
Plean Teanga Líonra Gaeilge – Sráidbhaile Chluain Dolcáin – Cáipéis Oibre - Lch1 

1 
 

 

 

PHLEAN TEANGA  

 Líonraí Gaeilge 

Sráidbhaile Chluain 

Dolcáin 
 
 



Plean Teanga Líonra Gaeilge – Sráidbhaile Chluain Dolcáin – Cáipéis Oibre - Lch2 

2 
 

Clár na nÁbhar 

Ábhar Lch 
  

1. Ráiteas ón Choiste Stiúrtha 4 

  

2. Cúlra an Phróisis Pleanála Teanga 5 

Réamhra  

Acht na Gaeltachta, 2012  

  

3. Sonraí na Ceanneagraíochta 7 

  

4. Léargas ar an Líonra Gaeilge 12 

Topagrafaíocht agus Bonneagar  

Daonra  

Tacaíochtaí  

Stáid na Seirbhísí Reatha  

  

5. Fís agus MórAidhmeanna 28 

Sprioc i dtaobh na Gaeilge sa cheantar  

Ár n-aidhmeanna teanga  

  

6. Léargas ar Ullmhú an Phlean 35 

Feasacht a ardú  

An Taighde  

Tátal  

  

7. Torthaí an Taighde 40 

Réamhrá  

An Ceistneoir Comónta  

Torthaí Bunúsacha  

Torthaí Tánaisteacha  

Tátal  

  

8. Bearta an Phlean Teanga 42 

Réamhrá  

Feidhmiú an Phlean Teanga  

Bearta Dírithe ar na MórAidhmeanna  

Bearta Tacaíochta  

Bearta Fadtéarmacha  

Saolré na mBeart  

  



Plean Teanga Líonra Gaeilge – Sráidbhaile Chluain Dolcáin – Cáipéis Oibre - Lch3 

3 
 

Ábhar Lch 

  

9. Costais agus Maoiniú  57 

Costais  

Cur i bhfeidhm  

Foinsí Tacaíochta  

  

10. Feasacht agus Poiblíocht 63 

Poiblíocht  

Feasacht Teanga  

  

11. Feidhmiú agus Monatóireacht 65 

Struchtúr Oibre agus Ról na Ceanneagraíochta  

Bearta agus Spriocanna  

Athbhreithniú an Phlean  

  

12. Foinsí 67 

  

13. Aguisín 68 

Auigisín 1 - Conradh Oifigeach Pleanála Teanga -  OPT  

Auigisín 2 – Foirm don toilliú feasach do na grúpaí fócais  

Auigisín 3 – Grúpa fócais 1  

Auigisín 5A – Suirbhé – Leagan Gaeilge  

Auigisín 5B – Suirbhé - Leagan Béarla  

Auigisín 6 - Anailís ar an Suirbhé  

Auigisín 7A – Taighde Saoineolaí Pleanála Teanga (Dr. Dónal Ó Baoill) 
ar riachtanais an OPT 

 

Auigisín 7B – Ciorclán 16/2018 (Auigisín 2A – HEO(PPC) / AOF)  

 



Plean Teanga Líonra Gaeilge – Sráidbhaile Chluain Dolcáin – Cáipéis Oibre - Lch4 

4 
 

Ráiteas ón Choiste Stiúrtha 
 

Ráiteas misin an Choiste:   

Is é ráiteas misin Muintir Chrónáin/ Coiste Líonra Gaeilge Sráidbhaile Chluain Dolcáin ná 

‘Gaeilge Lenár Linn’ agus ‘Gaeilge le Chéile’. 

Tá sé mar aidhm againn na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach: 

• Úsáid agus tuiscint na Gaeilge a chothú agus a leathnú agus a mhéadú sa cheantar. 

• Spéis sa Ghaeilge a spreagadh agus í a chaomhnú mar chuid thábhachtach agus mar 

chuid lárnach den oidhreacht náisiúnta. 

• Áiseanna oideachais a bhunú agus a sholáthar d’fhonn na haidhmeanna seo a bhaint 

amach. 

• Seirbhísí agus imeachtaí sóisialta a reáchtáil a chabhraíonn le labhairt na Gaeilge a 

leathnú sa phobal. 

• An Ghaeilge agus úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i measc an phobail áitiúil. 

• Ceol, ealaíon agus rince na tíre agus gach gné de chultúr na hÉireann a chothú. 

• Freastal ar riachtanais shóisialta, oideachasúla agus siamsúla an phobail chun tacú lenár 

n-aidhmeanna. 

• Áras Chrónáin a úsáid agus a fhorbairt mar lárionad chun ár n-aidhmeanna a bhaint 

amach agus a choinneáil os comhair an phobail. 

• Tacú leis an gcóras oideachais lán-Gaeilge sa cheantar (Naíonra, dhá Bhunscoil 

lánGhaeilge agus Coláiste dara leibhéal lánGhaeilge). 

