leanas le hoibreacha agus seirbhísí gaolmhara amháin. Tá an t-eolas a leanas bunaithe 
ar na treoirlínte atá ar fáil ar shuíomh idirlín na hOifige um Sholáthar Rialtais: https://ogp.gov.ie/ (go háirithe 
anseo agus anseo) chomh maith leis an suíomh idirlín www.constructionprocurement.gov.ie (CWMF). Moltar 
an t-eolas atá ar na suíomhanna sin a scrúdú go cúramach sula ndéantar iarratas.  

Obair thógála/athchóirithe  

• Costas measta níos lú ná €50,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir 5 thairiscint i scríbhinn ó 

chonraitheoirí a roghnaíonn an t-iarratasóir féin agus an tnúthán a bheith ann, agus iad á roghnú, go 

gcuirfidh gach conraitheoir tairiscint ar fáil. Caithfidh an t-iarratasóir iad féin a shásamh go bhfuil an taithí 

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2015/07/Straiteis-20-Bliain-Leagan-Gaeilge.pdf
https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2018/06/ghaeltacht_report_screen.pdf
https://assets.gov.ie/41190/81e3997031ea47b8bbbeacf4ca0c55ad.pdf
https://assets.gov.ie/7339/f9ccf92032604647ab0d3c11e220dcfb.pdf
https://assets.gov.ie/7339/f9ccf92032604647ab0d3c11e220dcfb.pdf
https://ogp.gov.ie/wp-content/uploads/Table-1-Grant-Recipients-including-Revised-Thresholds-2018.pdf
https://ogp.gov.ie/wp-content/uploads/EU-Thresholds-2020-.pdf
https://ogp.gov.ie/
https://ogp.gov.ie/wp-content/uploads/Table-1-Grant-Recipients-including-Revised-Thresholds-2018.pdf
https://ogp.gov.ie/wp-content/uploads/EU-Thresholds-2020-.pdf
http://www.constructionprocurement.gov.ie/
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chuí ag an gconraitheoir le tabhairt faoin obair atá i gceist, chomh maith le taithí chuí ar chúrsaí sláinte 

agus sábháilteachta. 

• Costas measta idir €50,000 agus €250,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir tairiscintí a lorg ar shuíomh 

www.etenders.ie ag úsáid an mhodha oscailte (open procedure). 

• Costas measta idir €250,000 agus €5,350,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir tairiscintí a lorg, ar 

shuíomh idirlín www.etenders.ie, ag úsáid an mhodha oscailte (open procedure) nó an mhodha shrianta 

(restricted procedure).  

• Costas measta os cionn €5,350,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir iad a lorg san OJEU (Iris Oifigiúil an 

Aontais Eorpaigh) agus ar www.etenders.ie. 

Cé go bhfuil cead obair thógála/athchóirithe a roinnt i gcodanna faoi leith, agus conradh a bhronnadh i leith 

gach coda, caithfear costas iomlán na hoibre a chur san áireamh lena chinntiú nach mbeadh sárú ar na 

rialacháin um sholáthar poiblí. Beag beann ar sholáthar poiblí, moltar an obair a bhronnadh mar chuid d’aon 

chonradh amháin (mura bhfuil cúis mhaith ann) le go mbeadh an fhreagracht ar chonraitheoir amháin agus gan 

aon amhras nó éiginnteacht a bheith ann i gcás go raibh deacracht leis an obair i ndiaidh í bheith déanta. 

Mar nóta, chun a chinntiú nach gcuirfear moill le próiseáil an iarratais mar gheall ar chúrsaí a bhaineann leis an 

ábhar seo, is gá a chinntiú chomh fada agus is féidir go bhfuil sé soiléir sna tairiscintí go bhfuil comparáid á 

dhéanamh idir na hábhair/seirbhísí c(h)éanna ó thaobh sonraíochta (spec) etc. de agus go bhfuil feidhm cúpla 

míosa ar a laghad ag na tairiscintí ionas nach mbeidh siad imithe in éag fad is atá an t-iarratas á mheas.  

Ar mhaithe le deacracht ar bith a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint, b’fhearr comhairle a lorg ón Roinn 

faoi seo ar fad sula lorgaítear aon tairiscintí de réir mar a oireann. 

Seirbhísí gaolmhara (ailtireacht/innealtóireacht agus a leithéid)  

• Costas measta níos lú ná €5,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir 1 thairiscint i scríbhinn a fháil ó 

chomhairleoir. Caithfidh an t-iarratasóir iad féin a shásamh go bhfuil an taithí chuí ag an gcomhairleoir le 

tabhairt faoin obair atá i gceist, chomh maith le taithí chuí ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta. 

