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1. Ráiteas ón Choiste Stiúrtha 

1.1 Ráiteas misin an Choiste:   

Tá clú agus cáil ar Ghaeltacht Bhéal Feirste fud fad na tíre atá aitheanta go forleathan 

mar shampla cumhachtach den athbheochan phobal-bhunaithe uirbeach. D’eascair an 

réabhlóid chultúrtha phobal-bhunaithe seo as éacht cheannródaíoch Bhóthar Seoighe a 

leag síos dúshraith na hathbheochana atá ag bláthú ó shin. Go stairiúil, rinneadh 

imeallú ar Ghaeilgeoirí sa Stát tuaisceartach agus bhí neamhchead ar aon acmhainní 

rialtais d’fhorbairt na teanga (d’fhan an chéad Ghaelscoil ó thuaidh, Bunscoil Phobal 

Feirste ceithre bliana déag gan aitheantas 1971-84). I gcomhthéacs na hathbheochana 

Gaelaí sa limistéar, bhí an Ghaeilge labhartha teoranta go geataí na scoile agus an 

bhéim uilig ar bhuanú an Ghaeloideachais féin mar ‘chuisle na hathbheochana’. Mar 

gheall ar an streachailt leanúnach a bhí ag pobal na Gaeilge leis na húdaráis chun 

aitheantas cuí a bhaint amach don Ghaelscolaíocht, is ar éigean go raibh spás nó deis 

ag gníomhairí pleanáil chomhordaithe, inthomaiste a dhéanamh ar dheiseanna buana 

sóisialta a chruthú don phobal teanga taobh amuigh de gheataí na scoile. Mar sin féin, 

d’fhás grúpaí pobal-bhunaithe Gaeilge ón bhonn aníos chun seirbhísí a sheachadadh a 

fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna a d’eascair ón phobal. 

Aithnítear go forleathan i dtaighde na sochtheangeolaíochta nach féidir le mionteanga 

bheith ag brath go hiomlán ar scoileanna chun í a choinneáil beo. Lena chois sin, ní leor 

an idé-eolaíocht teanga mar thacaíocht do mhionteanga mura mbeidh luach sóisialta 

agus feidhmiúlacht ag an chumas sin. Caithfear luach agus úsáid shóisialta a bheith ag 

an mhionteanga agus ról feidhmiúil agus normalaithe aici i ngnáthshaol lucht labhartha 

na teanga le go mairfidh an mhionteanga mar fheiniméan soch-chultúrtha sa tsochaí 

sin. 

Is í an sprioc atá ag Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste ná mais chriticiúil de 

chainteoirí líofa Gaeilge a fhorbairt chun pobal inmharthana teanga a bhuanú sa 

spriocheantar sna blianta amach romhainn. Déanfar seo fríd an soláthar reatha a 

aithint, a mheas agus plean gníomhaíochta a ullmhú le tabhairt fana bhuanú agus a 
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neartú. Déanfar todhchaí na teanga a chinntiú, dar linn, fríd bhuanú agus neartú a 

dhéanamh ar na forbairtí rathúla, sna réimsí aitheanta thíosluaite.  

2. Cúlra an Phróisis Pleanála Teanga 

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

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

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

mór i mbaol agus nach mairfidh sí i bhfad eile mar ghnáth-theanga chumarsáide sna 

pobail Ghaeltachta. In 2010 d’fhoilsigh an Rialtas cáipéis nua – an Straitéis 20 Bliain 

don Ghaeilge 2010-2030 (ar a dtabharfar Straitéis as seo amach). Is ar an chóras 

oideachais den chuid is mó a chuirtear an dualgas príomhsprioc na Straitéise – ‘úsáid 

agus eolas ar an nGaeilge a mhéadú’ – a bhaint amach (Rialtas na hÉireann, 2010: 11-

9). Dhá bhliain ina dhaidh sin, achtaíodh Acht na Gaeltachta, 2012 chun gnéithe den 

Straitéis a chur i bhfeidhm, cumhachtaí Aire Stáit na Gaeltachta a shainiú, agus 

sainmhíniú nua a thabhairt ar an Ghaeltacht i measc forálacha eile (Ó Giollagáin, 2014: 

107). 

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

do Líonraí Gaeilge. Sainítear san Acht: 

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

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

Gaeilge (2012: 23). 

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

(a) a thacaíonn le húsáid na Gaeilge, agus 

(b) a chomhaontaigh plean Gaeilge dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a chur i ngníomh.  

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

measfaidh Foras na Gaeilge í a bheith ionadaitheach don phobal lena mbaineann, 
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plean Gaeilge a ullmhú, le cúnamh ó Fhoras na Gaeilge, ar plean é a bheidh le cur i 

ngníomh ag an bpobal sin, agus an plean sin a chur faoi bhráid an Aire. 

 

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

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

agus cuirfidh an eagraíocht lena mbaineann an plean i ngníomh. 

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

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

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

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

tAire, tar éis dul i gcomhairle le Foras na Gaeilge, nach bhfuil an plean lena mbaineann 

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

tAire na nithe seo a leanas in iúl, trí fhógra i scríbhinn, don eagraíocht lena 

mbaineann— 

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

(b) an tréimhse ar laistigh di a dhéanfar na heasnaimh a leigheas. 

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

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

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

athbhreithniú ar an dul chun cinn a bheidh déanta maidir leis na heasnaimh dá 

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

mír (b) den fho-alt sin nó i ndeireadh aon fhadú ar an tréimhse sin faoi fho-alt (7). 

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

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

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

an phobail lena mbaineann a chúlghairm le héifeacht ón dáta a shonraítear san ordú 

(ibid.: 25). 
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12.—Forordóidh an tAire critéir pleanála teanga, agus féadfaidh na nithe seo a leanas a 

bheith san áireamh iontu—  

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

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

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

na Gaeilge, 

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

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

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

aici ar na nithe sin chun pleananna Gaeilge a cheadú le haghaidh Limistéar 

Pleanála Teanga Gaeltachta, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge 

(ibid.: 25, 27). 

 

2.3 An Comhthéacs ó thuaidh: 

Dréacht-Straitéis le Forbairt na Gaeilge a Fheabhsú agus a Chosaint (RCEF), 
2015-20351 
[Lch: 3]: Ina Chlár Rialtais 2011- 2015 tá san áireamh ag Feidhmeannas Thuaisceart 

Éireann (an Feidhmeannas) Straitéis don Ghaeilge mar chroíbhunchloch faoi 

Thosaíocht 4 ‘Pobal Láidir, Comhroinnte a Chothú’. Tá sé seo mar thoradh ar 

chomhaontuithe idir Rialtas na Breataine agus Rialtas na hÉireann as ar eascair 

leasuithe in 2006 ar Acht Thuaisceart Éireann (TÉ) 1998 le gur cuimsíodh ceanglas ar 

an Fheidhmeannas chun “Straitéis a ghlacadh ina leagtar amach mar a bheartaíonn sé 

forbairt na Gaeilge a fheabhsú agus a chosaint”. 

[Lch: 3]: Aidhmeanna na Straitéise seo: Is iad bunaidhmeanna na straitéise seo: 

● Tacú le sealbhú agus foghlaim na Gaeilge ar bhonn ardcháilíochta agus 

inbhuanaithe. 

● Stádas agus infheictheacht na Gaeilge a fheabhsú agus a chosaint. 

● Gréasáin agus pobail ardcháilíochta agus inbhuanaithe Gaeilge a sholáthar. 
																																																													
1	Aontaíodh	i	gComhaontú	Chill	Rímhinn	2006	Straitéis	Gaeilge	a	thabhairt	isteach	ó	thuaidh	chun	forbairt	na	
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● An Ghaeilge a chur chun cinn ar dhóigh a chuirfidh le cothú pobal láidir, 

comhroinnte 

[Lch: 6]: D’ainneoin na gcéadta bliain den iompú teanga ó Ghaeilge go Béarla, 

maireann an Ghaeilge léi mar theanga bheo. Le tamall de bhlianta anuas tá fuinneamh 

agus suim úr in athbheochan na teanga, go háirithe sa Ghaelscolaíocht. Is dhá shampla 

i measc go leor eile le gairid iad athnuachan Cheathrú Gaeltachta Bhéal Feirste agus 

obair Chumann Pobail Charn Tóchair a léiríonn suim agus tiomantas gníomhach pobail 

leis an Ghaeilge a fhorbairt ar dhóigh inbhuanaithe ardcháilíochta. Tá stádas iomlán 

bainte amach ag an Ghaeilge mar nuatheanga de chuid na hEorpa. Tugadh stádas 

oifigiúil di mar theanga oibre de chuid an Aontais Eorpaigh i mí Eanáir 2007.  

[lch: 20]: AIDHM 3: Gréasáin agus pobail ardcháilíochta agus inbhuanaithe Gaeilge a 

sholáthar.  

● CUSPÓIR 9: Pleananna agus tionscnaimh phobalbhunaithe, áitiúla, inbhuanaithe 

agus ardcháilíochta don Ghaeilge a fhorbairt.  

● CUSPÓIR 10: Deiseanna a chur ar fáil an Ghaeilge a úsáid don réimse is leithne 

daoine agus is féidir trí ghréasáin theaghlaigh, shóisialta agus phobail a spreagadh.  

● CUSPÓIR 11: Tacú le méadú an líon daoine a labhraíonn Gaeilge ar bhonn 

laethúil. 

[lch 44]: An Ghaeilge agus an Pobal 

CUSPÓIR 9: Pleananna agus tionscnaimh phobalbhunaithe, áitiúla, inbhuanaithe agus 

ardcháilíochta don Ghaeilge a fhorbairt 

[lch 47-8]: Pleanáil Teanga 

Tionscnaimh Áitiúla Gaeilge Local Irish Language Initiatives 4.68. Déanfar pleananna 

teanga a pháirtsholáthar trí thionscnaimh theanga a fhorbrófar le pobail agus gréasáin 

inbhuanaithe úsáidte Gaeilge a chothú agus a chruthú. Is i bpobail a bhfuil bunmhais 

chriticiúil bainte amach acu (.i. áit a bhfuil go leor cainteoirí Gaeilge ina gcónaí, ag obair 
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agus ag úsáid seirbhísí) a bheas na tionscnaimh seo le hinbhuanaitheacht tionscadail 

phobail agus tacaíocht stáit a chinntiú don Ghaeilge. D’fhéadfadh sé í go n-áireofaí leis 

na tionscadail seo saoráidí cúram leanaí trí mheán na Gaeilge, aonaid agus scoileanna 

GS, cumainn óige Ghaeilge agus seirbhísí Gaeilge ábhartha eile m.sh. grúpaí 

máithreacha agus páistí. Tabharfaidh Foras na Gaeilge tacaíocht do thionscnaimh 

pleanála teanga den tsórt seo. Leanfaidh Foras na Gaeilge fosta de bheith ag tacú le 

hoifigigh Ghaeilge taobh istigh de chomhairlí áitiúla agus is tábhachtach go bhforbrófar 

agus go gcuirfear le ról na n-oifigeach seo; go deimhin, maidir leis na ceantair 

chomhairle sin nach bhfuil oifigigh Ghaeilge ceaptha go fóill acu is tábhachtach go 

rachfar ina cheann seo, go háirithe i gcomhthéacs soláthar seirbhísí Gaeilge i ndiaidh 

leasú rialtais áitiúil. Tabharfaidh Foras na Gaeilge tacaíocht fosta do thionscnaimh 

pleanála áitiúla tríd an cheanneagraíocht a bhfuil fócas straitéiseach aici ar fhorbairt 

phobail agus eacnamaíochta, i dtaca le pleanáil teanga agus forbairt acmhainne go 

háirithe. Ba chóir thionscnaimh teanga a bhreithniú fosta le go mbunófar ‘siopaí pobail 

ilearraí’ le:  comhairle a thabhairt do thuismitheoirí nua ar mian leo a bpáistí a thógáil go 

dátheangach;  comhairle a thairiscint ar an réimse deiseanna oideachais 

Gaelscolaíochta atá ar fáil;  cuidiú le forais phoiblí agus dheonacha ar mian leo cur leis 

an méid Gaeilge a úsáideann siad; agus  gnólachtaí ar mian leo seirbhís dhátheangach 

a thairiscint dá gcustaiméirí, ag úsáid Gaeilge agus Béarla araon, a spreagadh. Ba chóir 

go ndíreodh tionscnaimh áitiúla teanga ar phaistí agus ar dhaoine óga go háirithe trí 

dheiseanna foghlama agus sóisialta a sholáthar nó a fheabhsú lena gcuid Gaeilge a 

úsáid taobh amuigh den tseomra ranga i réimse de ghníomhaíochtaí cultúrtha, sóisialta, 

fóillíochta agus spóirt. 

An Comhthéacs Reachtúil ó thuaidh 
De réir Dhaonáireamh TÉ 2011, tá eolas éigin ag 184,898 duine ar an Ghaeilge; Dúirt 

céatadáin níos airde de Chaitlicigh (21%) ná de Phrotastúnaigh (2%) go raibh cumas 

éigin Gaeilge acu. Léiríodh i nDaonáireamh 2011 fosta gur i measc daoine 12-15 bliana 

d’aois a bhí an t-eolas is airde ar an Ghaeilge (20%); b’éadóichí eolas ar an Ghaeilge a 

bheith ag daoine níos aosta. Dúirt 6% de na daoine thar 75 bliain go raibh eolas éigin ar 

an Ghaeilge acu. 
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Cuireadh ceisteanna sa tSuirbhé Leanúnach 1.9 Teaghlach (CHS) 2011/12 fosta faoi 

eolas ar an Ghaeilge. De réir an CHS bhí eolas éigin ar an Ghaeilge ag beagán níos mó 

ná duine as gach ochtar (13%) den daonra. Bhí thart ar dhuine as gach naonúr (11%) a 

dúirt go dtuigeann siad Gaeilge labhartha agus dúirt níos lú ná sin go dtig leo Gaeilge a 

labhairt, a léamh nó a scríobh (8%, 6% agus 5% faoi seach). Ba spéis le beagán níos lú 

ná an cúigiú cuid den daonra (18%) níos mó a fhoghlaim faoin Ghaeilge. Ba airde an 

sciar de Chaitlicigh ná de Phrotastúnaigh a raibh eolas ar an Ghaeilge acu (29% agus 

2% faoi seach). 

Cuireann Languages for the Future – Northern Ireland Languages Strategy, 2012 de 

chuid na Roinne Oideachais (RO) béim air seo fosta: “aithnítear ar bhonn idirnáisiúnta 

gur mó ná riamh an tábhacht atá le foghlaim teangacha ó thaobh na tráchtála, an 

chultúir, na polaitíochta agus na hintleachta de”. Téitear céim níos faide i Straitéis RO 

agus tarraingítear aird ar: 

an tábhacht atá le foghlaim teangacha agus an gá atá le líon na ndaltaí atá ag 

foghlaim teangacha ar scoil agus i gcoláistí agus sa phobal i gcoitinne a mhéadú 

ach aithnítear chomh maith go bhfuil tábhacht le teangacha ar chúiseanna níos 

leithne eacnamúla, sóisialta agus pobail chomh maith le cúiseanna oideachais 

amháin. 

Comhaontú Bhéal Feirste (Aoine an Chéasta) 1998  
Rinneadh an Comhaontú le formhuiniú na rannpháirtithe sna caibidlí uilepháirtí le plean 

a leagan amach faoi choinne cineachaidh i dTuaisceart Éireann (TÉ) ar bhonn daingean 

uileghabhálach. I Snáithe a Trí den Chomhaontú (‘Cearta, Cosaintí agus 

Comhionannas Deiseanna’) tugadh na gealltanais seo a leanas maidir le Ceisteanna 

Eacnamaíochta, Sóisialta agus Cultúrtha’:  

3. Aithníonn na rannpháirtithe uilig an tábhacht atá le meas, tuiscint agus 

caoinfhulaingt maidir le hilchineálacht teanga, lena n-áirítear i dTuaisceart 

Éireann, an Ghaeilge, an Ultais agus teangacha na bpobal éagsúil eitneach, ar 

cuid de shaibhreas cultúrtha oileán na hÉireann iad uilig.  



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

11	
	

4. I gcomhthéacs breithniú gníomhach go síneoidh RA an Chairt Eorpach do 

Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh Chomhairle na hEorpa, is é a dhéanfaidh 

Rialtas na Breataine, faoi mar a bhaineann sé leis an Ghaeilge go háirithe, nuair 

is cuí agus nuair is mian le daoine go ndéanfaidh siad amhlaidh:  

• beart diongbháilte a dhéanamh leis an teanga a chur chun cinn;  

• úsáid na teanga a éascú agus a chur chun cinn ó bhéal agus i scríbhinn sa saol 

poiblí agus príobháideach araon nuair a bhíonn an ráchairt chuí ann;  

• féachaint, nuair is féidir, le constaicí a chuirfeadh beaguchtach ar nó a 

chuirfeadh in éadan chothabháil nó forbairt na teanga a shárú;  

• riar ar idirchaidreamh le pobal na Gaeilge, ag cur a dtuairimí i láthair údaráis 

phoiblí agus gearáin a fhiosrú;  

• iallach reachtúil a chur ar an Roinn Oideachais leis an Ghaelscolaíocht a chur 

chun cinn agus a éascú ar an dóigh chéanna a ndéantar amhlaidh i gcás an 

oideachais imeasctha;  

• Fiosrú go práinneach leis na húdaráis bhainteacha Briotanacha agus i 

gcomhpháirt le húdaráis chraoltóireachta na hÉireann, an fhéidearthacht a 

bhaineann le Teilifís na Gaeilge a chur ar fáil níos forleitheadaí i dTuaisceart 

Éireann;  

• dóigheanna níos éifeachtaí a aimsiú le léiriúchán scannánaíochta agus teilifíse 

Gaeilge i dTuaisceart Éireann a spreagadh agus tacaíocht airgeadais a chur ar 

fáil dó; agus  

• páirtithe a spreagadh lena chomhaontú go gcomhlíonfaidh Tionól Nua an 

gealltanas seo ar dhóigh a chuireann mianta agus íogaireachtaí an phobail san 

áireamh. 

An Dearbhú Comhpháirteach 2003   
I 2003, d’eisigh Rialtas na Breataine agus Rialtas na hÉireann Dearbhú 

Comhpháirteach mar chuid den bheart le cineachadh a athbhunú i dTÉ. Shainigh an dá 
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Rialtas gur mian leo na gealltanais a tugadh maidir leis an Ghaeilge i gComhaontú 

Bhéal Feirste 1998 a chomhlíonadh agus cur leo:  

Leanfaidh Rialtas na Breataine dá ghealltanais uilig, de réir an Chomhaontaithe, 

a bhaineann leis an Ghaeilge a chomhlíonadh. Go sainiúil, i dtaca leis an 

chraoltóireacht de, déanfaidh Rialtas na Breataine na bearta uilig is gá le ciste a 

bhunú, chomh luath agus is féidir i ndiaidh dó an cás deiridh gnó a fháil mí 

Aibreáin, faoi choinne tacaíocht airgeadais do Léiriúchán Scannánaíochta agus 

Teilifíse Gaeilge.... Leanfaidh an dá Rialtas de bheith ag obair leis na rialtóirí 

agus na húdaráis chraoltóireachta ábhartha le tabhairt faoi na constaicí teicniúla 

agus eile ionas go méadófar go suntasach glacadh TG4 i dTuaisceart Éireann.  

Comhaontú Chill Rìmhinn 2006  
Thóg Comhaontú Chill Rìmhinn 2006 ar na gealltanais i gComhaontú Aoine an Chéasta 

faoi Shnáithe a Trí ‘Cearta, Cosaintí agus Comhionannas Deiseanna’. 

Rinne Comhaontú Chill Rìmhinn é seo tríd an mhéid seo a rá:  

Tabharfaidh Rialtas [na Breataine] isteach Acht Gaeilge ina léireofar taithí na 

Breataine Bige agus na hÉireann agus oibreoidh sé i gcomhpháirt leis an 

Fheidhmeannas atá le toghadh le forbairt na Gaeilge a fheabhsú agus a 

chosaint. 

 

Acht Thuaisceart Éireann 1998  
I ndiaidh Chomhaontú Chill Rìmhinn 2006, rith Rialtas na Breataine reachtaíocht ag 

Westminister le hAcht TÉ 1998 a leasú. Áirítear in Alt 28D d’Acht 1998 an méid seo a 

leanas: 

(1) Glacfaidh an Coiste Feidhmeannais Straitéis chuige féin a leagfaidh amach 

mar a bheartaíonn sé forbairt na Gaeilge a fheabhsú agus a chosaint.  

 

Clár Rialtais 2011-2015  
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Ina Chlár Rialtais 2011-15, a foilsíodh ar 12 Márta 2012, d’aithin an Feidhmeannas an 

tábhacht atá le bunadh na háite tosaíochtaí a shocrú don am atá le teacht agus an deis 

a thugann an cineachadh a thapú le todhchaí chomhroinnte níos fearr a thógáil do gach 

duine. Daingnítear é seo faoi Thosaíocht 4 ‘Pobal Láidir, Comhroinnte a Chothú’ ina 

ndírítear, i measc nithe eile, ar chaidreamh a chothú idir phobail agus buntáiste a 

bhreith ar acmhainn earnáil an chultúir mar ghléas i dtreo athrú dearfach. Áirítear leis 

fosta, straitéis i leith na Gaeilge mar bhunchloch dhúshraithe leis an Tosaíocht seo a 

sholáthar. 

Cairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh  
Is coinbhinsiún idirnáisiúnta an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó 

Mionlaigh (an Chairt) arb aidhm di teangacha réigiúnacha agus mionlaigh a chosaint 

agus a chur chun cinn mar ghné d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa atá faoi bhagairt. Ar 

an ábhar seo, chomh maith le halt neamh-leithcheala a bhaineann le húsáid na 

dteangacha seo, tá foráil ann i leith bearta a thairgeann tacaíocht ghníomhach dóibh. “Is 

ar an dóigh seo amháin ar féidir na teangacha seo a chúiteamh, nuair is gá, as dálaí 

neamhfhabhracha san am atá caite agus iad a chaomhnú agus a fhorbairt mar ghné 

d’fhéiniúlacht chultúrtha na hEorpa.” 

Cuirtear chun cinn sa Chairt cur chuige ilchultúrtha maidir leis na teangacha a 

chosnaítear inti. Is iad a cuid aidhmeanna, a bhfuil tionchar acu ar an Straitéis seo, 

cultúr a chruthú ina n-éiríonn le teangacha réigiúnacha agus mionlaigh bheith beo i 

gcuideachta a chéile agus i gcuideachta mhórtheangacha an Stáit. 

Socraítear sa Chairt comhphrionsabail láir, leagtha amach i gCuid II, a bhaineann le 

gach teanga réigiúnach nó mionlaigh. I gCuid III den chairt tá sraith d’fhorálacha 

sainiúla a bhaineann le hionad teangacha réigiúnacha nó mionlaigh i gcodanna éagsúla 

de shaol an phobail. Faoi Chuid III, “tá de shaoirse ag stáit aonair, laistigh de shrianta 

áirithe, cinneadh a dhéanamh faoi cé acu de na forálacha a bhainfidh le gach teanga a 

labhraítear taobh istigh dá dteorainneacha”. 

Rinne Rialtas na Ríochta Aontaithe (RA) 2.10 an Chairt a dhaingniú i Márta 2001 agus 

d’aithin oibleagáidí leis an Ghaeilge, a bhfuil stádas Chuid III aici a chosaint agus a chur 
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chun cinn. Tá sé airteagal is tríocha faoin Chairt roghnaithe ag Rialtas RA lena chinntiú, 

a oiread agus is féidir ar bhonn réasúnta, go n-úsáidtear an Ghaeilge san oideachas 

agus sna meáin agus a húsáid a cheadú i gcomhthéacsanna breithiúnacha agus 

riaracháin, sa saol eacnamaíochta agus sóisialta agus i ngníomhaíochtaí cultúrtha.  

Feidhmíonn an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta (RCEF) mar chathaoirleach agus 

cuireann rúnaireacht ar fáil do Ghrúpa Idir-rannach um Fheidhmiú na Cairte a 

mhaoirsíonn feidhmiú na Cairte ag na Ranna agus a chomhordaíonn ionchur i dtuairiscí 

tréimhseacha le Comhairle na hEorpa ar dhul chun cinn an fheidhmithe le Comhairle na 

hEorpa. 

Tomhaiseann Coiste Saineolaithe (COMEX) de chuid Chomhairle na hEorpa dul chun 

cinn ar fheidhmiú na Cairte gach trí bliana. I ndiaidh a gcuairte i Meán Fómhair 2009, 

mhol an COMEX go ndéanfadh údaráis RA tosaíocht de “glacadh chuige féin agus 

feidhmiú polasaí cuimsitheach Gaeilge, agus an dóigh is fearr ná trí reachtaíocht a rith”. 

Coinbhinsiún UNESCO Maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha 
Doláimhsithe  
Ina Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, leag Rialtas na hÉireann amach na 

peirspictíochtaí idirnáisiúnta a bhí mar thacaíocht ag comhthéacs polasaí a Straitéise. 

Baineann an sliocht seo a leanas ó Straitéis 2010-2030 de chuid Rialtas na hÉireann 

leis an Straitéis seo agus d’imir sé tionchar uirthi: 

Aithnítear go hidirnáisiúnta an fiúntas a bhaineann le héagsúlacht 

theangeolaíoch. Is iad teangacha na príomhuirlisí atá ag an duine le 

hidirghníomhú a dhéanamh agus le smaointe, mothúcháin, eolas, cuimhní agus 

luachanna a chur in iúl. Déanann teangacha nathanna cainte cultúrtha agus 

oidhreacht theibí chultúrtha a thabhairt leo freisin, ar nithe iad is croí 

d’fhéiniúlacht an duine aonair agus d’fhéiniúlacht grúpaí. Tá ról tábhachtach 

teangacha ó thaobh léiriú agus tarchur oidhreachta cultúir aitheanta sa 2003 UN 

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2010: 5). 

Luaitear chomh maith: 
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Caithfear, mar sin, teangacha cosúil leis an nGaeilge a chosaint chun éagsúlacht 

chultúir a choinneáil ar fud an domhain. Tuairiscíonn UNESCO go bhfuil leath de 

na 6,700 teanga a labhraítear faoi láthair i gcontúirt dul i léig roimh dheireadh an 

chéid, próiseas nach féidir a mhoilliú ach le gníomh práinne ó Rialtas agus ó na 

pobail a labhraíonn na teangacha. Cothaíonn an Endangered Languages 

Programme de chuid UNESCO comhoibriú ar bhonn idirnáisiúnta le haird a 

tharraingt ar an staid thromchúiseach sin agus le réiteach nuálach a mholann 

pobail, saineolaithe agus údaráis a chur chun cinn. Chuir an t-eagrán is déanaí 

den Atlas of the World’s Languages in Danger (UNESCO) síos ar an nGaeilge 

mar theanga atá “definitely endangered”. Tá an stádas sin athraithe ó shin agus 

feabhsaithe go “vulnerable” i gcomhthéacs eolais faoi bhearta atá glactha ag an 

Rialtas le tacú leis an teanga le blianta beaga anuas. D’aithin an Coinbhinsiún 

maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe an ról 

fíorthábhachtach atá ag teanga ó thaobh oidhreacht bheo a chur in iúl agus chun 

cinn. Braitheann oidhreacht cultúir theibí ar theanga ó thaobh a beochta laethúla 

agus lena cur ar aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile. I gcás traidisiúin bhéil, lena 

n-áirítear amhráin, filíocht agus béaloideas, ní amháin gurb í an teanga a 

úsáidtear chun an oidhreacht chultúir a tharchur ach is í an teanga croílár na 

hoidhreachta sin. Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar staid teangacha atá 

faoi bhrú ar fud an domhain, tá forbairt déanta ag UNESCO ar chreat oibre le 

beocht teanga a thomhas le cuidiú le Rialtais agus le dreamanna eile ó thaobh 

polasaí a fhorbairt, riachtanais agus bearta cosanta cuí a aithint. Tugadh aird ar 

an gcreat sin atá bunaithe ar na naoi gcritéar seo a leanas agus an Straitéis seo 

á forbairt (2010: 6). 

Comhaontú Chnoc an Anfa, “New Decade, New Approach”, Eanáir 20202  
Sa chomhaontú nua a rinneadh idir na páirtithe agus an dá Rialtas (9 agus 10 Eanáir, 

2020), rinneadh coimitmintí móra don Ghaeilge. Tugann seo bunús nua agus breise do 

stádas na teanga mar a bhí aici roimhe seo. San áireamh sa chomhaontú sin, faoin 

																																																													
2	Féach	téacs	an	chomhaontaithe	seo	agus	an	reachtaíocht	a	théann	leis:	
https://www.gov.uk/government/news/deal-to-see-restored-government-in-northern-ireland-tomorrow	
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Aguisín “Annex B: Irish Government Commitments” (lch 58) tugtar coimitmintí sonracha 

do na Líonraí Gaeilge mar a leanas: 

Language and Culture: 

…Funding will also be provided to develop Irish Language Networks. (lch 61).  

Tá forálacha láidire ann fosta maidir le ról an choimisinéara teanga, caighdeáin dhea-

chleachtais agus go leor eile, a chuirfeas le feidhm agus le stádas an phlean seo ag dul 

chun tosaigh. Mar chuid den socrú nua tá geallúint ann go gcuirfear i bhfeidhm Straitéis 

20 bliain don Ghaeilge, a luaitear roimhe seo sa phlean seo. Faoi Aguisín D, “Annex D: 

Programme for Government” luaitear “4.6.2.13. Irish Language Strategy” (lch 27) agus 

faoi Aguisín E “Annex E: Rights, language and identity” tugtar na coimitmintí seo a 

leanas:  

5.21.3. under Section 28D of the Northern Ireland Act 1998 the re-established 

Executive will produce a draft Irish Language Strategy and a draft Ulster Scots 

Language, Heritage and Culture Strategy for consultations within 6 months. This 

will include programmes and schemes which will assist in the development of the 

Irish language and the Ulster Scots language, culture and heritage. (lch 36).  

Tugtar faoi deara go bhfuil am-scála sonrach de 6 mhí luaite leis an Straitéis seo a 

thabhairt isteach. Cuirtear sin san áireamh leis an rialú Ard-Chúirte, 3 Márta 2017 maidir 

le teip an Fheidhmeannais an Straitéis Ghaeilge a thabhairt isteach, a luann:  

The court is of the opinion that it should make a declaration that the Executive 

Committee has failed, in breach of its statutory duty under 28D (1) of the 

Northern Ireland Act 1998, to adopt a strategy setting out how it proposes to 

enhance and protect the development of the Irish language. (lch 6).3 

																																																													
3	Féach	rialú	iomlán	na	hArd-Chúirte	(3/3/2017)	maidir	le	cás	Chonradh	na	Gaeilge	vs	Feidhmeannas	ó	thuaidh	ó	
judiciaryni.uk	ag	https://bit.ly/31hHfxv		
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3. Sonraí na Ceanneagraíochta & An Choiste Stiúrtha 

I Mí an Mhárta 2015, bunaíodh coiste stiúrtha chun plé le coincheap an Líonra Gaeilge 

chun an buntáiste sochtheangeolaíochta is éifeachtaí a bhaint óna forbairtí suntasacha 

sa cheantar.4 Roghnaíodh an t-ainm Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste (LGIBF) don 

choiste agus de réir a chéile tháinig ionadaithe óna grúpaí seo a leanas air: Cultúrlann 

Mac Adam Ó Fiaich, Glór na Móna, Raidió Fáilte, Conradh na Gaeilge, Laochra Loch 

Lao, Forbairt Feirste, Gaelscoil na bhFál, Ionad Uíbh Eachach, Comhairle Cathrach 

Bhéal Feirste agus Fóram na nÓg. Ag deireadh 2018, tháinig Comhairle Cathrach 

Bhéal Feirste ar bord agus ceapadh an tOifigeach Gaeilge sa Chomhairle ar choiste 

stiúrtha na Líonra. Lena chois sin, tá liosta suntasach de ghrúpaí, instituidí agus 

scoileanna eile atá mar scairshealbhóirí sa phróiseas a imreoidh ról níos lárnaí amach 

anseo agus an plean á chur i bhfeidhm. 

 
Eagraíocht Réimse Oibre 

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich Na hEalaíona 

Conradh na Gaeilge Abhcóideacht & Pleanáil Teanga 

Raidió Fáilte Na Meáin Ghaeilge 

Glór na Móna Pobal & Óige 

Laochra Loch Lao Spórt 

Forbairt Feirste Forbairt shocheacnamaíochta & Gairmoideachas 

Gaelscoil na bhFál An Ghaelscolaíocht 

Fóram na nÓg Obair Óige Ghaeilge 

Ionad Uíbh Eachach Luathbhlianta 

Comhairle Cathrach B.F. Seirbhísí Gaeilge; Comhairle Bhéal Feirste 

 
Chuige sin fosta, tá an coiste stiúrtha, atá ar bun cheana féin ó cuireadh tús leis an 

scéim seo, ag plé agus ag forbairt ghnéithe éagsúla den phróiséas pleanála teanga faoi 

Scéim na Líonraí Gaeilge mar chuid den chur chuige áitiúil agus náisiúinta ‘Gaeilge le 

																																																													
4	Ceapadh	Forbairt	Feirste	mar	cheanneagraíocht	ar	an	Líonra	i	dtús	ama,	faoi	mar	a	bhí	luaite	leis	an	bhun-iarratas	
le	Foras	na	Gaeilge	in	2015.	Aistríodh	cúram	na	ceanneagraíochta	go	Cultúrlann	McAdam	Ó	Fiaich	ag	tús	2018.		
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Chéile’ a seoladh i bPáirc an Chrócaigh ag tús 2018. Is baill lárnacha iad cuid de 

choiste stiúrtha Líonra Bhéal Feirste Thiar sa ghrúpa oibre náisiúnta fosta. 

I Mí Mheán Fómhair 2018, ceapadh Ursula Ní Shionnain mar Chomhairleoir Pleanála 

Teanga chun dul i mbun taighde ar staid reatha na Gaeilge sa limistéar agus chun an 

plean teanga a dhréachtú. 

Roghnaíodh Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, atá aitheanta mar epicentre nadúrtha an 

cheantair faoi chaibidil, chun riar oifigiúil a dhéanamh ar an scéim ach ní mór a lua nach 

bhfuil aon smacht eagraíochtúil aonarach ag aon ghrúpa ar leith ar Líonra Gaeilge 

Iarthar Bhéal Feirste (LGIBF), áfach, agus é bunaithe mar líonra comhpháirtíochta 

coiteann. Is é LGIBF fríd na baill atá aitheanta thuas, a dhéanann comhordú ar fhorbairt 

agus cur i gcrích an phlean gníomhaíochtaí. Déanann Cultúrlann McAdam Ó Fiaich 

seirbhísí rúnaíochta a chur ar fáil do LGIBF agus láimhseálann sí socruithe eagrúcháin 

na gcruinnithe mar aon le hionad a chur ar fáil don chruinniú, chomh maith le riar ar 

tharraingt anuas na ndeontas. 

Buníaodh an Chultúrlann i 1991 le háit shábháilte a thabhairt do phobal na Gaeilge le 

forbairt. Is é bun oibre na Cultúrlainne ná: 

• Soláthar clár ealaíon ildiscíplíneach le freastal ar chainteoirí Gaeilge ar achan 

leibhéal.  

• An Cheathrú Ghaeltachta a bhuanú agus a fhorbairt sa cheantar thart orainn.  

• Aghaidh a thabhairt ar na constaicí a chuireann as do ghrúpaí plé leis an 

teanga.   

• Imeachtaí a eagrú a mheallann daoine ó chultúir eile i dtreo na Gaeilge. 

• Turasóirí a mhealladh isteach sa Chultúrlann agus i dtreo na Gaeilge leis an 

Oifig Fáilte. Cuireann an Oifig Fáilte Eispéireas Gaeltachta ar fáil chun 

blaiseadh den teanga agus den chultúr a thabhairt do thurasóirí. Táthar ag 

déanamh dul chun cinn ag mealladh turasóirí ó na crúslonga chomh maith le 

grúpaí scoile fud fad na tíre.  

• Cuirtear spás comhdhála nó cruinnithe ar fáil d’eagrais phobail éagsúla  nuair 

atá sé ar fáil, rud a chiallaíonn sreabhadh ioncaim don eagras agus a 
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thuagnn deis cur i bhfeidhm go mór ar chuairteoirí gurb ionad é ina dtugtar 

tús áite don Ghaeilge agus go bhfuil atmaisféar Gaelach le mothú tríd an áit. 