• Tacú leis na scoileanna eile sa cheantar chun an Ghaeilge agus an cultúr a chur chun cinn 

i measc an aosa óig. 
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Cúlra an Phróisis Pleanála Teanga 
 

Réamhra 

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

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

foilsíodh roimhe agus ina dhiaidh sin go bhfuil an Ghaeilge go mór i mbaol agus nach mairfidh sí 

i bhfad eile mar ghnáth-theanga chumarsáide sna pobail Ghaeltachta. In 2010 d’fhoilsigh an 

Rialtas cáipéis nua – an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 (ar a dtabharfar Straitéis 

uaidh seo amach). Is ar an gcóras oideachais den chuid is mó a chuirtear an dualgas 

príomhsprioc na Straitéise – ‘úsáid agus eolas ar an nGaeilge a mhéadú’ – a bhaint amach 

(Rialtas na hÉireann, 2010: 11-9). Dhá bhliain ina dhaidh sin, achtaíodh Acht na Gaeltachta, 

2012 chun gnéithe den Straitéis a chur i bhfeidhm, cumhachtaí Aire Stáit na Gaeltachta a 

shainiú, agus sainmhíniú nua a thabhairt ar an nGaeltacht i measc forálacha eile (Ó Giollagáin, 

2014: 107). 

 

Acht na Gaeltachta, 2012 

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

Gaeilge. Sainítear san Acht: 

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

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

 

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

(a) a thacaíonn le húsáid na Gaeilge, agus 

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

(c) a chur i ngníomh. 

 

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

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

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

plean sin a chur faoi bhráid an Aire. 

 

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

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

eagraíocht lena mbaineann an plean i ngníomh. 
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(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 fhoalt (7). 

 

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

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

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

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

 

 

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

san áireamh iontu—  

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

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

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

Gaeilge, 

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

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

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

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

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

Tá an phlean seo curtha i láthair >>Cuirtear an pleans seo i láthair ar son Sráidbhaile Chluain 

Dolcáin faoi scáth Mhuintir Chrónáin mar eagraíocht a bunaíodh siar i 1972 agus atá ag 

feidhmiú mar chuid de phobal bríomhar Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht atá cruthaithe againn 

féin i gCluain Dolcáin agus sa cheantar máguaird thar na blianta. 

Tá grúpa ar leith faoi scáth Mhuintir Chrónáin bunaithe ó 2016 chun an phlean a ullmhú agus a 

cur i gcrích. 

Struchtúr Plean Teanga Líonra Gaeilge Chluain Dolcáin: 

Muintir Chrónáin - Ceanneagraíocht 

 

Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga 

 

Coiste Gnímh Pleanála Teanga 

 

Dáil Chrónáin 

 

Pobail Chluain Dolcáín 

 

Muintir Chrónáin: 

 

Feidhmíonn Muintir Chrónáin faoin mBord Stiúrthóirí. Bíonn cruinniú ag an mbord sin uair sa 

mhí. Socraítear sceideal na gcruinnithe ag tús na bliana agus meabhraítear faoi na cruinnithe trí 

ríomhphoist nó trí théacs roimh ré do bhaill an Bhoird. Coimeádtar miontuairiscí na gcruinnithe 

i gcomhad san oifig i gcónaí. Chomh maith leis an mBord Stiúrthóirí, tá Lárchoiste a 

fheidhmíonn faoin mBord agus atá freagrach don Bhord. Comhdhéanamh an Lárchoiste - 

ionadaithe ó na fochoistí agus foghrúpaí a bhíonn ag plé le feidhmiú an Árais féin seachtain i 

ndiaidh seachtaine agus leis na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl ann. Bíonn cruinniú ag an 

Lárchoiste uair sa mhí. Freastalaíonn an tOifigeach Forbartha Gaeilge agus an Cathaoirleach ar 

chruinnithe an Lárchoiste agus tugtar tuairisc ar obair an choiste sin ag cruinnithe an Bhoird. 
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Coimeádtar na baill agus an pobal ar an eolas faoi imeachtaí agus faoi fheidhmiú na gcoistí trí 

ríomhphoist, trí théacs agus trí na meáin shóisialta (Facebook, Twitter, srl) 

Tá an Rúnaí, an tOifigeach Forbartha Gaeilge agus an Rúnaí Oifige freagrach as reáchtáil na 

heagraíochta ó lá go lá agus tá teagmháil rialta acu leis an gCathaoirleach agus le comhaltaí eile 

an Bhoird. 

Freastalaíonn an Rúnaí agus an tOifigeach Forbartha Gaeilge ar chruinnithe an Bhoird agus 

tugann siad beirt tuairiscí don Bhord ar chúrsaí atá faoina gcúram. 

Tá réimse leathan de scileanna agus de thaithí ag comhaltaí an Bhoird Stiúrtha. Is grúpa iad atá 

tar éis a gcuid ábaltachta a chruthú sna proifisiúin éagsúla, cuid acu i réimsí an oideachais, cuid 

eile i réimsí na bainistíochta san earnáil phoiblí agus in earnáil na ngnóthaí príobháideacha. Tá 

céim bainte amach ag an Oifigeach Forbartha Gaeilge mar Mháistir Eolaíochta i nGnó agus i 

dTeicneolaíocht an Eolais. 