• Costas measta idir €5,000 agus €50,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir 5 thairiscint i scríbhinn a fháil ó 

chomhairleoirí a roghnaíonn an t-iarratasóir féin agus an tnúthán a bheith ann, agus iad á roghnú, go 

gcuirfidh gach comhairleoir tairiscint ar fáil. Caithfidh an t-iarratasóir iad féin a shásamh go bhfuil an taithí 

chuí ag an gcomhairleoir le tabhairt faoin obair atá i gceist, chomh maith le taithí chuí ar chúrsaí sláinte agus 

sábháilteachta. 

• Costas measta idir €50,000 agus €139,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir tairiscintí a lorg ar shuíomh 

www.etenders.ie, ag úsáid an mhodha oscailte (open procedure). 

• Costas measta os cionn €139,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir iad a lorg san OJEU (Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh) agus ar www.etenders.ie.  

Mar nóta, chun a chinntiú nach gcuirfear moill le próiseáil an iarratais mar gheall ar chúrsaí a bhaineann leis an 

ábhar seo, is gá a chinntiú chomh fada agus is féidir go bhfuil sé soiléir sna tairiscintí go bhfuil comparáid á 

http://www.etenders.ie/
http://www.etenders.ie/
http://www.etenders.ie/
http://www.etenders.ie/
http://www.etenders.ie/
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dhéanamh idir na hábhair/seirbhísí c(h)éanna ó thaobh sonraíochta (spec) etc. de agus go bhfuil feidhm cúpla 

míosa ar a laghad ag na tairiscintí ionas nach mbeidh siad imithe in éag fad is atá an t-iarratas á mheas. 

Conradh (i leith oibreacha tógála/athchóirithe agus seirbhísí gaolmhara) 

Caithfear doiciméid chonartha atá ceadaithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus atá foilsithe 

ar shuíomh idirlín www.constructionprocurement.gov.ie a úsáid i gcás go mbronntar conradh. Is féidir an 

múnla conartha dar teideal “Contract for Minor Building and Civil Engineering Works Designed by the 

Employer” (PW-CF5) nó an múnla dar teideal “Public Works Short Form of Contract” (PW-CF6) a úsáid i leith 

oibreacha. Ní cheadaítear aon leasú a dhéanamh ar fhoclaíocht na gconarthaí agus ní féidir aon chonradh eile a 

úsáid gan cead a bheith faighte roimh ré on gCoiste Rialtais um Chonarthaí Tógála/Government Construction 

Contracts Committee (Feic Ciorclán 07/10 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe). Ní foláir a nótáil 

nach bhfuil cead suimeanna sealadacha (PC Sums) a úsáid i PW-CF5 nó PW-CF6 (Feic GN 1.5 sa CWMF).  

Má tá comhairleoirí le ceapadh (ailtire, innealtóirí, suirbhéir cainníochta nó a leithéid) is gá iad a cheapadh 

bunaithe ar an gconradh dar teideal “Standard Conditions of Engagement for Consultancy Services 

(Technical)”. 

 

SOLÁTHAIRTÍ (E.G. TREALAMH/TROSCÁN) 

• Costas measta níos lú ná €25,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir trí thairiscint i scríbhinn a lorg. 

• Costas measta idir €25,000 agus €139,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir tairiscintí a lorg ar 

www.etenders.ie ag úsáid an mhodha oscailte (open procedure). 

• Costas measta os cionn €139,000 (gan CBL san áireamh): Ní foláir iad a lorg san OJEU (Iris Oifigiúil an 

Aontais Eorpaigh) agus ar www.etenders.ie. 

Cé go bhfuil cead ábhar an deontais a roinnt agus conradh a bhronnadh i leith gach coda, is gá costas iomlán an 

tsoláthair a chur san áireamh lena chinntiú nach mbeadh sárú ar na rialacháin um sholáthar poiblí.  

Mar nóta, chun a chinntiú nach gcuirfear moill le próiseáil an iarratais mar gheall ar chúrsaí a bhaineann leis an 

ábhar seo, is gá a chinntiú chomh fada agus is féidir go bhfuil sé soiléir ó na tairiscintí go bhfuil comparáid á 

déanamh idir na soláthairtí céanna ó thaobh sonraíochta etc. de agus go bhfuil feidhm cúpla míosa ar a laghad 

ag na tairiscintí ionas nach mbeidh siad imithe in éag fad is atá an t-iarratas á mheas. 

Más amhlaidh go bhfuil 50% nó níos mó de mhaoiniú na heagraíochta ag teacht ó fhoinsí Stáit, tá an 

eagraíocht sin i dteideal úsáid a bhaint as creata soláthair phoiblí an Rialtais. 