 

 
4. LÉARGAS AR AN LÍONRA GAEILGE  

4.1 An Cheathrú Ghaeltachta 
Is ceantar uirbeach é an Cheathrú Ghaeltachta atá suite idir lár chathair Bhéal Feirste 

agus Bhaile Andarsan. Clúdaíonn An Cheathrú Ghaeltachta ceithre thoghbharda de 

chuid Iarthar Bhéal Feirste: Ard na bhFeá, Cluain Ard, Ceantar na bhFál agus an 

Charraig Bhán. Tá siad uile sna deich mbarrcheantar is díothaí ó thuaidh. Lena chois 

sin, tá dhá cheann de na ceithre thoghbharda i measc na dtrí thoghbharda is díothaí, 

Ceantar na bhFál (2ú) agus an Charraig Bhán (3ú). Tarraingníonn an Cheathrú ar a 

buanna traidisiúnta teanga agus cultúir le próiseas an athghiniúna uirbí agus pleanála 

teanga a thiomáint chun tosaigh. Is foireann de ghuthanna nua sa chathair í an 

Cheathrú Ghaeltachta agus is láthair í chun an tsamhlaíocht a aistriú ina 

mórghníomhartha agus ina tionscnaíochta.  

Tá coincheap na Ceathrún Gaeltachta sainaitheanta i rith an ama ag tuairiscí taighde 

agus pleananna forbartha mar shaincheantair a fheidhmíonn mar Ghaeltacht uirbeach 

agus a thugann deis tochrais do sholáthar comhthéacs forbartha uileghabhálaigh atá 

ábalta réimse éagsúil tionscadal, scoileanna, institúidí, agus tograí a thiomáint ar 

aghaidh go suntasach. Tá pobal beoga ealaíne, oideachasúil agus Gaeilge ag an 

Cheathrú Ghaeltachta atá ina ghné thábhachtach den chreatlach chultúrtha sa chathair. 

Aibhsíodh an bheogacht seo go minic mar luamhán le daoine a tharraingt le teacht ar 

cuairt i dtéarmaí turasóireachta cultúrtha agus feasacht a fheabhsú faoi a bheith i do 

chónaí, ag obair agus ag staidéar sa cheantar. Cuireann roinnt comhlachtaí pobail agus 

áiseanna atá lonnaithe sa cheantar tacaíocht ar fáil dóibh siúd atá ag glacadh páirte i 

saol na Gaeilge.  

Tá an illomad eagraíochtaí Gaeilge ag feidhmiú sa cheantar bunaithe sna réimsí 

eagsúla seo a leanas; oideachas, oiliúint, eagraíochtaí pobail/forbairt eacnamaíochta, 
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sochfhiontar, óige, abhcóideacht, cultúr/ealaín, luathbhlianta, tograí/cumainn eile agus 

na meáin chumarsáide. 

 

  
 
Learscáil den Cheantar/Teorainneacha na Ceathrún Gaeltachta 
 

 
Figiúr 4.1: Luath-learscáil de ‘An Cheathrú Ghaeltachta’ ag Deloitte 2010 

 
 

4.2 Topagrafaíocht 

I dtuairisc Deloitte in Mí na Bealtaine 2010, sainmhíníodh na téarmaí tagartha teorainn 

tíreolaíocha do mhórcheantar na Ceathrún Gaeltachta agus a mol. Tá mol fisiciúil na 

Ceathrún Gaeltachta comhchruinnithe ar cheantar de thart ar mhíle cearnach amháin 

agus a phointe fócais ar Bhóthar na bhFál. Tá sé déroinnte ag Bóthar na bhFál, a 
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chuireann bealach artaireach ar fáil ag ceangal lár Bhéal Feirste le mórcheantar Bhéal 

Feirste. Ar mhaithe leis an staidéar seo sainmhínítear teorainn na Ceathrún Gaeltachta 

mar seo: 

“an ceantar sin atá cuimsithe ar a imeall thiar ag Bealach Uí Chinnéide agus 

Seachród na Móna, ag leanúint ar a theorainn thuaidh ag líne a leanann Bóthar 

Chluanaí Uachtair agus Bóthar Chluanaí ar an dá thaobh chomh fada le Páirc 

Chluanaí agus ag leanúint ar an lána i dtreo na tuaithe a fhad lena acomhal le 

Bealach Lanark. Ag leanúint ‘líne na síochána’ ansin le ceangal le tús a 

Theorann Thoir ag Sráid Dhuibhise/Teorainn Shráid Eoin agus as sin a fhad le 

Teorainn Theas ag reáchtáil ó Shráid Durham/Bóthar Grosvenor ar thaobh 

amháin den bhóthar ar a lána i dtreo na cathrach amháin a fhad le hacomhal 

Bhóthar Grosvenor le Mótarbhealach an M1 agus ag leanúint ansin Lána an 

Mhótarbhealaigh i dtreo na cathrach chomh fada lena acomhal le Bealach Uí 

Chinnéide.” 

Mar sin féin, ghlac Líonra Gaeilge Bhéal Feirste Thiar tuairim sholúbtha chuige maidir le 

teorainneacha tíreolaíocha agus luaitear Baile Andarsan, áit a bhfuil Gaeltacht Bhóthar 

Seoighe suite, Bóthar an Ghleanna, Uachtar Chluanaí agus Páirc na bhFál maidir le 

hachmhainní, scoileanna agus tionscadail. Cuimsíonn limistéar an Líonra, mar sin, ocht 

dtoghbharda san iomlán.  

 

Figiúr 4.2: Toghbhardaí an Líonra (Northern Ireland Assembly, 2016: 2) 
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4.3 Daonra 
4.3.1 Líon na ndaoine a bhfuil cónaí orthu sa limistéar teanga 
Taobh istigh de limistéar an Líonra, tá cónaí ar 42,265 duine agus briseann na figiúirí 

síos ar an bhealach seo a leanas: 

Toghbharda Líon na nDaoine 

Ceantar na bhFál 5,184 

Páirc na bhFál 5,290 

Ard na bhFeá 5,485 

An Charraig Bhán 5,601 

Uachtar Chluanaí 5,250 

Bóthar an Ghleanna 5,573 

Cluain Ard 4,975 

Baile Andarsan 4,907 

Líon iomlán i limistéar an Líonra 42,265 

Figiúir 4.3: Líon na ndaoine i limistéar an Líonra (Daonáireamh 2011) 

Léiríonn an graf thíos na próifílí aoise a bhaineann leis na daonraí: 

 

 
Figiúir 4.4: Líon na ndaoine de réir inscne (Daonáireamh 2011) 
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Airítear i gcás achan toghbharda go bhfuil céatadán beagáinín níos airde ag baint le 

líon na mban a bhfuil cónaí orthu iontu i gcomparáid le líon na bhfear. 

4.3.2 Proifílí Aoise  
Léiríonn na staitisticí ó Dhaonáireamh 2011 go bhfuil, ar an mheán, 20.95% den daonra 

faoi aois a 16 i limistéar an Líonra, agus tá an chuid is mó den daonra sin lonnaithe sa 

Charraig Bhán agus 27.26% bainteach leis an aoisghrúpa sin agus an chuid is lú 

lonnaithe i mBaile Andarsan le 15.41%. Tá céatadán níos airde i gceist leis an daonra 

atá os cionn 65 bliana d’aois lonnaithe i mBaile Andarsan, le 22.84% de dhaonra an 

toghbharda ag baint leis an aoisghrúpa sin ach, i gcás na Carraige Báine, titeann an 

figiúir sin go 9.5%. Sa Charraig Bhán, airítear staitisticí suntasacha i gcomparáid leis na 

toghbhardaí eile, áit a bhfuil líon na ndaoine faoi 16 trí oiread níos líonmhaire ná líon na 

ndaoine atá os cionn 65. 

 

Ar ndóigh, baineann an t-aoisghrúpa is mó i limistéar an Líonra leis an aoisghrúpa 17 – 

64 agus 64.5% ar an meán ag baint leis an daonra sin. 

 
Figiúir 4.5: Próifílí aoise i limistéar an Líonra (Daonáireamh 2011) 
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4.3.3 Eolas ar an Ghaeilge 
Tá breis agus 600,000 duine ina gcónaí i mórcheantar Bhéal Feirste, agus áitíonn breis 

agus 38,000 acu siúd go bhfuil eolas acu ar an Ghaeilge. Léiríonn na staitisticí is úire go 

bhfuil cónaí ar bhreis agus 20,000 acu siúd in iarthar na cathrach.  

I gceantar an Líonra, briseann na figiúirí Daonáirimh 2011 maidir le heolas ar an 

Ghaeilge síos ar an bhealach seo a leanas: 

 
Barda Ceatadán le heolas ar an Ghaeilge 
Ceantar Ard na bhFeá 24.92 % 
Ceantar na bhFál 17.52 % 
Ceantar Pháirc na bhFál 29.36 % 
Ceantar Uachtar Chluanaí 23.43 % 
Ceantar na Carraige Báine 21.54 % 
Cluain Ard 23.07% 
Bóthar an Ghleanna 29.07% 
Baile Andarsan 27.21% 

Figiúir 4.6: Céatádan na ndaoine a bhfuil eolas acu ar an Ghaeilge (Daonáireamh 2011) 

Léiríonn na staitisticí maidir le céatadán na ndaoine a bhfuil eolas acu ar an Ghaeilge 

go bhfuil, ar an meán, 24.5% de dhaonra an Líonra a bhfuil cur amach acu ar an teanga 

agus go bhfuil dlúthbhun ann sa limistéar le tógáil air chun iarrachtaí neartaithe teanga 

a threisiú amach anseo. 

4.4 Seirbhísí agus Tacaíochtaí 
4.4.1 An Córas Oideachais  

In earnáil an Ghaeloideachais, tá cúig Bhunscoil lánGhaeilge lonnaithe i limistéar an 

Líonra chomh maith leis an Ghaelcholáiste is mó ar an oileán:  

• Bunscoil an tSléibhe Dhuibh ar Bhóthar Bhaile Uí Mhurchú 

• Gaelscoil an Lonnáin ar Bhóthar na bhFál 

• Gaelscoil na bhFál ar Chorrán Uíbh Eachach 

• Gaelscoil na Móna i Lóistín na Móna 

• Bunscoil Phobal Feirste ar Bhóthar Seoighe 

• Coláiste Feirste, Radharc na bhFeá.   
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Tá Iontaobhas na Gaelscolaíochta lonnaithe ar Bhóthar na bhFál chun tacaíocht, stiúir 

agus comhairle a sholáthar i bhfoirm bun-airgeadais a sholáthar, tríd an rialtas agus trí 

dhaonchairde, d’fhorbairt agus do thacaíocht Chiste Iontaobhais don Oideachas trí 

mheán na Gaeilge. 

Feictear i gcás na nGaelscoileanna go bhfuil borradh tagtha faoi líon na ndaltaí a 

fhreastalaíonn orthu sa limistéar agus tuairiscítear go bhfuil an t-éileamh sa cheantar 

don Ghaelscolaíocht chomh mór sin go bhfuil gá do scoileanna spásanna breise a 

iarraidh ar an Údarás Oideachais (agallamh le Ó Tuama, 15 Samhain 2018).  

 
Líon na bpáistí sa chóras Gaelscolaíochta sa limistéar teanga 
Naíolann 110 
Naíscoil  270 
Bunscolaíocht 1357 
Coláiste Feirste 650 
Iomlán 2387 
  

Figiúir 4.7: Líon na ndaltaí sa chóras Gaelscolaíochta sa limistéar teanga 2018 
 

Tá go leor scoileanna Béarla i limistéar an Líonra a mhúineann an Ghaeilge mar ábhar 

scoile agus liostáiltear thíos na bunscoileanna agus meánscoileanna ina bhfuil sí á 

múineadh. 

Bunscoileanna: 

• St. Teresa’s Primary School (múinteoir Gaeilge cúirte) 

• St. Kevin’s Primary School (múinteoir Gaeilge cúirte) 

Meánscoileanna: 

• St. Dominic’s High School, Bóthar na bhFál 

• St. Mary’s Grammar School, Bóthar an Ghleanna 

• La Salle, Céide Éadan Mór 

• St. Genevieve’s, Bóthar na Craoibhe 

• St. Louise’s Comprehensive, Bóthar na bhFál 
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• CBS Secondary, Bóthar an Ghleanna 

• St. Rose’s, Ascaill Ard na bhFeá 

• Corpus Christi College, Bóthar Ard na bhFeá 

Tá Coláiste Ollscoile Naomh Muire sa Cheathrú Ghaeltachta ag soláthar aonad traenála 

do mhúinteoirí Gaeloideachais fríd chúrsaí PGSE agus TICO a reáchtáil. Lena chois 

sin, tá an tÁisaonad lonnaithe ann a chuireann áiseanna agus acmhainní sainiúla 

teagaisc ar fáil d’earnáil an Ghaeloideachais. Tá Cumann Gaelach in Aontas na Mac 

Léinn ann agus timpeall 150 ball acu. Tá Gaelchúrsaí anois lonnaithe i gCultúrlann 

McAdam Ó Fiaich mar lárionad traenála ag seachadadh cúrsaí gairmoideachais ag 

leibheál iar-16 do dheagóirí agus do dhaoine fásta a tháinig fríd an chóras 

Gaelscolaíochta.  

Shíolraigh moladh fosta ó Fhorbairt Feirste go mbunófaí GaelAcadamh chun caighdéan 

agus curaclam aontaithe maidir le teagasc na Gaeilge do dhaoine fásta a fhorbairt ina 

gcuirfí tacaíocht fhadtéarmach agus acmhainní cuimsitheacha ar fáil do sholáthróirí 

ranganna ag leibhéal pobail. Tar éis staideár scoipeála i Mí Feabhra 2016, glacadh leis 

an mholadh agus tugadh coimitmint £1.2 milliún ó DCAL le haghaidh an 

GhaelAcadaimh ach tá seo fós le cur i gcrích.  

4.4.2 Seirbhísí Réamhscoile agus Teaghlaigh 

Liostáiltear thíos na naíscoileanna/naí-ionaid atá ar fáil trí Ghaeilge do mhuintir an 

phobail i limistéar an Líonra chomh maith le seirbhísí teaghlaigh: 

• Naíolann na Carraige in Uachtar Chluanaí 

• Cuireann Ionad Uíbh Eachach ar Chorrán Uíbh Eachach cúram lae agus 

naíolann rathúil ar fáil do phobal na Gaeilge i bhfoirm sochfhiontar 

• Bunaíodh Teach Mhaimeo ar Bhóthar an Ghleanna mar ghnó príobháideach a 

dhíríonn ar sheirbhísí tumoideachais Gaeilge a chur ar fáil i bhfoirm cúram lae 

agus naíolann do phobal na Gaeilge.  

• Naíscoil Bhreandáin ar Bhóthar Seoighe  

• Naíscoil na Móna i Lóistín na Móna 

• Naíscoil an tSléibhe Dhuibh ar Bhóthar Bhaile Uí Mhurchú 
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• Naíscoil an Lonnáin ar Bhóthar na bhFál 

• Gaelchúram Uachtar Chluanaí ar Bhóthar Uí Mhurchú 

• Naíscoil na bhFál ar Chorrán Uíbh Eachach 

• Cuireann Glór na Móna an tseirbhís Suigh is Scíth ar fáil mar ghrúpa tuistí agus 

tachráin uair a chloig in aghaidh na seachtaine. 

Lena chois sin, ta ALTRAM lonnaithe sa cheantar a chuireann traenáil agus tacaíocht ar 

fáil do naíscoileanna Gaeloideachais. 

4.4.3 Seirbhísí Óige 

Tá cúrsaí óige go mór faoi bhláth sa cheantar faoi stiúir ag Glór na Móna a oibríonn go 

dlúth le Fóram na nÓg ar bhonn reigiúnda mar shainghrúpa óige trí Ghaeilge. 

Éascaíonn Glór na Móna Meitheal na nÓg chun cultúr comhoibrithe agus comhorduithe 

a chothú i measc na gcumann óige sa chathair. I gceantar an Líonra tá: 

• Cumann Óige Chluanaí ag barr Bhóthar na Carraige Báine; 

• Club Óige na bhFál lonnaithe sa Chultúrlann;  

• Club Óige an Ghleanna i mBaile Andarsan; 

• Campa Chormaic á reáchtáil ag Glór na Móna atá ar an champa samhraidh agus 

spóirt is rathúla sa chathair; 

• Scéim Samhraidh na dTeaghlach in Uachtar Chluanaí; 

• Na Bopóga, seisiúin oideachais trí Ghaeilge do pháistí óga i gCultúrlann Mac 

Adam Ó Fiaich; 

• Ababú, comhlacht amharclainne do pháistí ar Bhóthar na Craoibhe; 

• Aisling Óg, grúpaí drámaíochta Gaeilge do dhaoine óga; 

• Scéim Samhraidh Ghlór an Ghleanna i CLG Lámh Dhearg; 

• Féile Liam Uí Mhuirí, féile do dhaltaí Gaelscoile ar fud Bhéal Feirste. 

• Lena chois sin, tá Cumann Gaelach na Ceathrún Gaeltachta ag feidhmiú ó bhí 

2010 ann, ag tógáil infreastruchtúir shóisialta agus fhorbartha phearsanta do 

dhaltaí AS/A2 ó Choláiste Feirste agus sna meánscoileanna Béarla eile sa 

cheantar a dhéanann staideár ar an Ghaeilge. 
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4.4.4 Deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais 

Ag leibheál pobalbhunaithe, tá Ionad Uíbh Eachach ag feidhmiú ar Bhóthar na bhFál 

mar ionad Gaeilge a dhíríonn ar chúrsaí Gaeilge agus oideachais do dhaoine fásta 

chomh maith le seirbhísí luathbhlianta agus naí-ionaid do phobal na Gaeilge.  

Feidhmíonn Cumann Chluain Ard mar ionad oideachais agus sóisialta ar Shráid na 

Sceiche in Ard na bhFeá tumtheagasc Gaeilge do dhaoine fásta mar speisialtóireacht 

acu. Osclaíodh an t-ionad úr s’acu i 2016.  

Feidhmíonn Glór na Móna mar eagraíocht Ghaeilge, phobail agus óige i gceantar 

Uachtar Chluanaí agus béim acu ar chúrsaí oideachais, Gaeilge agus fad-saoil do 

dhaoine fásta ach speisialtóireacht á cothú i gcúrsaí óige agus tograí athghiniúna 

teanga agus béim ar úsáid shóisialta na teanga i measc an chéad ghlúin eile. Oibríonn 

siad go dlúth le Glór an Ghleanna i mBaile Andarsan a reáchtálann ranganna do 

dhaoine fásta agus cumann óige seachtainiúil.  

Is áisíneacht fhorbartha teanga é Forbairt Feirste agus is é an príomhsprioc atá acu ná 

deiseanna sochgheilleagracha a chruthú do phobal na Gaeilge i mBéal Feirste fríd 

oidhreacht Ghaelphobal Feirste a lárnú i saol na cathrach chun stádas na Gaeilge a 

neartú. 

Liostáiltear thíos na hionaid a chuireann ranganna Gaeilge ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta 

na Gaeilge ar fud an limistéir ag leibhéil éagsúla: 

• Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Bóthar na bhFál  

• Ionad Uíbh Eachach, Corrán Uíbh Eachach 

• Glór an Ghleanna, Bóthar an Ghleanna  

• Glór na Móna, Bóthar na Carraige Báine  

• Cumann Chluain Ard, Sráid na Sceiche 

• Páirc Mhic Ásmaint, Bóthar Andarsan  

• Conway Education Centre, Sráid Uí Chonbhuí 

• Cumann na Méirleach, Bóthar na bhFál 

• Cumann Rodaí Mhic Chorlaí, Bóthar an Ghleanna 
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• Sólann na bhFál, Béal Feirste.  

4.4.5 Sochfhiontar agus an Earnáil Ghnó 

Tá roinnt sochfhiontar agus gnóthaí rathúla sa cheantar a fheidhmíonn trí mheán na 

Gaeilge: 

• Tá roinnt acu lonnaithe i gCultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, áit a bhfuil thart ar 40 

duine ag obair agus an Ghaeilge mar theanga oibre an fhoirgnimh. I measc na 

bhfiontar agus na n-eagraíochtaí atá lonnaithe inti, tá an bhialann agus caifé, Bia; 

an siopa leabhar agus earraí Gaelacha, An Cheathrú Póilí; an foilsitheoir leabhar 

Gaeilge, an tSnáthaid Mhór; agus an charthanacht Ghaeloideachais TACA, an 

iris Ghaeilge Nós*; an chomplacht dramaíochta Aisling Ghéar, Gaelchúrsaí i 

measc go leor eile. 

• Bhunaigh Forbairt Feirste roinnt soch-fhiontar chun cur le hinfreastruchtúir na 

teanga sa cheantar: 

o Bí Ghaelach a bhunaigh páirtnéireacht nualaíoch leis an ‘World Bee 

Project’ a thug coimitmint ón Cheathrú Ghaeltachta chun tabhairt faoi 

mheath na mbeach mar dhúshlán do shlánú soláthair bhia na n-oileáin 

seo chomh maith len é a dhéanamh ina chatalaíoch a fhorbróidh Béal 

Feirste mar Churadh Domhánda. Tugadh faoi seo chun go mbeadh sí ina 

cathair atá ina heiseamláir ó thaobh cosaint na mbeach agus cosaint an 

iolrachais teangan agus chultúir de. 

o Sportlann na hÉireann atá ag stiúradh agus ag bainistiú achmhainní spóirt 

ar shuíomh Choláiste Feirste. 

 

4.4.6 Eagraíochtaí pobail  

Abhcóideacht  

• Tá Conradh na Gaeilge (CnaG) anois lonnaithe ar Bhóthar na bhFál in oifigí an 

Nasc agus iad freagrach as abhcóideacht agus cosaint teanga do Ghaeil ó 

thuaidh. 
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• Éascaíonn CnaG rannpháirtíocht an phobail sa mhórghluaiseacht aitheanta 

abhcóideachta An Dream Dearg, fóram deonach díograiseoirí a ghníomhaíonn ar 

son cearta phobal na Gaeilge agus a d’eagraigh an mórshiúil stairiúil, AN LÁ 

DEARG 2017. Beidh rannpháirtíocht ann fosta ó ghrúpaí aitheanta 

abhcóideachta eile sa phobal de réir mar is gá.  

• Tá MISNEACH Bhéal Feirste lonnaithe i gceantar an Líonra a dhíríonn ar 

spriocanna praiticiúla feachtasaíochta agus a sholathraíonn iris chlóite dar 

teideal MIONLACH chomh maith. 

Na meáin chumarsáide 

Tá staisiún raidió pobail lánaimseartha i limistéar an Líonra, Raidió Fáilte, atá lonnaithe 

in Íochtar na bhFál chomh maith le hiris agus suíomh idirlín Nós* atá lonnaithe sa 

Chultúrlann.  

Tá an comhlacht teilifíse Sonas lonnaithe sa Chultúrlann fosta agus tá an paipeár 

nuachtáin, SEACHTAIN, a bhíonn mar fhorlíonadh san Irish Independent, lonnaithe i 

nuachtán Bhaile Andarsan ar Bhóthar an Ghleanna. Tá an suíomh gréasáin nuachta, 

Saol Corrach, lonnaithe i limistéar an Líonra chomh maith. 

4.4.7 Seirbhísí Sóisialta agus Caitheamh Aimsire 

Tá príomhionad cultúrtha na Gaeilge ar an oileán lonnaithe sa Cheathrú Ghaeltachta 

mar atá Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich. Cuireann an Chultúrlann lárionad ar fáil le 

haghaidh gníomhaíochtaí ealaíonta agus Gaeilge. Tá bialann ar urlár na talún mar aon 

le siopa a dhíolann réimse fairsing leabhar, dlúthdhioscaí, cártaí agus earraí 

ceardaíochta. Tá amharclann 100 suíochán ann ina mbíonn ceolchoirmeacha rialta, 

céilithe, léachtaí agus cruinnithe ar siúl agus a fheidhmíonn mar bhunáit bhaile do 

chompántas cónaitheach amharclainne na Cultúrlainne, Aisling Ghéar, arb é an t-aon 

chompántas proifisiúnta amharclainne é a chuireann drámaí ar siúl trí mheán na 

Gaeilge.  

Tá béim ar leith ar chúrsaí oidhreachta fosta le togra suntasach a cuireadh i gcrích ar 

thábhacht Abhainn na Fearsaide. Tagann an obair cheannródaíoch seo le chéile ag 

deireadh Mhí na Samhna i bhFéile na Ceathrún Gaeltachta, Fleadh Feirste. Oibríonn an 
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Chultúrlann go dlúth le Fáilte Feirste Thiar atá lonnaithe sa cheantar agus ina 

áisíneacht Turasóireachta agus Mhargaíochta d’Iarthar Bhéal Feirste. Sa mhogalra seo, 

tá Féile an Phobail fosta, atá aitheanta go hidirnáisiúnta mar an fhéile phobalbhunaithe 

ealaíne agus Scoil Samhraidh is mó in iarthar na hEorpa. 

Tá roinnt tionscadail agus cumainn phobalbhunaithe eile atá ag feidhmiú go rathúil chun 

an teanga labhartha a chur chun cinn taobh amuigh den oideachas foirmiúil. Ina measc, 

tá an Cumann Lúthchleas Gael, Laochra Loch Lao; Cumann Rothaíochta Loch Lao; 

Cumann Iascaireachta Loch Lao agus iad ag cur na teanga chun cinn fríd mhogalraí 

sóisialta in éineacht le forbairtí spóirt agus aclaíochta. Tá Cumann Cócaireachta na 

Carraige faoi stiúir ag Cumann Óige Chluanaí agus gáirdín garraí scoir acu ina 

bhfásann siad glasraí dá gcuid féin.  

4.4.8 Seirbhísí Stáit 
Tá Oifigeach Gaeilge ceaptha ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste ó bhí Mí Dheireadh 

Fómhair 2018 (Meredith, 2018: ar-líne) ann a oibríonn leis na heagraíochtaí agus grúpaí 

Gaeilge i mBéal Feirste. Tá an tOifigeach sin ceaptha mar bhall den choiste stiúrtha ar 

LGIBF.  

Is fiú a lua nach bhfuil stádas reachtúil ag an Ghaeilge sna Sé Chontae agus, dá bharr, 

nach bhfuil ceart reachtúil ag pobal na Gaeilge sa limistéar seirbhísí trí Ghaeilge a 

éileamh. 

 

4.5 Pleanáil agus Forbairt Fhisiceach 

Forbairtí eacnamaíochta/capitíl ar na bacain/curtha i gcrích  

Le blianta beaga anuas, rinneadh forbairtí ollmhóra maidir le coimitmintí infheistíochta a 

fuarthas ó rannóga rialtais le haghaidh tograí caipitil sa Cheathrú Ghaeltachta.  

! D’éirigh leis an Chultúrlann síneadh £2 milliún a fháil ar an Chultúrlann in 2010 – 

11.  
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! D’éirigh le Forbairt Feirste £750k a fháil le haghaidh cúirteanna liathróid láimhe 

ar thalamh Ard na bhFeá agus £15 milliún d’infheistíocht ón Roinn Oideachais ar 

shuíomh Choláiste Feirste.  

! Fuair Iontaobhas na Gaelscolaíochta maoiniú infheistíochta £2 mhilliún ó Oifig an 

Chéad Aire agus an Leas-Chéad Aire (SIF), An Ciste Infheistíochta, Roinn Pobal 

agus an Roinn Oideachais féin chun Áras na bhFál a thógáil do ghrúpaí Gaeilge 

ar Bhóthar na bhFál atá á thógáil i láthair na huaire.  

! San Uachtar Chluanaí, tógadh Gael-ionad Mhic Ghoill do Ghlór na Móna ar luach 

£400k.  

! Cuireadh obair athchóirithe agus athnuachana ar Chumann Chluain Ard ar luach 

£700k i gcrích.  

! Tá forbairt chaipitil Raidió Fáilte le luach £1.8 milliún curtha i gcríoch mar ionad 

traenála agus taifeadta raidió do phobal na Gaeilge in íochtar na bhFál.  

! Ar thalamh Ard na bhFeá cheana, tá tógáil do £14.5 milliún ar Spórtlann 

Choláiste Feirste curtha i gcrích le blianta beaga anuas. 

Is fiú a áitiú fosta, in ainneoin go bhfuil muid dírithe ar shaincheantar iarthar Bhéal 

Feirste, go bhfuil caidrimh láidre chomhpháirtíochta agus chomhoibrithe le grúpaí agus 

eagraíochtaí Gaeilge ar fud na cathrach ar nós: Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, An 

Droichead, Glór an Tuaiscirt, Croí Éanna agus Misean Bhéal Feirste. Fríd an fhóram 

chomhoibrithe cathrach, Fóram na nGael, tá rún daingean againn leanúint leis an 

chaidreamh forbartha seo, ag roinnt saineolais agus dea-chleachtais ag eascairt ón 

tsainphlean teanga s’againn. 

 

4.6 Staid Earnáil na Gaeilge sa limistéar  

Léiríonn na figiúirí thíos líon na ndaoine a oibríonn in earnáil na Gaeilge sa limistéar 

teanga chomh maith leis an méid foghlaimeoirí Gaeilge a bhaineann úsáid as na 

seirbhísí a chuireann siad ar fáil: 
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Grúpa Fostaithe 
Lán-
aimseartha 

Fostaithe 
Páirt-
aimseartha 

Líon foghlaimeoirí 

Cultúrlann Mac Adam Ó 

Fiaich (an eagraíocht féin 

agus tionscadail eile san 

fhoirgneamh iomlán)  

                  30 10 45 go seachtainiúil 

Ionad Uíbh Eachach                    18 13 150 go seachtainiúil 

Glór na Móna                     3                          

27 

102 go seachtainiúil/ 

350 sna cumainn óige 

Forbairt Feirste/ 

Gaelchúrsaí 

                    4 11 87 mac léinn cláraithe 

Glór an Ghleanna                    n/a 6 40 go seachtainiúil 

Raidió Fáilte                      8 4                 n/a 

Cumann Chluain Ard                    n/a 5      75 go seachtainiúl 

Conradh na Gaeilge                      4 4                  n/a 

Iontaobhas na 

Gaelscolaíochta 

                     1                       1                  n/a 

An tÁisaonad 4 1                                            n/a 

Altram 3 2                  n/a 

Múinteoirí Gaelscoile 120 n/a  

Cúntóirí ranga Gaelscoile 100 n/a  

FOR-IOMLÁN 297 85               849 

Figiúir 4.8: Líon na bhfostaithe agus úsáideoirí seirbhísí in earnáil Ghaeilge an Líonra 
2018 
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5. FÍS AGUS MÓRAIDHMEANNA 

5.1 An Fhís 
Is é an sprioc atá ag Líonra Bhéal Feirste Thiar ná mais chriticiúil de chainteoirí líofa 

Gaeilge a fhorbairt chun pobal beoga inmharthana teanga a bhuanú i sprioc-cheantar 

an limistéir sna blianta amach romhainn.  

5.2 Na Móraidhmeanna Teanga 
Déanfar todhchaí na teanga a chinntiú, dar linn, fríd bhuanú agus neartú a dhéanamh ar 

na forbairtí rathúla sna réimsí seo a leanas: 

5.2.1 Teaghlach 
! Méadú i líon na dteaghlach atá ag tógáil clainne le Gaeilge a chinntiú trí 

fheasacht teanga a ardú i measc phobal na Gaeilge agus i measc Ghaeilgeoirí 

óga atá ag teacht aníos maidir leis an tábhacht a bhaineann le cainteoirí Gaeilge 

T1 (chéad teanga) a chruthú.  

! Déanfar na seirbhísí tuistí agus tachráin atá ann faoi láthair a bhuanú, a fhorbairt 

agus a leathnú amach sa sprioc-cheantar chun sealbhú teanga sóisialta a éascú 

agus chun dlúthghréasáin de theaghlaigh Ghaelacha a chruthú.  

! Saineolas a chur ar fáil do thuismitheoirí nua a bhfuil spéis acu clann a thógáil le 

Gaeilge. 

5.2.2 Pobal 
! Méadú ar líon na ndaoine sa limistéar a úsáideann an Ghaeilge go laethúil agus 

tacú leo trí dheiseanna a chur ar fáil d’úsáid na teanga. 

! Dlúthú a dhéanamh ar phobal na Gaeilge sa limistéar agus a gcuid gréasán 

sóisialta ar mhaithe leis an Ghaeilge a chothú mar theanga phobail. Déanfar na 

gréasáin a fheidhmíonn faoi láthair a bhuanú agus déanfar forbairt ar ghréasáin 

nua trí imeachtaí sóisialta breise a chur ar fáil a tharraingeoidh pobal na Gaeilge 

sa limistéar le chéile ar bhonn rialta.  

! Cuir leis an méid imeachtaí Gaeilge d’fhoghlaimeoirí atá ar siúl don phobal atá 

ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim agus iad a mhealladh chun a bheith 

rannpháirteach i bpobal na Gaeilge.  
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5.2.3 Oiliúint  
! Forbairt a dhéanamh ar líon na gcúrsaí le cáilíochtaí a sheachadtar trí Ghaeilge 

do dhaoine fásta i réimsí na hóige, an spóirt, na meán cumarsáide, srl. 

! Stocaireacht a dhéanamh chun go mbunófaí GaelAcadamh pobalbhunaithe sa 

Cheathrú Ghaeltachta a sholáthróidh oideachas trí mheán na Gaeilge ag an tríú 

leibhéal do Ghaeilgeoirí an phobail.  

5.2.4 Oideachas  
! Tacú leis an soláthar reatha Gaelscoileanna a bhuanú 

! Tacú le freastal a dhéanamh ar éileamh agus ar fhás leanúnach na 

Gaelscolaíochta sa sprioc-cheantar 

! Líon na bpáistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna a bhuanú / a mhéadú chun go 

mbeidh an Gaeloideachas ina sholáthróir ard-chaighdeáin oideachais sa 

limistéar i gcónaí. 

! Stádas caipitleach agus inmharthanachta a bhaint amach d’achan Ghaelscoil sa 

limistéar amach anseo.  

! Tacaíocht agus soláthar cuí a lorg d’earnáil shainriachtanas oideachais don 

Ghaeilge 

! Gaeilge labhartha a spreagadh sa bhaile trí chomhoibriú leis na Gaelscoileanna. 

! Pleanáil teanga phobalscoile a threisiú. 

 

5.2.5 Gnó/Fionntraíocht 
! Réimse leathan fostaíochta trí Ghaeilge do Ghaeilgeoirí an cheantair a fhorbairt. 

! Tacú le hinmharthanacht na hearnála gnó Gaeilge. 

! Go mbeidh réimse leathan seirbhísí trí Ghaeilge / go dátheangach ar fáil don 

phobal. 

 
5.2.6 Óige 

! Méadú a dhéanamh ar na seirbhísí óige atá ann faoi láthair agus leathnú amach 

a dhéanamh ar na seirbhísí sin agus ar na hacmhainní sin. 
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! Imeachtaí sóisialta don óige a bhuanú agus tógáil orthu amach anseo chun 

gréasáin shóisialta do Ghaeilgeoirí óga an limistéir a neartú, a dhlúthú agus a 

leathnú amach. 

! Caidrimh a thógáil le Gaeilgeoirí óga eile ar fud na tíre chun féiniúlacht Ghaelach 

an duine óig a threisiú. 

! Ceannairí óga atá ag teacht aníos a aithint agus a chumasú. 

! Nascanna idir an t-oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil i nGaeilge a neartú. 

 
5.2.7 Na hEalaíona 

! Tógáil ar an chomhoibriú atá ar bun maidir le féiltí Gaeilge a eagrú sa limistéar 

agus féiltí eile a mhealladh chuig an Cheathrú Ghaeltachta chun pobal na 

Gaeilge a thógáil le chéile agus chun baill eile an phobail a spreagadh leis an 

teanga agus leis an chultúr.	 

! Na healaíona a bhuanú agus a chur chun cinn i measc aos óig an limistéir. 

! Ealaíontóirí sa limistéar a spreagadh agus tacú leo i dtaobh cobhsaíochta a 

bhaint amach. 

5.2.8 Abhcóideacht 
! Stádas reachtúil a bhaint amach don Ghaeilge sna Sé Chontae. 

! A cinntiú go bhfuil na scileanna agus an oiliúint chuí ag gníomhairí teanga an 

limistéir.  
! Tacú le réimsí éagsúla na hearnála Gaeilge cearta a bhaint amach. 

! Gaelú an limistéir. 

5.2.9 Na Meáin Chumarsáide 
! Na meáin chumarsáide trí Ghaeilge sa limistéar a bhuanú agus forbairt 

leanúnach a dhéanamh ar an réimse seo 

! Tacú le líon na n-úsáideoirí a mhéadú 

! Tacú le fostaíocht agus oiliúint a chruthú, a bhuanú agus a spreagadh 

! Tacaíocht a spreagadh i measc lucht na Gaeilge do na meáin Ghaeilge. 
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6. LÉARGAS AR ULLMHÚ AN PHLEAN  

6.1 Ardú Feasachta  
6.1.1 Plé le hEarnáil na Gaeilge 
Aithníodh ó thús an phróisis go raibh gá le feasacht fhorleathan ar ullmhú phlean 

teanga don limistéar riachtanach chun rannpháirtíocht an phobail agus úinéireacht na 

ndaoine ar an phlean a bhaint amach. Tuigeadh go raibh rannpháirtíocht ó réimsí 

éagsúla d’earnáil na Gaeilge ríthábhachtach chun plean teanga cuimsitheach á chur i 

bhfeidhm. Is iad na réimsí a aithníodh ná Pobal, Spórt, Gnó/Fionntraíocht, Óige, na 

Meáin Chumarsáide, Oideachas, Abhcóideacht, Luathbhlianta agus na hEalaíona agus 

d’éirigh leis an choiste ionadaíocht a fháil ó achan ceann de na réimsí sin de réir a 

chéile.   