Bíonn tionscadail na heagraíochta á mbainistiú ag an mBord Stiúrtha. Tá taithí agus cleachtadh 

na mblianta ag Muintir Chrónáin ar bhainistiú tionscadail a bhaineann le cur chun cinn na 

Gaeilge sa cheantar m.sh:  

Bunú Scoil Chrónáin (1975; i Ráth Cúil), Naíonra Chrónáin (1979), dhá bhunscoil Lán-Ghaeilge 

eile – Gaelscoil Chluain Dolcáin (1984) agus Gaelscoil na Camóige (1993), Coláiste dara leibhéal 

Lán Ghaeilge – Coláiste Chilliain (1981) agus dár ndóigh Áras Chrónáin Ionad Cultúir (1990), ár 

gceannáras féin. Chomh maith leis sin Bunaíodh Coiste Oideachais i 1990 chun Daonscoil an 

Árais a reáchtáil.  

Tá Muintir Chrónáin ag feidhmiú anois ó 1972 i gCluain Dolcáin agus sa cheantar máguaird agus 

tá sé cruthaithe againn thar na blianta go bhfuil muid ábalta spriocanna a leagan síos dúinn féin 

agus iad a bhaint amach go stuama, proifisiúnta. Tá taithí agus cleachtadh na mblianta againn 

ar bhainistiú tionscadail a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge sa sprioc-cheantar. Táimid ag 

déileáil le Scéimeanna Pobal Gaeilge ó 2002 i leith. Bíonn Pleananna Oibre agus Clár 

Gníomhaíochtaí na heagraíochta á mbainistiú ag Bord Stiúrtha Mhuintir Chrónáin ar an mbonn 

éifeachtach torthúil atá cruthaithe againn cheana i mbainistiú mórobair Mhuintir Chrónáin agus 

scéimeanna eile thar na mblianta. 
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Struchtúr Feidhmiúcháin Mhuintir Chrónáin: 

 

Muintir Chrónáin  Muintir Chrónáin Teo. Comhlacht faoi theorainn ráthaíochta 

 

Stiúrthóirí  Bord Stiúrtha de Muintir Chrónáin Teo. Pleanáil agus Straitéis na hEagraíochta 

   
 
Foireann Laethúil  Oifigeach Forbartha Gaeilge (lánaimseartha) 

    Rúnaí riaracháin (lánaimseartha) 
    Rúnaí Comhlachta & Airgeadais (lánaimseartha) 
    Glantóir (1) páirtaimseartha 
    Fostaithe JI (1) páirtaimseartha 
    Fostaithe Scéim CE (3) – páirtaimseartha 
 

Lárchoiste Coiste Feidhmiúcháin. Ionadaí ón mBord Stiúrtha agus Ionadaithe ó na 

fochoistí ag plé le riarachán agus imeachtaí laethúla na heagraíochta 

 

Fó-choistí  

Ballraíocht – Freagracht: Ballraíocht Mhuintir Chrónáin. 
Beár – Freagracht: Róta agus riarachán an bheáir. 
Clann Sí – Freagracht: Grúpaí Spraoi do leanaí agus tuismitheoirí. 
Óige – Freagracht: Imeachtaí don Óige. 
Gaeilgeoirí Chluain Dolcáin – Freagracht: Grúpa sóisialta trí mheán na Gaeilge 
Glór na nGael – Freagracht: Cur chun cinn na Gaeilge sa mhórcheantar 
Naíonra Chrónáin – Freagracht: Seirbhís réamhscolaíochta 
Oideachas – Freagracht: Eagrú agus riarachán na ranganna oíche 
Pleanáil – Freagracht: Straitéis a Fhorbairt agus Pleanáil fhadtéarmach a mholadh don 
Bhord Stiúrtha 
Raidió Chrónáin – Freagracht: Clár seachtainiúil ar Raidió na Life 
Sóisialta – Freagracht: Eagrú, riaracháin agus poibliú mór imeachtaí sóisialta na 

heagraíochta taobh istigh den Áras.   
Tigh – Freagracht: Glanadh agus cothabháil Áras Chrónáin Ionad Cultúir agus na tailte 

 

Ballraíocht / Pobail  
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Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga: 

Ainm Réimse Taithí Ról 

Brian Ó Gáibhín Muintir Chrónáin / Áras Chrónáin Cathaoirleach / Rúnaí / 
Coiste Gníomh 

Meadhbh Ní Cheallaigh Cathaoirleach Mhuintir Chrónáin 
(MA san Aistriúchán) 