 
  

http://www.constructionprocurement.gov.ie/
https://constructionprocurement.gov.ie/wp-content/uploads/PW-CF5-v2.3-27-06-2018.pdf
https://constructionprocurement.gov.ie/wp-content/uploads/PW-CF5-v2.3-27-06-2018.pdf
https://constructionprocurement.gov.ie/wp-content/uploads/PW-CF6-v1.11-24-05-2018.pdf
http://circulars.gov.ie/pdf/circular/finance/2010/07.pdf
https://constructionprocurement.gov.ie/wp-content/uploads/GN-1.5-v2.1-28-06-2016.pdf
https://constructionprocurement.gov.ie/wp-content/uploads/COE1-v.2g-30-06-2016.docx
https://constructionprocurement.gov.ie/wp-content/uploads/COE1-v.2g-30-06-2016.docx
http://www.etenders.ie/
http://www.etenders.ie/
https://ogp.gov.ie/wp-content/uploads/National-PPP-Framework-November-2019.pdf
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19 Aguisín 3: Sainchuntas Poist: Oifigeach Pleanála 

Teanga 

Sainchuntas Poist      

 

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Gnó Mhaigh Eo.  

 

Is é Gnó Mhaigh Eo atá freagrach as an bplean teanga do Bhaile 

Seirbhíse Gaeltachta (BSG) Chaisleán an Bharraigh a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le 

forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean teanga seacht mbliana atá i gceist a bhfuil sé mar 

aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge agus leis an líon deiseanna úsáide 

teanga in BSG Chaisleán an Bharraigh. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an 

dualgas príomhghnéithe den phlean teanga a chur i bhfeidhm, thar ceann an Choiste Stiúrtha. 

 

Critéir Riachtanacha  

• Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha; 

• Ardscileanna idirphearsanta agus tiomantas do chur chun cinn na Gaeilge; 

• Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa; 

• Taithí trí bliana, ar a laghad, ar obair forbartha pobail; 

• Taithí shonrach ar bhainistíocht tionscadail in earnáil na Gaeilge; 

• Taithí ar phleanáil straitéiseach agus ar fhorbairt tionscadail aitheanta; 

• Céim aitheanta sa Ghaeilge, nó a comhionann de chéim ag leibhéal ollscoile; 

• Ardscileanna pleanála maidir le tionscadail a ullmhú, agus a fhorbairt, agus maidir le 

hathbhreithniú agus an tuairisciú / measúnú cuí a dhéanamh ina leith; 

• Taithí shonrach ar thuairiscí ar ardchaighdeán a ullmhú, ar thaighde a chur i gcrích / a 

chur in eagar, agus air sin a chur i láthair ar bhealach atá furasta le fáil agus le tuiscint 

ag an bpobal mór; 

• Taithí shonrach ar bhainistíocht airgeadais agus buiséid, agus ar fhreagracht a 

ghlacadh as tuairiscí airgeadais a ullmhú; 

• Ardscileanna cumarsáide, margaíochta agus poiblíochta, i gcomhthéacs na meán 

sóisialta agus na meán traidisiúnta araon; 

• Taithí ar iarratais mhaoinithe a ullmhú agus a chur i gcrích. 
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Critéir inmhianaithe 

• Iarchéim nó máistreacht aitheanta sa phleanáil teanga, nó a gcomhionann d’ábhar mar 

a bhaineann le forbairt pobail nó teanga; 

• Taithí ar bhainistíocht foirne; 

• Taithí ar thaighde ardchaighdeáin a chur i gcrích agus a fhoilsiú; 

• Ardscileanna ríomhaireachta, lena n-áirítear dearadh, graificí agus eagarthóireacht físe 

agus fuaime; 

• Cáilíocht sna réimsí seo a leanas: bainistíocht, ceannaireacht nó gobharnóireacht; 

• Taithí ar abhcóideacht agus ar stocaireacht ó thaobh cúrsaí teanga, acmhainní agus 

ceartais de; 

• Saineolas ar aon cheann de na cleachtais shochtheangeolaíochta mar a bhaineann le 

forbairt polasaithe agus gníomhartha sna réimsí aitheanta seo a leanas: óige, 

teaghlaigh, oideachas, na healaíona, meáin chumarsáide, gnó, na luathbhlianta agus 

spórt. 

 

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí Ghnó Mhaigh Eo, i gCaisleán an Bharraigh. Is 

féidir go ndéanfaí socruithe breise cianoibre (obair ón mbaile) de réir srianta sláinte. Beidh 

freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre i measc na gcúraimí oibre ó am 

go céile. Beidh taisteal i gceist leis an bpost, mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána 

oiriúnach a bheith acu.  

 

Seo é an scála tuarastail a ghabhann leis an bpost seo (ó phointe 1 go pointe 7): €47,447, 

€48,833, €50,211, €51,591, €52,972, €54,362, €55,745.  

 

Le hiarratas a dhéanamh ar an ról seo, seol CV / foirm iarratais chuig [le deimhniú]. Glacfar 

le hiarratais suas go dtí an [dáta le deimhniú]. Beidh agallaimh ar siúl don phost ar an [dáta le 

deimhniú]. Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge.  

 

 