Bhí baill an choiste lárnach i bplé rialta le heagrais áitiúla agus le páirtithe leasmhara 

eile sa limistéar maidir le forbairt an phlean agus scaipeadh eolas maidir le stádas an 

Líonra go luath le linn an phróisis ar an bhealach seo. 

6.1.2 Gaeilge le Chéile 
Fuair ceithre cheantar eile stádas mar Líonraí Gaeilge agus bheartaigh coistí na Líonraí 

ar fad Coiste Náisiúnta na Líonraí Gaeilge a bhunú i gcomhar le Foras na Gaeilge chun 

iarrachtaí pleanála a neartú agus feasacht a ardú ar bhealach comhordaithe agus 

éifeachtach. Tugadh ‘Gaeilge le Chéile’ ar an bhfeachtas poiblíochta agus baineadh 

úsáid as an mana ‘Cúig cheantar, Aon Phobal’ chun na cúig Líonra Gaeilge a láinseáil 

go hoifigiúil agus an pobal a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid go laethúil. Seoladh 

‘Gaeilge le Chéile’ agus na Líonraí Gaeilge Déardaoin, an 22ú Feabhra 2018 i bPáirc 

an Chrócaigh le Bernard Dunne ann mar aoi speisialta agus an tAire Joe McHugh, Aire 

stáit Roinn na Gaeilge, Gaeltachta agus na nOileán i láthair chomh maith. D’éirigh leis 

an ócáid phoiblíochta seo aird na meán cumarsáide a fháil agus bhí tuairiscí den ócáid 

le sonrú ar Tuairisc.ie (Ó Mainnín, 2018: ar-líne), ar phríomhleathanach an Irish News 

agus ar a shuíomh gréasáin (Hughes, 2018: ar-líne), ar an suíomh gréasáin nuachta, 

The Journal (Hennessy, 2018: ar-líne), ar Nuacht RTÉ (RTÉ, 2018: ar-líne) agus ar an 

chlár raidió Blas ar BBC Radio (BBC, 2018: ar-líne).  
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Mar chuid den fheachtas poiblíochta, dearadh suíomh gréasáin na Líonraí Gaeilge, 

www.glc.ie, chomh maith leis an leathanach Facebook ‘Gaeilge le Chéile GLC’. 

 
Figiúir 6.1: Suíomh gréasáin Gaeilge le Chéile www.glc.ie  
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Figiúir 6.2: Leathanach Facebook Gaeilge le Chéile 

https://www.facebook.com/GaeilgeLC/  

 
Cruthaíodh físeáin ag míniú choincheap na Líonraí Gaeilge a cuireadh ar-líne agus 

scaipeadh físeán áitiúil do Líonra Bhéal Feirste Thiar ar na meáin shóisialta. Dearadh 

agus rinneadh ábhar margaíochta, mar shampla, tugadh cupáin leis an lógó ‘Gaeilge le 

Chéile’ amach chomh maith le seastáin roinnte le cuid de na baill-ghrúpaí. 

  

Figiúir 6.3: Físeán Gaeilge le Chéile              Figiúir 6.4: Físeán Líonra Bhéal Feirste 

 

6.1.3 Ardú Feasachta fríd an Phróiseas Taighde 
Baineadh leas as an phróiseas taighde féin chun feasacht a ardú i measc an phobail 

maidir leis an aitheantas mar Líonra Gaeilge. Chuathas i mbun na feasachta seo fríd 

cheistneoirí a scaipeadh ar an phobal maidir le húsáid na Gaeilge in iarthar Bhéal 

Feirste le heolas iniata maidir le stádas an Líonra don cheantar. Bhí taighdeoirí i láthair 

ag na féiltí Féile an Phobail agus Liú Lúnasa agus ag lár-ionaid shiopadóireachta agus 

féiltí pobail eile, ag bailiú eolais don phróiseas taighde agus ag scaipeadh eolais ar 

aitheantas an Líonra sa cheantar. 

6.2  Réamhullmhúchán 
Mar a luaitear sa chéad chaibidil, ghlac Líonra Bhéal Feirste Thiar páirt i bpróiseas 

iarratais ‘Scéim na Líonraí Gaeilge’ ag deireadh Mhí an Mhárta 2015 agus, mar chuid 

den iarratas sin, bailíodh eolas ar staid reatha na Gaeilge sa cheantar. Chuimsigh an t-
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eolas seo staitisticí maidir le líon na ndaoine a bhfuil cónaí orthu sa limistéar teanga 

chomh maith le húsáid na Gaeilge, na seirbhísí atá ar fáil do lucht na Gaeilge sa 

cheantar agus líon na ndaoine atá ag foghlaim na teanga. Cuireadh an t-eolas sin ar fáil 

san iarratas chuig Foras na Gaeilge ag lorg stádais an Líonra Ghaeilge. 

6.3 An Taighde 
6.3.1 An Taighde Tánaisteach 
Baineadh úsáid as réimse leathan foinsí tánaisteacha chun staid reatha phobal an 

limistéir agus staid reatha na Gaeilge sa cheantar a mheas don iarratas do Scéim na 

Líonraí Gaeilge agus tugtar cuntas maidir leis na foinsí ábhartha thíos: 

 
! Daonráireamh 2011 

! Figiúirí reatha Gaelscoile (ag Comhairle na Gaelscolaíochta) 

! Figiúirí reatha NISRA  

! Suirbhé Millward Brown 2015 (Attitudes Towards the Irish language and Irish 

language Policy) 

! Suirbhé ESRI/Foras na Gaeilge 2015 (Attitudes towards the Irish Language on 

the Island of Ireland) 

! Comhairliúchán Óige Fhóram na nÓg 2014 

! Comhairliúchán ar dhréachtbhille na Gaeilge 2015 

! Comhairliúchán ar straitéis na Gaeilge 2014 

! AOSRG (2015-17) 

! Review of Irish Medium Education (2009): An Roinn Oideachais 

6.3.2 An Taighde Príomha 
Baineadh úsáid as taighe cainníochtúil agus taighde cáilíochtúil don phlean teanga seo 

chun measúnú a dhéanamh ar staid reatha na Gaeilge sa limistéar. Chun bunlíne a fháil 

ar chumas, ar chleachtais agus ar dhearcthaí i leith na Gaeilge, úsáideadh ceistneoir 

chun an t-eolas seo a bhailiú. Chun eolas níos doimhne a fháil ar staid na hearnála 

Gaeilge sa cheantar, cuireadh sraith grúpaí fócais ar bun le saineolaithe ón phobal 

teanga. 

6.3.2.1 An Ceistneoir  
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Baineadh úsáid as ceistneoir comónta don chúig Líonra Gaeilge a bhí aontaithe agus 

dréachtaithe ag Coiste Náisiúnta na Líonraí Gaeilge faoi stiúir Dhónall Uí Bhaoill, an 

sainchomhairleoir pleanála teanga ceaptha ag Foras na Gaeilge. In iarthar Bhéal 

Feirste, cuireadh an taighde seo ar bun ó dheireadh Mhí Lúnasa go dtí an 8ú Samhain 

2018. Bhí cóipeanna crua den cheistneoir ar fáil chomh maith le leagan ar-líne ar 

Survey Monkey agus scaipeadh na ceistneoirí go forleathan fríd na gréasáin seo a 

leanas: 

" Seoladh na cóipeanna leictreonacha thart ar mhórghreásáin na Gaeilge agus an 

Bhéarla i mBéal Feirste agus sa tsaincheantar, le Fóram na nGael san áireamh. 

" Scaipeadh cóipeanna leictreonacha ar na meáin shóisialta agus fríd greasáin na 

mball-ghrúpaí. 

" Scaipeadh cóipeanna crua sa Chultúrlann. 

" Scaipeadh cóipeanna crua ag ranganna do dhaoine fásta sa cheantar. 

" Cuireadh cóipeanna crua abhaile le hachan páiste in achan Ghaelscoil i limistéar 

an Líonra agus i gColáiste Feirste. 

" Ceapadh taighdeoirí le iPads chun eolas a bhailiú i lár-ionaid shiopadóireachta 

agus ag ócáidí eile sa mhórphobal áitiúil. 

San iomlán, dáileadh 2,500 ceistneoir crua agus, idir chóipeanna leictreonacha agus 

chóipeanna crua, fuarthas 560 ceistneoir ar ais ón phobal. 

6.3.2.2 Na Grúpaí Fócais 
Reáchtáladh ocht ngrúpa fócais dírithe ar ocht gcinn de na réimsí aitheanta idir an 23ú 

Deireadh Fómhair agus an 19ú Samhain 2018: Gnó/Fionntraíocht, Na Teaghlaigh 

Ghaelacha, Óige, Pobal agus Spórt, Na hEalaíona, Déagóirí, Oideachas agus 

Abhcóideacht. Tugadh cuireadh pearsanta do dhaoine a bhfuil ról lárnach acu sna 

réimsí seo freastal ar an ghrúpa fócais a bhaineann leo agus saineolas a roinnt maidir 

lena réimse féin. Iarradh ar na daoine ainmnithe ionadaí a ainmniú ina n-áit sa chás 

nach raibh siad in ann freastal ar an ghrúpa fócais. Maidir le réimse na meán 

cumarsáide, seoladh na ceisteanna a bhain leis na grúpaí fócais chuig daoine ag lorg 

eolais i scríbhinn uathu mar gheall ar easpa ama a bheith ann chun tuilleadh grúpaí a 

reáchtáil.  
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San iomlán, ghlac 36 duine páirt sna grúpaí fócais ó réimsí éagsúla na hearnála 

Gaeilge, beirt páirt in agallaimh ar an ghuthán agus sheol seachtar freagraí isteach i 

scríbhinn. Mhair achan ghrúpa fócais idir 40 – 90 nóiméad agus rinneadh taifead ar 

achan cheann le cead na rannpháirtithe. Cuireadh na grúpaí fócais ar siúl i dhá ionad 

éagsúla: An Chultúrlann agus Gael-ionad Mhic Ghoill, ionaid atá lárnach do phobal an 

cheantair.  

6.3.2.3 An Comhairliúchán Poiblí 
Reáchtáladh comhairliúchán poiblí do phobal na Gaeilge sa limistéar chun an pobal a 

thabhairt suas chun dáta ar dhul chun cinn an phlean teanga agus chun moltaí a fháil 

ina leith. Bhí an comhairliúchán poiblí ar siúl ar an 29ú Samhain ag a 7.00i.n. i 

gCultúrlann Mac Adam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál. Roghnaíodh an t-ionad seo toisc 

go bhfuil sé lárnach sa cheantar agus toisc gur áit aitheanta é an Chultúrlann don 

phobal. 

Rinneadh poiblíocht fhorleathan ar an ócáid seo tríd na meáin shóisialta, i.e., Facebook, 

Twitter, LinkedIn, agus fríd na meáin chumarsáide Ghaeilge, Raidió Fáilte agus Raidió 

na Gaeltachta. Tugadh cuirí pearsanta do phobal na Gaeilge freastal ar an ócáid fríd 

ríomhphoist a sheoladh chuig príomhoidí na nGaelscoileanna ar fad sa limistéar chomh 

maith le daoine eile atá gníomhach i ngluaiseacht na Gaeilge. Seoladh ríomhphost 

amach chomh maith chuig mórphobal na Gaeilge sa limistéar fríd an bhunachar seoltaí 

ríomhphoist atá ag coiste an Líonra. Dhear an comhlacht Cinnteacht póstaer don 

imeacht agus scaipeadh an póstaer go forleathan ar na meáin shóisialta agus fríd 

ríomhphoist pearsanta chuig mórphobal na Gaeilge.  
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Figiúir 6.5: Póstaer maidir leis an Chomhairliúchán Poiblí 

 

6.3.2.4 Teagmháil phearsanta  
Tugadh cuireadh do dhaoine nach raibh in ann a bheith i láthair ag na grúpaí fócais na 

ceisteanna a bhain leis na grúpaí sin a fhreagairt trí ríomhphost a sheoladh chuig an 

chomhairleoir pleanála teanga. Chomh maith leis sin, tar éis an chomhairliúcháin 

phoiblí, tugadh cuireadh arís don phobal moltaí maidir leis an phlean teanga a sheoladh 

chuig seoladh ríomhphoist an Líonra faoi Dé hAoine, an 7ú Nollaig 2018. Scaipeadh 

fógra go forleathan ar na meáin shóisialta freisin, i.e, Facebook, Twitter agus LinkedIn, 

ag moladh do dhaoine teagmháil a dhéanamh le coiste an Líonra le moltaí don phlean 

teanga faoin dáta céanna a luaitear thuas.  

 



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

44	
	

7. TORTHAÍ AN TAIGHDE 

7.1 Réamhrá 
Baineadh leas as modhanna taighde cainníochtúla agus cáilíochtúla chun eolas 

cuimsitheach a bhailiú ar staid reatha na Gaeilge i limistéar an Líonra agus chun eolas 

níos doimhne a fháil ar staid reatha na hearnála Gaeilge. Baineadh úsáid as ceithre 

mhodh chun an taighde seo a chur i gcríoch: ceistneoir comónta na Líonraí Gaeilge, 

grúpaí fócais, agallaimh agus comhairliúchán poiblí. 

7.2 An Ceistneoir Comónta 

1.	Próifíl	na	bhfreagróirí	
D’fhreagair 540 duine an ceistneoir agus 230 díobh an leagan Gaeilge – 43% de líon 

iomlán na bhfreagróirí. Bhí raon leathan aoiseanna i measc na bhfreagróirí ach ba iad 

na haoisghrúpaí 30-40 bl agus 40+bl an dá aoisghrúpa ba líonmhaire, 36% agus 40% 

faoi seach (féach figiúr 1). Bhí dáileadh níos cothroime ó thaobh raon aoise de i measc 

na bhfreagróirí Gaeilge agus ba iad an dá ghrúpa céanna (30-40bl agus 40+bl) an dá 

ghrúpa ba líonmhaire i gcónaí (féach figiúr 2). 

	
Fig.	1	–	Aoisghrúpaí	na	bhfreagróirí	(Gaeilge	agus	Béarla)	
	

	
Fig.	2	–	Aoisghrúpaí	na	bhfreagróirí	(Gaeilge	amháin)	

1.2	Inscne	
Bhí líon níos airde freagróirí ban ann (62%) i gcomparáid le fir (37%) (féach figiúr 3).  

Thuairiscigh 44% de na freagróirí Gaeilge gur fir iad agus 55% gur mná iad. Triúr a 

roghnaigh ‘eile’ maidir le hinscne i measc an ghrúpa seo (féach figiúr 4). 
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Fig.	3	–	Inscne	na	bhfreagróirí	(Gaeilge	agus	Béarla)	 Fig.	4	-	Inscne	na	bhfreagróirí	(Gaeilge)	

1.3	Stádas	pósta5	
Is daoine pósta (43%) nó daoine atá singil (39%) is mó a d’fhreagair an ceistneoir 

(féach figiúir 5). Tá sé seo ag teacht le próifíl na bhfreagróirí Gaeilge freisin ach gur 

líonmhaire de bheagán na freagróirí atá singil (féach figiúr 6).  

	
Fig.	5	–Stádas	pósta	na	bhfreagróirí	(Gaeilge	agus	Béarla)	
	

	
Fig.	6	–	Stádas	pósta	na	bhfreagróirí	(Gaeilge)	
	

1.4	Áit	bhreithe6	agus	náisiúntacht	
Rugadh formhór mór (94%) de na freagróirí in Éirinn. 33 freagróir a thuairiscigh nár 

rugadh in Éirinn iad agus tá liosta na dtíortha inar rugadh iad le fáil i dTábla 1. Luaigh 

97% de na freagróirí Gaeilge gur rugadh in Éirinn iad. Léiríonn Tábla 2 na tíortha eile 

seachas Éire inar rugadh na freagróirí Gaeilge. Thuairiscigh formhór mór na bhfreagróirí 

(96%) gur Éireannaigh iad. Cúigear a luaigh níos mó ná náisiúntacht amháin: 

																																																													
5	Níl	an	dáréag	freagróir	idir	12	–	18bl	san	áireamh	anseo.			
6	Sa	chás	gur	ainm	cathrach	a	cláraíodh	mar	fhreagra	is	ainm	tíre	a	thugtar	sa	tuairisc.		
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Éireannach agus Meiriceánach (1); Éireannach agus Indiach (1), Eilvéiseach agus 

Iodálach (1), Gearmánach agus Meiriceánach (1), agus, Briotanach agus Cúbach (1). 

Sasana	(13)	 Tuaisceart	Éireann	(3)	 An	Ríocht	Aontaithe	(1)	
Meiriceá	(3)	 an	tSile	(3)	 an	Tuirc	(2)	
An	Fhrainc	(1)	 An	India	(1)	 an	Liotuáin	(1)	
Ceanada	(1)	 Cúba	(1)	 Iamáice	(1)	
Tír	na	mBascach	(1)	 An	Eilvéis	(1)	 An	Bhulgáir	(1)	
Táb.	1	–	Tír	bhreithe	na	bhfreagróirí	nár	rugadh	in	Éirinn.	

	
Sasana	(4)	 Meiriceá	(1)	 Ceanada	(1)	 An	Eilvéis	(1)	
Táb.	2	–	Tír	bhreithe	na	bhfreagróirí	Gaeilge	nár	rugadh	in	Éirinn.	
	

	

	
Fig.	7	–	Tír	breithe	na	bhfreagróirí	agus	a	náisiúntacht.		
	
As contae Aontroma formhór mór na bhfreagróirí (85%) agus tagann 95% de na 
freagróirí uile as Cúige Uladh (féach figiúr 8a).  Féach contaetha breithe na bhfreagróirí 
a rugadh in Éirinn i bhfigiúr 8b-c. 

	
Fig.	8a	-	Contae	breithe	na	bhfreagróirí	a	rugadh	in	Éirinn	–	Cúige	Uladh	
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Fig.	8b	-	Contae	breithe	na	bhfreagróirí	a	rugadh	in	
Éirinn	–	Cúige	Uladh	

Fig.	8c	-	Contae	breithe	na	bhfreagróirí	a	rugadh	in	
Éirinn	–	Contaetha	eile	

	

1.5	Áit	chónaithe	agus	áitreabh7	
Tá cónaí ar fhormhór na bhfreagróirí i dtithe agus tá siad ina gcónaí iontu le 10 mbliana 

nó níos faide (féach figiúir 9 agus 10). Chláraigh 22% de na freagróirí (121) eolas breise 

faoin áit a bhfuil cónaí orthu. Thuairiscigh 107 den 120 sin go bhfuil cónaí orthu i mBéal 

Feirste agus tá an tromlach ina gcónaí ann le 10 mbliana nó níos faide. Tá an dlús is 

airde d’fhreagróirí in Iarthar Bhéal Feirste lena n-áirítear ceantar Bhóthar na bhFál agus 

Bhóthar an Ghleanna, Baile Andarsan agus Bóthar Seoighe, (Féach mapa 1).  

	
Fig.	9	–	Cá	mbíonn	gnáthchónaí	ort?	
	

	
Fig.	10	–	Cá	fhád	atá	tú	i	do	chónaí	sa	cheantar?	
	

																																																													
7	Bhí	ceist	ar	an	leagan	Gaeilge	den	tsuirbhé	nach	raibh	ar	an	leagan	Béarla,	is	é	sin	“Sonraigh	/	míniú	cén	ceantar	
atá	i	gceist”.	Úsáideadh	na	sonraí	a	cláraíodh	faoin	gceist	‘Please	give	full	address’	chun	an	bhearna	sin	ó	na	
freagróirí	Béarla	a	líonadh.	

497	

38	 5	
0	

300	
600	

Teach	 Árasán	 Eile	

39	 43	 66	
393	

0	
300	
600	

1-2bl	 2-5bl	 5-10bl	 10bl+	



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

48	
	

	
Mapa 1 – Áit chónaithe na bhfreagróirí 

28% de na freagróirí Gaeilge a chláraigh eolas faoin gceantar ina bhfuil cónaí orthu. Tá 

sonraí na bhfreagróirí Gaeilge ag teacht le sonraí na bhfreagróirí uile maidir le háit agus 

áitreabh cónaithe, is é sin go bhfuil cónaí ar a bhformhór mór i dtithe agus tá cónaí 

orthu sna tithe sin le 10 mbliana nó níos mó.  

1.6	Cúrsaí	clainne	
Tá clann ar fhormhór na bhfreagróirí (71%) agus i measc na bhfreagróirí a bhfuil clann 

orthu is beirt pháistí nó triúr páistí8 atá i gceist den chuid is mó (féach figiúir 11 agus 

12). I gcás na bhfreagróirí Gaeilge, níl difear chomh mór céanna idir líon na bhfreagróirí 

a bhfuil clann orthu (57%) agus líon na bhfreagróirí nach bhfuil (43%) (féach figiúr 13). I 

measc na bhfreagróirí a bhfuil páistí acu, tá líon cothrom daoine, nach mór, a bhfuil 

páiste amháin, beirt pháistí nó triúr páistí acu (féach figiúr 14).  

																																																													
8	Is	‘páiste	amháin	nó	beirt	pháistí’	a	bhí	luaite	sa	réamhanailís.	
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Fig.	11	–	An	bhfuil	clann	agat?		
(Freagróirí	Gaeilge	agus	Béarla)	

Fig.	12	-	Más	'TÁ'	cá	mhéad	páiste?	
(Gaeilge	agus	Béarla)	

	

	 	
Fig.	13	–	An	bhfuil	clann	agat?		
(Freagróirí	Gaeilge	amháin)	

Fig.	14	-	Más	'TÁ'	cá	mhéad	páiste?		
(Freagróirí	Gaeilge	amháin)	

	

2.	Na	freagróirí	agus	an	Ghaeilge	

2.1	Cumas	Gaeilge	na	bhfreagróirí	
Tá Gaeilge ag formhór mór na bhfreagróirí (84%). Ar an iomlán, tá na freagróirí ar fad 

níos compordaí a rá go dtuigeann siad Gaeilge seachas a rá go bhfuil siad in ann í a 

úsáid. Maidir le labhairt na Gaeilge, an dá ghrúpa is líonmhaire ná iad siúd a dúirt go 

raibh siad líofa nó beagnach líofa (38%) agus iad siúd a bhí ar fíorbheagán (39%) 

Gaeilge (féach figiúr 15). Ó thaobh thuiscint na Gaeilge de, bhí líon an-íseal freagróirí a 

dúirt “ní thuigim mórán” (12%) agus bhí dáileadh nach mór cothrom idir na daoine a 

dúirt go dtuigeann siad go leor (44%) nó go bhfuil ardchaighdeán tuisceana acu (42%) 

(féach figiúr 16). Ba mhaith le formhór mór na bhfreagróirí feabhas a chur ar a gcuid 

Gaeilge féin (féach figiúr 17). 

71%	

29%	
Tá	

Níl	

18%	

34%	30%	

14%	

4%	
1	

2	

3	

4	

5+	

57%	

43%	 Tá	

Níl	

25%	

29%	
28%	

13%	

5%	
1	

2	

3	

4	

5+	



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

50	
	

	
Fig.	15	-	Cad	é	mar	a	dhéanfá	cur	síos	ar	do	chumas	i	dtaobh	labhairt	na	Gaeilge?	
	

	
Fig.	16	-	Cad	é	mar	a	dhéanfá	cur	síos	ar	do	chumas	tuisceana	i	leith	na	Gaeilge?	
	

	
Fig.	17	-	Ar	mhaith	leat	feabhas	a	chur	ar	do	chumas	Gaeilge?	
	
Chláraigh 62 freagróir eolas breise faoin chumas Gaeilge atá acu. Is cosúil go bhfuil 

roinnt freagróirí ann a bhfuil cumas tuisceana agus léitheoireachta acu atá níos fearr ná 

an cumas labhartha. Tá sé seo ag teacht leis na sonraí eile a cláraíodh faoi cheisteanna 

eile. Thug roinnt freagróirí breis suntais anseo don mhian atá acu feabhas a chur ar a 

gcuid Gaeilge féin.  

An rud is mó a tháinig chun solais faoin eolas breise maidir le cumas teanga ná go 

bhfuil go leor freagróirí ag foghlaim Gaeilge mar gheall ar a gcuid páistí nó ag foghlaim 

ó na páistí féin. Tá samplaí de na rudaí a bhí le rá ag freagróirí le fáil i dTábla 4.  

Luaigh 14 freagróir nach bhfuil siad ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin 

agus thuairiscigh os cionn 50% den 14 seo go bhfuil ardchumas sa Ghaeilge acu 

cheana. 
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[Ard-chaighdeán]	
Tuiscint,	labhairt,	léamh	
agus	scríobh	

I	have	basic	Irish,	can	
understand	some	of	
what	others	are	saying,	
have	basic	vocabulary	
and	understand	phrases	

Basic	numeracy	and	
greetings	

Basic	everyday	
commands	and	
common	phrases,	the	
rest	of	my	family	are	
fluent	

Low	level,	greetings	
colours	etc.	

Close	friends	and	family	
speak	it	around	me,	
picked	up	some	phrases	

Taught	in	school	 Little	to	no	
understanding	

Soiléiriú	ar	chumas	tuisceana	
I	can	understand	
when	people	are	
speaking	in	Irish	
but	I	find	it	
difficult	to	answer	
in	Irish	

I	know	a	couple	of	
words,	I	can	make	
out	what	is	being	
talked	about	
sometimes.	

I	know	words	and	
phrases	but	would	
struggle	to	
understand	a	full	
conversation	

I	have	more	
understanding	of	
the	written	
language	than	the	
oral.	

I	understand	every	
day	simple	
conversation	and	I	
get	the	gist	of	a	
radio	program	
especially	if	the	
Irish	Speaker	is	
local.	

Mian	feabhas	a	chur	ar	a	gcuid	Gaeilge	nó	breis	staidéir	a	dhéanamh		
Entering	university	to	
do	a	degree	in	Irish	in	
September	

Learning	so	not	much	at	
present	

Need	more	practice	 Went	through	the	Irish	
medium,	however,	do	
not	speak	it	enough	

Daoine	a	bhfuil	ardchumas	acu	agus	a	úsáideann	Gaeilge	go	rialta	
Bíonn	Gaeilge	in	úsáid	
agam	gach	lá	

Tógadh	le	Gaeilge	mé	
agus	céim	agam	ar	
ollscoil	le	Gaeilge	

Oibrím	gach	lá	trí	
mheán	na	Gaeilge	

Úsáidim	an	Ghaeilge	
gach	lá	-	sa	bhaile	agus	
ar	obair.	Céim	agus	
céim	mháistreachta	
agam	sa	Ghaeilge.	

Daoine	ag	foghlaim	Gaeilge	mar	gheall	ar	na	páistí	nó	á	foghlaim	ó	na	páistí	
I	am	learning	along	with	
children	

I	can	speak	a	little	bit	I	
also	learn	it	from	my	
son	and	niece	

Son	teaches	us	 Pick	some	up	through	
the	kids	homework	

I	understand	when	my	
children	speak	Irish	
when	the	context	is	
clear	

husband	and	children	
are	fluent,	pick	up	some	
words	at	home	

Basic	understanding	
through	both	my	
children	being	educated	
in	Irish	Medium	schools	

I	understand	what	the	
children	are	saying	but	
struggle	to	reply	

Táb.	3	–	Cumas	tuisceana	na	bhfreagróirí	

2.2	Úsáid	na	Gaeilge	i	measc	na	bhfreagróirí		
Thuairiscigh 45% de na freagróirí (244) gurb iad Béarla agus Gaeilge na teangacha a 

úsáidtear sa bhaile, 38% a dúirt gur Béarla amháin a úsáidtear agus 15% gur Gaeilge 

amháin a úsáidtear (féach figiúr 18). Úsáideann 37% de na freagróirí an Ghaeilge sa 

bhaile go minic agus úsáideann 50% eile í anois agus arís. Tá spéis ag formhór mór na 

bhfreagróirí níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile/lena gclann (féach figiúir 19 agus 20). 
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Fig.	18	-	Cén	teanga	a	bhíonn	sa	bhaile?	
	

	 	
Fig.	19	–	An	mbíonn	an	Ghaeilge	in	úsáid	agat	sa	
bhaile?	

Fig.	 20	 -	 An	mbeadh	 suim	 agat	 tuilleadh	Gaeilge	 a	
úsáid	sa	bhaile	/	le	do	chlann?	

Measann tromlach na bhfreagróirí (86%) go mbíonn an Ghaeilge in úsáid taobh amuigh 

den teach agus is sa Scoil agus sa Club is mó a bhíonn sí in úsáid dar leo (féach figiúir 

21 agus 22). Bhí deis ag na freagróirí samplaí de na háiteanna a n-úsáideann siad an 

Ghaeilge a chlárú agus thug 152 freagróir eolas breise anseo. Dúirt os cionn leath na 

bhfreagróirí seo (89) go n-úsáideann siad an Ghaeilge go sóisialta/le cairde agus lena 

muintir seachas in áit ar leith. Na nithe eile a tháinig chun cinn anseo ná go n-úsáideann 

go leor freagróirí an Ghaeilge: lena muintir (an teaghlach sínte); ina gcuid oibre; i 

ngrúpaí feachtasaíochta, cultúir agus polaitíochta; grúpaí teanga agus spóirt; agus, san 

idirghníomhú a dhéanann siad leis an chóras oideachais. 

	 	
Fig.	21	–	An	bhfuil	Gaeilge	 in	úsáid	 taobh	amuigh	
den	teach?	

Fig.	 22	 -	 Cén	 áit	 ina	 bhfuil	 Gaeilge	 in	 úsáid	 taobh	
amuigh	den	teach?	
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Dúirt 426 freagróir (81%) go bhfuil mórán eolais acu faoi na grúpaí Gaeilge atá ag 

feidhmiú ina gceantar féin (féach figiúir 23). Tá 36% de na freagróirí nach raibh/nach 

mbíonn rannpháirteach in aon imeacht Gaeilge ina gceantar féin. Dúirt formhór na 

bhfreagróirí gur mhaith leo a bheith níos rannpháirtí in imeachtaí áitiúla Gaeilge (féach 

figiúir 24 agus 25). 

	 	
Fig.	23	–	An	bhfuil	mórán	eolais	agat	maidir	 leis	na	
grúpaí	Gaeilge	a	bhíonn	ag	feidhmiú	i	do	cheantar?	

Fig.	 24	 -	 An	 raibh	 tú	 riamh	 nó	 an	 mbíonn	 tú	
rannpháirteach	 in	 aon	 imeachtaí	 Gaeilge	 i	 do	
cheantar	féin?	

	
Fig.	25	-	Ar	mhaith	leat	bheith	níos		
rannpháirtí	in	imeachtaí	áitiúla	Gaeilge?	
	

Luaigh 146 freagróir samplaí de na grúpaí/heagraíochtaí Gaeilge a bhíonn ag feidhmiú 

ina gceantar. An dá eagraíocht is mó a luaigh na freagróirí ná an Chultúrlann9 agus Glór 

na Móna. I measc na n-eagraíochtaí eile a tháinig go mór chun cinn go minic tá Laochra 

Loch Lao, Ionad Uíbh Eachach agus Cumann Chluain Ard. Sa bhreis orthu sin, luaigh 

na freagróirí cumainn spóirt, scoileanna, grúpaí feachtasaíochta, agus ranganna 

Gaeilge agus ceoil. 130 freagróir a thug samplaí de na himeachtaí ar ghlac/a nglacann	

siad páirt iontu. Tá na sonraí seo ag teacht cuid mhaith leis na sonraí a cláraíodh faoi 

																																																													
9	Is	áit	ar	leith	an	Chultúrlann	seachas	eagraíocht	per	se	ach	glactar	leis	gur	lucht	úsáidte	/	riartha	na	Cultúrlainne	
atá	i	gceist	ag	na	freagróirí.	
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cheist na n-eagraíochtaí. Léirítear i dtábla 4 samplaí de na himeachtaí eile a liostaigh 

na freagróirí.  

Acht	na	Gaeilge	 Pop	up	Gaeltacht	 C	L	Mhic	Reachtain	 Classes	
Clubanna	óige,	ceoltóir,	
dianchúrsa,	
ceolchoirmeacha	-	Carn	
Tóchair,	
ceolchoirmeacha,	féiltí	
msh.	Liú	lúnasa,	
ranganna	Gaeilge	-	Béal	
Feirste	

Liú	Lúnasa,	Cabaret	
Craiceáilte,	Cumann	
Chluain	Ard,	Áras	Mhic	
Reachtain,	Glór	na	
Móna,	Conway	Mill,	
Madden’s	events	

Children	both	attend	
Irish	medium	school	
and	Irish	speaking	
Gaelic	Football,	Laochra	
Loch	Lao.	We	take	part	
in	events	organised	by	
them.	

Ranganna	Gaeilge,	
cultúrlann,	suí	agus	
scíth,	gael	ionad	mhic	
giolla	

Bíonn	an	cuid	is	mó	acu	
i	gceantar	na	bhFál	nó	
Carraige	Bána	

Dianchúrsaí,	turas	
Gaeltachta	agus	turas	
an	lae	le	Glór	na	Móna	

Féile	na	carraige,	glór	
na	móna,	Cumann	Uí	
Dhochartaigh	

Afterschool	for	parents	
doing	homework	rang	
1-4	

Féile	an	Earraigh,	Lá	
Dearg	

Aisling	Óg	Drama	Group	 An	Fhéile	Lámh	Dhearg	 I	attend	classes	at	Ivy	
Street	

Táb.	4	-	Tabhair	tuilleadh	sonraí,	le	do	thoil	(teideal	an	imeachta	/	ainm	na	heagraíochta	srl.)	

2.3	An	Ghaeilge	i	gceantar	na	bhfreagróirí	
Tá codarsnacht mhór idir an líon freagróirí a rinne nasc idir úsáid na Gaeilge sna 

seirbhísí oideachais agus spóirt i gcomparáid le húsáid na Gaeilge sna forais agus 

seirbhísí Stáit. Thuairiscigh na freagróirí gur sa Scoil (93%), sa Naíonra (63%) agus sa 

CLG (79%) is mó a bhíonn an Ghaeilge in úsáid ina gceantar féin. Na háiteanna is lú a 

shamhlaíonn na freagróirí le húsáid na Gaeilge ná Stáisiún na nGardaí10 agus Oifig an 

Phoist (féach figiúr 26). 

	
Fig.	26a	-	Cén	áit	i	do	cheantar	a	bhfuil	an	Ghaeilge	in	úsáid	dar	leat?	
	

	
Fig.	26b	-	Cén	áit	i	do	cheantar	a	bhfuil	an	Ghaeilge	in	úsáid	dar	leat?	
	
																																																													
10	“Garda	Station”	agus	“Stáisiún	na	nGardaí”	na	téarmaí	in	a	úsáideadh	sna	ceistneoirí.	
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Chláraigh 75 freagróir eolas breise faoi úsáid na Gaeilge ina gceantar féin. Is díol 

suntais gur luaigh go leor freagróirí go mbíonn an Ghaeilge in úsáid sna siopaí beaga 

áitiúla, ar na sráideanna féin agus sna tithe tábhairne. Féach sampla de na rudaí a bhí 

le rá ag na freagróirí i dtábla 5. Mheas na freagróirí d’aon ghuth nach mór gur rud 

fiúntach agus dearfach é go mbeidh Gaeilge le cloisteáil, in úsáid agus le feiceáil ina 

gceantar féin féach figiúr 27. 

Achan	áit	cluinim	í	in	
úsáid	timpeall	orm	sa	
phobal	

An	Cheathrú	Gaeltachta	
agus	cloiseann	tú	go	
minic	é	timpeall	na	
háite	

Siopaí	cosúil	le	
Sainsburys	a	bhfuil	
Gaeilge	ag	neart	de	na	
hoibrí.	
	

I	gcuideachtaí	cairde	
ach	bheadh	sé	deas	níos	
mó	seirbhísí	Gaeilge	a	
shonrú	i	dTuaisceart	na	
cathrach	

Don’t	know		 Grúpaí	Gaeilge	agus	an	
pobal	féin	don	chuid	is	
mó	

comharsanaigh	cairde	
sa	phub	

Na	meáin	chumarsáide/	
grúpaí	pobail	
	

Sa	tsráid,	ag	an	siopa	 Nowhere	 clubs	day	to	day	life	 Street	names	
Small	businesses	 Youth	Club	(Glór	na	

Móna)	
Obair,	ollscoil	 local	parks	

	
Táb.	5	-	Cén	áit	i	do	cheantar	a	bhfuil	an	Ghaeilge	in	úsáid	dar	leat?	Eile	(Sonraigh	le	do	thoil)	

	 	
Fig.	 27	 –	 An	 síleann	 tú	 gur	 rud	 fiúntach	 agus	
dearfach	 go	mbeidh	Gaeilge	 le	 cloisteáil,	 in	 úsáid	
agus	le	feiceáil	i	do	cheantar	féin?	