Leas-Chathaoirleach / Coiste 
Gníomh 

Peadar Ó Caomhánaigh Active Retired Irl  / Bunatheoir Pop-Up 
Gaeltacht 

Oifigeach Caidreamh / Coiste 
Gníomh 

Cláir Nic Reachtain Coiste Gaeilge Chluain Dolcáin Ball Coiste / Coiste Gníomh 

Breeda Bonner Comhairle Contae Átha Cliath Theas Ball Coiste / Coiste Gníomh 

Edel Ní Arrachtáin Múinteoir Gaeilge / Bord Stiúrtha 
Mhuintir Chrónáin (MA sa Ghaeilge) 

Ball Coiste / Coiste Gníomh 

Lile Ní Annracháin Gaeilgeoirí Chluain Dolcáin Ball Coiste / Coiste Gníomh 

   

Seán Mac Carthaigh Príomhoide Gaelscoil Chluain Dolcáin Ball Coiste 

Feagal Ó Giollain Príomhoide Coláiste Chilliain Ball Coiste 

Alan Mac Maoldúin Coiste Stiúrtha na Cloighthí CLG Ball Coiste 

Laoise Nic Ghiolla Chomghail Stiúrthóir Naíonra Montessori Chluain 
Dolcáin 

Ball Coiste 

Niamh Ní Chathaláin Príomhoide Coláiste Pháirc na Maoille Ball Coiste 

MT Nic Ghiolla Mháirtín Príomhoide Coláiste Bríde Ball Coiste 

Aoife Ní Raghallaigh Príomhoide Gaelscoil na Camóige Ball Coiste 

Máire Uí Bhroin Cairde na dTuismitheoirí Gael Choláiste Ball Coiste 

Sinéad Nic Thomais  Stiúrthóir Naíonra Chrónáin Ball Coiste 

Bernardine Nic Giolla Phádraig Bord Stiúrtha Coiste Oidhreachta 
Chluain Dolcáin / Bailte Slachtmhara 
Chluain Dolcáin 

Ball Coiste 

Sarah-Jane Carey Cairde na dTuismitheoirí na 
Gaelscoileanna 

Ball Coiste 

Caroline Ní Mhainín Cumann Tráchtála Chluain Dolcáin Ball Coiste 

Niall Connaghtan Coiste Stiúrtha na Cloighthí CLG Ball Coiste 

Sharon Nic Shurtáin Oifigeach Gaeilge na Cloighthí CLG Ball Coitse 

Eoin Ó Broin Gaeilgeoirí Chluain Dolcáin / Bailte 
Slachtmhara Chluain Dolcáin 

Ball Coiste 

Dr. Éamonn Ó hÓgáin Príomh-aistritheoir / Pobail Chluain 
Dolcáin 

Ball Coiste 
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Dáil Chrónáin: 
 

Grúpa Fócais do pobal na Gaeilge i gceantar sráidbhaile Chluain Dolcáin agus an cheantar 

máguaird. Beidh an grúpa fócais seo faoi scáth Mhuintir Chrónáin agus Coiste Gnímh Líonra 

Gaeilge Sráidbhaile Chluain Dolcáin 

 

Ionadaí / Ballraíocht 

• Beidh cuireadh d’ionadaithe óna na ngrúpa áitiúil seo a leanas: 

• Muintir Chrónáin/Áras Chrónáin 

• Gaeilgeoirí Chluain Dolcáin 

• Gaelscoileanna: Gaelscoil Chluain Dolcáin, Gaelscoil na Camóige,  

• Gaelcholáistí: Coláiste Chilliain 

• Bunscoileanna: Scoil Seosamh, Scoil Mhuire, Scoil Áine, Scoil Íde, Scoil Naomh Eoin 

• MeánScoileanna Áitiúla: Coláiste Bríde, Coláiste Pháirc na Maoille 

• Áiseanna réamhscolaíocht: Naíonra Chrónáin, Naíonra Montessori Chluain Dolcáin 

• An Óige 

• Comhairle na nÓg Coláiste Chilliain, 

• Cairde na Scoileanna 

• Cumann Tráchtála Chluain Dolcáin 

• Na Cloightí, C.L.G. 

• An Garda Síochána 

• Comhairle Contae Átha Cliath Theas 

• Cumann Deonach  

• Na Bailte Slachtmhara 

 

Aidhm:  

• Cumarsáid a chruthú agus a fhorbairt i measc grúpaí agus eagrais Gaeilge sa  

Sprioc-cheantar 

• Tacaíocht a chur ar fáil  

• Fóram a fhorbairt do phobal na Gaeilge sa sprioc ceantar 

• Comhoibriú a chruthú agus a fhorbairt i measc na ngrúpaí éagsúil 

• Pleanáil fad téarma don Ghaeilge sa sprioc ceantar 

• Oiliúint a chur ar dhaoine óga agus an chéad ghlúin eile. 

 

Cruinnithe: 

• Is í an Ghaeilge teanga oibre agus cumarsáide an ghrúpa. 

• Beidh na cruinnithe in Áras Chrónáin Ionad Cultúir  
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Léargas ar an Líonra Gaeilge 
 

Topagrafaíocht agus Bonneagar 

 

Is é sprioc-cheantar Muintir Chrónáin ná Sráidbhaile Chluain Dolcáin agus an ceantar máguaird. 