Fig.	28	–	An	bhfuil	tú	eolach	go	bhfuil	oideachas	trí	
Ghaeilge	ar	fáil	i	do	cheantar?	

	

2.4	Oideachas	trí	Ghaeilge	
Thuairiscigh formhór mór na bhfreagróirí (98%) go bhfuil siad eolach go bhfuil 

oideachas trí Ghaeilge ar fáil ina gceantar féin. 16 freagróir a dúirt nach bhfuil/nach 

500,	
98%	

11,	2%	 1,	0%	
Sílim	go	
cinnte	

B'fhéidir	

Ní	Shílim	 86%	

14%	

Tá	

Níl	



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

56	
	

raibh siad féin ná duine ar bith sa teaghlach ag freastal ar an oideachas trí Ghaeilge11 

(féach figiúir 28 (thuas) agus 29). 

	
Fig.	29	-	An	bhfuil	/	an	raibh	duine	ar	bith	sa	teaghlach	ag	freastal	air?	
	
Is léir go bhfuil na freagróirí ar fad dearfach faoin nGaeilge sa chóras oideachas idir 

oideachas trí mheán na Gaeilge agus Gaeilge sna scoileanna arb é an Béarla an meán 

teagaisc iontu. Ba mhaith le 98% go mbeadh níos mó Gaeilge le cloisteáil, in úsáid 

agus le feiceáil sna scoileanna a mhúintear trí Bhéarla sa cheantar (féach figiúr 30). Tá 

spéis ag 95% de na freagróirí san oideachas trí Ghaeilge dá gcuid páistí.  

	 	
Fig.	 30	 –	 Ar	 mhaith	 leat	 go	 mbeadh	 níos	 mó	
Gaeilge	 le	 cloisteáil,	 in	 úsáid	 agus	 le	 feiceáil	 sna	
scoileanna	a	mhúintear	trí	Bhéarla	sa	cheantar?	

Fig.	31	–	Má	tá	páistí	agat	ag	aois	réamhscoile,	nó	
dá	 mbeadh	 páistí	 agat	 sa	 todhchaí,	 an	 mbeadh	
suim	agat	 iad	 a	 chur	 chuig	Oideachas	 trí	Ghaeilge	
amháin?	

	

																																																													
11	Tá	difear	idir	an	leagan	Béarla	agus	Gaeilge	de	na	ceisteanna	anseo:	
EN:	“Do	you	or	your	immediate	family	have	children	who	attend	or	have	attended	any	of	the	following	schools?”	
GA:	“An	bhfuil/an	raibh	duine	ar	bith	sa	teaghlach	ag	freastal	air?”		
Tá	sé	soiléir	go	bhfuil	an	freagróir	féin	le	cur	san	áireamh	faoin	leagan	Béarla	den	cheist	rud	nach	bhfuil	chomh	
soiléir	céanna	sa	leagan	Gaeilge.		
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2.5	Seirbhísí	trí	Ghaeilge	
Na seirbhísí is mó a bhfuil na freagróirí ar an eolas fúthu ná na seirbhísí oideachais trí 

Ghaeilge agus luaigh níos mó ná 76% de na freagróirí iad seo (féach figiúir 32a). Níor 

luaigh ach 15% go raibh siad ar an eolas faoi sheirbhís i nGaeilge ar fáil ón Údarás 

Áitiúil agus luaigh 4% go raibh siad ar an eolas faoin tseirbhís Ghaeilge atá ar fáil i 

stáisiún na nGardaí (féach figiúr 32c). 

	
Fig.	32a	-	An	bhfuil	a	fhios	agat	go	bhfuil	na	seirbhísí	seo	a	leanas	i	do	cheantar?	
	

	
Fig.	32b	-	An	bhfuil	a	fhios	agat	go	bhfuil	na	seirbhísí	seo	a	leanas	i	do	cheantar?	

	
Fig.	32c	-	An	bhfuil	a	fhios	agat	go	bhfuil	na	seirbhísí	seo	a	leanas	i	do	cheantar?	
	

Bhí éileamh réasúnta cothrom ar na seirbhísí ar fad a liostaíodh sa cheistneoir. An dá 

réimse is mó éileamh ná i) gnáthsheirbhísí tráchtála: siopaí, ollmhargadh agus ii) 

seirbhísí a bhaineann le lónadóireacht/caitheamh aimsire: bialann, teach tábhairne agus 

siopa caife (féach figiúr 33). Ba mhaith le formhór mór na bhfreagróirí níos mó eolais a 

fháil maidir le himeachtaí/seirbhísí Gaeilge agus cultúrtha ina gceantar féin (féach figiúr 

34).  
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Fig.	33a	-	Cad	iad	na	seirbhísí	i	nGaeilge	a	ba	mhaith	leat	a	fheiceáil	i	do	cheantar?	
	

	
Fig.	33b	-	Cad	iad	na	seirbhísí	i	nGaeilge	a	ba	mhaith	leat	a	fheiceáil	i	do	cheantar?	
	

	
Fig.	33c	-	Cad	iad	na	seirbhísí	i	nGaeilge	a	ba	mhaith	leat	a	fheiceáil	i	do	cheantar?	
	

	
Fig.	33d12	-	Cad	iad	na	seirbhísí	i	nGaeilge	a	ba	mhaith	leat	a	fheiceáil	i	do	cheantar?	
	

	
Fig.	34	-	Ar	mhaith	leat	níos	mó	eolais		
a	fháil	maidir	le	himeachtaí	/	seirbhísí		
Gaeilge	agus	Cultúrtha	i	do	cheantar?	
	

																																																													
12	An	rogha	iomlán	a	tugadh	faoin	gceist	seo	ná	“Seirbhísí	Stáit	(Roinn	Sóisialta,	na	Coimisnéirí	Ioncaim,	
Mótarchánach,	srl)”	seachas	“Seirbhísí	Stáit”.	
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Bhí deis ag na rannpháirtithe a rogha féin a chlárú maidir leis na seirbhísí Gaeilge a 

mbeadh spéis acu iontu. Tá sampla de na seirbhísí atá á lorg i dtábla 6. 

Chuile	shórt	atá	ar	fáil	trí	
Bhéarla,	ba	chóir	go	mbeadh	sé	
ar	fáil	trí	Ghaeilge	freisin	
	

Go	minic	níl	fhios	agam	go	bhfuil	
na	seirbhísí	ar	fáil,	ba	chóir	go	
mbeidh	siad	níos	soiléir	

My	children	have	a	right	to	
access	all	services	in	their	
mother	tongue	

Achan	rud.	Meicneoirí,	siopaí	
éagsúla,	gruagairí	srl	

Gaeilge	le	cluinstin	mar	chuid	de	
gach	seirbhís	eaglasta			

Polaitiúil	

All	Street	signs	 Signage	 Public	transport	
Anything	the	state	is	involved	
with.	

Gruagaire,	bácús,	siopa	d’achan	
sórt	

Iompar	Poiblí,	Aerfort,	
comharthaí	bóithre	

Chemist	 Gruagaire,	scíamheolaí	 Siopaí,	Dochtúirí	
Teilifís	agus	raidió	 Health	services,		more	road	signs		

more	street	signs	
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Club	reathaíochta;			-fás	ar	CLG	Laochra	Loch	Lao	faoi	aois	agus	imeachtaí	sóisialta;			-	tuilleadh	
deiseanna	do	dhaoine	a	d’fhág	Coláiste	Feirste	agus	nach	mbaineann	úsáid	as	an	Ghaeilge	atá	acu			-	
cúrsaí	aclaíochta	ina	meán	iontach	chun	sin	a	bhaint	amach	
Táb.	6	-	Cad	iad	na	seirbhísí	i	nGaeilge	a	ba	mhaith	leat	a	fheiceáil	i	do	cheantar?	

2.6	Feiceálacht	na	Gaeilge	agus	reachtaíocht	teanga	
Creideann 99% de na freagróirí go gcuirfeadh tuilleadh infheictheachta, i bhfoirm 

comharthaíochta agus fógraíochta, le forbairt agus tuiscint na Gaeilge. Creideann 99% 

de na freagróirí go gcuirfeadh reachtaíocht chosanta agus fhorbartha le fás agus 

athbheochan laethúil na teanga (féach figiúr 35 agus 36). 

	 	
Fig.	 35	 –	 An	 gcreideann	 tú	 go	 gcuirfeadh	 tuilleadh	
infheictheachta,	 i	 bhfoirm	 comharthaíochta	 agus	
fógraíochta,	le	forbairt	agus	tuiscint	na	Gaeilge?	

Fig.	 36	 –	 An	 gcreideann	 tú	 go	 gcuirfeadh	
reachtaíocht	chosanta	agus	fhorbartha	le	fás	agus	
athbheochan	laethúil	na	teanga?	
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3.	Sainghrúpaí	

3.1	Freagróirí	a	úsáideann	an	Gaeilge	sa	bhaile	
Luaigh 60% de na freagróirí uile (328) go n-úsáideann siad an Ghaeilge sa bhaile. 

Thuairscigh 58% díobh sin go mbíonn an Ghaeilge in úsáid go minic agus deir 40% go 

mbíonn sí in úsáid anois is arís. Tá suim ag a bhformhór mór (97%) níos mó Gaeilge a 

úsáid sa bhaile. 

Tá próifíl dhéimeagrafach na bhfreagróirí sin a úsáideann an Ghaeilge sa bhaile ag 

teacht le próifíl na bhfreagróirí trí chéile nach mór. Daoine atá líofa nó beagnach líofa 

(51%) agus daoine a bhfuil Ardchaighdeán Tuisceana (60%) acu is mó atá sa ghrúpa 

seo. Tá 89% díobh ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin. 

Tá 25% den ghrúpa seo áfach nach mbíonn nó nach raibh rannpháirteach in imeachtaí 

Gaeilge ina gceantar féin agus dúirt formhór an 25% seo gur mhaith a bheith níos 

rannpháirtí in imeachtaí Gaeilge ina gceantar féin. 

Bhí spéis ag a 99% acu in oideachas trí Ghaeilge dá gcuid páistí ach níor léirigh siad go 

raibh siad ar an eolas faoi na seirbhísí oideachais Ghaeilge a bhí ar fáil ina gceantar 

féin. Tá mianta an ghrúpa seo maidir leis na seirbhísí trí Ghaeilge a ba mhaith leo a 

fheiceáil ag teacht le mianta na bhfreagróirí uile. 

3.2	Freagróirí	idir	12-18bl	agus	18-24bl	
Bhain 14%13 de na freagróirí (74) leis an aoisghrúpa 12-18bl (naonúr) agus 18-24bl (65 

duine). Fir 53% (39) díobh, mná 46% (34) díobh agus bhí freagróir amháin a roghnaigh 

‘eile’. Tá Gaeilge ag a bhformhór mór (83%) agus tá ardchaighdeán tuisceana acu seo 

agus tá siad líofa nó beagnach líofa. Léirigh an grúpa seo ar fad gur mhaith leo (90%) 

nó b’fhéidir gur mhaith leo (10%) feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin. Úsáideann 

39% acu an Ghaeilge go rialta sa bhaile agus úsáideann 32% eile anois is arís. Tá a 

bhformhór mór (97%) ag iarraidh cur leis sin. Tá spéis ag 95% in oideachas trí Ghaeilge 

dá gcuid páistí. Tá mianta an ghrúpa seo maidir leis na seirbhísí trí Ghaeilge a ba 

mhaith leo a fheiceáil ag teacht le mianta na bhfreagróirí uile. 

																																																													
13	Is	74%	atá	scríofa	sa	réamhanailís.	Is	74	freagróir	seachas	74%	de	na	freagróirí	atá	ceart.	
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3.3	Freagróirí	gan	Ghaeilge	
Luaigh 88 freagróirí (16% den líon iomlán) nach bhfuil aon Ghaeilge acu agus mná idir 

30 bliana d’aois nó níos sine a bhfuil beirt nó triúr de pháistí acu is mó atá i gceist sa 

ghrúpa seo (féach figiúir 37, 38 agus 39).  

	
	

Fig.	37	–	Inscne	(freagróirí	‘gan	Ghaeilge’)	 Fig.	38	-	Más	'TÁ'	ca	mhéad	páistí?	(freagróirí	‘gan	
Ghaeilge’)	

	

	
Fig.	40	–	Cén	aois	thú?	(freagróirí	‘gan	Ghaeilge’)	
	
Tá an chuma air ó na sonraí eile a chuir an grúpa seo ar fáil go bhfuil níos mó Gaeilge 

acu ná mar a thuairiscigh siad faoin cheist ‘An bhfuil Gaeilge agat?’. Deir 57% acu go 

dtuigeann siad fíorbheagán (murab ionann agus Gaeilge ar bith) agus deir 39% go 

dtuigeann siad go leor agus bíonn Gaeilge sa teach ag 22 acu (25%) (féach figiúir 40, 

41 agus 42).  
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Fig.	40	-	Cad	é	mar	a	dhéanfá	
cur	síos	ar	do	chumas	i	dtaobh	
labhairt	na	Gaeilge?	

Fig.	41	-	Cad	é	mar	a	dhéanfá	cur	
síos	ar	do	chumas	tuisceana	i	leith	
na	Gaeilge?	

Fig.	42	-	Cén	teanga	a	bhíonn	sa	
bhaile?	

	

Cé gurb é an grúpa seo an grúpa is laige ó thaobh cumas teanga de, tá na tuairimí atá 

acu ag teacht le tuairimí na bhfreagróirí trí chéile den chuid is mó. Mar shampla, tá a 

bhformhór mór ag iarraidh níos mó eolais a fháil faoi imeachtaí Gaeilge ina gceantar 

féin, tá spéis acu san oideachas trí Ghaeilge dá gcuid páistí agus síleann a bhformhór 

mór gur rud dearfach a bheadh ann go mbeadh an Ghaeilge le cloisteáil, le feiceáil 

agus in úsáid ina gceantar féin. 

4.	Tuairimí	deiridh	na	bhfreagróirí	
Thapaigh 93 freagróir an deis tuairim a nochtadh maidir leis an Ghaeilge féin, grúpaí 

Gaeilge agus maidir le cur chun cinn na Gaeilge go ginearálta. Léirigh go leor freagróirí 

tacaíocht don obair atá ar siúl ag na heagraíochtaí éagsúla teanga atá ann idir 

eagraíochtaí spóirt, cultúir agus oideachais. Is léir freisin go measann na freagróirí go 

bhfuil ag éirí le cur chun cinn na teanga ina gceantar féin agus go bhfuil siad ag iarraidh 

go leanfaí leis an obair sin.  

4.1	Oideachas	agus	óige	
Tugtar suntas don óige ar trí bhealach i measc na bhfreagróirí:   

1. Aithníonn na freagróirí an tairbhe dá gcuid páistí a bhaineann le foghlaim na 

Gaeilge agus léirigh siad tacaíocht do na seirbhísí oideachais trí Gaeilge atá ar 

fáil. 
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2. Is ábhar mórtais agus áthais é nuair a chloiseann siad a gcuid páistí ag caint i 

nGaeilge – bhí an dearcadh seo coitianta i measc na bhfreagróirí Béarla. 

3. Luaigh roinnt bheag freagróirí go raibh aiféala orthu nach raibh an deis acu 

Gaeilge a fhoghlaim agus iad níos óige. 

An dá theachtaireacht is nithiúla agus is infheidhme a tháinig chun cinn faoi na seirbhísí 

oideachais féin ná go bhfuil níos mó áiseanna14 ag teastáil ó na naíonraí agus ó na 

bunscoileanna chun tacú le teagasc na Gaeilge agus go mbeadh luach le 

sainchuraclam agus ranganna do thuismitheoirí a bhfuil páistí leo ar Ghaelscoil sa dóigh 

go mbeidh siad in ann tacú le hobair bhaile an pháiste.   

4.2	Reachtaíocht	teanga	
Thagair go leor de na freagróirí d’Acht Teanga (go díreach nó go hindíreach) faoin 

cheist seo. I measc na nithe a bhí le rá acu faoi bhí:  

1. Ba chóir Acht Teanga a chur i bhfeidhm. 

2.  Tá gá le seirbhísí Stáit trí Ghaeilge. 

3. Tá comharthaíocht dhátheangach ag teastáil. 

4. Ba cheart an dátheangachas a chur i bhfeidhm ag leibhéal na gcomhairlí áitiúla 

chun tacú le hAcht Teanga. 

4.3	Seirbhísí	agus	gnóthaí	áitiúla	
Luaigh go leor freagróirí gur mhaith leo go mbeadh comharthaíocht dhátheangach ar 

fáil sna siopaí agus sna gnólachtaí áitiúla. Luaigh roinnt freagróirí go mbaineann an t-

éileamh seo leis na ceantair in Iarthar Bhéal Feirste ach níor luaigh freagróirí eile aon 

cheantar go sonrach. Tugadh moladh do na siopaí agus gnólachtaí ina bhfuil seirbhís le 

fáil trí Ghaeilge ó am go chéile agus moladh go gcuirfí le líon na ndaoine sna siopaí 

áitiúla atá in ann freastal ar chustaiméirí trí Ghaeilge. 

4.4	An	Ghaeilge	sa	teach	
Luaigh roinnt freagróirí go mbeadh sé go maith ábhar tacaíochta a bheith ar fáil do 

theaghlaigh atá ag iarraidh a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge agus go mbeadh 

imeachtaí ar siúl do theaghlaigh, go háirithe imeachtaí atá bunaithe timpeall ar na 

Gaelscoileanna agus ar na Naíonraí.  

																																																													
14	Ní	thugtar	samplaí	de	na	saghsanna	áiseanna	a	bheadh	ag	teastáil	áfach.	
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4.5	Fógraíocht	agus	cur	chun	cinn	
Mhol go leor freagróirí go bhféadfaí breis suntais a thabhairt do ghnéithe tábhachtacha 

a bhaineann leis an nGaeilge ina gceantar féin idir imeachtaí agus eolas. Síleann roinnt 

bheag freagróirí nach bhfuil siad á bhfógairt an oiread agus ba chóir, mar shampla: 

buntáistí an dátheangachais do pháistí; imeachtaí Gaeilge atá ar siúl in Iarthar Bhéal 

Feirste; ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, agus, luach cultúrtha na Gaeilge. 

4.6	Ábhar	suntais	eile	
Léirítear i dtábla 7 thíos ábhar suntais eile a tháinig chun cinn. 

(I	mBaile	Andarsan)	Ní	dóigh	
liom	go	bhfuil	go	leor	imeachtaí	
sa	cheantair	seo	ar	fáil	do	
teaghlaigh	sa	cheantair	(m.s.	
grúpaí	tuistí,	caifé).	Aifreann	as	
Gaeilge	de	dhíth	freisin	sa	
cheantair,	níos	mó	scéimeanna	
samhraidh	do	phaistí	óga	thart	
ar	mB	.A	

Enjoy	talking	Gaeilge	to	people,	
however	hated	going	through	
the	Irish	medium	system	in	early	
stages	of	secondary	school,	the	
language	was	forced	upon	you	
and	you	got	in	trouble	if	you	
were	caught	speaking	in	English!	
[…]That	has	always	made	me	
weiry	of	going	back	to	practice	
Gaeilge	further.		

Audio	visual	classes	on	a	loop	in	
a	venue	for	people	to	strengthen	
Irish,	people	could	pop	in	when	
free	or	online.	Activities	and	
more	social	activities	for	kids,	all	
summer	long	summer	schemes.	
More	family	events	at	the	
weekends	to	build	on	the	
language	use.	

Ag	dul	go	maith,	muiníneach	
agus	mórtasach	as	na	héachtaí	
atá	déanta	ar	son	na	G	in	iarthar	
BF,	ach	go	fóill	neart	le	
déanamh,	pobal	Gaeilge	do	
dhéagóirí	ag	tógáil	ar	obair	Ghlór	
na	Móna,	700	páiste	ar	CF	ach	
labhraíonn	siad	BÉARLA	

I	believe	the	yellow	line	
indicating	the	Gaeltacht	Quarter	
on	the	map	is	very	restrictive.	I	
live	outside	of	this	yellow	line	
and	every	day	in	my	life	i	hear	
children	and	adults	speak	Irish.		

Creidim	go	bhfuil	níos	mó	agus	
níos	mó	daoine	ag	léiriú	suim	sa	
Gaeilge	sa	Tuaisceart.	Tá	a	lán	
Gaeilgeoirí	anseo	sa	lá	atá	inniu	
ann.	Tá	tuilleadh	seirbhísí	de	
dhíth	agus	deiseanna	poist.	

Bá	bhreá	go	mór	nach	mbeadh	
daoine	Ag	tabhairt	droch	am	
dom	mar	gheal	ar	an	chaint	a	
dhéanaim	I	nGaeilge.		

I	attend	weekly	classes	but	
would	like	to	see	the	promotion	
of	these	and	other	classes	more	
widely	with	the	help	of	funding	
for	those	hard	working	groups.		

Flyers/cards	in	Irish	and	pigeon	
English	could	help	promote	use	
of	everyday	phrases	

Irish	language/Bi	lingual	new	
sheet	or	section	within	Atown	
news	on	what's	happening			cád	
é	an	craic!	in	your	area	

Encourage	incorporation	with	
rural	areas	

The	more	the	better,	tourists	
love	it	hence	improves	the	
economy.	

Dá	mbeadh	níos	mó	postanna	ar	
fáil	do	dhaoine	atá	líofa	sa	
Ghaeilge	

Páipéar	nuachta	 Make	classes	available	at	more	
appropriate	times		
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7.3 Na Grúpaí Fócais & na hAgallaimh 
Reáchtáladh ocht ngrúpa fócais le 36 duine ó réimsí éagsúla na hearnála Gaeilge thar 

cheithre seachtaine. Rinne baill Choiste an Líonra teagmháil le daoine a bhfuil ról 

lárnach acu ina réimse féin agus tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh i ngrúpa fócais 

a bhain leo féin. Iarradh ar dhaoine nach raibh in ann a bheith i láthair ag na grúpaí 

fócais freagraí a sheoladh i scríbhinn trí ríomhphost agus fuarthas freagraí ó bheirt nach 

raibh in ann a bheith i láthair ag an ghrúpa fócais oideachais, freagraí ó dhuine amháin 

ó réimse na habhcóideachta agus freagraí ó cheathrar a bhaineann le réimse na meán 

cumarsáide.  

Ní raibh sé indéanta an grúpa fócais a bhain leis na meáin chumarsáide a reáchtáil mar 

gheall ar easpa ama chun an taighde a chur i gcrích ach fuarthas ionchur ó dhaoine i 

scríbhinn i Mí na Nollag 2018.  

Chun eolas breise a fháil ar réimse an oideachais, rinneadh dhá agallamh breise don 

taighde seo, agallamh le Colma Mhic Aoidh ó Ghaelchúrsaí (Lúnasa 2019) agus 

agallamh le hEibhlín Mhic Aoidh ó Choláiste Ollscoile Naomh Mhuire (Lúnasa 2019), 

mar aon le haighneacht scríofa ag Ionad Uíbh Eachach i Lúnasa 2019. Pléitear torthaí 

na n-agallamh sin chomh maith leis na freagraí a fuarthas i scríbhinn faoina réimsí cuí. 

Thug roinnt de na rannpháirtithe a ghlac páirt sa taighde seo le fios nach raibh siad ag 

caint ar son na n-eagraíochtaí lena mbaineann siad ach óna bpeirspictíocht féin amháin 

agus glactar le torthaí an taighde páirce ar fad a bailíodh don phlean teanga ar an 

bhunús sin. 

7.3.1 Na Rannpháirtithe 
Liostáiltear thíos na réimsí éagsúla a bhain leis na grúpaí fócais chomh maith le 

hainmneacha na ndaoine a ghlac páirt iontu agus na heagraíochtaí lena mbaineann 

siad, más ann dóibh: 

Gnó/Fionntraíocht (grúpa fócais): 
Piarais Mac Alastair: Oifigeach Tionscadail, Forbairt Feirste.  

Gearóid (Jake) Mac Siacais: Stiúrthóir ar Fhorbairt Feirste.  

Oisín McMillen: Bia Bialann 
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Ursula Ní Shabhaois: Úinéir na heagraíochta Cinnteacht 

Áine Nic Gearailt: An Cheathrú Póilí.  

Na Teaghlaigh Ghaelacha (grúpa fócais): 
Caitlín Ní Ruanaigh, Tuismitheoir 

Orliath Nic Siacais, Tuismitheoir 

Brónagh Fusco, Tuismitheoir 

Máirtín Mac Gabhann, Tuismitheoir 

Cáit Ní Mhurchú, Tuismitheoir 

Máire Mhic Domhnaill, Tuismitheoir 

Pobal & Spórt (grúpa fócais): 
Brónagh Fusco: Oifigeach Forbartha le Glór na Móna 

Feargal Mac Ionnrachtaigh: Laochra Loch Laoi 

Piaras Mac Alastair: Oifigeach Tionscadail le Forbairt Feirste 

Aisling Ní Labhraí: Stiúrthóir ar an Chultúrlann 

Na hEalaíona (grúpa fócais): 
Aisling Ní Labhraí: Stiúrthóir ar Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich 

Tony Devlin: Stiúrthóir Ealaíne ar Brassneck Theatre Company 

Naoise Ó Cairealláin: Oifigeach Ealaíne Pobail sa Chultúrlann, Ceoltóir rap le Kneecap 

Gráinne Holland: Léiritheoir sna meáin Ghaeilge, ag obair le Nós, iris Ghaeilge ar-líne, 

léiritheoir le comhlachtaí meáin chumarsáide neamhspleácha, Amhránaí. 

Michael Doherty: Ealaíontóir ar mhórphictiúir polaitiúla  

Martin Lyons: Ealaíontóir ar mhórphictiúir polaitiúla  

Déagóirí (grúpa fócais): 
Niamh Cartmill, aois 18 

Daragh McMenamin, aois 16 

Aidan Trainor, aois 19 

Clodagh Hackett, aois 14 

Aoife Ní Mhuirgeáin, aois 13  

Oideachas (grúpa fócais): 
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Séamus Ó Tuama: Príomhoide, Bunscoil Phobal Feirste 

Seán Fennell: Leas-Phríomhoide, Gaelscoil na bhFál 

Pádraig Mac Cathail: Coiste Bainistíochta, Coláiste Feirste 

Seán Ó Muireagáin: Oifigeach Comhairleach, Comhairle na Gaelscolaíochta 

Agallaimh:  
Colma Mhic Aoidh: Stiúirthóir ar an chomhlacht Breisoideachais lánGhaeilge 

Gaelchúrsaí  

Eibhlín Mhic Aoidh: Léachtóir Sinsearach in Oideachas trí mheán na Gaeilge i gColáiste 

Ollscoile Naomh Mhuire  

Freagraí i scríbhinn: 
Ciarán Ó Pronntaigh: Bainisteoir ar Áisaonad Choláiste Ollscoile Naomh Mhuire  

Cillian Walsh: Ionad Uíbh Eachach  

Óige (grúpa fócais): 
Gerard McGuinness: Oibrí óige, Cumann óige an Ghleanna, Cumann óige na bhFál, 

Glór na Móna  

Fearghal Mac Ionnrachtaigh: Ball de bhord Fhóram na nÓg, Stiúrthóir ar Ghlór na Móna 

Pádraigín McMahon: Oibrí óige, Uachtar Chluanaí, Glór na Móna, Glór an Ghleanna, 

Cumann Óige Uí Dhochartaigh 

Aoife Nic Colaim: Fóram na nÓg: Oifigeach Forbartha Réigiúnach 

Orliath Nic Siacais: Glór na Móna, Co-ordaitheoir ar na ceithre chumann óige ar fad i 

mBéal Feirste  

Caoimhe Nic Cú Uladh: Cumainn óige & cúram Bhéal Feirste 

Abhcóideacht (grúpa fócais): 
Pádraig Ó Tiarnaigh: Feidhmeannach Cumarsáide le Conradh na Gaeilge, gníomhaí 

leis an Dream Dearg, Cathaoirleach ar Choláiste Aoidh Mhic Bhricne 

Conchúr Ó Muadaigh: Oifigeach Óige le Glór na Móna, gníomhaí leis an Dream Dearg, 

gníomhaí le feachtais éagsúla 

Gráinne Ní Ghilín: An Dream Dearg, Aistritheoir neamhspleách, ag plé leis an earnáil 

oideachais, ar choiste an tUltach – ag riar an taobh idirlín, ionadaí Chonradh na Gaeilge 

ar choiste Ógras, Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge, ar bhord Liú Lúnasa. 
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Ciarán Mac Giolla Bhéin: Bainisteoir Abhcóideachta le Conradh na Gaeilge, gníomhaí 

leis an Dream Dearg, Cathaoirleach ar Ghlór na Móna, Cathaoirleach ar Fhóram na 

nÓg, Cathaoirleach ar Bhunscoil an tSléibhe Dhuibh, Cisteoir ar Laochra Loch Laoi. 

Freagraí i scríbhinn: 
Janet Muller: Stiúrthóir ar an eagraíocht Pobal  

Na Meáin Chumarsáide (Freagraí i scríbhinn): 
Edel Ní Churraoin: Craoltóir le Ráidió Fáilte  

Dónall Mac Murchaidh: Craoltóir le Ráidió Fáilte  

Caoimhe Ní Chathail: Físiriseoir le Meon Eile agus BBC  

Gráinne Ní Ghillín: Iriseoir leis An tUltach  

 

7.3.2 Na Ceisteanna 
Dréachtadh ceisteanna do na grúpaí fócais ar dtús agus lean sé ghrúpa na ceisteanna 

céanna ach, i gcás dhá ghrúpa, Na Teaghlaigh Ghaelacha agus Déagóirí, beartaíodh 

úsáid a bhaint as ceisteanna éagsúla a bhí dírithe go sonrach ar na réimsí sin. 

Maidir le réimsí an oideachais, an phobail agus spóirt, na hóige, na n-ealaíon, na 

habhcóideachta agus an ghnó/na fionntraíochta, cuireadh na ceisteanna thíos ar na 

rannpháirithe: 

1. Cad é an staid reatha maidir le do réimse oibre féin?  

2. Cad iad na bearnaí is mó a aithníonn sibh sa réimse/earnáil lena mbíonn sibh ag 

plé? 

3. Cad iad na dúshláin is mó a aithníonn sibh sa réimse/earnáil lena mbíonn sibh 

ag plé? 

4. Cad é mar atá an cur chuige comhpháirtíochta/comhoibrithe idir na grúpaí 

éagsúla sa réimse/earnáil faoi láthair? (an bhfuil aon phleanáil straitéiseach idir-

ghrúpaí ag dul ar aghaidh faoi láthair? An féidir linn tógáil air sin fríd an phlean 

teanga?) 
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5. Cad iad na spriocanna a bheadh agaibh féin sa phlean teanga don réimse seo 

sa chéad 3 bliana eile, sa chéad 6 bliana eile agus ansin níos fadtéarmaí 

bunaithe air sin. 

I gcás na dTeaghlach Gaelach, cuireadh na ceisteanna seo a leanas ar na 

rannpháirtithe: 

1. Cén fáth gur chinn tú agus do pháirtí bhur bpáistí a thógáil le Gaeilge? 

2. Déan cur síos ar an taithí atá agat agus ag do pháirtí maidir le bhur bpáistí a 

thógáil le Gaeilge sa teach/sa phobal. 

3. Cad iad na dúshláin atá ann daoibh ag tógáil bhur bpáistí le Gaeilge?  

4. Cad iad na tacaíochtaí atá ann daoibh agus cad iad na tacaíochtaí atá ag teastáil 

chun clann a thógáil le Gaeilge go héifeachtach? 

Maidir leis na Déagóirí, lorgaíodh eolas maidir leis na ceisteanna seo a leanas: 

Cúlra 

1. An bhfuil deartháireacha agus deirfiúracha agat? 

2. An bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí? 

3. Ar tógadh le Gaeilge tú? 

4. Cár fhoghlaim tú do chuid Gaeilge? 

5. An bhfuil tú ag freastal ar Ghaelscoil? 

6. An labhraíonn tú aon teangacha eile seachas Gaeilge agus Béarla? 

Cumas sa Ghaeilge 

7. I do thuairim, an bhfuil Gaeilge lag/mhaith/líofa agat? 

8. I gcomparáid le do chuid Béarla, an bhfuil do chuid Gaeilge níos laige/chomh 

maith céanna/níos fearr ná do chuid Béarla? 

Cleachtas teanga 

9. An labhraítear Gaeilge sa teach? Le tuismitheoirí/siblíní eile/baill an teaghlaigh 

shínte? Cé chomh minic? 
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10.  An labhraíonn tú Gaeilge le do chairde? Cén céatadán de do chairde? Cé 

chomh minic? 

11.  An labhraíonn tú Gaeilge le do chomharsana? Cén ceátadán? Cé chomh minic? 

12.  An úsáideann tú Gaeilge leis na meáin shóisialta? 

13.  An léann tú leabhair Ghaeilge?  

14.  An amharcann tú ar chláracha teilifíse i nGaeilge? 

15.  An éisteann tú le stáisiúin raidió Ghaeilge? 

16.  Cad iad na háiteanna eile a labhraíonn tú Gaeilge iontu? Gaeilge 

amháin/meascán den Ghaeilge agus den Bhéarla/beagáinín Gaeilge? 

Dearcthaí i leith na Gaeilge 

17.  Dén cur síos ar do dhearcadh ginearálta i leith na Gaeilge: Go láidir i bhfábhar/ 

Go réasúnta i bhfábhar/ Níl a fhios agam/ Go réasúnta in aghaidh/ Go láidir in 

aghaidh 

18.  An bhfuil todhchaí na Gaeilge sa tír seo tábhachtach duit? 

19.  An bhfuil todhchaí na Gaeilge i do phobal féin tábhachtach duit? 

Amach Anseo 

20.  Cad é a ba mhaith leat a fheiceáil don Ghaeilge sa phobal seo amach anseo? 

21.  Ar mhaith leat a bheith ag obair trí Ghaeilge amach anseo? 

22.  Dá mbeadh páistí agat amach anseo, an mbeifeá sásta iad a thógáil le Gaeilge?  

23.   Ar mhaith libh a bheith i bhur gcónaí i bpobal Gaeilge? 

24.  Cad is gá dúinn a dhéanamh chun pobal Gaeilge a thógáil? 

 

6.3.3 Príomhphointí ó na grúpaí fócais 

Pléitear anseo na príomhphointí a tháinig chun tosaigh le linn na ngrúpaí fócais faoi na 

míreanna cuí a bhaineann leo. 
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Gnó/Fionntraíocht (grúpa fócais) 
Staid Reatha na Réimsí 

Forbairt Feirste: 

• Tá an eagraíocht maoinithe ag an stát ar bhonn bliaintiúil. 

• Tá triúr fostaithe leis an eagraíocht. 

Cinnteacht 

• Is seirbhís phríobháideach nua-bhunaithe í an eagraíocht seo. 

• Tá fostaí amháin ag an eagraíocht. 

An Ceathrú Póilí 

• Is gnó príobháideach é atá lonnaithe sa Chultúrlann a dhíolann leabhair agus 

ceirdeanna, srl.  

• Tá triúr fostaithe go lánaimseartha agus duine amháin go páirtaimseartha. 

Bia 

• Is bialann Ghaelach é Bia le 10 fostaí lánaimseartha agus 8 ag obair go 

 páirtaimseartha 

• Is gnó príobháideach é. 

Bearnaí agus Dúshláin 

• Feidhmíonn na gnóthaí ó lá go lá nó ó bhliain go bliain. Tá sé deacair pleanáil 

fhadtéarmach a dhéanamh mar gheall ar neamhchinnteacht ó thaobh 

inmharthanachta de. 

• Tá deacrachtaí ann fostaithe a aimsiú le Gaeilge (Bia). 

• Mothaítear go bhfuil easpa comhairle agus tacaíochta ann do dhaoine atá ag 

tosú gnó trí Ghaeilge. 

• Mothaítear go bhfuil easpa tuisceana ann maidir le gnóthaí Gaeilge ón stát. 

• Meastar go bhfuil easpa airgid stáit ann don Cheathrú Ghaeltachta i gcomparáid 

leis na Ceathrúna eile sa chathair. 

• Mothaítear go bhfuil easpa tacaíochta ó phobal na Gaeilge do ghnóthaí Gaeilge. 

• Áirítear go bhfuil easpa comhoibrithe san earnáil Ghaeilge trí chéile. 
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• Ní chreidtear go bhfuil earnáil na Gaeilge go maith ag aithint tacaíochtaí as taobh 

amuigh d’earnáil na Gaeilge. 

Comhoibriú san earnáil 

• Mothaítear go bhfuil an Chultúrlann ina tacaíocht ollmhór do chách agus ina 

gréasán nádúrtha le naisc agus teagmhálacha iontach tábhachtacha sa láthair 

seo. 

• Airítear go mbíonn comhoibriú ann idir grúpaí ar fud an Líonra. 

• Tá Fóram na nGael ar an fhód ar bhonn cathrach. 

• Tá fóram ann idir na féilte agus na heagraíochtaí 

• Bíonn comhoibriú ann idir Forbairt Feirste agus Coláiste Feirste trí Ghaelchúrsaí 

a fhorbairt. 

Féidearthachtaí amach anseo 

• D’fhéadfadh An Ceathrú Póilí agus na Gaelcoileanna páirtnéireacht a fhorbairt trí 

dhaltaí scoile a mhealladh isteach chuig an siopa leabhar le haghaidh maidin 

léitheoireachta. 

• Meastar go bhfuil fóram do ghnóthaí le Gaeilge de dhíth. 

Spriocanna amach anseo 

• A bheith ar an fhód go fóill sa todhchaí. 

• Tuilleadh daoine a chur ag léamh leabhar Gaeilge. 

• Go mbeidh deiseanna ann d’ealaíontóirí áitiúla leanúint lena gceird. 

• Na gnóthaí a leathnú amach. 

Moltaí a tháinig chun cinn 

• D’fhéadfadh comhoibriú níos fearr a bheith ann idir An Ceathrú Póilí agus na 

Gaelscoileanna. 

• Tá gá le hardú feasachta chun pobal na Gaeilge a spreagadh chun táirgí a 

cheannach ó ghnóthaí Gaeilge. 

• Moltar fiosruithe a dhéanamh maidir le sainchomhairle do ghnó a bhunú i gcás 

ghnóthaí Gaeilge. 
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• Moltar suaitheantas nó táscaire de shaghas éigin a chruthú a aithníonn 

Gaeilgeoirí a oibríonn sna siopaí áitiúla agus atá in ann seirbhís trí Ghaeilge a 

chur ar fáil. 

• Moltar comharthaí Gaeilge ar ardchaighdeán a fhorbairt do ghnóthaí sa cheantar. 

• Tá gá le breathnú ar cad is féidir le hearnáil na Gaeilge a dhéanamh le bheith 

inmharthanach agus gan a bheith ag brath ar mhaoiniú ón stát. 

• Tá gá d’earnáil na Gaeilge a bheith níos éifeachtaí le hacmhainní daonna. 

• Moltar fóram a bhunú do ghnóthaí le Gaeilge ar mhaithe le comhoibriú. 

• Moltar bunachar sonraí a fhorbairt déanta suas d’eagraíochtaí Gaeilge, foinsí 

maoinithe agus eagraíochtaí tacaíochta gnó. Tá liosta de na seirbhísí do 

Ghaeilgeoirí ann. 

• Tá gá le taighde a dhéanamh le fáil amach cá bhfuil iar-dhaltaí Choláiste Feirste 

anois. 

• Tá comhoibriú ag teastáil laistigh d’earnáil na Gaeilge 

 

Na Teaghlaigh Ghaelacha (grúpa fócais) 
Bhí meascán de theaghlaigh lán-Ghaeilge agus dhátheangacha ag an ghrúpa fócais 

seo agus réimse leathan aoiseanna i gceist leis na clanna ó thaobh páistí de, ó 1 bliain 

go dtí 15 bliana d’aois.  

Cén fáth gur chinn tú agus do pháirtí bhur bpáistí a thógáil le Gaeilge? 

• Tharla sé go nádúrtha. 

• Ionas go mbeidh saibhreas na Gaeilge acu. 

• Ullmhú don Ghaelscolaíocht. 

• Ionas go mbeidh Gaeilge nádúrtha/mar chéad teanga ag an pháiste. 

• Tá muid mar chlann ag iarraidh ár saol a chaitheamh trí Ghaeilge. 

• Tá mé ag obair leis an Ghaeilge – mhothaigh mé dualgas (orm). 

• Tá luach/rud saibhir ag baint leis an Ghaeilge. 

Déan cur síos ar an taithí atá agat agus ag do pháirtí maidir le bhur bpáistí a 
thógáil le Gaeilge sa teach/sa phobal. 

• Ní fhaigheann an páiste dóthain Gaeilge ar bhonn sóisialta. 
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• Taobh amuigh de Ghlór na Móna agus den Chultúrlann, níl mórán Gaeilge sa 

phobal do pháistí óga. 

• Bíonn roinnt tuismitheoirí ag brath ar a dteaghlach féin chun cúram a chur ar fáil 

do pháistí agus Béarla in úsáid san fhearann seo. Tá sé ró-chostasach íoc as 

cúram lae do pháistí. 

• Tuigeann na páistí ag aois óg go bhfuil an Béarla in uachtar sa phobal. 

• Bíonn deacrachtaí ann an Ghaeilge a choinneáil i réim ina s(h)aol. 

• Freastalaíonn roinnt de na teaghlaigh ar Suigh is Scíth, grúpa tuistí agus tachrán, 

uair sa tseachtain i nGael-Ionad Mhic Ghoill. 

• Is tacaíocht mhór é cairde na dtuismitheoirí a bhfuil Gaeilge acu agus an mogalra 

Gaeilge thart timpeall orthu. 

• Ní bhíonn Gaeilge ag oibrithe sna seirbhísí sláinte. 

• Aithníonn páistí go mbaineann an Ghaeilge le réimsí ar leith sa saol agus an 

Béarla le réimsí eile. 

• Bhí tuismitheoir amháin buartha faoin pháiste a thógáil le Gaeilge mar gheall ar 

easpa saineolais a bheith aici maidir le páistí a thógáil le Gaeilge. 

• Aithnítear go bhfuil níos mó daoine a bhaineann leis an ghlúin seo ag tógáil páistí 

le Gaeilge sa cheantar. 

Cad iad na dúshláin atá ann daoibh ag tógáil bhur bpáistí le Gaeilge? 

• Tá sé costasach páistí a thógáil le Gaeilge toisc go bhfuil costas breise ag baint 

le leabhair agus cluichí Gaeilge a cheannach. 

• Bíonn canúintí difriúla i gceist le leabhair i nGaeilge agus bíonn castachtaí don 

pháiste na canúintí éagsúla a thuiscint 

• Tá easpa tuisceana ag oibrithe sláinte a dhéanann measúnú ar chaint an pháiste 

ag aois a 2 maidir leis an dátheangachas. 

• Bhí dúshláin ann imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge a aimsiú ach tá feabhas tagtha 

air sin le peil agus drámaíocht. 

• Do na linbh, níl ann ach Suigh is Scíth uair amháin sa tseachtain agus Scéim 

Samhraidh na dTeaghlach. Bíonn Sure Start ar fáil do theaghlaigh Bhéarla achan 

lá. 
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• Mothaítear nach nglacann mórphobal an Bhéarla leis na teaghlaigh Ghaelacha 

dáiríre. Bíonn easpa tuisceana i gceist le cuairteoirí sláinte. 

• Níl stádas ag Gaeilgeoirí mar sin níl siad i dteideal seirbhísí Gaeilge. 

• Tá easpa acmhainní ann chun Suigh is Scíth a reáchtáil níos mó ná uair amháin 

sa tseachtain. 

• Tá easpa saineolais ag oibrithe maidir le páistí a thógáil le Gaeilge agus leis an 

dátheangachas. 

• Bíonn gá le háiseanna Béarla a úsáid. Bíonn imní maidir le díluacháil a 

dhéanamh ar an Ghaeilge i súile an pháiste sa chás seo. 

• Bíonn imní ann maidir le scileanna teanga na dtuismitheoirí agus a nósanna a 

thabhairt don pháiste. Gaeilge na scoile atá ag na tuismitheoirí. 

• Tá sé deacair páistí a thógáil i dtimpeallacht Bhéarla. 

• Bíonn sé contúirteach Gaeilge a labhairt i gceantair Aontachtacha. Caithfear a 

bheith airdeallach i gceantair áirithe. 

• Tá easpa roghanna ann ó thaobh cláracha teilifíse de. 

• Síleann roinnt daoine go bhfuil na teaghlaigh Ghaelacha aisteach toisc go bhfuil 

siad ag tógáil clainne le Gaeilge agus bíonn míthuiscint ann go ndéanfadh sé 

dochair do scileanna Béarla an pháiste. 

Cad iad na tacaíochtaí atá ann daoibh agus cad iad na tacaíochtaí atá ag teastáil 
chun clann a thógáil le Gaeilge go héifeachtach? 

• Tá Glór na Móna ann ach ní leor é. 

• Tá seirbhísí ag teastáil go géar do pháistí 0 – 3 bliana d’aois. 

• Tá Ionad Uíbh Eachach ann ach tá costas ag baint leis. 

• Tá Laochra Loch Laoi ina thacaíocht do pháistí níos sine. 

• Tá Suigh is Scíth ina thacaíocht ach ní leor é. Ní bhíonn sé ar siúl ach uair a 

chloig in aghaidh na seachtaine. 

• Tá Pobal na Gaeilge ina láidreacht i saol na dtuismitheoirí. 

• Bíonn an teaghlach níos leithne agus cairde ina dtacaíocht do na teaghlaigh. 

• Tá Sure Start trí Ghaeilge de dhíth. 

• Tá aitheantas mar phobal de dhíth. Tá easpa tacaíochta stáit i gceist anseo. 
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Pobal agus Spórt (grúpa fócais) 

Staid Reatha 
Laochra Loch Laoi 

• Tá an eagraíocht ar an fhód le bliain anuas. 

An Chultúrlann 

• Tá an eagraíocht ar an fhód ó 1991. Tá athbhreithniú ar bun faoi láthair maidir le 

ról na heagraíochta. Ceannaíodh an foirgneamh i mbliana. 

Glór na Móna 

• Tá an eagraíocht ar an bhfód ó 2004. Tógadh foirgneamh nua i 2016.  

• Anuraidh fuair an eagraíocht aitheantas le Gradam na hAislinge as sársheirbhís 

don Ghaeilge agus bhuaigh siad Gradam Náisúnta Ghlór na nGael.  

• Tá an talamh béal dorais ceannaithe chun Ionad Óige a thógáil amach anseo.  

• Faigheann an eagraíocht maoiniú ó fhoinsí éagsúla, ceann amháin acu trí Scéim 

Phobal na Gaeilge, maoiniú a chuireann Foras na Gaeilge ar fáil chun oifigigh 

fhorbartha a fhostú a dhíríonn ar chlár oibre ag an mhicrealeibhéal. 

Forbairt Feirste 

• Tá comhrúnaíocht idir an eagraíocht agus Roinn an Phobail.  

• Tá an eagraíocht státmhaoinithe go bliantúil ach tá a gcuid maoiniú gearrtha siar.  

• Tá plean don eagraíocht á ullmhú do Mhí an Mhárta 2019. 

Bearnaí agus Dúshláin 

• Níl maoiniú fadtéarmach ann agus faightear maoiniú ó fhoinsí éagsúla. Bíonn an-

chuid oibre i gceist le hiarratais agus tuairiscí a scríobh. 

• Bíonn sé deacair teacht ar Ghaeilgeoirí le scileanna breise i réimsí eile. 
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• Amharcann an stát orainn mar ghrúpa Gaeilge in ionad mar eagraíocht phobail a 

fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge agus diúltaíonn siad maoiniú a thabhairt ar an 

bhunús sin. 

• Tá easpa infheistíochta ann agus bíonn rudaí bunúsacha in easnamh, msh, 

riarthóir. 

• Bíonn spleáchas ann ar na daoine céanna an t-am ar fad agus na daoine céanna 

ag déanamh an iomarca. 

• Táthar ag diúltú d’Acht Gaeilge – níl aitheantas againn mar phobal. 

• Níl buiséad ceart nó daoine chun tograí a chur i gcrích agus bíonn muid ag brath 

ar dhea-thoil dhaoine i gcónaí. 

• Tá daoine traochta mar gheall ar an ualach oibre. 

• Tá easpa tuisceana ag áisíneachtaí stáit maidir le cad a dhéanann na grúpaí 

Gaeilge. 

• Ní fheictear go bhfuil eagraíochtaí náisiúnta Gaeilge i láthair agus ag obair sa 

cheantar. 

• Tá sé deacair maoiniú a fháil do thograí nua toisc nach bhfuil réamhshampla den 

obair ann go stairiúil. 

• Tá sé an-deacair daoine ó mhíreanna éagsúla in earnáil na Gaeilge a tharraingt 

le chéile ar bhonn comhordaithe struchtúrtha mar gheall ar an tsaol a bheith ró-

ghnóthach. 

• Níl muid ar an eolas maidir le cé atá ag tógáil páistí le Gaeilge sa cheantar. 

Comhoibriú san earnáil 

• Tá Fóram na nGael i bhfeidhm ar bhonn cathrach. Tagann na heagraíochtaí le 

chéile nuair a bhíonn imeacht ar leith ag teacht aníos, msh, Rith, Féile an 

Phobail, srl. 

• Bíonn comhoibriú ann le hOifigeach Gaeilge Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste. 

• Bíonn comhoibriú bunaithe ar chaidrimh phearsanta den chuid is mó. 

 

Spriocanna amach anseo 
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• Laochra Loch Laoi – an cumann a bhuanú agus a fhorbairt. Tá spriocanna 

spórtúla againn: go mbeidh muid comórtasach ag leibhéil éagsúla. 

• An Chultúrlann - Go mbeidh muid lárnach sa chomhoibriú in earnáil na Gaeilge. 

Go mbeidh muid ag freastal i gcónaí ar an chéad ghlúin eile agus glúinte ina 

dhiaidh sin. Ba mhaith linn cur le scileanna ár bhfoirne. Tá Resilience ó thaobh 

maoiniú de de dhíth agus caithfear baill fhoirne nua a aithint.  

• Glór na Móna – Go mbeidh an tIonad Óige tógtha. Ba mhaith linn an fhoireann 

agus an pobal a bhuanú chomh maith le ‘Future-proofing’ a dhéanamh orainne 

mar eagraíocht, ar na daoine atá bainteach leis agus ar na tograí a bhfuil muid 

ag plé leo. Ba mhaith linn inmharthanacht a bhaint amach ionas nach bhfuil muid 

chomh spleách ar mhaoiniú. 

• Forbairt Feirste – Tá an plean straitéiseach Glas le Fás á fhorbairt. 

Moltaí a tháinig chun cinn 

• Tá forbairt de dhíth ar phrintíseachtaí trí Ghaeilge. 

• Tá gá le fuil úr a aithint chun ualach na hoibre a laghdú. 

• Tá comhordú de dhíth ar na grúpaí Gaeilge. Moltar coiste foirmeálta chun 

‘pooling’ a dhéanamh. 

• Tá comhoibriú níos mó ag teastáil le Foras na Gaeilge. 

• Tá cumarsáid níos fearr leis na heagraíochtaí Gaeilge náisúnta de dhíth maidir 

lenár riachtanais féin. 

• Tá Fóram na nGael áitiúil ag teastáil. 

• Tá gá le meicníocht fhoirmeálta chun ceannairí óga ag teacht chun cinn a aithint. 

• Tá scéimeanna ag teastáil chun traenáil don óige a choinneáil ar siúl. 

 

Na hEalaíona (grúpa fócais) 

Staid Reatha 

• Tá maoiniú ar fáil ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge do chláracha i nGaeilge. 

• Tá comhlachaí Gaeilge ann do na meáin chumarsáide ach níl ach ceann amháin 

lonnaithe sa Cheathrú Ghaeltachta. 



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

79	
	

• Tá áit ar fáil sa Chultúrlann do cheoltóirí traidisiúnta ach ní féidir slí bheatha a 

dhéanamh as an phost seo. 

• Tá Gaeilgeoirí in earnáil na meán scaipthe óna chéile agus ag obair le 

comhlachtaí éagsúla. 

• Mórphictiúir: fostaíonn grúpaí na healaíontóirí le maoiniú a fhaigheann siad ón 

chomhairle áitiúil. 

• Bíonn ealaíontóirí ag feidhmiú ó lá go lá agus níl sláine ag baint leis an tslí 

bheatha seo. 

Bearnaí agus Dúshláin 

• Mothaítear go ndéantar idirdhealú ar ealaíontóirí a bhí ina n-iarchimí 

poblachtánacha. 

• Tá easpa maoinithe ar fáil don earnáil. 

• Níl struchtúir fhoirmeálta ann chun ealaíontóirí a thógáil le chéile. 

• Bíonn deacrachtaí ann teacht ar ealaíontóirí le Gaeilge. 

• Tá ealaíontóirí spleách ar mhaoiniú stáit. 

• I gcás maoiniú don Ghaeilge, ní féidir airgead a lorg ó Roinn na Gaeltachta ó 

dheas. 

• Tá easpa airgid ann do dhrámaíocht do dhéagóirí agus níl mórán imeachtaí 

Gaeilge do dhéagóirí taobh amuigh den scoil. 

• Tá easpa traenála agus tacaíochta ar fáil do cheoltóirí comhaimseartha Gaeilge. 

Téann an chuid is mó den mhaoiniú isteach i scannánaíocht agus sa teilifís. 

• Cuireadh ciorruithe i bhfeidhm ar ghrúpaí drámaíochta. 

• Tá tuiscint ann go bhfuil sé deacair slí bheatha a chruthú san earnáil agus, mar 

sin, tá sé deacair daoine óga a mhealladh isteach san earnáil gan sláine a bheith 

ann dóibh. 

• Cruthaítear castachtaí i dtaca le cothrom na féinne don Ultais agus don 

Ghaeilge. 

• Ní féidir maoiniú a fháil chun ealaíontóirí ón deisceart a thógáil go Béal Feirste. 

Comhoibriú san earnáil 
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• Bíonn comhoibriú idir ealaíontóirí mhórphictiúir agus eagraíochtaí pobail, Fáilte 

Feirste Thiar, grúpa drámaíochta agus na scoileanna. 

• Tá comhoibriú bunaithe don chuid is mó ar chaidrimh phearsanta agus ní ar 

bhonn struchtúrtha. 

• Bíonn comhoibriú idir Brassneck Theatre agus Aisling Ghéar. 

• Mar ionad, bíonn comhoibriú idir an Chultúrlann agus ealaíontóirí áitiúla. 

• Bíonn comhoibriú ann idir an Chultúrlann agus an roinn ealaíne agus 

drámaíochta i gColáiste Feirste. 

Spriocanna amach anseo 

• Sláine airgeadais a bhaint amach. 

• Tuilleadh fostaithe a earcú agus airgead a bheith ann chun iad a choinneáil. 

• Athrú cultúir a chur i bhfeidhm chun daoine óga agus daoine ón lucht oibre a 

mhealladh chun na healaíona. 

Moltaí a tháinig chun cinn 

• Comharchumann na n-ealaíontóirí a bhunú. 

• Tá gá le grúpaí a theacht le chéile chun féachaint ar thraenáil agus fhorbairt don 

earnáil. 

• Tá gá le comhoibriú le healaíontóirí ar bhonn uile-Éireann. 

• Turais a eagrú ar fud na tíre d’ealaíontóirí áitiúla. 

 

Déagóirí (grúpa fócais) 

Cúlra 
An bhfuil deartháireacha agus deirfiúracha agat? 

• Tá siblíní ag achan rannpháirtí agus in achan chás labhraítear leibhéal éigin 

Gaeilge le chéile. 

An bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí? 

• Thuairiscigh na déagóirí nach raibh Gaeilge ag a dtuismitheoirí ach amháin i dhá 

chás, dúirt na déagóirí go bhfuil cúpla focal acu. 
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Ar tógadh le Gaeilge tú? 

• Níor tógadh rannpháirtí ar bith le Gaeilge. 

Cár fhoghlaim tú do chuid Gaeilge? 

• D’fhoghlaim na rannpháirtithe ar fad Gaeilge sa chóras oideachais agus 

d’fhreastal siad ar fad ar naíonra, ar bhunscoil agus mheánscoil lán-Ghaeilge. 

An bhfuil tú ag freastal ar Ghaelscoil? 

• Freastalaíonn triúr ar Choláiste Feirste faoi láthair agus tá an bheirt is sine ag 

obair in earnáil na Gaeilge. 

An labhraíonn tú aon teangacha eile seachas Gaeilge agus Béarla? 

• Ní labhraíonn na rannpháirtithe aon teangacha eile. 

 

Cumas sa Ghaeilge 
I do thuairim, an bhfuil Gaeilge lag/mhaith/líofa agat? 

• Thuairiscigh na rannpháirtithe ar fad go bhfuil Gaeilge líofa acu. 

I gcomparáid le do chuid Béarla, an bhfuil do chuid Gaeilge níos laige/chomh maith 

céanna/níos fearr ná do chuid Béarla? 

• Thuairscigh rannpháirtí amháin go bhfuil scríbhneoireacht, caint agus léamh sa 

Ghaeilge níos fearr aige i gcomparáid leis an Bhéarla 

• Thuairiscigh triúr go bhfuil scríbhneoireacht agus léamh níos fearr acu sa 

Ghaeilge agus go bhfuil a gcuid Gaeilge chomh maith céanna lena líofacht sa 

Bhéarla. 

• Thuairiscigh rannpháirtí amháin go bhfuil a cuid Gaeilge chomh maith céanna 

lena cuid Béarla in achan chás thuas. 

Cleachtas teanga 
An labhraítear Gaeilge sa teach? Le tuismitheoirí/siblíní eile/baill an teaghlaigh shínte? 

Cé chomh minic? 
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• Labhraíonn na rannpháirtithe ar fad Gaeilge lena gcuid siblíní agus i dhá chás, 

labhraítear Gaeilge le haintín. I gcás amháin labhraítear Gaeilge le col ceathrar. 

An labhraíonn tú Gaeilge le do chairde? Cén céatadán de do chairde? Cé chomh 

minic? (Ní sliochtanna díreacha iad na freagraí thíos ach athinsintí) 

• Rannpháirtí 1: Labhraím Gaeilge le 50% de mo chairde. Feicim iad ag an 

deireadh seachtaine. 

• Rannpháirtí 2: Labhraím Gaeilge le 90% de mo chairde. Feicim iad 5 nó 6 huaire 

in aghaidh na seachtaine.  

• Rannpháirtí 3: Labhraím Gaeilge le 60% de mo chairde. Tá roinnt cairde imithe i 

ndiaidh dúinn imeacht ón scoil nach bhfeicim go minic.  

• Rannpháirtí 4: Labhraím Gaeilge ar scoil le cairde agus sa chumann óige. 

Freastalaíonn mo chairde ar fad ar Choláiste Feirste agus tá Gaeilge acu ar fad.  

• Rannpháirtí 5: Labhraím Gaeilge le mo chairde ar scoil agus sa chumann óige. 

Labhraíonn 60-70% de mo chairde Gaeilge ach taobh amuigh den scoil agus 

cumann óige, labhraítear Béarla don chuid is mó.  

An labhraíonn tú Gaeilge le do chomharsana? Cén ceátadán? Cé chomh minic? 

• Béarla a labhraítear don chuid is mó le comharsana ach amháin i gcás amháin. 

Labhraíonn rannpháirtí amháin Gaeilge le comharsa amháin leis. 

An úsáideann tú Gaeilge leis na meáin shóisialta? 

• Béarla den chuid is mó a úsáidtear ar na meáin shóisialta leis an dream ar fad. 

An léann tú leabhair Ghaeilge?  

• Luaigh triúr go léann siad leabhair Ghaeilge. 

An amharcann tú ar chláracha teilifíse i nGaeilge? 

• Luaigh triúr go n-amharcann siad ar chláracha teilfíse i nGaeilge. 

An éisteann tú le stáisiúin raidió Ghaeilge? 

• Ní éisteann rannpháirtí ar bith le stáisiúin raidió Ghaeilge 
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Cad iad na háiteanna eile a labhraíonn tú Gaeilge iontu? Gaeilge amháin/meascán den 

Ghaeilge agus den Bhéarla/beagáinín Gaeilge? 

• Gaeilge amháin sa chlub óige 

 
Dearcthaí i leith na Gaeilge 

Déan cur síos ar do dhearcadh ginearálta i leith na Gaeilge: Go láidir i bhfábhar/ Go 

réasúnta i bhfábhar/ Níl a fhios agam/ Go réasúnta in aghaidh/ Go láidir in aghaidh. 

• Luaigh achan rannpháirtí go bhfuil siad go láidir i bhfábhar na Gaeilge. 

An bhfuil todhchaí na Gaeilge sa tír seo tábhachtach duit? 

• Luaigh achan rannpháirtí go bhfuil. 

An bhfuil todhchaí na Gaeilge i do phobal féin tábhachtach duit? 

• Luaigh achan rannpháirtí go bhfuil. 

Amach Anseo 
Cad é a ba mhaith leat a fheiceáil don Ghaeilge sa phobal seo amach anseo? (Ní 

sliochtanna díreacha iad na freagraí thíos ach athinsintí) 

• Rannpháirtí 1: Meánscoil eile, níos mó clubanna óige, go mbeidh níos mó daoine 

ag labhairt Gaeilge, go mbeidh achan rud i nGaeilge - cláir ama fá choinne 

busanna, ainmneacha na sráideanna. Faigheann na clubanna Béarla níos mó 

airgid agus téann siad thar sáile chuig Barcelona agus áiteanna mar sin. Níl ár 

bhfoirgneamh fóirsteanach le haghaidh cumainn óige. 

• Rannpháirtí 2: Go mbeidh an Ghaeilge le feiceáil achan áit sa cheantar agus ar 

fud na hÉireann agus go mbeidh níos mó bunscoileanna agus meánscoileanna 

ann. 

• Rannpháirtí 3: Go mbeidh deiseanna níos fearr againn agus níos mó 

Gaelscoileanna ann. Tá ceithre chlub óige sa cheantar i gcomparáid le hocht 

gclub Béarla. Níl na deiseanna céanna againn. 

• Rannpháirtí 4: Go mbeidh na deiseanna céanna againn agus atá ag an phobal 

Béarla. Na rudaí a ghlac na Béarlóirí ar shiúl uainn, ba mhaith linn é sin ar ais. 

Go mbeidh níos mó clubanna óige ann. 



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

84	
	

• Rannpháirtí 5: Níos mó áiseanna trí mheán na Gaeilge chun go mbeidh níos mó 

deiseanna againn í a labhairt. 

Ar mhaith leat a bheith ag obair trí Ghaeilge amach anseo? 

• Luaigh achan rannpháirtí gur mhaith ach mhothaigh siad go bhfuil easpa 

éagsúlachta ag baint le hearnáil na Gaeilge agus go bhfuil sé ró-theoranta don 

earnáil oideachais agus óige. 

Dá mbeadh páistí agat amach anseo, an mbeifeá a dtógáil le Gaeilge? 

• Luaigh achan rannpháirtí go mbeidís ag tógáil a gcuid páistí féin le Gaeilge. 

Ar mhaith libh a bheith i bhur gcónaí i bpobal Gaeilge? 

• Luaigh achan rannpháirtí gur mhaith. 

Cad is gá dúinn a dhéanamh chun pobal Gaeilge a thógáil? (Ní sliochtanna díreacha 

iad na freagraí thíos ach athinsintí) 

• Rannpháirtí 1: Tá airgead ann ach ní fhaigheann muidinne é, faigheann na 

clubanna Béarla é. Tá daoine óga chun dul chuig an chumann Béarla a théann 

ar thurais, a bhfuil a bhus féin acu, ní chuig an chumann Gaeilge. Tá daoine óga 

ag iarraidh dul chuig an áit a bhfuil áiseanna maithe ann, atá oscailte achan lá 

den tseachtain, áit a bhfuil níos mó turais ann agus thar sáile. 

• Rannpháirtí 2: Tá na húdaráis inár n-aghaidh; caithfidh muid a bheith ag agóid.  

• Rannpháirtí 3: Cearta teanga a bhaint amach. Beidh níos mó postanna ann agus 

deiseanna chun Gaeilge a úsáid. Beidh daoine níos spreagtha ansin chun na 

páistí s’acu a thógáil le Gaeilge. Déanann na clubanna Béarla cáilíochtaí, OCN. 

Anseo níl éinne chun cúrsa a dhéanamh i nGaeilge. Gan na háiseanna cearta a 

bheith againn againn, téann daoine óga chuig Corpus Christi. 

• Rannpháirtí 4: Anseo in iarthar Bhéal Feirste tá pobal Gaeilge againn. Sílim go 

bhfeiceann daoine nach bhfuil mórán ann do Ghaeil agus sin an fáth nach bhfuil 

tuismitheoirí ag tógáil páistí le Gaeilge. Maidir le pobal Gaeilge a thógáil, 

caithfear níos mó imeachtaí sóisialta a chruthú, cearta teanga, tuilleadh airgid. 

Má fheiceann daoine deiseanna taobh amuigh den scoil, postanna le Gaeilge, 
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beidh tuilleadh daoine ag cur páistí chuig Gaelscoil agus beidh an Ghaeilge á 

coinneáil beo. Ní fhaigheann an cumann Béarla mórán airgid ach tá halla spóirt 

acu, téann siad ar thurais. Is rud ar leith í an Ghaeilge. Is áis mhaith é an 

cumann óige chun an Ghaeilge a labhairt. Tá sé compórdach agus taobh amuigh 

den scoil. Tá sé speisialta. Is clann muid, pobal muid, ó na hoibrithe go dtí na 

daoine óga. 

• Rannpháirtí 5: Níos mó meánscoileanna a thógáil. Bheadh níos mó daoine ag 

labhairt Gaeilge agus ag cur na páistí s’acu chuig bunscoil dá mbeadh meánscoil 

ann dóibh. 

Má tá na deiseanna ar fad bainteach leis an Bhéarla cén fáth go bhfuil sibhse ag teacht 

chuig an chumann óige Gaeilge? (Ní sliochtanna díreacha iad na freagraí thíos ach 

athinsintí) 

• Rannpháirtí 1: Is clann ollmhór muid. Réitíonn achan duine lena chéile. Tá lucht 

an Bhéarla scaipthe.  

• Rannpháirtí 2: Níl aon áit eile cosúil leis an áit seo ann. Tá aithne ag achan duine 

ar a chéile agus freastalaíonn muid ar scoil lena chéile. 

• Rannpháirtithe 3, 4, 5: Tá muid iontach spreagtha leis an Ghaeilge. Feiceann 

muid a chéile achan lá; tá muid ar scoil lena chéile. Leis na cumainn Bhéarla, 

freastalaíonn siad ar scoileanna éagsúla agus feiceann siad a chéile sa chumann 

óige amháin ach feiceann muid a chéile sa scoil agus sa chumann óige. 

Moltaí a tháinig chun cinn 

• Tuilleadh imeachtaí sóisialta a eagrú trí mheán na Gaeilge. 

• Deiseanna dul ar thurais. 

• Go mbeidh níos mó uaireanta sna cumainn óige. 

• Tógáil a dhéanamh ar earnáil na Gaelscolaíochta. 

• Tá gá le héagsúlacht i dtaobh postanna de. 

• Gaelú an cheantair. 

• Coinneáil leis an bhfeachtas d’Acht na Gaeilge. 
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Oideachas (grúpa fócais, agallaimh agus freagraí i scríbhinn) 

Staid Reatha 

Na Gaelscoileanna & Comhairle na Gaelscolaíochta (grúpa fócais): 

• Meastar go bhfuil staid reatha na hearnála an-sláintiúil. 

• Tá fás ollmhór ag tarlú san earnáil agus tá an-éileamh ar spásanna breise do 

pháistí nua ag tosú ar an scoil. 

• Tá cúram lae, naíonraí, bunscoileanna agus meánscoil ar fáil trí mheán na 

Gaeilge sa cheantar. 

• Tá tuiscint ann i measc an phobail go bhfuil ardchaighdeán oideachais ag baint 

leis an Ghaelscolaíocht. 

• Tá iardhaltaí Gaelscoile ag cuir a bpáistí féin fríd an Ghaelscolaíocht. 

• Tá tacaíocht mhór ann leis an nuatheicneolaíocht do thuismitheoirí gan Gaeilge. 

• Tá gá le plé oscailte maidir le pobal a thógáil as an earnáil seo. 

• Tá go leor comórtais idir scoileanna ar siúl, msh., spórt, tráth na gceist, srl.  

 

Mhic Aoidh, Colma (Gaelchúrsaí) 

• Tá Gaelchúrsaí ar an fhód ó 2011 agus forbraíonn sé cúrsaí trí mheán na 

Gaeilge. Ag an tús, dhírigh sé ar dhaoine óga idir 16 agus 19 bliana d’aois a 

d’fhág an scoil ach tá an aoisghrúpa leathnaithe amach go dtí achan 

aoisghrúpa anois. Tá céatadán na ndaoine óga a oibríonn leo fós ard áfach 

agus tá líon na ndaoine sna fichidí an-ard faoi láthair. 

• Tá cúigear fostaithe leis an eagraíocht agus traenáil nó scrúduithe curtha ar 

fáil do 250 duine ó bunaíodh an eagraíocht. 

• Braitheann an traenáil ar an earnáil agus an t-éileamh atá ann do scileanna 

ar leith. Dírítear ar na riachtanais atá de dhíth san earnáil inniu agus 

forbraítear na cúrsaí cuí. Braitheann an fhorbairt seo ar an fhoireann agus an 

t-airgead atá ag an eagraíocht.  

• Samplaí de na cúrsaí: Garchabhair, Rialúcháin sláinteachais agus cúrsa do 

chuntóirí ranga. 



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

87	
	

• Oibrítear amanna i gcomhar le City & Guilds. 

 

Ó Pronntaigh, Ciarán (An tÁisaonad) 

• Is cuid de Choláiste Ollscoile Naomh Mhuire é an tÁisaonad agus faigheann sé 

deontas ó Fhoras na Gaeilge. Díolann an íocaíocht ó dhíolacháin as cuid de na 

costais. 

• Is é sprioc an Áisaonaid ná áiseanna a dhearadh agus a chur ar fáil do 

Ghaelscoileanna, i bhfoirm leabhar nó go leictreonach. Díoltar na leabhair agus 

cuirtear na háiseanna leictreonacha ar fáil ar líne nó trí C2K. 

• Faoi láthair, tá rath ar an obair agus forbairtí ar líne ag cur leis an mhéid is féidir 

a chur ar fáil do na scoileanna. 

Mhic Aoidh, Eibhlín (Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire) 

• Tá Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire lonnaithe in iarthar Bhéal Feirste agus 

meastar go bhfuil an Ghaeilge faoi bhláth sa choláiste. 

• Anuraidh bhí 130 mac léinn lánaimseartha sa choláiste ag déanamh staidéar ar 

an Ghaeilge agus /nó ar an Ghaelscolaíocht. Bíonn 20 ann achan bliain ag dul 

don iarchéim. 

• Déantar iarracht timpeallacht Ghaelach a chruthú sa choláiste agus meastar go 

bhfuil an teanga laidir ann. Cuimsítear an pobal taobh amuigh den choláiste i 

bhforbairt na timpeallachta Gaelaí agus creidtear go saibhríonn an cur chuige 

seo taithí na mac léinn agus go bhfeiceann siad an Ghaeilge mar theanga bheo 

seachas mar ábhar staidéir. 

Walsh, Cillian (Ionad Uíbh Eachach) 

• Is é príomhghnó Ionad Uíbh Eachach (IUE) ná Cúram Lae Gaeilge mar fhiontar 

sóisialta a chur ar fáil do pháistí 0-11 bliana d’aois. Bunaíodh Gaelchúram, 

fiontar sóisialta i 2005/6 agus bíonn 150+ páiste ag úsáid na seirbhísí. Tá dhá 

aidhm ann: seirbhís ar ardchaighdeán trí Ghaeilge a chur ar fáil do thuismitheoirí 

sa cheantar agus eiseamláir don rannóg i gcoitinne a chur ar siúl. 
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• Tá cláir éagsúla á gcur i bhfeidhm ag an eagraíocht faoi láthair: Gaelspraoi: 

cumann súgartha tumoideachais – clár luathbhlianta Gaeilge a dhéanann páistí 

réidh do Naí-aonad na bhFál amháin. Bíonn páistí 2 bhliain agus 10 mí ag 

toiseacht agus tá 24 spás ar fáil. 

• Tús Maith: Clár ar leith do pháistí 2 bliain d’aois a chuireann Ionad Uíbh Eachach 

ar fáil i gcomhpháirtíocht le Beechmount Sure Start. Tá an clár dírithe ar 

spriocghrúpa ar leith sa cheantar a bhfuil cuidiú sa bhreis de dhíth orthu. Tá 

comhaontú seirbhíse le Sure Start ann chun an tseirbhís a sholáthar trí Ghaeilge. 

Níl ach sé chlár Ghaeilge amach as 30 sa tuaisceart agus bíonn 12 spás ann in 

aghaidh na bliana. 

• Osclaíodh ionad cúram lae nua le freastal ar cheantar Uachtar Chluanaí agus 

bíonn thart ar 30 – 60 páiste ag úsáid na seirbhíse seo. 

• Bíonn Scéim Samhraidh ann do pháistí an phobail/Gaelscoil na bhFál/ Ionad 

Uíbh Eachach i Mí Iúil agus freastalaíonn 70+ páiste bunscoile air de ghnáth. 

Tugann an scéim deis do pháistí ó cheantair ardbhochtanais cuairt a thabhairt ar 

áiteanna nach rachadh siad chucu agus a bheith páirteach in imeachtaí nach 

mbeadh siad de ghnáth. 