Is fobhaile uirbeach gnóthach é in iarthar Bhaile Átha Cliath agus tá sé suite idir Tamhlacht, Ráth 

Cúil, An Caisleán Nua, Leamhcán agus Gleann na Life i.e. bailte atá ar imeall an cheantair. Is 

meascán de thithe, árasáin, ionaid siopadóireachta, ionaid ghnó, ionaid phobail agus scoileanna 

atá sa cheantar. Tá roinnt eastát i ngar don sráidbhaile ach tá an chuid is mó ag leathnú amach 

go dtí imeall an sprioc-cheantair. Is é an figiúr is deireanaí atá againn don daonra  ná 45,165 

duine, ó dhaonáireamh 2011. 

 

Ó thaobh cumas sa Ghaeilge de tá sé deacair figiúirí cruinn beacht a fháil don sprioc-cheantar 

ina iomláine. I ndaonáireamh 2011 cuireadh ceist faoi chumas labhartha na Gaeilge ag daoine 

os cionn trí bliana d'aois. Taispeánann na staitisticí a bhaineann le formhór na dtoghcheantar as 

32,918 daoine den daonra d'fhreagair 10,358 go raibh labhairt na Gaeilge acu, is é sin 31.47%.  

 

Taispeánann na staitisticí do pharóistí atá lonnaithe i lár an sprioc-cheantair as 18,710 den 

daonna d'fhreagair 6099 go raibh labhairt na Gaeilge acu is é sin 32.60%. 

 

Níl aon dabht ach go bhfuil cuid den daonra san áireamh sa dhá fhigiúr seo agus go mbeadh sé 

réasúnta a rá ar an meán go bhfuil labhairt na Gaeilge ag 32% den daonra sa sprioc-cheantar. 
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Amharcóir Pleanála Teanga - Córas Faisnéise Geografaí (GIS)  

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 

 

Líonra Gaeilge Sráidbhaile Chluain Dolcáin 

 

Líonra Gaeilge Sráidbhaile Chluain Dolcáin 

Léarscáil 1.1 Sprioc-cheantar

: Sprioc-cheantar 

Léarscáil 1.2 Sprioc-cheantar

: Sprioc-cheantar 
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Líonra Gaeilge Sráidbhaile Chluain Dolcáin 

 

 

 

 

 

 

 

Léarscáil 1.3 Sprioc-cheantar

: Sprioc-cheantar 

 Léarscáil 1: 

Sprioc-
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 Léarscáil 1.4 Sprioc-cheantar

: Sprioc-cheantar 
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14.  

Léarscáil 1.5 Sprioc-cheantar

: Sprioc-cheantar 
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Daonra 

 

Is é sprioc-cheantar Muintir Chrónáin ná Sráidbhaile Chluain Dolcáin agus an ceantar máguaird. 

Is fobhaile uirbeach gnóthach é in iarthar Bhaile Átha Cliath agus tá sé suite idir Tamhlacht, Ráth 

Cúil, An Caisleán Nua, Leamhcán agus Gleann na Life i.e. bailte atá ar imeall an cheantair. Is 

meascán de thithe, árasáin, ionaid siopadóireachta, ionaid ghnó, ionaid phobail agus scoileanna 

atá sa cheantar. Tá roinnt eastát i ngar don sráidbhaile ach tá an chuid is mó ag leathnú amach 

go dtí imeall an sprioc-cheantair. Is é an figiúr is deireanaí atá againn don daonra  ná 45,165 

duine, ó dhaonáireamh 2011. 

 

Ó thaobh cumas sa Ghaeilge de tá sé deacair figiúirí cruinn beacht a fháil don sprioc-cheantar 

ina iomláine. I ndaonáireamh 2011 cuireadh ceist faoi chumas labhartha na Gaeilge ag daoine 

os cionn trí bliana d'aois. Taispeánann na staitisticí a bhaineann le formhór na dtoghcheantar as 

32,918 daoine den daonra d'fhreagair 10,358 go raibh labhairt na Gaeilge acu, is é sin 31.47%.  

Taispeánann na staitisticí do pharóistí atá lonnaithe i lár an sprioc-cheantair as 18,710 den 

daonna d'fhreagair 6099 go raibh labhairt na Gaeilge acu is é sin 32.60%. 

Níl aon dabht ach go bhfuil cuid den daonra san áireamh sa dhá fhigiúr seo agus go mbeadh sé 

réasúnta a rá ar an meán go bhfuil labhairt na Gaeilge ag 32% den daonra sa sprioc-cheantar. 
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Tacaíochtaí 

Comhoibriú: 

Is iad Muintir Chrónáin an phríomheagraíocht Ghaeilge sa cheantar. Taobh amuigh de na 

scoileanna lánGhaeilge níl aon eagraíocht eile pobail ag plé leis an nGaeilge eile sa cheantar. 