• Oideachas Pobail – Clár Cultúir agus Teanga: Tá an t-Oifigeach Forbartha 

Gaeilge (OFG) fostaithe trí Scéim Phobail Ghaeilge de chuid Foras na Gaeilge ó 

2015 go dtí 2020. 

• Cuirtear clár cultúir agus teanga ar fáil go príomha do na foghlaimeoirí fásta a 

úsáideann Ionad Uíbh Eachach. 

• Eagraítear trí fhéile le linn na bliana agus faightear maoiniú den chuid is mó ó 

Chomhairle Chathair Bhéal Feirste nó ó Fhoras na Gaeilge: “Aistear” (Mí an 

Mhárta / Seachtain na Gaeilge/Lá Fhéile Pádraig), “Léargas” (Mí an Mheithimh), 

“Bí Dána” (Mí Lúnasa/Féile an Phobail). Fuarthas maoiniú i mbliana (2019) ó 

Chomhairle Chathair Bhéal Feirste amháin do na féilte seo ach mar a tharlaíonn 

sé, de ghnáth ní chlúdaíonn an maoiniú a fhaightear na costais uilig.   

• Bíonn breis agus 20 cúrsa ar siúl i rith na bliana ach ní chlúdaíonn maoiniú ar 

bith na costais agus faightear ioncam ó na táillí. Cuimsítear ranganna do 
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ghlantosaitheoirí, cúrsaí céimnithe Gaeilge CCEA, ranganna comhrá/cúrsaí 

teanga le hOllscoil na Banríona, gearrchúrsaí agus dianchúrsaí sna cúrsaí sin. 

• Eagraítear réimse leathan imeachtaí cultúrtha san ionad: 

o cainteanna/léachtaí bunaithe ar stair, chultúr agus oidhreacht go háitiúil 

agus go náisiúnta agus nasctar na cainteanna seo le gnéithe/féilte áirithe 

den cheantar agus den bhliain. 

o ceardlanna sean-nóis (damhsa agus ceol/amhránaíocht), 

scríbhneoireachta, iriseoireachta, ealaíne & ceirde, scéalaíochta & ceoil.  

o siúlóidí treoraithe agus turais a bhaineann le stair, cultúr agus oidhreacht. 

• Cuirtear seirbhísí ar leith ar fáil in IUE do thuismitheoirí. Mar ionad pobail, 

soláthraíonn IUE: Tachráin agus tuistí; Ceardlanna do thuistí – Solihull, fan agus 

súgradh, ag léamh le do pháiste, ag ullmhú agus ag cócaireacht bia atá sláintiúil, 

ceardlanna comhairliúcháin ar íocaíocht chúraim lae le EFC (Employers For 

Childcare); agus comhairle do thuistí ar iompar páistí le teireapóir súgartha ag 

soláthar seirbhísí san ionad. 

 

Bearnaí agus Dúshláin 

Na Gaelscoileanna & Comhairle na Gaelscolaíochta (grúpa fócais): 

• Bíonn obair bhreise ann do mhúinteoirí Gaelscoile toisc go bhfuil orthu ábhar 

oideachais a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge. 

• Tá níos mó saineolais de dhíth ó theangeolaithe ar oideachas trí Ghaeilge. 

• Tá na scoileanna ag feidhmiú i gceantar atá bocht. Mothaítear go bhfuil daoine 

óga caillte. 

• Níl meas ag na húdaráis ar an Ghaelscolaíocht. 

• Táthar ag brath ar dhea-thoil dhaoine agus tá na daoine céanna ag déanamh an 

obair ar fad. 

• Tá foirgnimh nua-aimseartha de dhíth do na scoileanna sin nach bhfuil ceann 

acu, mar shampla Gaelscoil an Lonnáin. 

• Tá áiseanna nua-aimseartha oideachais agus seach-churaclam de dhíth. 
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• Tá Gaelscoil nua de dhíth le freastal ar líon na n-uimhreacha atá ag méadú de 

shíor. 

Mhic Aoidh, Colma (Gaelchúrsaí) 

• Tá cúrsaí de dhíth do ghasraí óga agus don aoisghrúpa 16-19 bliana d’aois. 

Tá cuid mhaith den aoisghrúpa 16-19 bliana díomách agus tá sé deacair 

teacht ar chlár nó cúrsaí chun poist a fháil. Tá straitéis de dhíth sa chás seo 

agus tá cleachtadh scóipe déanta ag Gaelchúrsaí chun eolas a bhailiú. 

• Tá tuilleadh forbartha ar chúrsaí Gaeilge de dhíth. Níl céim sa Ghaeilge 

fóirsteanach d’achan iardhalta Gaeilge agus caithfear freastal ar a gcuid 

spéiseanna féin. 

• Tá airgead de dhíth chun cúrsaí a chur ar fáil agus ní fhaightear airgead buan 

ón stát. Ní bhíonn cinnteacht ann ó bhliain go bliain mar sin. Faightear 

maoiniú ó fhoinsí éagsúla, an tÚdarás Oideachais ina measc, fríd an scéim 

Vocational Educational Programme atá ann don aoisghrúpa 16-19 bliana.  

• Ar an lámh eile, bíonn saoirse ag baint leis an chóras seo toisc nach mbíonn 

obair na heagraíochta ceangailte leis an stát agus, dá bharr, níl ceannas aige 

ar obair na heagraíochta. Dá mbeadh airgead buan ón stát i gceist, creidtear 

go gcuirfeadh sé teorann le hobair na heagraíochta. 

Ó Pronntaigh, Ciarán (An tÁisaonad): 

• An fhadhb is mó nach bhfuil go leor áiseanna ar fáil do na scoileanna; leabhair 

léitheoireachta, mar shampla. Tá réimse leathan de leabhair de dhíth don 

léitheoireacht ach tá an scéal níos tábhachtaí do dhaltaí arb í an Ghaeilge an 

dara teanga acu. 

• Tá gá le níos mó oiliúna a chur ar fáil do scoileanna faoin dóigh leis an úsáid is 

fearr agus is tairbhí a bhaint as na háiseanna. 

• Bearna eile, baineann sé leis na scoileanna féin. Tá ciorruithe sa bhuiséad ag 

imirt míbhuntáiste ar na Gaelscoileanna. Fiú dá mbeadh níos mó áiseanna ar 

fáil, ní bheadh siad in inmhe iad a cheannach. 
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• Teacht ar fhoirmle ina mbeifear in ann an méid is mó agus is fóirsteanaí 

d’áiseanna a chur ar fáil do Ghaelscoileanna. Tá borradh faoin Ghaelscolaíocht 

agus ní mór go dtuigtear gur córas tumoideachais atá i gceist agus go mbeidh 

dúshláin dhifriúla ag baint leis sin ná mar a bhaineann le scoileanna Béarla. 

• Nuair a scríobhadh an Curacalm 2006/7 nó mar sin ní raibh aon 

smaointeoireacht ar an Ghaeilge. Go bunúsach, rinneadh an curaclam Béarla a 

aistriú go Gaeilge.  

• Nuair a cuireadh an tseirbhís nua C2K ar fáil ní raibh aon rud ann ar chor ar bith 

don Ghaeilge. B’éigean don Áisaonad dul chucu leis an scéal a leigheas. (Tá 

feabhas ar rudaí faoi láthair mar gheall ar an chaidreamh nua sin). 

• Nuair a fhaigheann Gaelscoil an buiséad don bhliain ní chuirtear san áireamh má 

bhíonn ardú sa rolla sa bhliain amach roimpi. Cuirtear é san áireamh an bhliain 

dár gcionn ach faoin am sin bíonn ocht mí den bhliain caite ag an scoil le 

hairgead don fhigiúr íseal gan an tinreamh nua a chur san áireamh. De ghnáth, 

bíonn fás ag teacht ar Ghaelscoileanna, fadhb nach bhfuil coiteann ag 

scoileanna Béarla. 

• Níl aon teisteanna caighdeánaithe ar fáil don earnáil ó thuaidh (cé go bhfuil uirlisí 

áirithe ann) agus tá gá le creatlach teanga ina mbeidh an fhorbairt teanga sa 

rang leagtha amach (cé go bhfuil tús curtha le togra). 

Mhic Aoidh, Eibhlín (Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire): 

• Go ginearálta tá an coláiste teoranta do líon na ndaoine a dtig leo iad a ghlacadh 

isteach. Leagann an Roinn Oideachais uasmhéad síos gach bliain ó thaobh 

spásanna do mhic léinn de agus meastar go gcruthaíonn sé seo dúshlán. 

Cuireann an polasaí seo cosc ar chúrsaí forbartha, go háirithe toisc gur coláiste 

beag é. Mar shampla, go ginearálta cuireann thart fá 80 duine isteach ar an 

chúrsa iarchéime agus níl ann ach áiteanna do 20 duine.  

• Tá gá le taighde atá maoinithe agus tá go leor taighde de dhíth. Nuair a 

fhógraítear tioscadal taighde, cuirtear iarratas isteach ach meastar go bhfuil gá le 

heagraíocht chun súil a choinneáil ar chúrsaí taighde agus chun a chinntiú go 

mbíonn achan institiúid páirteach i gcúrsaí taighde.  



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

92	
	

 

Walsh, Cillian (Ionad Uíbh Eachach): 

• Tá ganntanas áiteanna naíscoile ann. Chuir 40+ isteach anuraidh do 26 áit agus 

chuaigh cuid acu chuig Gaelscoileanna eile ach cailleadh cuid de na teaghlaigh 

chuig an rannóg Bhéarla.  

• Neamhchinnteacht faoi mhaoiniú: Bíonn contúirt ann gach bliain maoiniú a 

chailliúint agus postanna agus tionscadail a chailliúint dá bharr. Meastar go bhfuil 

an fhadhb seo níos measa san earnáil seo.  

• Uachtar Chluanaí: tá suíomh fadtéarmach buan de dhíth leis an tseirbhís a 

leathnú. Tá liosta feithimh fada ann do leanaí ach níl ann ach bothán amháin. 

• Easpa oibrithe le cáilíochtaí cuí - Tá sé iontach doiligh go leor d’oibrithe 

luathbhlianta/seirbhísí réamhscoile agus iarscoile le Gaeilge líofa agus cáilíochtaí 

luathbhlianta cuí a aimsiú agus a choinneáil. Tá saineolas i réimse na 

luathbhlianta san earnáil seo de dhíth chun tuilleadh seirbhísí a ofráil agus ní leor 

cáilíochtaí sa Ghaeilge a thuilleadh. Maidir leo siúd a bhfuil cáilíochtaí ollscoile 

acu, níl post sna luathbhlianta Gaeilge tarraingteach dóibh mar gheall ar 

thuarastal míshásúil.   

• Tá aitheantas ar thábhacht chúram lae Gaeilge mar bhunchloch d’fhorbairt 

Phobal na Gaeilge agus tá níos mó ionaid chúram lae de dhíth. Tá forbairt de 

dhíth ar na hionaid atá ann agus bunaithe cheana féin le maoiniú cuí (IUE agus 

Gaelchúram Uachtar Chluanaí inár gcás féin). 

• Tá gá le haitheantas ar thábhacht fhorbairt eacnamaíochta maidir le deiseanna 

traenála agus fostaíochta a chur chun cinn sa rannóg Ghaeilge, san earnáil 

Luathbhlianta Ghaeilge go príomha. 

• Tá infheistíocht fhadtéarmach de dhíth go práinneach. Cuirtear brú ar obair eile 

an Ionaid mar gheall ar iarratais a chur isteach fá choinne deontas beaga agus 

glacann an próiseas seo cuid mhaith ama chomh maith leis an mhonatóireacht a 

bhíonn ag teastáil óna maoinitheoirí. Tá am, comhairle agus airgead de dhíth ar 

ghrúpaí agus ionaid Ghaeilge.  
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• Níl go leor d’fhoireann ag ceanneagraíochtaí áirithe agus is bac é seo ar an 

teagmháil a bhíonn ag an Ionad leis na heagraíochtaí sin. Ba chóir go mbeadh 

ionadaithe ó na sé cheanneagraíocht lonnaithe in achan chathair ar fud an 

oileáin agus in achan chontae ar an oileán ar a laghad.  

• Infheistíocht Chaipitiúil: Tá costais reatha agus cothabhála an Ionaid iontach ard 

agus ag ardú go bliantúil. Caithfidh an t-ioncam sóisialta na bearnaí maoinithe 

uilig a iompar in áit an tseirbhís luathbhlianta a fheabhsú de réir a chéile. 

• Tháinig deireadh le Scéim na Scoile Sínte (Extended Schools) agus gan an 

maoiniú sin nó a dhath eile ina áit, níl an CIS ábalta na himeachtaí céanna agus 

na deiseanna céanna a chur ar fáil agus ar cuireadh. 

• Níl an tOifigeach Forbartha Gaeilge fostaithe ach 4 lá sa tseachtain mar chuid 

den Scéim Pobal Gaeilge ar thuarastal beag i gcomparáid leis an méid oibre atá 

le déanamh. Bíonn an iomarca ama i gceist le dul sa tóir ar mhaoiniú agus le 

páipéarachas mar chuid den ról seo. 

• Tá an eagraíocht ag feidhmiú i gceantar ardbhochtanais agus ciallaíonn sé seo 

go mbíonn ar thuistí i gceantar ganntanais íoc as an tseirbhís agus nach mbíonn 

tuismitheoirí an chúraim lae ag freastal ar chúrsaí mar gheall ar tháillí. Mothaíonn 

cuid mhaith de na daoine in amanna nach mbíonn an Ghaeilge inrochtana dóibh 

mar gheall ar chúrsaí airgid. 

• Tá infheistíocht cheart agus chuí de dhíth do na teaghlaigh sin atá ag tógáil 

clainne le Gaeilge sa Líonra seo chun cuidiú a fháil leis na seirbhísí ar fad a 

bhaineann le páiste a chur tríd cúram lae Gaeilge msh., táillí, áiseanna, 

deiseanna oideachais do thuistí agus do dhaoine óga, tacaíocht do thuistí le 

páistí atá ag dul tríd an Ghaeloideachas (cuidiú le téarmaíocht 

bhunscoile/naíscoile), srl. 

• Tá maoiniú agus foireann le seirbhísí iomláine (holistic) teaghlaigh de dhíth i 

ngach ionad Gaeilge msh., Tachráin & tuistí, turais teaghlaigh, tacaíocht 

teaghlaigh, ranganna agus leabharlann Ghaeilge do thuistí atá nua sa rannóg srl. 

• Comhoibriú le grúpaí eile: Fóram na nGael – ní thagann siad le chéile minic go 

leor. D’fhéadfadh an chumarsáid idir na grúpaí ar fad sa Líonra a bheith i bhfad 
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níos fearr. In amanna eagraítear imeachtaí a bhíonn iontach cosúil lena chéile ar 

na dátaí céanna agus cailleann grúpa nó ionad amháin amach.  

• An Pobal: in amanna, bíonn sé deacair an gnáthphobal áitiúil a mhealladh 

isteach chuig an ionad s’againne mar gheall ar gur Ionad pobail Gaeilge muid. 

Caithfear tabhairt faoin ualach sin chomh maith go mothaíonn daoine sa phobal 

nach bhfuil Gaeilge acu, nach féidir leo bheith rannpháirteach in imeachtaí 

Gaeilge agus Gaelacha. Léirigh cuid mhaith de mhuintir na háite ar na mallaibh 

nach raibh eolas ar bith acu ar an Líonra Gaeilge.  

 

Comhoibriú san earnáil 

Na Gaelscoileanna & Comhairle na Gaelscolaíochta (grúpa fócais): 

• Tarlaíonn sé ar bhonn ad hoc idir na scoileanna. 

 

Mhic Aoidh, Colma (Gaelchúrsaí): 

• Bíonn comhoibriú leis an iliomad eagraíochtaí agus scoileanna, Meánscoil 

Feirste agus Raidió Fáilte ina measc, fríd a bheith ag obair ar chúrsaí traenála, 

srl. 

• Tá obair na heagraíochta leathnaithe amach taobh amuigh de Bhéal Feirste, le 

dreamanna as Co.Dhoire agus Ard Mhacha ag lorg cúrsaí. 

Ó Pronntaigh, Ciarán (An tÁisaonad): 

• Tá gnéithe den obair seo iontach láidir. Tá grúpa comhordaithe ann, CATOC [An 

Coiste Áiseanna, Tacaíochta, Oiliúna agus Curaclaim] ar a bhfuil na grúpaí seo a 

leanas: An tÁisaonad, CCEA, Comhairle na Gaelscolaíochta, Altram, Coláiste 

Mhuire, Foras na Gaeilge, Gaelchúrsaí, Fóram na bPríomhoidí, COGG, CASS 

agus POBAL). Pléitear na forbairtí is déánaí san earnáil agus dóigheanna a dtig 

le comhpháirtithe comhoibriú lena chéile. 
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• Ar a bharr sin, tá IMSGOL ann [Irish Medium Steering Group for Online Learning] 

ar a bhfuil An tÁisaonad, C2K, CCEA, Comhairle na Gaelscolaíochta agus grúpa 

múinteoirí. Pléitear na forbairtí is mó de sholáthar áiseanna ar líne. 

 

Mhic Aoidh, Eibhlín (Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire): 

• Bíonn foireann an choláiste páirteach le cuid mhór eagraíochtaí Gaeilge. 

Cuimsítear coiste Chomhairle na Gaelscolaíochta, coiste na Cultúrlainne agus 

bord ghobhornóirí scoile sna heagraíochtaí sin. Bíonn claonadh ann a bheith ag 

obair san earnáil oideachais toisc gur sin an réimse spéise atá ag an choláiste 

agus an saineolas atá acu ach, mar sin féin, déantar iarracht é sin a oscailt 

amach.  

• Tá baint ag foireann an choláiste le Scoil Samhraidh Mhic Reachtain agus 

Cumann Mhic Reachtain agus Cumann Chluain Ard.  

• Tá nasc ag cuid de na mic léinn le heagraíochtaí Gaeilge. Bhí mic léinn páirteach 

anuraidh i ngrúpa drámaíochta sa Chultúrlann mar shampla, agus bhí mic léinn 

ag obair go deonach le Scoil Samhraidh an West Belfast Partnership Board le 

páistí atá ag athrú ón bhunscoil go dtí an mheánscoil. 

 

Walsh, Cillian (Ionad Uíbh Eachach): 

• Pléann IUE agus Gaelchúram Uachtar Chluanaí le Gaelscoil na bhFál, Gaelscoil 

na Móna agus Bunscoil an tSléibhe Dhuibh maidir le naíolann agus naí-ionad 

chomh maith leis an chlár “Gaelspraoi”. Pléitear leis na scoileanna céanna maidir 

le seirbhísí réamhscoile agus iarscoile chomh maith. 

• Pléitear le Sure Start maidir leis an chlár “Tús Maith”. 

• Tá cúramaí lae agus tionscadail eile anois ar fáil istigh sa Líonra agus beagnach 

taobh amuigh den Líonra agus, cé go mbíonn teagmháil ann idir cuid de na 

grúpaí, is féidir leis a bheith i bhfad níos fearr. 

• Seirbhísí réamhscoile/iarscoile: Tá seirbhísí agus tionscadail eile anois ar fáil 

istigh sa Líonra agus beagnach taobh amuigh den Líonra. Cé go mbíonn 

teagmháil ann idir cuid de na grúpaí d’fhéadfadh sé bheith i bhfad níos fearr. 
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• Oideachas Pobail – Clár Cultúir agus Teanga: Tá grúpaí/ionaid Ghaeilge agus 

tionscadail Ghaeilge eile ar fáil istigh sa Líonra agus beagnach taobh amuigh 

den Líonra. Cé go mbíonn teagmháil ann idir cuid de na grúpaí is féidir leis 

bheith i bhfad níos fearr. B’fhiú go mór Fóram na nGael nuair a thagann na 

grúpaí uilig le chéile ach ní tharlaíonn sé sin minic go leor. 

• Tacaíocht Teaghlaigh: Is dócha gur mhaith le IUE, mar an tIonad Pobail 

Ghaeilge is sine sa Líonra, go mbeadh níos mó comhpháirtíochta ann i measc na 

ngrúpaí Gaeilge sa Líonra agus go mbeadh deis ann chun grúpaí a 

sholáthraíonn seirbhísí ar nós tacaíocht do theaghlaigh trí mheán na Gaeilge, trí 

theacht le chéile chun dea-chleachtais a roinnt agus a bheith páirteach sa 

phleanáil don Líonra maidir le seirbhísí teaghlaigh. 

Spriocanna amach anseo 

Na Gaelscoileanna & Comhairle na Gaelscolaíochta (grúpa fócais): 

• Tá fís 20-30 bliain i gceist le hearnáil na Gaelscolaíochta. 

• Caithfear an teanga, an pobal, sláinte agus saol dhaoine a shaibhriú. 

• A bheith réidh mar ghluaiseacht le cur le cur chun cinn na Gaeilge sa ré seo. 

• Ba chóir sprioc a bheith ann go mbeadh 20% de phobal iarthar Bhéal Feirste ag 

labhairt Gaeilge ag pointe éigin atá le haontú agus go mbeidís ina gcainteoirí 

gníomhacha.  

• Go mbeidh an Gaeloideachas ar an phríomhsholáthar oideachais sa cheantar.  

• An pobal seo a neartú fríd an Ghaeloideachas. 

• Go mbeidh úinéireacht na nGaelscoileanna ag an phobal lena mbaineann sé i 

gcónaí. 

 

Mhic Aoidh, Colma (Gaelchúrsaí): 

• Tá sé deacair spriocanna intomhaiste a leagan amach don eagraíocht toisc gurb 

í sprioc na heagraíochta ná freastal ar riachtanais na hearnála. Athraíonn 

riachtanais na hearnála ar bhonn leanúnach ag brath ar chúrsaí fostaíochta ag 

an am. Tagann spriocanna chun cinn go nádúrtha sa chomhthéacs seo. 
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• Cúrsaí a fhorbairt agus a chur ar fáil chun freastal ar an earnáil ar bhonn 

leanúnach 

• Obair a dhéanamh ar chomhoibriú straitéiseach san earnáil Ghaeilge trí chéile.  

 

Ó Pronntaigh, Ciarán (An tÁisaonad): 

• Tá Straitéis 3 bliana á hullmhú ag an Áisaonad faoi láthair agus beidh an bhéim 

ar thrí rud faoi leith, mar atá, áiseanna fóirsteanacha a chur ar fáil ar líne, níos 

mó de na háiseanna clóite a dhearadh go hinmheánach agus dóigheanna níos 

éifeachtúla a aimsiú le hoiliúint a chur ar fáil. 

 

Mhic Aoidh, Eibhlín (Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire): 

• Ag tagairt don earnáil Ghaeilge ar bhonn níos leithne, moltar go mbeidh soláthar 

ann do Ghaeilgeoirí atá ag dul in aois agus go mbeidh tacaíocht faoi leith agus 

cúram faoi leith ann dóibh. Moltar seirbhísí a fhorbairt trí mheán na Gaeilge, mar 

shampla, cúram sláinte. 

 

Walsh, Cillian (Ionad Uíbh Eachach): 

• Foirgneamh IUE – infheistíocht a aimsiú leis an fhoirgneamh a thabhairt suas 

chun dáta le tabhairt faoi riachtanais na bpáistí a úsáideann an cúram lae, an 

cumann iarscoile, úsáideoirí an ionaid maidir le cúrsaí agus ranganna Gaeilge 

agus úsáideoirí an ionaid maidir le ceardlanna agus tionscadail a bhaineann le 

tacaíocht teaghlaigh. 

• Suíomh agus foirgneamh nua agus buan do Ghaelchúram Uachtar Chluanaí. 

Infheistíocht a aimsiú chun suíomh/foirgneamh a cheannach in Uachtar Chluanaí 

agus GCUC a lonnú ann go buan. 

• Foireann – Ba mhaith linn cur le líon na foirne atá againn agus tuilleadh 

fostaíochta a chruthú.   

• Traenáil – Infheistíocht a aimsiú maidir le traenáil ardchaighdeánach reatha a 

aimsiú don fhoireann s’againn. 



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

98	
	

• Seirbhísí – Ba mhaith linn na seirbhísí atá muid a sholáthar i láthair na huaire a 

fheabhsú. Beidh infheistíocht de dhíth orainn chun é sin a dhéanamh. 

• Líon na bpáistí – ba mhaith linn an tseirbhís a fhorbairt agus go mbeidh muid 

ábalta glacadh le tuilleadh páistí agus tuilleadh fostaíochta a chruthú. 

• Líon na n-úsáideoirí – ba mhaith linn an tseirbhís a fhorbairt agus go mbeidh 

muid ábalta glacadh le tuilleadh foghlaimeoirí/úsáideoirí, tuilleadh 

cúrsaí/ceardlanna/tionscadail a chur ar fáil agus tuilleadh fostaíochta a chruthú. 

 

Moltaí a tháinig chun cinn 

Na Gaelscoileanna & Comhairle na Gaelscolaíochta (grúpa fócais): 

• Duine lánaimseartha atá neamhspleách ar na scoileanna a cheapadh chun 

comhordú a dhéanamh ar imeachtaí na nGaelscoileanna, mar shampla Féile 

peile, Scoldrámaíocht, Tráth na gceist, srl. 

• Cnuasghrúpa a fhorbairt idir na scoileanna chun comhoibriú a chur i bhfeidhm 

agus saineolas a roinnt.  

• Cnuasghrúpaí Eochairchéime a dhaingniú, BC, EC1, EC2, chun saineolas na 

hearnála a roinnt agus go n-aithneofar ceannairí agus múinteoirí le buanna ar 

leith, mar shampla, dráma, ealaín, ceol, srl. 

• Fóram na nGobhornóirí a bhunú ar mhaithe le saineolas a roinnt. 

• Níos mó comhoibrithe le Comhairle na Gaelscolaíochta chun áiseanna a 

mhalartú agus plé lena chéile a chinntiú. 

• Caithfidh tosaíochtaí Chomhairle na Gaelscolaíochta teacht ó na 

Gaelscoileanna, ní ón eagraíocht féin.  

• Comhphobal foglamtha a bheith ann. 

• Nasc achan rud le chéile agus go mbeidh tuigbheáil an-soiléir ag daoine má tá 

maoiniú ann. 

• Daoine a mhealladh isteach san earnáil oideachais atá oilte, ní fríd an ollscoil 

amháin, ach go mbeidh tuiscint ar an phobal acu.  
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• Go mbeidh sé ina sprioc ag an Líonra an pobal a threorú i dtreo an 

dátheangachais.  

• Bunachar Sonraí maidir le ceoltóirí, ealaíontóirí, scéalaithe, eolaithe a chur le 

chéile a mbeadh sé ar a gcumas bheith ag obair as Gaeilge le bunscoileanna. 

• Naisc a bhuanú leis na haisíneachtaí eile atá ag obair le Gaelscoileanna, An 

CLG, An Chultúrlann, Féile an Phobail, srl. Thiocfadh leo i bhfad níos mó a 

dhéanamh le chéile. 

• Go dtabharfar ról do na cumainn óige leis an Ghaeilge taobh amuigh den scoil. 

• Tá moladh tuillte ag Laochra Loch Laoi agus Glór na Móna a bhfuil sárobair 

déanta acu. 

Mhic Aoidh, Eibhlín (Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire): 

• Mar chuid den phlean teanga, ba chóir páirtíocht a bheith i gceist ar dhóigh a 

oibríonn do na heagraíochtaí go léir. 

Walsh, Cillian (Ionad Uíbh Eachach) 

• Féachaint ar an bhearna/easpa atá ann maidir le daoine a mhealladh leis na 

cáilíochtaí cuí chun obair sna luathbhlianta.  

• Infheistíocht cheart agus chuí a chur ar fáil do na teaghlaigh sin atá ag tógáil 

clainne le Gaeilge sa Líonra seo maidir le cuidiú a fháil leis na seirbhísí ar fad a 

bhaineann le páiste a chur tríd chúram lae Gaeilge.  

• Lárnú a dhéanamh ar obair pháipéarachais ghrúpaí/eagraíochtaí an Líonra trí 
chéile 

• Go mbeidh Fóram na nGael ag teacht le chéile níos minicí 

 

Óige (grúpa fócais) 

Staid Reatha 

• Tá maoiniú á fháil ón Údarás Oideachais agus potaí eile ach níl an earnáil 

bunmhaoinithe. 

• Tá ceithre chumann óige ag feidhmiú sa cheantar. 
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• Tá ceathrar oibrithe óige fostaithe fríd an Chiste Reigiúnach. 

• Is iad daoine óga ó na Gaelscoileanna den chuid is mó a bhíonn ag freastal ar na 

cumainn óige. 

• Is spás neamhfhoirmeálta é an cumann óige do dhaoine óige agus ní chuirtear 

riail i bhfeidhm ó thaobh na Gaeilge de. 

Bearnaí agus Dúshláin 

• Tá an earnáil óige Ghaeilge an-óg agus, le scéim mhaoinithe nua ag teacht ar an 

fhód i 2020, beidh critéir ar leith le baint amach ag an earnáil óige trí chéile. Tá 

deacrachtaí anseo don earnáil Ghaeilge mar gheall ar an staid fhorbartha a 

bhaineann léi. 

• Níl foirgneamh ar leith ar fáil don earnáil óige Ghaeilge. Bíonn gá le leas a bhaint 

as foirgnimh eagraíochtaí/grúpaí eile. 

• Tá gá le breis scileanna agus traenála don fhoireann ach tá easpa maoinithe ar 

fáil. 

• Tá ganntanas oibrithe óige a bhfuil Gaeilge acu. Cé a ghlacfaidh rólanna na n-

oibrithe atá ann inniu amach anseo? 

• Níl acmhainní ann chun daoine nua a fhostú san earnáil. 

• Bíonn tarraingt ón ‘pool’ [tobar] céanna daoine i gceist i gcónaí. 

• Tá an iomarca oibre ar siúl ag achan duine agus tá easpa acmhainní ann chun 

seirbhísí a chur ar fáil. 

Comhoibriú san earnáil 

• Bíonn comhoibriú ann idir na cumainn óige atá cláraithe agus leis an oifigeach 

forbartha i dtuaisceart na cathrach. 

• Bíonn comhoibriú leis an Chultúrlann 

• Bíonn comhoibriú le hUachtar Chluanaí.  

• Bíonn comhoibriú maith le Forbairt Feirste agus Gaelchúrsaí.  

• Bíonn comhoibriú le Laochra Loch Laoi.  

Spriocanna amach anseo 

• Tógáil ar shruthanna maoinithe eile. 
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• Na hacmhainní atá muid i dteideal ón Údarás Oideachais a fháil.  

• Go mbeidh muid bunmhaoinithe.  

• Go mbeidh an foirgneamh don óige tógtha. 

• A bheith ag an phointe go mbeidh muid in ann oibrithe lán-aimseartha a fhostú 

agus traenáil a chur ar fáil dóibh. 

• Acht Teanga a bhaint amach 

• Úinéireacht a bheith ag na daoine óga ar áit dóibh féin. 

• Inmharthanacht na hearnála óige Gaeilge a bhaint amach. 

Moltaí a tháinig chun cinn 

• Tuilleadh traenála d’oibrithe óige. 

• Tá gá le sruth ar leith san ollscoil d’oibrithe óige le Gaeilge. 

• Tá gá le modúl breise d’oibrithe óige a oibríonn leis an Ghaeilge dírithe ar 

athbheochan teanga agus an phleanáil teanga. 

• Tá gá le tuilleadh comhoibrithe le múinteoirí sna Gaelscoileanna ar bhonn 

comhordaithe struchtúrtha. 

• Foras na Gaeilge agus Gael Linn – tá comhoibriú níos dlúithe linne de dhíth. 

• Caithfidh an earnáil teacht le chéile agus amharc ar cad é atá amach romhainn, 

cad é atá de dhíth agus cá bhfuil na bearnaí.  

• Tá gá le plean straitéiseach chun daoine a mhealladh isteach in earnáil óige na 

Gaeilge. 

• Tá acmhainní de dhíth chun pacáiste clár traenála oiliúna a dhéanamh do ghlúin 

úr d’oibrithe óige. 

Abhcóideacht (grúpa fócais): 

Staid Reatha 

An Dream Dearg (grúpa fócais): 

• Tá an Dream Dearg ar an fhód ó 2016 agus tógadh é ina ghluaiseacht chun na 

grúpaí éagsúla a thógáil le chéile ar cheist aontaithe. 

• An t-éileamh atá ann ná aitheantas do phobal na Gaeilge a bhaint amach. 
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• Tá cumhachtú agus cumasú pobail lárnach san fhealsúnacht. 

• Tá infreastruchtúr gnímh tógtha ag an Dream Dearg chomh maith le ‘pooling’ 

déanta ar scileanna éagsúla. 

• Tá caidrimh tógtha leis na meáin le dhá bhliain anuas.  

• Tá cultúr feachtasaíochta cruthaithe i measc Ghaeil óga agus an pobail i 

gcoiteann. 

• Tá an Tionól as feidhm go fóill ach tá pobal na Gaeilge sa cheantar ag leanúint 

ar aghaidh leis an ghluaiseacht phobal-bhunaithe ar son cearta a éileamh fríd 

gníomh. 

 

Muller, Janet (POBAL): 

• Bhí obair cheannródaíoch, nuálaíoch agus riachtanach ar bun ag an eagraíocht. 

Bhí ualach mór oibre le déanamh gan na hacmhainní cuí. Imríonn cinneadh 

Fhoras na Gaeilge deireadh a chur le bunmhaoniú do na heagrais ar fad iar-

bhunmhaoinithe sna Sé Chontae tionchar diobhálach ar abhcóideacht 

neamhspleách.  

• Níor chomhlíonadh gealltanas maidir le hAcht na Gaeilge agus tá iarrachtaí 

déanta éilimh chomhaontaithe an phobail a mhaolú.  

• Níor comhlíonadh gealltanas maidir le hAcht na Gaeilge go fóill. 

• Tá easpa pleanála straitéisí le cur leis an bheagán seirbhísí atá ar fáil.  

• Tá easpa neamhspleáchais ann. 

Bearnaí agus Dúshláin 

An Dream Dearg (grúpa fócais): 

• Tá mórfhórsaí domhanda i bhfeidhm nach bhfuil smacht ag an phobal orthu, 

msh, Breatimeacht. 

• Cén bealach ar féidir linn ceist na Gaeilge a choinneáil ábharthach agus i mbéal 

an phobail? 

• Caithfear móiminteam a choinneáil don fheachtas. 



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

103	
	

• Táthar ag brath ar na daoine céanna i gcónaí.  

• Tá easpa ama ag daoine ar bhonn praiticiúil. 

• Tá easpa tuigbheála ar na mórcheisteanna atá ann.. 

• Creidtear go bhfuil naimhdeas don Ghaeilge sa tsochaí. 

• Tá reachtaíocht láidir bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta de dhíth le 

cearta a chruthú agus seirbhísí a chur ar fáil. 

• Tá easpa seirbhísí ann do phobal na Gaeilge fud fad na Sé Chontae agus 

feictear seo ach go háirithe i gceantar an Líonra, áit a bhfuil daonra mór Gael ag 

lorg seirbhísí ó lá go lá. 

• Níor comhlíonadh bun-dhualgas chomh-shínitheoirí na gcomhaontas 

idirnáisiúnta maidir le hAcht na Gaeilge riamh agus tá breis agus 12 bliain anois 

caite ó gealladh Acht Gaeilge i gCill Rimhinn i 2006. 

• Ní mór cur chuige an Dream Dearg a bhuanú ag dul chun tosaigh agus iarrachtaí 

fiúntacha a dhéanamh na ceannairí nua óga a tháinig chun tosaigh a bhuanú fríd 

ghníomh, rannpháirtíocht agus úinéireacht ar an fheachtas aitheanta idirnáisiúnta 

#AchtAnois 

 

Muller, Janet (POBAL) 

• Neamhspleáchas na hearnála féin. Ní oibríonn cur chuige an Fhorais agus níl sé 

soiléir go bhfuil straitéis acu. 

• Tá easpa béime ar shaineolas, thaithí agus dhea-chleachtas. 

• Tá easpa taighde le polasaithe a bhunú ar fhaisnéis. 

• Tá easpa seirbhísí ann do phobal na Gaeilge.  

• Níor comhlíonadh gealltanas maidir le hAcht na Gaeilge agus moltaí na 

bpolaiteoirí agus dar le Pobal, tá na ‘ceanneagraíochtaí’ ‘ró-lag’. 

• Is dúshlán é tochailt faoi neamhspleáchas na hearnála.  

• Easpa maoinithe ó fhoinsí  neamhspleácha.  

• Easpa cur chuige saineolach ó Fhoras na Gaeilge. 

• Naimhdeas don Ghaeilge sa tsochaí 

• Tá reachtaíocht láidir de dhíth le cearta a chruthú agus seirbhísí. 
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• Moltar cur chuige saineolach ó réimse eagrais neamhspleácha Gaeilge in áit 

‘ceanneagras’ amháin 

Comhoibriú san earnáil 

An Dream Dearg (grúpa fócais): 

• Tá comhoibriú agus rannpáirteachas mar chnámh droma an Dream Dearg. 

• Nascann eagraíochtaí Gaeilge a gcuid feachtas féin leis an Dream Dearg. 

• Ní bhíonn comhoibriú struchtúrtha i gceist ach comhoibriú ar bhonn ad hoc. 

• Amach anseo níl deireadh leis na féidearthachtaí, mar shampla, beidh ciorruithe 

móra ann don earnáil ealaíne. 

• Tá tacaíocht agus comhoibriú iontach ann ó ghrúpaí ar an talamh agus ó phobal 

na Gaeilge go ginearálta. 

 

Muller, Janet (POBAL): 

• Tá tacaíocht agus comhoibriú iontach ó ghrúpaí beaga agus ó phobal na Gaeilge 

go ginearálta. 

• Tá laghdú suntasach tagtha ar chomhoibriú leis na ceanneagraíochtaí ó cuireadh 

deireadh le maoiniú an Fhorais do na grúpaí ar fad ó thuaidh. Cuireadh eagrais i 

gcomórtas le chéile agus níl aon athrú tagtha ar an scéal. 

Spriocanna amach anseo 

An Dream Dearg (grúpa fócais): 

• Cuir go mór leis na réimsí eile Gaeilge agus tacaíocht a thabhairt dóibh. 

• Daoine a chumasú fríd cheardlanna, acmhainní agus eolas. 

• Daoine úra a thabhairt isteach fríd na cumainn óga. 

• Go mbeidh an ghluaiseacht i gcónaí ag fás agus ag forbairt. 

• Go mbeidh an t-infreastruchtúr i gcónaí láidir go leor le bheith réamhghníomhach 

chun an pobal a eagrú do rudaí atá le teacht. 

• Rannpháirteachas a chinntiú. 
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• Cuir le cúrsaí taighde. 

• Cúis a thabhairt do dhaoine. 

• Ní mór cur chuige an Dream Dearg a bhuanú ag dul chun tosaigh agus iarrachtaí 

fiúntacha a dhéanamh na ceannairí nua óga a tháinig chun tosaigh a bhuanú fríd 

gníomh, rannpháirtíocht agus úinéireacht ar an fheachtas aitheanta idirnáisiúnta 

#AchtAnois 

 

Muller, Janet (POBAL): 

• Acht Gaeilge láidir, bunaithe ar shainmholtaí POBAL. 

• Feabhas agus méadú ar líon agus chaighdeán na seirbhísí atá ar fáil. 

• Maoiniú dár n-eagraíocht le clár lánaimseartha abhcóideachta agus acmhainne 

an phobail a chur i gcríoch. 

• Réimse leathan de thionscadail a chur ar bun. 

• Taighde riachtanach a chur i gcrích. 

• Dúshlán a chur roimh naimhdheas don Ghaeilge. 

 

Moltaí a tháinig chun cinn 

An Dream Dearg (grúpa fócais): 

• Obair le cumasú agus oiliúint a leathnú amach níos mó agus daoine a thabhairt 

ar aghaidh.  

• Daoine óga a chumasú. 

• D’fhéadfadh comhoibriú a bheith níos fearr, níos pleanáilte in earnáil na Gaeilge. 

 

 

Na Meáin Chumarsáide (freagraí i scríbhinn) 

Staid Reatha 

• Go ginearálta, creidtear go bhfuil beocht faoi na meáin Ghaeilge i mBéal Feirste 

le tamall anuas.   
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• Tá go leor deiseanna agus neart oibre ar fáil san earnáil. 

• Meastar go bhfuil gá le tuilleadh infheistíochta san earnáil áfach ionas go 

mairfidh sí. 

• Tá meath tagtha ar an iriseoireacht chlóite ar fud an domhain i dteangacha 

éagsúla le blianta beaga anuas agus tá an scéal amhlaidh maidir leis an 

Ghaeilge.  

• Níl nuachtán clóite Gaeilge ann ó bhí Feabhra 2013 ann.  

• Maoiníonn Foras na Gaeilge seirbhís nuachta laethúil dhigiteach (Tuairisc.ie), iris 

stíl bheatha (Nós) agus iris liteartha (Comhar). Tá Nós ar líne agus tá Comhar le 

fáil ar líne agus i bhfoirm chlóite fosta.  

• Bhíodh An tUltach ag teacht amach uair sa mhí ó Eanáir 1924 go hAibreán 2018. 

Chuir an Foras deireadh leis an mhaoiniú a bhí siad a thabhairt i 2014 agus níl 

socrú ceart déanta leis an iris a fhí isteach le ceann ar bith de na 

ceanneagraíochtaí, cé go raibh sé luaite le Conradh na Gaeilge ag an am. Chuir 

Conradh na Gaeilge maoiniú ar fáil i 2016 a mhair bliain go leath le suíomh 

gréasáin a bhunú agus a fhorbairt. Tiocfaidh deireadh leis an obair sin go luath 

toisc go bhfuil deireadh leis an mhaoiniú ón Chonradh.  

• Ó thaobh an raidió de, creidtear go bhfuil an staid reatha measartha maith.  

• Tá foirgneamh nua ag Raidió Fáilte agus a stádas ag ardú agus níos mó d’aird 

agus de shonrú ann ná roimhe seo.  

• Tá dlús tagtha faoi Gaeilge BBC agus Meon Eile. 

• Tá neamhchinnteacht faoi mhaoiniú ina fhadhb i gcónaí, más maoiniú ón Fhoras 

atá i gceist nó foinse eile maoinithe, maoiniú gearrthréimhseach nó 

fadtréimhseach.   

• Tá na meáin shóisialta i ndiaidh borradh iontach a chur faoi chúrsaí cumarsáide 

agus meán i nGaeilge agus is iontach an dul chun cinn atá déanta ar bhonn 

laethúil ó thaobh na Gaeilge de sna meáin shóisialta.  

• Bíonn tionchar nach beag acu sin, ní amháin ar fhiontair ar nós Raidió Fáilte ach 

ar phobal na Gaeilge i gcoitinne.  
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• Tá borradh faoi líon na n-iriseoirí Gaeilge atá ag saothrú i mBéal Feirste faoi 

láthair agus iad ag tógáil ar thraidisiún atá fadbhunaithe sa chathair, áit a raibh 

líon mór iriseoirí Gaeilge ann le fada an lá. 

• D’fhéadfadh níos mó iriseoirí Gaeilge a bheith ann agus, dá bhfaighfidís táille 

chuí as a gcuid oibre agus an oiliúint cheart, thiocfadh leo a gcuid oibre a 

dhéanamh ar shlí éifeachtach agus ar ardchaighdeán.  

• Caithfear forbairt agus treisiú seachas crapadh agus an líon léitheoirí, cainteoirí, 

féachóirí ag dul i méid i rith an ama. Is éigean pleanáil don am i láthair agus don 

fhás leanúnach chomh maith.  

 

Bearnaí agus Dúshláin 

• Meastar go bhfuil bearna ann ó thaobh comhoibrithe idir grúpaí éagsúla de agus 

go bhfuil easpa tuisceana ag cuid de na comhlachtaí/maoinitheoirí ar an phobal a 

bhfuil siad ceaptha a bheith ag freastal orthu. 

• Tá foirgneamh agus trealamh den scoth anois ag Raidió Fáilte ach tá an 

fhoireann oibre fíor-bheag. Creidtear go bhfuil an cás céanna i gceist do na cláir 

agus stáisiúin ar fad. Níl an stáisiún ar fáil ach d’iarthar Bhéal Feirste amháin. 

• Meastar go bhfuil bearna ann ó thaobh stáisiúin theilifíse phobail de agus cláir 

phobail chomh maith le stáisiúin raidió phobail. 

• Níl aon mhaoiniú ar fáil chun cláir raidió a chur ar fáil mar a chuireann Údarás 

Craolacháin na hÉireann ar fáil ó dheas. 

• Tá easpa maoinithe, foirne agus acmhainní ar fáil. 

• Tá daoine ag imeacht ón earnáil mar gheall ar na huaireanta fada a bhaineann 

leis an obair gan cúiteamh.  

• Níl forbairt á déanamh ar Ghaeilgeoirí óga sna comhlachtaí agus tá sé an-

deacair oiliúint bhreise a fháil nó tacaíocht a fháil ó chomhlachtaí i ndiaidh dóibh 

cúrsaí cosúil leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge a dhéanamh.  

• Tá easpa ceardchumainn agus tacaíochta do dhaoine san earnáil Ghaeilge.  

• Tá easpa meantóirí san earnáil Ghaeilge.  
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• Níl eolas ag an phobal nó ag eagraíochtaí pobail ar an bhealach le teagmháil a 

dhéanamh leis na meáin.  

• Tá scéimeanna á reáchtáil ag an ILBF a mheallann daoine isteach chuig an 

earnáil ach mothaítear nach ndéantar go leor chun a chinntiú go bhfanann 

daoine san earnáil.  

• Tá bearnaí ann ó thaobh daoine ag barr a réime san earnáil, mar shampla 

stiúrthóirí le Gaeilge. 

• Tá sé iontach doiligh a theacht ar chroímhaoiniú le hiris a chur amach ar bhonn 

rialta. Ní féidir pleanáil fhadtéarmach, straitéiseach a dhéanamh nuair nach bhfuil 

a fhios ag daoine ó bhliain go bliain cad iad na foinsí maoinithe. Tá achan rud 

gearrthréimhseach san earnáil agus ní féidir í a fhorbairt mar is ceart. 

• Tá deacrachtaí ann léitheoirí a mhealladh. Tá infheistíocht ama de dhíth le 

hábhar maith tarraingteach a chur ar fáil go rialta chun lucht léitheoireachta a 

fhanfaidh leat a chothú. 

• Maidir le Raidió Fáilte, tá sé dúshlánach seirbhís níos idirghníomhaí don phobal 

a chur ar fáil. Tá gá le cur chuige a mheallfadh daoine le mothú gur raidió pobail 

é sa chiall is radacaí den abairt sin agus gur mhaith leo a bheith páirteach ann.  

• Tá gá le struchtúr a bheith ann chun daoine óga a chur ag obair san earnáil agus 

íocaíocht éigin a thabhairt dóibh le go dtiocfadh leo post buan a bheith acu ann.  

 

Comhoibriú san Earnáil 

• Níl aon cur chuige comhpháirtíochta oifigiúil ann. Déanann daoine faoi leith 

iarracht a leithéad a chothú ach creidtear go dteastaíonn cur chuige 

stráitéiseach.  

• Bíonn Raidió Fáilte ag obair le Nós, An tUltach agus Meon Eile. 

• Bíonn comhlachtaí san iomaíocht lena chéile chun maoiniú a fháil agus meastar 

go gcruthaíonn sé sin beagáinín aighnis idir na grúpaí éagsúla. 

• Bhí comhoibriú ag dul ar aghaidh idir An tUltach agus Raidió Fáilte ar feadh 

roinnt míonna sular tháinig deireadh leis an heagráin chlóite den iris. Bhí an iris 

in ann ábhar a sholáthar do chláir raidió, agus bhí an stáisiún in ann ardán a chur 
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ar fáil leis an ábhar san iris a chur i láthair an phobail. Phléigh lucht an raidió 

agus na hirise féidearthachtaí eile comhoibrithe agus is mian leo iad a chur i 

ngníomh. 

Spriocanna amach anseo 

Raidió Fáilte:  

• 3 bliana: An phríomhsprioc ná an réimse craolta do Raidió Fáilte a leathnú le go 

mbeadh comhartha an raidió ar fáil ar bhonn níos leithne do dhaoine i gCúige 

Uladh go soiléir agus go réidh; cibé áit a bhfuil siad, sa bhaile, sa charr nó eile.  

• Lena chois sin is gá buanmhaoiniú a bheith ann don raidió nó is cuid lárnach é 

de sheirbhís phoiblí atá riachtanach do phobal na Gaeilge agus atá ag treisiú 

phobal na Gaeilge 24/7. Ba cheart go mbeadh aitheantas ann dá ról sainiúil agus 

maoiniú buan a bheith ann dá bharr.  

• Comhoibriú a chothú san earnáil agus leis an phobal.  

• Maoiniú a bheith ar fáil do chláir raidió ó thuaidh – creidtear go gcuideodh sé seo 

le guth a thabhairt don phobal.  

• Cláir fhaisnéise, srl., a chur ar fáil don phobal.  

• Go fadtéarmach: Is éigean an raidió a bheith ar thús cadhnaíochta ag tógáil ar 

bord na hathruithe a bheidh ag tarlúint i ndomhan is i saol na teicneolaíochta is 

na meáin san am atá le teacht. Is ar bhonn ardluais a tharlóidh siad sin agus is 

éigean daoine agus scileana a bheith ag an raidió chun teacht i dtír orthu 

seachas a bheith fágtha in áit na leathphingine. Chuige sin is éigean do na 

fiontair uilig atá ag obair san earnáil oibriú as lámh a chéile nó is baolach go 

sáródh scála is líon na ndúshlán aon dream a thabharfadh faoi go haonarach.  

Meon Eile agus BBC: 

• 3 bliana: Comhoibriú a chothú. Cuairt a thabhairt ar scoileanna chun suim san 

earnáil a spreagadh. 

• 6 bliana: Go mbeidh cláir agus tograí ag teacht amach ón phobal féin le tacaíocht 

ón earnáil. 
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• Go fadtéarmach: Earnáil shláintiúil mhaoinithe a fhorbairt i gceart le foireann 

cheart atá ag déanamh rudaí ceannródaíocha agus spreagúla, chan amháin do 

phobal na Gaeilge ach don phobal níos leithne. Go mbeadh normálú déanta ar 

earnáil na meán Gaeilge agus go mbeadh sí níos feiceálaí. 

An tUltach: 

• 3 bliana: B’éigean dúinn amharc ar sheachthograí seachas ar an iriseoireacht 

féin. Tá maoiniú bliana againn ón Heritage Lottery Fund chun togra faoi chartlann 

na hirise a dhéanamh. Ba mhaith linn cur leis sin. 

• Foinsí croímhaoinithe a aimsiú don iris chlóite agus don suíomh. 

• Bliainiris a chur amach go dtí go mbeidh croímhaoiniú againn faoi choinne iris 

mhíosúil. 

• Taighde a dhéanamh ar an chineál ábhair atá ó na spriocléitheoirí agus an 

fhoirm inar mhaith leo é. 

• An comhfhiontar le Raidió Fáilte a athmhúscailt agus a fhorbairt. 

• Na féidearthachtaí a bhaineann le comhfhiontair eile a fhiosrú. 

• Ardán a thabhairt do scríbhneoirí agus deiseanna a chur ar fáil dóibh a saothar a 

chur i gcló. 

• Naisc le lucht na hacadúlachta (Ollscoil Uladh agus Ollscoil na Banríona) a 

láidriú sa dóigh gur féidir linn a bheith ag cothú a chéile.  

• 6 bliana: Croímhaoiniú fadtéarmach a aimsiú le ball foirne amháin ar a laghad a 

fhostú. 

• Tuilleadh scríbhneoirí a bheith á gcothú ina ngairm againn. 

• An iris chlóite a bheith athbhunaithe. 

• Comhfhiontair le Raidió Fáilte agus dreamanna eile a bheith forbartha. 

• Líon na léitheoirí a bheith ardaithe. 

• Go fadtéarmach: An tUltach a bheith mar lón léitheoireachta a bhfuil tóir mhór ag 

pobal na Gaeilge air as siocair go bhfuiltear ag plé na scéalta reatha is mó a 

bhfuil suim acu iontu, ag cur eolas úr ar fáil dóibh ó shaol na hacadúlachta agus 
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eile, agus ag tabhairt léargas as an nua dóibh ar stair agus ar litríocht na Gaeilge 

i gCúige Uladh. 

Moltaí a tháinig chun cinn 

• B’fhéidir gur gá scéim traenála an ILBF a bheith dírithe go huile is go hiomlán ar 

‘Scileanna Raidió/Iriseoireacht chló’ a oiliúint faoi mar atá scéim ar leith ann do 

dhaoine ar mhaith leo scileanna a fhoghlaim don earnáil theilifíse.   

• Ba cheart comhpháirtíocht agus comhoibriú a chothú, fiú fríd an phlean teanga, 

chun malartú scileanna agus saineolais a spreagadh. Tá earnáil na meán i 

gcroílár phobal mionteanga ar bith agus ba cheart go mbeadh freagracht ar 

chomhlachtaí atá ag obair san earnáil scileanna na meán a roinnt. A bheith ag 

comhoibriú níos mó le pobal na Gaeilge féin chun a chinntiú nach díreach 

comhlachtaí atá sa tóir ar mhaoiniú, gan aon spéis sa phobal féin, atá ag 

déanamh cláir Ghaeilge. 

• Rud nach bhfuil forbartha oiread agus ab fhéidir áfach ná gaol a bheith againn le 

muintir na Gaeltachta agus leis na seirbhísí meán s’acu. Rachadh sé go mór ar 

leas an dá thaobh dá ndéanfaí forbairt ar an ghaol idir muintir na Gaeltachta agus 

muintir na Gaeilge sa tuaisceart, bíodh sin i gcomhthéacs na meán, i 

gcomhthéacs an phobail nó eile. Plean teanga an bealach is réidhe chun tabhairt 

faoi sin, agus go háirithe anois, am a bhfuil na ceantair Ghaeltachta ag obair ar a 

leithéidí iad féin.  

 

7.4 An Comhairliúchán Poiblí 
Mar chuid den phróiseas taighde, beartaíodh comhairliúchán poiblí a reáchtáil chun deis 

a thabhairt don phobal moltaí a thabhairt i leith an phlean teanga agus a gcuid tuairimí a 

chur in iúl maidir le cad é atá de dhíth chun an Ghaeilge a neartú i limistéar an Líonra. 

Tugadh cuireadh chomh maith do dhaoine nach raibh in ann a bheith i láthair ag na 

grúpaí fócais chun go mbeidh deis eile acu ionchur a bheith acu sa taighde. 

Rinneadh cur síos ar dtús ar cad a bhí i gceist le stádas an Líonra Ghaeilge agus 

tuairiscíodh roinnt de na torthaí a bhí bailithe ón phróiseas taighde go dtí sin chun 
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blaiseadh a thabhairt don phobal ar staid na Gaeilge sa limistéar. Lorgaíodh moltaí 

agus tuairimí ón phobal ansin agus tugadh cuireadh do dhaoine moltaí i scríbhinn i 

sheoladh chuig an choiste trí ríomhphost. Rinneadh poiblíocht ar an chuireadh seo ar 

na meáin shóisialta agus trí ríomhphoist phearsanta a sheoladh go dtí mórphobal na 

Gaeilge sa cheantar.  

Tháinig freagraí ar ais trí ríomhphost agus liostáiltear thíos roinnt de na moltaí a 

seoladh i scríbhinn: 

• Reáchtáil feachtas chun daoine a spreagadh chun a n-ainmneacha Gaeilge a 

úsáid, na bríonna a bhaineann leo agus cruthaigh suíomh gréasán leis an eolas 

seo air. Tabhair eolas do dhaoine maidir lena n-ainmneacha a athrú go dlíthiúil. 

• Cruthaigh suíomh gréasáin lárnach do phobal na Gaeilge le heolas ar chúrsaí 

teanga, ranganna, srl. Beidh eolas ar fáil anseo maidir le hainmneacha a athrú 

go dlíthiúil chomh maith le seirbhís aistriúcháin. 

• Bain úsáid as an nuatheicneolaíocht chun eolas ar thraidisiúin agus noirm 

chultúrtha a mhúscailt. 

• Téigh i dteagmháil leis an Chumann Lúthchleas Gael maidir le ról an Oifigigh 

Ghaeilge sna clubanna agus spreag iad chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus 

í a úsáid. 

• Scaip eolas ar an tseanscéalaíocht. 

• Cruthaigh naisc leis na scoileanna Béarla agus clubanna óige chun laethanta 

Gaeilge a reáchtáil, ag tabhairt eolais dóibh maidir le stair na teanga sa tír seo 

agus ar ár gcultúr. 

• Cuir scéim phíolóta ar bun ag óstáil ócáidí ar leith bainteach leis an Ghaeilge do 

cheantair ar leith ag aon am amháin chun daoine a spreagadh leis an teanga. 

• Cruthaigh dlúthdhioscaí a chuimsíonn Gaeilge bhunúsach agus logainmneacha 

áitiúla agus na bríonna a bhaineann leo agus scaip ar cheantair ar leith iad. 

• Téigh i dteagmháil le tithe tábhairne agus clubanna maidir le ranganna Gaeilge a 

dhéanamh le fostaithe ionas go mbeidh siad in ann frásaí bunúsacha a úsáid le 

custaiméirí.  
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• Labhair le comhairleoirí áitiúla agus tógálaithe maidir le logainmneacha 

dúchasacha a roghnú d’fhorbairtí tithíochta nua. 

• Cuir bunachar sonraí le chéile déanta suas de dhaoine a d’fhreastail ar ranganna 

Gaeilge chomh maith le daoine a d’fhreastail ar Ghaelscoileanna ar mhaithe le 

ceantair a aithint le haghaidh tograí/scéimeanna Gaeilge, Gaelscoileanna nua a 

thógáil agus imeachtaí cultúrtha a reáchtáil. 

• Tabhair cúnamh do Ghaelscoileanna trí bhunachar sonraí a chur le chéile déanta 

suas de dhaoine atá in ann cuidiú leis an scoil ar feadh lae má tá easpa foirne ar 

fáil nó deacrachtaí eile. 

 

7.5 Tátal 

An Ceistneoir 
Tá éagsúlacht mhaith i measc na bhfreagróirí ó thaobh inscne, aoise (seachas an t-

aoisghrúpa idir 12 – 18bl), stádas pósta, srl., agus tá cónaí ar fhormhór mór na 

bhfreagróirí i mBéal Feirste féin nó sna ceantair mháguaird. Is léir go bhfuil na freagróirí 

an-tiomanta do cheist na teanga ón dua a chaith siad ag freagairt na gceisteanna go 

hiomlán agus go cuimsitheach agus is léir sin fosta ón eolas sonraithe a chuir siad ar 

fáil.  

Tá fíorbheagán Gaeilge ar a laghad ag nach mór gach aon fhreagróir. Is láidre an 

cumas atá acu i dtuiscint na Gaeilge i gcomparáid le húsáid na Gaeilge agus tá spéis 

ag a bhformhór mór cur lena gcuid Gaeilge féin. An chéad shainghné a tháinig chun 

solais faoi cheist an chumais teanga ná tuismitheoirí atá ag iarraidh tacú lena gcuid 

páistí agus iad ag freastal ar Ghaelscoil. Moladh go ndéanfaí freastal ar leith orthu siúd 

a bhfuil páistí acu ar Ghaelscoil trí a) ábhar teagaisc agus ranganna ar leith a chruthú a 

ligfeadh dóibh cuidiú le hobair bhaile na bpáistí agus b) ranganna a chur ar siúl ag 

amanna a d’fheilfeadh do na tuismitheoirí céanna. An dara sainghné a aithnítear ná an 

bhearna idir cumas tuisceana agus cumas labhartha. Seo mar a bhíonn le foghlaim an 

dara teanga go hiondúil ach, mar sin féin, ba cheart go mbeadh labhairt na teanga ina 

bhonn taca le hábhar nó rang teagaisc a chuirfí ar fáil don ghrúpa seo.  
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Tá líon ard freagróirí a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu agus léirigh na freagróirí seo 

go bhfuil siad ag iarraidh cur lena gcuid Gaeilge féin, cé is moite de ghrúpa fíorbheag. 

Bheadh sé le tuiscint uaidh sin gurbh fhéidir go bhfuil bearna ann chun ranganna nó 

seisiúin oiliúna ardleibhéil a chur ar fáil. I measc na réimsí spéise a luaigh na freagróirí 

ná: an teanga féin; logainmníocht; stair, agus cultúr. B’fhiú taighde a dhéanamh maidir 

leis an éileamh a bheadh ar chúrsa dírithe ar scileanna gairmiúla Gaeilge nó ar 

scileanna aistriúcháin. Bheadh luach ar oiliúint mar seo aisti féin ach, sa bhreis air sin, 

is fiú a mheabhrú gur éiligh go leor freagróirí Acht Gaeilge agus lorg siad breis 

deiseanna fostaíochta trí Ghaeilge. Bheadh sé tábhachtach a bheith ag faire chun cinn 

go mbeadh daoine in inmhe glacadh le fostaíocht trí Ghaeilge nuair a bheidh/dá 

mbeadh sí ar fáil.  

Léiríonn torthaí an cheistneora go bhfuil dearcthaí dearfacha forleathan i limistéar an 

Líonra le 98% d’fhreagróirí ag rá go síleann siad gur rud dearfach a bheadh ann dá 

mbeadh an Ghaeilge le cloisteáil, in úsáid agus le feiceáil ina gceantar féin. De réir Mhic 

Dhonncha (2000: 17), tá tábhacht ag baint le dearcthaí dearfacha i leith na 

sprioctheanga don phleanáil teanga. Ní féidir amharc ar na dearcthaí seo mar thomhas 

éifeachta áfach agus luann an t-údar: 

Positive language attitudes can be viewed as being similar to ‘hygiene factors’ in 

Herzberg’s (1959) two-factor theory of motivation, i.e. they are necessary for the 

language-reinforcement effort to succeed, but they will not of themselves lead to 

changes in language use or behaviour (ibid.).  

Déanann Aronson (2008: 161) tagairt don cheist seo chomh maith agus luann sé nach 

bhfuil sé indéanta i gcónaí iompar a spreagadh ó dhearcthaí dearfacha mar sin ní mór a 

aithint sa phlean teanga go bhfuil céimeanna breise ag teastáil chun dearcthaí 

dearfacha a iompú ina ngníomh.  

Tá tábhacht ar leith le húsáid na Gaeilge sa teach i measc na bhfreagróirí agus Gaeilge 

amháin úsáideann 15% de na freagróirí sa bhaile. 45% a úsáideann an Ghaeilge le hais 

an Bhéarla sa bhaile agus thuairiscigh 50% go n-úsáideann siad Gaeilge anois is arís. 

Ní léir cén teanga a bhíonn i dtreis sna cásanna seo ach, fós féin, tá sé tábhachtach go 
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mbeifí in ann teacht i dtír air seo. D’éiligh roinnt freagróirí áiseanna/ábhar tacaíochta a 

chuideodh leo tacú le Gaeilge a gcuid páistí. B’fhiú breis taighde a dhéanamh le feiceáil 

an gá pacáiste logánta a chruthú do phobal Bhéal Feirste nó an leor poiblíocht bhreise 

a dhéanamh maidir lena bhfuil ar fáil faoin Clár Tacaíochta Teaghlaigh atá ag Foras na 

Gaeilge.  

Luaigh 96% gur mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile/lena gclann, figiúr a 

léiríonn go bhfuil bunús láidir ann chun normálú a dhéanamh ar an Ghaeilge mar 

theanga tí. Aithnítear go forleathan gurb é seachadadh idirghlúine na sprioctheanga 

mar chéad teanga an gníomh is tábhachtaí in iarrachtaí neartaithe teanga (féach 

Fishman 1991, 2001; Grenoble & Whaley 2006; Mac Donnacha 2000; Nettle & 

Romaine 2000). Luann Fishman: ‘Ultimately, nothing is as crucial for basic RLS 

[reversing language shift] success as intergenerational mother-tongue transmission’ 

(2001: 458). Tacaíonn Grenoble agus Whaley leis an dearcadh seo agus luann siad: 

The intergenerational transmission of a language […] is typically, and 

appropriately, used as a benchmark for whether a language will maintain its 

vitality into the indefinite future. [...] The dynamics of intergenerational 

transmission are perhaps more important to understand than any other relevant 

factor in assessing the need for language revitalization (2006: 6). 

Ní mór don phlean teanga mar sin, béim shuntasach a chur ar an ghné seo den 

phleanáil teanga chun inmharthanacht fhadtéarmach a bhaint amach don Ghaeilge mar 

theanga phobail i gceantar an Líonra.  

Léiríonn torthaí an taighde go bhfuil go leor freagróirí a fuair oideachas trí Ghaeilge 

agus go bhfuil go leor freagróirí ann a bhí/atá rannpháirteach sna grúpaí pobail, teanga 

agus spóirt. Tá toradh obair na scoileanna agus na ngrúpaí seo le brath i measc na 

sonraí. Tá na daoine céanna ag obair i roinnt siopaí agus labhraítear Gaeilge le 

custaiméirí agus tarlaíonn sé go labhraíonn iardhaltaí na nGaelscoileanna Gaeilge lena 

chéile nuair a chastar ar a chéile iad go sóisialta. Cé is moite de na scoileanna agus 

den Chultúrlann, tá sé le tuiscint ó na sonraí nach mbaineann úsáid na Gaeilge le háit 

ar leith ach leis an chomhluadar ina mbíonn an freagróir, bíodh sé sin le clann, cairde 
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nó cainteoirí Gaeilge eile a bhfuil aithne acu ar chéile. Tá a leithéid ráite go follasach ag 

roinnt mhaith freagróirí ach tá sé intuigthe freisin ó na sonraí trí chéile. Dá bhrí sin, tá sé 

tábhachtach, ní hamháin go leanfaí leis an tacaíocht a fhaigheann na grúpaí pobail 

agus na Gaelscoileanna, ach go gcuirfí léi. Léiríodh suim mhór nach mór d’aon ghuth 

san oideachas trí Ghaeilge agus in imeachtaí Gaeilge ach an dúshlán atá ann ná teacht 

i dtír ar an dea-thoil agus an spéis sin chun rannpháirtíocht ghníomhach a chothú.  

Léiríonn na figiúirí go bhfuil eolas forleathan ann maidir le seirbhísí oideachais trí 

Ghaeilge i limistéar an Líonra agus go bhfuil líon suntasach d’fhreagróirí bainteach leis 

an Ghaeloideachas iad féin nó fríd a dteaghlaigh. Meastar go mbeidh éileamh ollmhór 

ann don Ghaeloideachas amach anseo le 98% d’fhreagróirí ag rá go gcuirfidís a gcuid 

páistí féin fríd an chóras Gaeloideachais mar sin ní mór pleanáil a dhéanamh don chás 

seo trí lánúineacha a spreagadh leis an Ghaeloideachas agus a chinntiú go mbeidh na 

seirbhísí ann chun freastal ar na teaghlaigh seo. Is ábhar dóchais é fosta go bhfuil 98% 

ag iarraidh go mbeadh níos mó Gaeilge le cloisteáil, in úsáid agus le feiceáil sna 

scoileanna Béarla, rud a leathnódh an Ghaeilge amach go dtí an pobal níos leithne 

agus a d’fhéadfadh daoine nua a mhealladh isteach i bpobal na Gaeilge. 

Tá tábhacht ar leith ag baint le pobal na Gaeilge a thógáil le chéile go rialta agus ní mór 

don phlean teanga díriú ar dheiseanna sóisialaithe a chruthú do lucht na Gaeilge i 

limistéar an Líonra. Molann an canúineolaí Brian Ó Curnáin, tearmann tíreolaíoch a 

chruthú ar mhaithe le cosaint na mionteanga ach, mura mbíonn an tearmann sin ann, 

gréasán a úsáid: ‘Cheal tearmainn thíreolaíoch, comhar gréasán an chéad rud eile ab 

fhearr agus atá á fheidhmiú faoi láthair ag Gaeil taobh istigh is taobh amuigh den 

Ghaeltacht. Tapaítear gach deis le sóisialú is gníomhú i ngréasáin fhoirmeálta is 

neamhfhoirmeálta Gaeilge’ (Ó Curnáin, 2009: 30). Sa chomhthéacs seo, díreofar sa 

phlean ar dheiseanna a fhorbairt chun Gaeilgeoirí a thógáil le chéile ar bhonn rialta ar 

mhaithe le dlúthphobal a thógáil a fheidhmíonn trí ghréasáin.  

Maidir leis na héilimh a tháinig chun solais sa cheistneoir, bhí an t-éileamh ar 

ghnáthsheirbhísí tráchtála a chuireann seirbhís ar fáil trí Ghaeilge ar an éileamh is mó. 

Is fiú teacht i dtír ar an dlús ard cainteoirí Gaeilge atá le fáil in iarthar Bhéal Feirste agus 

breis taighde a dhéanamh ar an fhéidearthacht a bhainfeadh le seirbhísí tráchtála a 
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chur ar fáil sa cheantar sin. Ábhar suntais a laghad freagróirí a shamhlaigh úsáid na 

Gaeilge le seirbhísí agus forais stáit cé gur thuairiscigh os cionn 60% ar a laghad go 

raibh spéis acu sna seirbhísí seo. 

Aithnítear ón cheistneoir gurb í an scoil is mó a shamhlaítear an scoil leis an Ghaeilge 

(55%). Níl aon amhras ann gur túsphointe é an scoil ó thaobh fhoghlaim na Gaeilge de i 

gcás go leor daoine agus go ndéantar comhcheangal nádúrtha idir an teanga agus an 

institiúid seo mar gheall air sin. Fós féin, ní mór imeallú na mionteanga go dtí an córas 

oideachais a sheachaint toisc nach bhfuil an scoil ina modh éifeachtach i dtaobh 

seachadadh idirghlúine na teanga. Dar le Mac Donnacha, ní bhíonn fás orgánach i líon 

chainteoirí na teanga ina thoradh ar an tumoideachas amháin agus luann sé: 

Unless some of the generation which learns the target language as an additional 

language passes on the language to the next generation through the normal 

process of familial and societal acquistion, each new generation of children starts 

off with levels of language ability and usage similar to those of the previous 

generation, and thus no real advances have been made by the target language 

(2000: 21). 

Aithníonn Nettle agus Romaine an cás seo chomh maith agus luann siad nach bhfuil an 

seachadadh idirghlúine nó úsáid laethúil na Gaeilge ina dtorthaí ar scoileanna na 

hÉireann (2000: 187). Aithnítear anseo, mar sin, nach mór don phlean teanga díriú ar 

an cheist seo agus feasacht a ardú i measc daltaí Gaelscoile faoin tábhacht a 

bhaineann le húsáid laethúil na Gaeilge taobh amuigh den scoil agus len í a 

sheachadadh ar aghaidh chuig an chéad ghlúin eile go horgánach chun bisiúlacht 

fhadtéarmach na teanga a chinntiú.  

Tá tacaíocht láidir le haireachtáil ón gceistneoir do reachtaíocht don Ghaeilge áit a ndeir  

99% de na feagróirí go gcreideann siad go gcuirfeadh reachtaíocht chosanta agus 

fhorbartha le fás agus athbheochan laethúil na teanga. Chomh maith leis sin, léirítear 

go bhfuil líon an-íseal ann (6%) a thuairiscigh go mbíonn an Ghaeilge in úsáid ag an 

Rialtas agus go bhfuil gá le tuilleadh forbartha sa réimse seo.  
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Luann UNESCO ina mheasúnú ar bheogacht teanga gur fachtóir sa chothú teanga iad 

dearcthaí stáit i leith na mionteanga. Luaitear Fachtóir 7, ‘Governmental and 

Institutional Language Attitudes And Policies, Including Official Status and Use’, agus 

déantar grádú ar pholasaithe follasacha agus dearcthaí intuigthe stáit ar leith chun staid 

na mionteanga a mheas (2003: 13). Léiríonn an measúnú seo gurb é tacaíocht 

chothrom don mhionteanga an staid is fabhraí don teanga: ‘Equal support (5): All of a 

country’s languages are valued as assets. All languages are protected by law, and the 

government encourages the maintenance of all languages by implementing explicit 

policies’ (ibid). 

Níl aon amhras ann go gcuirfeadh reachtaíocht don Ghaeilge cosaint shuntasach ar fáil 

don teanga agus do phobal na Gaeilge agus go bhfuil diúltú d’Acht Gaeilge 

cúlchéimnitheach ó thaobh bheogacht teanga de. Meastar mar sin, go bhfuil tábhacht le 

leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí stocaireachta chun acht teanga a bhaint amach 

don Ghaeilge. 

Tá na torthaí a bhaineann leis na haoisghrúpaí 12-18bl agus 18-24bl an-dearfach ó 

thaobh úsáid na Gaeilge de agus 83% le hardchaighdeán tuisceana agus iad líofa nó 

beagnach líofa. Tá dearcthaí dearfacha i leith na Gaeilge le haireachtáil chomh maith 

leis an ghrúpa seo ar fad ag maíomh gur mhaith leo nó b’fhéidir gur mhaith leo feabhas 

a chur ar a gcuid Gaeilge, 90% agus 10% faoi seach. Léiríonn na staitisticí go bhfuil líon 

suntasach a úsáideann an Ghaeilge sa bhaile le 71% ag úsáid na teanga go rialta nó 

anois is arís agus deiseanna ann chun cur leis an líon seo. Is ábhar dóchais é fosta go 

bhfuil spéis ag tromlach na ndaoine óga (95%) sa Ghaeloideachas dá bpáistí amach 

anseo. Ní mór béim shuntasach a chur ar an óige sa phlean teanga agus achan deis a 

thapú chun an grúpa seo a spreagadh leis an Ghaeilge mar is iadsan an grúpa a 

chinnteoidh todhchaí na sprioctheanga i limistéar an Líonra.  