Tá Muintir Chrónáin ag feidhmiú sa cheantar ó 1972 agus níl muid in iomaíocht le haon 

ghrúpa eile agus ní fheiceann muid aon eagraíocht eile sa cheantar ag teacht chun cinn sa 

todhchaí. Murach obair Mhuintir Chrónáin ní bheadh aon rath ar an nGaeilge ná ar 

thodhchaí na Gaeilge sa cheantar.   

Tá nasc, cumarsáid agus caidreamh láidir cruthaithe agus á fhorbairt againn ar feadh na 

blianta le lucht gnó áitiúil, le heagraíochtaí, leis an bpobal áitiúil agus go mór mór le  

hÚdarás an Chontae. 

Tá Muintir Chrónáin ag plé le forbairt agus cur chun cinn na Gaeilge i gCluain Dolcáin le os 

cionn dhá scór bliain anois. Thar na blianta tá cumarsáid, comhoibriú agus tacaíocht 

cruthaithe againn le móreagraíochtaí agus eagraíochtaí pobail sa sprioc-cheantar. I 

gcomhthéasc an Líonra Gaeilge tá sé beartaithe fóram nua a chruthú le cuidiú le plean 

teanga a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa sprioc-cheantar. Tá fóram nua  bunaithe, ‘Dáil 

Chrónáin’ ina bhfuil ionadaithe na mórghrúpaí agus eagraíochtaí sa cheantar chomh maith 

le hionadaithe ón bpobal féin páirteach sa bhfóram. 

Is iad na heagríochtaí eile atá i sprioc-cheantar Chluain Dolcáin lena mbíonn Muintir 

Chrónáin ag comhoibriú agus a bheas páirteach sa tionscnamh seo ná: 

• Cumann an Chloightí-CLG,  

• Cumann Tráchtála Chluain Dolcáin agus Cumann Tráchtála Átha Cliath Theas 

• Comhairle Contae Átha Cliath Theas,  

• Gaelcholáiste, Coláiste Chilliain, Gaelscoil Chluain Dolcáin agus Gaelscoil na Camóige 

• Naíonra Chrónáin, Coláiste Bhríde agus Coláiste Pháirc na Maoile 

• Coiste Oidhreachta Chloigtheach Chluain Dolcáin 

• Cumann Staire Chluain Dolcáin 

• Cumann Scoir Ghníomhach 

• Coiste Bhailte Slachtmhara Chluain Dolcáin 

• An Garda Síochána 

• Na Gasóga 

• Clondalkin Youth Band 

• Séipéal Mhuire gan Smál (Caitliceach ) - Paróiste Chluain Dolcáin 

• Séipéal Naomh Eoin (Protastúnach) – Paróiste Chluain Dolcáin 

• Bantracht na Tuaithe,  
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Stáid na Seirbhísí Reatha 

Tá an phlean seo curtha i láthair ar son Sráidbhaile Chluain Dolcáin faoi scáth Mhuintir Chrónáin 

mar eagraíocht a bunaíodh siar i 1972 agus ata ag feidhmiú mar chuid de phobal bríomhar 

Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht atá cruthaithe againn féin i gCluain Dolcáin agus sa cheantar 

máguaird thar na blianta. 

Chun cabhrú lenár n-aidhmeanna a chur i gcrích tá córas láidir oideachais lán-Ghaeilge bunaithe 

againn mar seo a leanas: 

• Naíonra Chrónáin bunaithe 1979 

• Coláiste Chilliain – Coláiste Dara Leibhéal bunaithe 1981 

• Gaelscoil Chluain Dolcáin bunaithe 1984 (suite ar champas Choláiste Chilliain) 

• Gaelscoil na Camóige bunaithe 1993 (suite ar thailte an Árais) 

Tá na hinstitiúidí seo go léir buan seasta agus éileamh orthu i gcónaí agus amannta tá sé deacair 

an t-éileamh a shásamh go háirithe ag leibhéal an Naíonra agus na mbunscoileanna. Leis an 

mhír seo amháin dár ngníomhaíochtaí táimid ag cruthú pobail bhríomhar Ghaeilge atá ag 

méadú bliain i ndiaidh bliana. 

Tá lán-tacaíocht againn ó na príomhoidí agus ó Bhoird Bhainistíochta na scoileanna seo dár n-

iarrachtaí ar stádas Líonra Gaeilge a bhaint amach. 

Tá Muintir Chrónáin ag feidhmiú sa cheantar ó 1972. Murach obair Mhuintir Chrónáin ní 

bheadh aon rath ar an nGaeilge ná ar thodhchaí na Gaeilge sa cheantar.   

Tá nasc, cumarsáid agus caidreamh láidir cruthaithe agus á fhorbairt againn ar feadh na blianta 

le lucht gnó áitiúil, le heagraíochtaí, leis an bpobal áitiúil agus go mór mór le  hÚdarás an 

Chontae. 