Na Grúpaí fócais/Na hAgallaimh/Freagraí i scríbhinn 
Léiríonn an t-eolas a bailíodh ón ghrúpa fócais gnó/fiontraíochta go bhfuil éiginnteacht 

ag baint le todhchaí na n-eagraíochtaí seo agus go bhféadfadh tuilleadh comhoibrithe 

leis an chomhairle áitiúil agus le heagraíochtaí/grúpaí Gaeilge eile a bheith tairbheach 

don earnáil. Luadh sa ghrúpa fócais seo go mbeadh páirtnéireacht idir-eagaíochtaí 
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tairbheach don earnáil seo chomh maith le fóram agus díreofar air seo sa phlean 

teanga. Bheadh straitéis ar leith don earnáil seo le cur chuige comhtháite buntáisteach 

sa chás seo chomh maith le macnamh ar fhéidearthachtaí a bhaineann le 

hinmharthanacht don fhadtéarma chun bisiúlacht na hearnála a chinntiú.  

I gcás na dteaghlach Gaelach, aithnítear go bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis an 

réimse seo d’iarrachtaí neartaithe teanga an phobail trí chéile agus gurb é an 

seachadadh idirghlúine túsphointe na pleanála teanga. Caithfear normalú a dhéanamh 

ar sheachadadh idirghlúine na sprioctheanga agus na tacaíochtaí cuí a chur in áit chun 

freastal ar an déimeagrafach seo. Tá ardú feasachta ar an ghníomh seo riachtanach 

chomh maith le hoideachas ar an tábhacht a bhaineann leis seo do bhisiúlacht phobal 

na Gaeilge amach anseo. Léirítear ón taighde a rinneadh don phlean teanga seo go 

bhfuil tacaíochtaí ar leith ag teastáil ó na teaghlaigh Ghaelacha chun brú an Bhéarla a 

laghdú agus tuiscint ar riachtanais an chainteora T1 a scaipeadh, go háirithe i measc na 

seirbhísí sláinte. Léiríonn an taighde seo nach mothaítear go bhfuil an saineolas cuí ar 

fáil i dtaca leis an seachadadh idirghlúine agus go bhfuil athruithe de dhíth ó thaobh 

institiúidí stáit de agus ó thaobh feasacht an phobail de. Tá deiseanna sóisialaithe gann 

chomh maith agus tá gá le haghaidh a thabhairt air seo chun an pobal Gaeilge a 

chothú. Ní mór don phlean teanga mar sin, díriú ar fheasacht, shaineolas, dheiseanna 

sóisialaithe agus ar sheirbhísí a fhorbairt chun an chéim seo den phleanáil teanga a 

threisiú go héifeachtach. 

Maidir leis na réimsí pobal agus spórt, aithnítear go bhfuil spleáchas ar mhaoiniú stáit 

soiléir chomh maith le spleáchas ar na daoine céanna chun ualach na hoibre a 

dhéanamh. Tá baol ann go gcruthóidh sé seo tnáitheadh do dhaoine agus caillteanas 

spéise san fhadtéarma. Gan reachtaíocht teanga a bheith ann, ní fhaightear an t-

aitheantas cuí mar eagraíochtaí Gaeilge agus bíonn easpa maoinithe ina fhadhb mhór. 

Tá baol ann go dtiocfaidh lagmhisneach ar ghníomhairí teanga mar gheall ar na 

constaicí atá ann dóibh i gcónaí. Aithnítear go bhfuil gá le comhoibriú níos éifeachtaí 

agus níos struchtúrtha do na heagraíochtaí agus grúpaí Gaeilge sa limistéar chun 

pleanáil chomhtháite a chur i bhfeidhm. Tá inmharthanacht, comhoibriú taobh istigh 
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d’earnáil na Gaeilge agus pleanáil straitéiseach fhadtéarmach lárnach i spriocanna na 

réimsí seo agus díreoidh an plean teanga ar fhorbairt a dhéanamh ar na bearta seo. 

Léiríonn torthaí an ghrúpa fócais ealaíne go bhfuil inmharthanacht fhadtéarmach an 

réimse seo éiginnte leis an chuid is mó den mhaoiniú ag dul i dtreo na teilifíse. Tá 

deacrachtaí ann daoine óga a mhealladh isteach san earnáil seo mar gheall ar an 

easpa sláine a bhaineann leis mar shlí bheatha agus an mhíshocracht atá ann do 

dhuine ag obair sa réimse seo. Aithnítear go bhfuil fachtóirí níos leithne ag an 

maicrealeibhéal ag croílár na ceiste seo agus go bhfuil athrú cultúir lárnach i réiteach na 

faidhbe seo. Bheadh comhoibriú níos éifeachtaí leis an phobal Gaeilge níos leithne 

tairbheach don earnáil seo agus ní mór don phlean teanga deiseanna comhoibrithe a 

aithint sa chás seo chomh maith le spéis a spreagadh i measc na n-óg. 

I gcás na ndéagóirí, aithnítear sa phlean teanga go bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis 

an ghrúpa seo i limistéar an Líonra chun bisiúlacht fhadtéarmach na Gaeilge a chinntiú 

sa cheantar. Léiríonn an grúpa fócais gur cainteoirí T2 iad na déagóirí ar fad a ghlac 

páirt sa taighde seo agus gur fhoghlaim siad a gcuid Gaeilge taobh istigh den chóras 

Gaeloideachais. Tá Gaeilge líofa acu ar fad agus úsáideann siad leibhéal éigin Gaeilge 

lena gcuid siblíní agus le cairde ach Béarla is mó a úsáidtear ar na meáin shóisialta 

agus le comharsana. Chomh maith leis sin, luaigh na rannpháirtithe ar fad nach n-

éisteann siad le stáisiúin raidió Ghaeilge agus bheadh tuilleadh taighde ar an chás seo 

tairbheach amach anseo d’earnáil na meán Gaeilge. 

I measúnú UNESCO ar bheogacht teanga, luaitear le Fachtóir 5: ‘Response to New 

Domains and Media’:  

Schools, new work environments, new media, including broadcast media and the 

Internet, usually serve only to expand the scope and power of the dominant 

language at the expense of endangered languages. Although no existing 

domains of the endangered language may be lost, the use of the dominant 

language in the new domain has mesmerizing power, as with television. If the 

communities do not meet the challenges of modernity with their language, it 

becomes increasingly irrelevant and stigmatized (2011: 11). 
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Sa chás seo is léir go bhfuil gá le daoine óga a mhealladh chun leas a bhaint as na 

meáin shóisialta Ghaeilge atá ann chomh maith le craoltóireacht na Gaeilge agus díriú 

ar an aoisghrúpa seo in aon fhorbairtí nua sna fearainn seo. 

Tá dearcthaí thar a bheith dearfach le haireachtáil ón ghrúpa seo chomh maith le 

cumas láidir sa Ghaeilge. Tá na fachtóirí seo ríthábhachtach d’iarrachtaí neartaithe 

teanga sa limistéar agus is cúis mhór áthais iad na torthaí seo don phlean teanga. 

Ábhar dóchais atá ann ná gur luaigh na rannpháirtithe ar fad gur mhaith leo a gcuid 

páistí féin a thógáil le Gaeilge amach anseo agus gur mhaith leo cónaí i bpobal Gaeilge. 

Tá gá le feasacht a ardú ar an tábhacht a bhaineann leis an chéad ghlúin eile a thógáil 

leis an sprioctheanga agus ar an bhunús theoiriciúil a bhaineann leis an ghníomh seo. 

Tá beogacht na Gaeilge ag brath ar na glúine atá le teacht ag roghnú na sprioctheanga 

mar theanga tí agus ní mór don ghníomh seo a bheith lárnach sa phlean teanga.   

Airíonn na déagóirí go bhfuil i bhfad níos mó deiseanna ar fáil don phobal Béarla agus 

níos mó airgid ag dul i dtreo imeachtaí óige trí Bhéarla. Thuairiscigh an grúpa seo gur 

mhaith leo tuilleadh deiseanna labhartha a bheith acu. Chomh maith leo siúd, aithníonn 

na déagóirí go bhfuil éaspa éagsúlachta ann ó thaobh fostaíochta de agus airítear dóibh 

go bhfuil earnáil na Gaeilge srianta chuig an chóras oideachais. In ainneoin sin, ba 

mhaith leis an ghrúpa seo obair leis an Ghaeilge amach anseo agus is comhartha maith 

é sin ach fadhbach muna bhfuil earnáil na Gaeilge ábalta freastal ar a spéiseanna oibre. 

Ní mór don phlean mar sin, díriú ar ardú feasachta maidir le gairmeacha le Gaeilge, 

deiseanna sóisialaithe agus ar fheasacht maidir leis an tábhacht a bhaineann le 

seachadadh idirghlúine na Gaeilge. 

Taispeánann torthaí an taighde i réimse an oideachais go bhfuil staid reatha an 

Ghaeloideachais i limistéar an Líonra an-sláintiúil le fás ollmhór san earnáil seo agus 

ardéileamh ann do spásanna in oideachas na luathbhlianta, na Gaelscoile agus ag an 

tríú leibhéal. Freastalaítear ar achan leibhéal oideachais trí Ghaeilge, ón naíonra suas 

go dtí an ollscoil i limistéar an Líonra. Léiríonn an taighde áfach, go bhfuil brú ar chúrsaí 

maoinithe. Ag leibhéal na luathbhlianta, tuairiscítear go bhfuil easpa saineolais sa 

réimse seo agus aithnítear sa phlean seo gur míbhuntáiste ollmhór é seo, go háirithe i 
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gcomhthéacs na fianaise a léiríonn go bhfuil tionchar ollmhór ag aois an duine ar 

shealbhú an dara teanga. De réir Montrul:  

Under a version of the critical period that considers the type of knowledge and 

the cortical representations subserving early L1 and late L2 acquisition are very 

different, exposure to a language early in childhood should have long-lasting 

traces in the neural circuits subserving language processing, representation, and 

use (Long 2000;DeKeyser 2000; M. Paradis 2004; Ullman 2001; Pallier et al. 

2003; Hyltenstam & Abrahamsson 2003) (Montrul, 2008: 263-4). 

 

Léaráid: (Montrul, 2008: 264) 

Taispeántar sa chás seo mar sin, go bhfuil na luathbhlianta ríthábhachtach i sealbhú na 

Gaeilge mar chéad theanga nó mar dhara teanga agus is chun leas bhisiúlacht na 

sprioctheanga é an Ghaeilge a thabhairt don pháiste chomh luath agus is féidir sa tsaol. 

I gcás na n-aoisghrúpaí níos sine, léiríonn an taighde go bhfuil gá le tuilleadh forbairtí a 

dhéanamh ar chúrsaí don aoisghrúpa 16-19 bliana agus go bhfuil éileamh ann ó 
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Ghaeilgeoirí do níos mó spásanna ag leibhéal na hollscoile. Aithnítear fadhbanna 

chomh maith leis an churaclam nua scoile 2006/7 a aistríodh ó Bhéarla go Gaeilge gan 

smaoineamh ar an Ghaeilge mar sprioctheanga. Aithnítear fosta go bhfuil gá le tuilleadh 

taighde sa réimse seo ach go bhfuil maoiniú de dhíth chun taighde a chur i gcrích. 

Is comhartha maith é go dtuigeann an pobal sa cheantar seo go bhfuil ardchaighdeán 

oideachais i gceist leis an Ghaelscolaíocht agus go bhfuil gné idirghlúineach ag baint 

leis an earnáil, le hiardhaltaí Gaelscoile anois ag cur a gcuid páistí féin fríd an chóras. 

Léiríonn an taighde, áfach, go bhfuil easpa áiseanna ann do mhúinteoirí sa chóras 

Gaeloideachais agus go n-airítear easpa measa ó na húdaráis. Tá gá le tuilleadh 

comhoibrithe sa réimse seo chomh maith agus pleanáil fhadtéarmach chun an 

Gaeloideachas a fhorbairt mar an príomhsholáthar oideachais sa cheantar. Ní mór 

buntáistí an dátheangachais a chur chun cinn sa chomhthéacs seo agus comhoibriú 

struchtúrtha a chur i bhfeidhm chun an pobal Gaelach a moltar a dhlúthú le chéile. 

Léiríonn an taighde ón ghrúpa fócais ar an óige go bhfuil staid reatha na hearnála seo 

leochaileach gan bunmhaoiniú a bheith ar fáil. Aithnítear sa phlean teanga gur 

déimeagrafach thar a bheith tábhachtach í an óige chun inmharthanacht an phobail 

Ghaeilge sa cheantar a chinntiú agus go gcuireann imeachtaí trí Ghaeilge do dhaoine 

óga le dlúthú an phobail Ghaeilge taobh amuigh de gheataí na scoile. Tá deiseanna 

sóisialaithe ríthábhachtach chun pobal beoga Gaeilge a thógáil agus caithfear na 

deiseanna sin a fhorbairt agus a chur ar fáil leis na hacmhainní cuí. Léirítear sa chás 

seo go bhfuil easnaimh mhóra ann sa réimse seo. 

Mar gheall ar staid fhorbartha na hearnála óige Gaeilge, beidh tuilleadh deacrachtaí ann 

amach anseo mar gheall ar chritéir a bheas á leagan síos chun maoiniú a fháil. 

Cruthaíonn an cás seo éiginnteacht don réimse agus is ábhar imní é d’fhorbairt an 

Ghaelphobail óig agus todhchaí na hearnála. Aithnítear chomh maith an ganntanas 

oibrithe óige a bhfuil an Ghaeilge acu agus an gá le daoine óga atá ag teacht aníos a 

mhealladh i dtreo na hearnála seo agus a thraenáil leis na scileanna cuí. Tá 

féidearthachtaí ann ó thaobh cúrsaí agus modúil thraenála a fhorbairt a chuirfidh leis an 

earnáil seo. Tuairiscíodh le linn an ghrúpa fócais seo go mbeadh comhoibriú leis na 
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Gaelscoileanna agus le heagraíochtaí Gaeilge eile tairbheach don earnáil agus 

amharcfar ar straitéis chomhtháite le linn saolré an phlean seo.  

Le linn an ghrúpa fócais abhcóideachta, pléadh ceist na Gaeilge agus an reachtaíocht 

teanga. Tá reachtaíocht don Ghaeilge aitheanta mar cheist ríthábhachtach d’fhorbairt 

na Gaeilge agus d’fhorbairt phobal na Gaeilge sa cheantar. Ar an drochuair, níl réiteach 

ar an scéal ag an phointe seo agus tá gá le hamharc ar bhealaí éagsúla chun 

stocaireacht éifeachtach a chur i bhfeidhm. Aithnítear sa chás seo go bhfuil tábhacht ar 

leith ag baint le comhghuaillithe a aithint agus le taighde a dhéanamh a thabharfaidh 

seasamh láidir do mhórcheisteanna mhionteanga sa díospóireacht níos leithne. Chomh 

maith leis sin, tugtar aird ar mholtaí UNESCO maidir le cosaintí do theangacha (pléite 

thuas) agus aithnítear anseo gur ceist ríthábhachtach agus fhorásach í do chothú na 

Gaeilge. Díreofar sa phlean seo mar sin, ar na scileanna ábharthacha a thabhairt do 

ghníomhairí teanga chun dul i ngleic le naimhdeas don Ghaeilge agus ar an taighde 

riachtanach atá de dhíth chun seasamh níos láidre a thabhairt di.  

Meastar i gcás na meán cumarsáide Gaeilge go bhfuil beocht faoin earnáil seo i mBéal 

Feirste agus go leor deiseanna oibre ar fáil inti. Airítear go bhfuil ganntanas 

infheistíochta san earnáil áfach agus go mbíonn neamhchinnteacht ann i gcónaí ó 

thaobh maoinithe de. Tá meath tagtha ar an iriseoireacht chlóite ach is cás é seo atá 

feicthe ar fud an domhain le teacht chun cinn na meán digiteach. 

Aithnítear san earnáil seo go bhfuil bearna ann ó thaobh comhoibrithe idir na grúpaí 

éagsúla agus meastar go bhfuil staisún teilifíse agus stáisiún raidió pobail de dhíth 

chomh maith. Mothaítear go bhfuil easpa maoinithe agus acmhainní ar fáil agus nach 

bhfuil oiliúint bhreise á cur ar fáil do Ghaeilgeoirí ag comhlachtaí. Luaitear na fadhbanna 

céanna atá luaite le réimsí eile maidir le deacrachtaí dul i mbun pleanála straitéisí 

fadtéarmaí mar gheall ar mhaoiniú a bheith gann agus croímhaoiniú a bheith 

neamhbheitheach. Moltar daoine óga a mhealladh isteach sna earnáil agus deiseanna 

a bheith ann dóibh. Aithnítear sa phlean seo na buntáistí a bhaineann le comhoibriú 

agus an tairbhe a bheadh ann dá mbeadh comhoibriú níos láidre i gceist leis an réimse 

seo chun acmhainní breise a aithint, deiseanna nua a chruthú agus malairt saineolais 

agus scileanna a bheith níos éifeachtaí. 



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

125	
	

An Comhairliúchán poiblí 
Maidir leis an chomhairliúchán poiblí, tháinig go leor moltaí ar ais a chuimsíonn moltaí a 

bhaineann le Gaelú logainmneacha an cheantair, eolas breise a fháil faoi ranganna ar 

líne agus tacaíocht a thabhairt don aos óg Gaeilge a fhoghlaim agus a úsáid fríd naisc a 

chruthú leis na scoileanna. Moltar bearta a bhaineann leis an chultúr Gaelach níos 

leithne a chur chun cinn agus tacaíocht a chur ar fáil do Ghaelscoileanna. Amharcfar sa 

phlean ar thacaíochtaí breise a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil spéis acu i nGaeilge a 

fhoghlaim agus ar bhealaí éagsúla chun an ceantar a Ghaelú. 
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8. Bearta an Phlean Teanga 
Ní mór a aithint gur túsphointe é an plean seo chun máis chriticiúil de chainteoirí líofa 

Gaeilge a fhorbairt agus a bhuanú sa sprioc-cheantar in Iarthar Bhéal Feirste. Ag 

amharc anois ar an taighde thuasluaite, na torthaí a bhaineann leis, na moltaí 

cuimsítheacha agus leithne atá déanta ina leith, mar aon leis an tátal agus na conclúidí 

atá curtha leo, ní mór anois plean gnímh / plean oibre a fhorbairt atá réadúil, ach 

uaillmhianach, agus atá ag teacht leis na lancaisí soiléire maoinithe atá curtha ar an 

phlean seo. Dá mbeadh tuilleadh airgid agus maoinithe ar fáil, d’fheadfaí moltaí seo an 

phobail a chur i bhfeidhm ar bhonn níos iomláine agus níos éifeachtaí.  

Mar atá faoi láthair, agus an maoiniú iomlán teoranta ag Foras na Gaeilge, mar aon leis 

na constaicí breise maoinithe ón Roinn ó thuaidh, ní mór dúinn beartais a chur le chéile 

thíos a dhéanann tosaíocht de na mór-chonchlúidí a tháinig chun cinn agus clár gnímh 

a chur le chéile ina leith. Is fiú a lua fosta, gur plean oibre é seo atá beo agus a bheas 

ag athrú de réir na gcuinsí maoinithe, na gcuinsí sochtheangeolaíochta agus riachtanais 

an phobail faoina maireann muid.  

Ní féidir, leis na hacmhainní teorannta atá á gcur ar fáil do LGIBF, gach rud a moladh a 

chur sna beartais thíos, ach is é an sprioc atá ann go n-oibreofaí i dtreo chlár 

cuimsítheach agus ar son na físe is uaillmhianaí chun riachtanais an phobail a bhaint 

amach.  

Tógann an plean teanga ar an obair stairiúil, cheannródaíoch atá curtha i gcrích ag 

díograiseoirí Ghaelphobal Feirste, atá 50 bliain ag fás sa cheantar seo. Ní ceann-scríbe 

é an plean seo, ach céim eile sa turas forbartha pobail, a mhúnlaíonn an cultúr 

comhoibrithe agus comhpháirtíochta atá sain-aitheanta leis an cheantar seo. 

Spreagfaidh an plean seo tuilleadh taighde sna réimsí cuí aitheanta agus déanfar gach 

iarracht tógáil air agus tuilleadh maoinithe agus acmhainní a mhealladh chun go 

gcomhlíonfar mianta an phobail.  

De réir a chéile a thógfar an caisleán. 

Tá na Bearta ar fáil ar an leathanach Excel mar Aguisín leis an Phlean seo  



PLEAN	TEANGA	–	LÍONRA	GAEILGE	IARTHAR	BHÉAL	FEIRSTE	 2020	
	

127	
	

9. Costais agus Maoiniú 

9.1 Costais 

Buiséad Molta - Líonra Gaeilge Bhéal Feirste Thiar 

 Buiséad in 
aghaidh na 
bliana 

Buiséad do 
thréimhse iomlán an 
phlean teanga 

Foinsí Maoinithe 

COSTAIS FHOSTAÍOCHTA  
Tuarastal comhlán 
an CPT15 
(CPT: 
Comhordaitheoir 
Pleanála Teanga) 

35,000 210,000  

    
COSTAIS OIFIGE  

Cíos, leictreachas, 
teileafón, idirlíon, 
páipéarachas, 
earraí 
ríomhaireachta 

10,000 60,000  

CPT fo-iomlán 45,000 270,000 Foras na Gaeilge 
    

COSTAIS AN PHLEAN OIBRE  
Teaghlaigh 
Ghaelacha agus 
Seirbhísí 
Teaghlaigh 

9,550 57,300  

Pobal 8,310 49,860  
Oideachas 7,940 47,640  
Óige 10,970 65,820  
Gnó 1,070 6,420  
Cultúr agus 
Oidhreacht 

4,040 24,240  

Na Meáin 
Chumarsáide 

2,000 12,000  

Abhcóideacht 1,630 9,780  
Clár oibre Fo-
iomlán 

45,510 273,060 Foras na Gaeilge 

    
IOMLÁN  90,510 543,060 Foras na Gaeilge 
 

																																																													
15	Tá	dréacht-chur	síos	poist	do	ról	CPT	ar	fáil	in	Aguisín	1.		
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9.2 Cur i bhfeidhm 

Aithnítear gur plean teanga é seo don sprioc-cheantar agus ní d’aon eagraíocht ar leith. 

Gné lárnach den phlean teanga ná an chomhpháirtíocht. Tuigtear go bhfuil daoine 

deonacha agus daoine fostaithe ag eagrais dhifriúla sa cheantar a bheas ag tabhairt 

tacaíochta d’fheidhmiú agus do chur i gcrích an phlean teanga. Tá Oifigigh Fhorbartha 

fostaithe ag 2 eagraíocht áitiúla, Glór na Móna, agus Ionad Uíbh Eachach faoin Scéim 

Phobail Gaeilge. Tá na daoine sin ann chun clár oibre logónta a n-eagraíochtaí a 

bhainistiú agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal áitiúil. 

Leis an ghearradh siar ar mhaoiniú reatha SPG le blianta beaga anuas, ní mór an t-

ualach mór oibre a aithint agus dúshlán an-mhór roimh na heagraíochtaí seo cheana 

chun a gcláir oibre féin a chur i gcrích. Tá daoine eile fostaithe go lánaimseartha agus 

go páirtaimseartha, go deonach agus ar phá, ag páirtithe leasmhara eile sa cheantar, 

msh: An Chultúrlann, an Cumann Lúthchleas Gael, Conradh na Gaeilge, na 

Gaelscoileanna, na cumainn óige, Fóram na nÓg srl. a bheas lárnach do chur i 

bhfeidhm rathúil an phlean teanga. Ní féidir leis na daoine seo cúram an phlean teanga 

a ghlacadh orthu féin go haonarach ach daingneofar clár oibre agus sainchúraimí gach 

grúpa agus sciarsheallbhóra fríd an phlean seo agus an meitheal comhpháirtíochta lena 

mbaineann.  

Tá sé fíorthábhachtach go dtuigfear ón chéad lá nach féidir an plean teanga seo 

feidhmiú gan na hacmhainní cuí a bheith in áit agus ar fáil. Tá géarghá le Bainisteoir 

Pleanála Teanga lánaimseartha a bheith in áit chun an plean, an comhoibriú, an 

chomhpháirtíocht agus an cur i gcrích a bhainistiú ar an talamh, mar atá aitheanta agus 

curtha i bhfeidhm sna Limistéir Pleanála Teanga (LPT) ar fud na nGaeltachtaí. Tá 

feidhmiú rathúil an phlean teanga seo bunaithe ar na páirtithe leasmhara cuí atá 

ainmnithe ann ag comhoibriú lena chéile agus a gcuid taithí agus réimsí saineolais a 

fhorbairt le cuidiú leis an Bhainisteoir Pleanála Teanga chun an plean a chur i gcrích. 

Má bhíonn gearradh siar ar na hacmhainní atá in áit cheana, tá sé cinnte ón staidéar 

atá déanta ag LGIBF go gcuirfear feidhmiú an phlean teanga i mbaol go hiomlán. 
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Foinsí Tacaíochta 
Mar atá curtha in iúl go soiléir thíos fríd an phlean seo, tá feidhmiú éifeachtach na 

mbeartas agus na moltaí ar fad ag bráth ar an mhaoiniú agus ar na hacmhainní cuí. Is 

iad Foras na Gaeilge aitheanta mar chroí-mhaoinitheoir agus tá an plean seo 

faomhaithe chun go mbeadh sé ag teacht le bun-aidhmeanna straitéiseacha Fhoras na 

Gaeilge de réir na pleanála teanga.  

Aithnítear fosta go bhfuil deiseanna ann chun tuilleadh maoinithe a mhealladh isteach 

chuig an obair chomhpháirtíochta chun spriocanna an phlean a chur i gcrích. Déanfar 

gach iarracht na foinsí breise tacaíochta sin a aimsiú agus a spíonadh de réir a chéile.  

Chuige sin, ón chéad lá tá an obair chomhpháirtíochta spléach ar dhíograis agus ar 

thiomantas na mball-ghrúpaí cuí agus an phobail trí chéile. Beifear ag súil le tógáil ar an 

chur chuige comhpháirtíochta seo mar lár-fhoinse tacaíochta de réir a chéile fosta, chun 

tarraingt ar saineolas agus ar táithí luachmhar lárnach na sciarsheallbhóirí úda.  

Sa bhreis air sin, is foinse luachmhar agus leanúnach tacaíochta le lua é Coiste 

Náisiúnta na Líonraí Gaeilge atá ag comhoibriú ar bhonn struchtúrtha agus 

straitéiseach, i gcomhar le Foras na Gaeilge, ó bhí 2015 ann.  
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10. Feasacht agus Poiblíocht 
 
10.1. Poiblíocht 

Is é an chéad rud atá le déanamh struchtúr agus meicníocht a bhunú trí rannóg ar leith 

a chur ar bun le freastal ar bhonn leanúnach ar phoiblíocht agus le forbairt a dhéanamh 

ar chúrsaí feasachta. 

Aithnítear go bhfuil infreastruchtúr iontach láidir cumarsáide ag LGIBF agus i measc na 

sciarsheallbhóirí sa cheantar. Sonraítear fosta gur féidir tarraingt ar fhoinsí ard-chumais 

cumarsáide agus margaíochta i measc na mball-ghrúpaí reatha. Beifear ag súil le 

bheith ag comhoibriú leis na grúpaí sin, atá aitheanta i measc na ngrúpaí is cumasaí i 

dtaobh chúrsaí cumarsáide ar an oileán seo, le linn chur i bhfeidhm an phlean teanga.  

Bainfear úsáid as cineálacha éagsúla poiblíochta ar mhaithe le haird an phobail a 

tharraingt agus feasacht ar an Phlean Teanga a ardú ina measc. Áireofar orthu seo, 

mar shampla: 

• Cur síos simplí gairid ar an Phlean féin a chur ar fáil i bhfoirm bileoige, i nGaeilge 

agus i mBéarla, a bheas sothuigthe ag gach duine agus an t-eolas céanna i 

bhfoirm labhartha ar mheáin éagsúla; 

• Fógraíocht a dhéanamh i láithreacha aitheanta ar fud an Líonra; 

• Poiblíocht a dhéanamh ar an iliomad meán ar na buaicphointí a bhainfeas le dul 

chun cinn an Phlean Teanga agus an bhaint atá idir na torthaí eatramhacha sin 

agus mórchuspóirí an Phlean; 

• Físeáin eolais agus fheasachta a sholáthair ar na meáin shóisialta a mhíníonn 

aidhmeanna agus moltaí an phlean, agus a dhéanann an plé ginéaralta maidir 

leis an phleanáil teanga iontach inrochtana agus cáirdiúil, ar bhealach a 

chothaíonn tuiscint agus rannpháirtíocht.  

• Institiúidí, idir bheag is mhór, a mhealladh isteach sa dáiliú poiblíochta seo, mar 

shampla scoileanna, leabharlanna, ionaid Chultúrtha, cumainn spóirt, 

Ollscoileana agus Institiúidí Tríu Leibhéil, foilsitheoirí, siopaí agus láithreacha 

díolacháin, forais eile, ionaid pobail, lucht polaitíochta, lucht turasóireachta 

teanga agus cultúir, lucht eagraithe féilte agus araile; 
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• An óige a shlógadh le tabhairt faoi phoiblíocht ar a mbealach féin trí na meáin 

shóisialta agus bealaí nua-aimseartha eile; 

• Poiblíocht chuí a dhéanamh ar bhearta éagsúla an Phlean Teanga agus ar 

thionscadail eile a mbeidh LGIBF taobh thiar díobh. 

Tá tábhacht faoi leith le poiblíocht dhátheangach a dhéanamh fosta mar go bhfuil sciar 

mhór den phobal nach bhfuil mórán cur amach acu ar an Ghaeilge. 

Ba cheart go ndaingneodh an méid sin tuiscint agus rannpháirtíocht an phobail i 

gcoitinne don Phlean Teanga agus dá thoradh sin go gcuirfí bonn ceart faoi bhuanú na 

teanga agus go n-aimseofaí agus go leigheasfaí laigí ar bith a thagann chun cinn as an 

obair a bhaineann le cur i bhfeidhm Plean Teanga. 

10.2 Feasacht Teanga 

Seo an dara cuid den obair phoiblíochta atá le déanamh sa phobal ar bhonn leanúnach 

rialta. Tá cuid mhaith bearnaí aimsithe ag an taighde a rinneadh i measc aicmí éagsúla 

den phobal agus moltaí déanta dá réir ag rannpháirtithe a chuideodh leo a bheith níos 

eolaí ar go leor gnéithe a bhaineann le pleanáil teanga go ginéaralta.  

Tá ráth an Phlean Teanga spléach ar rannpháirtíocht ghníomhach agus ionchur 

leanúnach an phobail trí chéile. Chuige sin, ní mór dúinn béim faoi leith a chur ar 

chúrsaí feasachta teanga chun cur i bhfeidhm éifeachtach an phlean a chinntiú.  

Luaitear anseo thíos cuid den eolas feasachta, agus modhanna ardaithe feasachta 

teanga, a mheastar a chuideoidh leis an ghné seo den obair: 

• Leabhráin eolais réimse-bhunaithe maidir le stád reatha na teanga de réir gach 

réimse a ullmhú agus a chur ar fáil; 

• Físeáin ghaolmhara bunaithe ar na leabhráin eolais thuasluaite a scaipeadh; 

• Bunstaitisticí teanga sa cheantar a phoibliú agus a chur chun cinn; 

• Comhdhálacha agus seimineáir eolais agus fheasachta ar an phlean teanga, ar 

an phleanáil teanga agus ar an fhorbairt pobail a reáchtáil; 
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•  An t-idircheangal idir teanga, tíreolaíocht, seanchas agus scéalta, spórt, ceol 

agus stair áitiúil, i measc rudaí eile, a thaispeáint; 

• Tionscadail oidhreachta agus staire béil a chuimsíonn agus a insíonn scéal áitiúil 

na hathbheochana Gaeilge; 

• Eolas taighde atá cheana féin ar fáil a chur i lámha lánúineacha óga atá ag 

smaoineamh ar a gclann a thógáil le Gaeilge faoina bhfuil i gceist le tógáil 

clainne i suíomh atá ag éirí níos dátheangaí gach uile lá, mar shampla: 

o Rogha agus cleachtas teanga na dtuismitheoirí agus an tionchar a bhíonn 

acu sin ar chleachtas teanga an teaghlaigh; 

o Straitéisí seachadta teanga i dteaghlaigh atá measctha ó thaobh teanga 

de, .i. nach bhfuil Gaeilge ag an bheirt tuismitheoirí; 

o Tionchar an chódmheasctha agus an chódmhalartaithe ar shealbhú 

teanga i measc páistí agus daoine óga 

o An dóigh a sealbhaíonn páistí teanga – na céimeanna a leanann siad 

agus na cúiseanna atá leis an ord foghlama; 

o Foghlaim dhá theanga i measc páistí a bhfuil deacrachtaí foghlama agus 

eile acu 
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11. Feidhmiú agus Monatóireacht 
11.1. Struchtúr Oibre agus Ról na Ceanneagraíochta 

11.1.1. Struchtúr Oibre 

Mar a shonraítear thuasluaite (Mír 3, lgh 17-18) bunófar Coiste Stiúrtha LGIBF a 

mbeidh sé de dhualgas air comhordú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Phlean 

Teanga agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh air. 

11.1.2 Ról na Ceanneagraíochta 

Is é rúnaíocht agus riar ar an LGIBF an príomhról a bheidh ag an Cheanneagraíocht 

(Cultúrlann McAdam Ó Fiaich) i gcur i bhfeidhm an Phlean Teanga. 

I measc na gcúraimí eile a bheidh ar an Cheanneagraíocht ó thaobh na pleanála teanga 

de, tá: 

• Spás oifige a chur ar fáil don LGIBF; 

• Tacaíocht ghníomhach a thabhairt don Phlean Teanga agus don LGIBF; 

• Poiblíocht a dhéanamh ar an Phlean Teanga agus ar obair an LGIBF (m.sh. 

comharthaíocht, tagairt a dhéanamh don obair ar shuíomh gréasáin na 

Ceanneagraíochta i nuachtlitreacha, srl.); 

• Cuidiú leis an LGIBF monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar 

éifeacht bhearta an Phlean Teanga de réir mar is cuí; 

• Feidhmiú mar ambasadóir don Phlean Teanga agus dea-shampla a léiriú 

d’eagraíochtaí agus do chomhlachtaí áitiúla eile trí thacaíocht a léiriú do bhearta 

an Phlean Teanga, 

• Comhlachtaí, eagraíochtaí agus daoine aonair a úsáideann spás nó seirbhís de 

chuid na Ceanneagraíochta a spreagadh le bheith gníomhach i gcur i bhfeidhm 

an Phlean Teanga, 

• Tacaíocht a thabhairt d’fheachtais stocaireachta a mbeifear ag tabhairt fúthu mar 

chuid de chur i bhfeidhm an Phlean Teanga. 
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11.2 Bearta agus Spriocanna 

Tá bearta éagsúla ar leith bunaithe ar an taighde atá déanta leagtha amach i mír 8 den 

Phlean Teanga de réir na dTreoirlínte Pleanála Teanga. Sonraítear spriocanna agus 

costais le gach beart agus tá coimriú déanta ar na costais a bhainfeas le cur i bhfeidhm 

an Phlean ar fáil i mír 9. 

11.3 Athbhreithniú an Phlean 

Cé gur sé bliana atá leagtha amach do chur i bhfeidhm an Phlean Teanga, aithnítear go 

mbeidh gá le taighde leanúnach a dhéanamh i gcaitheamh na tréimhse sin le 

monatóireacht a dhéanamh ar an Phlean agus é a leasú dá réir. Fágfaidh an méid sin 

scóip ag na bearta go léir freastal ar uileghabhálacht an Phlean féin. 

Déanfar athbhreithniú eatramhach i ndiaidh na chéad bhliana d’fheidhmiú an Phlean 

Teanga agus athbhreithniú níos iomláine i dtreo dheireadh na tríú bliana, agus muid 

leath an bhealaigh fríd an phlean. Déanfar monatóireacht leanúnach ar chur i bhfeidhm 

an Phlean idir an dá linn. 

Beidh an cur chuige seo bunaithe ar an mhodh thimthriallach chiorclach (5 chéim 

chiorclach) atá luaite go sonrach ag Ní Dhúda: 2014:49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidhm> Gníomhaíocht> Sprioc> Monatóireacht > Toradh 
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Is é príomhchuspóir an athbhreithnithe a fháil amach an bhfuil na spriocanna a leagadh síos á 

mbaint amach ar bhonn céimnithe. Déanfar seo mar chomhfhiontar le saineolas agus comhairle  

ó Fhoras na Gaeilge de réir mar is cuí. Léireofar sna hathbhreithnithe cé acu a raibh na 

hacmhainní a bhí de dhíth ar fáil nó nach raibh agus an tionchar a d’imir an méid sin ar oibriú an 

Phlean. Leagfar amach ansin bealaí agus modhanna nua le déileáil leis na laigí a thiocfas chun 

cinn agus chun solais. Déanfar gach iarracht na táscairí feidhmíochta a shoiléiriú agus a leagan 

amach ar bhealach soiléir sothuigthe. 
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