S’iad na héagríochtaí eile atá i sprioc-cheantar Chluain Dolcáin lena mbíonn Muintir Chrónáin ag 

comhoibriú agus a bhéas páirteach sa tionscnamh seo ná: 

• Cumann an Chloightí-CLG,  

• Cumann Tráchtála Chluain Dolcáin 

• Cumann Tráchtála Átha Cliath Theas 

• Comhairle Chontae Átha Cliath Theas,  

• Gaelcholáiste, Coláiste Chilliain 

• Gaelscoil Chluain Dolcáin agus Gaelscoil na Camóige 

• Naíonra Chrónáin  

• Coiste Oidhreachta Chloigtheach Chluain Dolcáin 

• Cumann Staire Chluain Dolcáin 
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• Cumann Scoir Ghníomhach 

• Coiste Bhailte Slachtmhara Chluain Dolcáin 

• An Garda Síochána 

• Na Gasóga 

• Clondalkin Youth Theatre 

• Clondalkin Youth Band 

• Séipéal Mhuire gan Smál (Caitliceach ) - Paróiste Chluain Dolcáin 

• Séipéal Naomh Eoin (Protastúnach) – Paróiste Chluain Dolcáin 

• Bantracht na Tuaithe 

• Coláiste Bhríde agus Coláiste Pháirc na Maoile 

 
Comhoibriú: 

Tá Muintir Chrónáin ag plé le forbairt agus cur chun cinn na Gaeilge i gCluain Dolcáin le os cionn 

dhá scór bliain anois. Thar na blianta tá cumarsáid, comhoibriú agus tacaíocht cruthaithe againn 

le mór eagraíochtaí agus eagraíochtaí pobail sa sprioc-cheantar. I gcomhthéasc an Líonra 

Gaeilge tá fóram nua cruthaithe againn le cuidiú le plean teanga a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm sa sprioc-cheantar. Is é ‘Dáil Chrónáin’ ainm ar an bhfóram nua seo agus ionadaithe 

na mórghrúpaí agus eagraíochtaí sa cheantar chomh maith le hionadaithe ón bpobal féin 

páirteach sa bhfóram. 

 

Forbairt an Ghaeilge 

Tá Muintir Chrónáin ag saothrú na Gaeilge i gCluain Dolcáin agus sa cheantar máguaird ó 1972 i 

leith. Bhunaigh muid dhá Naíonra, trí bhunscoil agus coláiste dara leibhéal lánGhaeilge. 

Bunaíodh Scoil Chrónáin i Ráth Cúil i 1973; Coláiste Chilliain i 1981, Gaelscoil Chluain Dolcáin i 

1984 agus Gaelscoil na Camóige i 1993 agus tá Naíonra Chrónáin i gCluain Dolcáin ag feidhmiú ó 

1979. Tá na hinstitiúidí seo go léir fós buanseasta agus mór-éileamh orthu i gcónaí. Is minic 

nach n-éiríonn linn an mór-éileamh sin a shásamh.  Mar shampla fuarthas beagnach 80 iarratas 

do áiteanna sa Naíonra do Meán Fómhair seo chugainn agus níl ach 40 áit ar fáil. Fiú le dhá 

bhunscoil tá sé deacair i gcónaí an t-éileamh a shásamh agus bíonn brú ann i gcónaí.  

I gcás an oideachais, táimid anois ag freastal ar an dara glúin de mhuintir an cheantair. Táimid 

tagtha ag an bpointe go bhfuil an-chuid gasúr d' iarscoláirí anois ag freastal ar na scoileanna a 

bhunaigh Muintir Chrónáin. Chomh maith leis sin tá iarscoláirí ar ais ag múineadh ins na 

scoileanna ina bhfuair siad féin oideachas. I mbliana tá breis is 1180 dalta ag fáil oideachas trí 

Ghaeilge i gCluain Dolcáin agus is mar sin a bhí sé leis na blianta. Leis an mhír seo amháin dár 
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ngníomhaíochtaí, táimid ag cruthú pobail bhríomhar Gaeilge atá ag méadú bliain i ndiaidh 

bliana.  

Taobh amuigh dár n-iarrachtaí san oideachas táimid ag feidhmiú i gcónaí in Áras Chrónáin, 

teach mór ar 2.9 acra a cheannaíomar i 1989 i gceartlár shráidbhaile Chluain Dolcáin agus atá 

athchóirithe mar lárionad Gaeilge chun freastal ar an bpobal Gaeilge. Cláraíonn timpeall 300 

duine mar bhaill de Mhuintir Chrónáin gach bliain. Leis na ranganna Gaeilge, ranganna ceoil 

agus rince, chomh maith le hócáidí sóisialta tá thart faoi 400 duine ag freastal ar an Áras gach 

seachtain (taobh amuigh de thréimhsí saoire).  

Bíonn Aifreann iomlán i nGaeilge i séipéal an tsráidbhaile gach Domhnach agus tinreamh láidir 

seasta air le rannpháirtíocht an phobail. Tá séipéal an tsráidbhaile roghnaithe mar ionad lárnach 

don Aifreann seachtainiúil Gaeilge do na paróistí eile sa cheantar. Tá róta de chúigear sagart ón 

dtimpeallacht a thagann chun an tAifreann a léamh. 

Tá aitheantas áitiúil agus náisiúnta bainte amach ag Muintir Chrónáin agus chomh maith ag 

Cluain Dolcáin mar cheantar ina bhfuil pobal bríomhar Gaeilge ag maireachtáil go buan seasta 

leis na blianta anois. Aithnítear Áras Chrónáin ár lárionad atá 25 bhliain ar an saol i mbliana mar 

chroílár an phobail agus go háirithe pobal na Gaeilge. 

Tá Muintir Chrónáin ag feidhmiú anois ó 1972 i gCluain Dolcáin agus sa cheantar máguaird agus 

tá sé cruthaithe againn thar na blianta go bhfuil muid ábalta spriocanna a leagan síos dúinn féin 

agus iad a bhaint amach go stuama, proifisiúnta. Tá taithí agus cleachtadh na mblianta againn 

ar bhainistiú tionscadail a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge sa sprioc-cheantar. Táimid ag 

déileáil le Scéimeanna Pobal Gaeilge ó 2002 i leith go dtí an lá atá inniu ann. Bíonn Pleananna 

Oibre agus an Cláir Forbartha agus Gníomhaíochtaí d'ardchaighdeán leagtha amach ag an 

eagraíocht ag baint úsáide agus feidhme as taithí agus modhanna oibre éifeachtúla atá 

foghlamtha againn agus atá in úsáid againn thar na blianta chun an Ghaeilge a chothú mar 

chuid lárnach de shaol an phobail sa sprioc-cheantar. Bíonn béim ar leith ar rannpháirtíocht 

ghníomhach an phobail i ngach gné agus gach gníomh dar bpleananna. Soláthraítear clár láidir, 

leanúnach leathan d'imeachtaí oideachasúla agus deiseanna foghlama na Gaeilge don phobal 

gach bhliain. 

 Bíonn réimse leathan imeachtaí  agus gníomhaíochtaí ar bun againn gach bliain idir Ranganna 

Gaeilge, Ranganna Ceoil, Clubanna, Seisiúin Cheoil, Ciorcail Chomhrá, Ócáidí Teaghlaigh agus 

Ócáidí Shóisialta a chothaíonn  deiseanna agus féidearthachtaí don phobal an Ghaeilge a 

fhoghlaim, a úsáid agus í a bheith mar chuid lárnach sa saol laethúil i gCluain Dolcáin agus an 

ceantar máguaird. Mar eagraíocht creideann muid go láidir i leanúnachas deimhneach agus sa 

tábhacht atá leis i gcur chun cinn na Gaeilge agus feiceann muid inár bPlean agus inár gClár 
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Gníomhaíochtaí deis dúinn féin an obair atá ar siúl againn thar na blianta a thógáil céim eile 

chun tosaigh trí mhodhanna agus deiseanna nua-aimseartha a chur i bhfeidhm. 

Gné an-láidir agus lárnach dár bPleananna agus Gníomhaíochtaí ná nasc, comhoibriú agus 

comhpháirtíocht a chruthú, a fhorbairt agus a láidriú i measc an phobail i gcoitinne i gCluain 

Dolcáin.  Bíonn an chomhpháirtíocht seo á forbairt agus á láidriú le grúpaí éagsúla eile sa 

cheantar trí imeachtaí sóisialta agus cultúrtha a sholáthar agus a eagrú le chéile. Grúpaí mar 

shampla: 

• Cumann an Chloigthí - CLG, 

• Ionad Idirchultúrtha Chluain Dolcáin,  

• Cumann Staire Chluain Dolcáin,  

• Comhlachas Tráchtála Chluain Dolcáin,  

• Comhlachas Tráchtála Átha Cliath Theas,  

• Comhairle Chontae Átha Cliath Theas, 

• Coiste Bailte Slachtmhara Chluain Dolcáin,  

• Coiste Oidhreachta Chluain Dolcáin,  

• Na hEaglaisí Áitiúla,  

• Pobail na scoileanna sa cheantar, srl 

 

Is tríd an ngréasán agus an chomhpháirtíocht seo a chruthú agus a neartú a chuidíonn linn: 

• Ballraíocht Mhuintir Chrónáin agus pobal labhairt na Gaeilge a mhéadú agus a neartú 

• Nasc a chruthú agus a fhorbairt i measc an phobail le heagraíochtaí Gaeilge eile, mar 

shampla: Gaelscoileanna, Glór na nGael, Conradh na Gaeilge, srl. 

• An Teaghlach a fhorbairt mar bhunchloch i bhforbairt agus in úsáid na Gaeilge a 

thabhairt ar aghaidh don chéad ghlúin eile. 

• Úsáid na Gaeilge agus Labhairt na Gaeilge a fhorbairt agus a mhéadú sa phobal. 

 

Thíos tá samplaí de chlár forbartha, pleananna oibre agus gníomhaíochtaí, reatha na 

heagraíochta a bhaineann le mór réimsí na sochaí: 

• Ranganna sa Ghaeilge labhartha ar chúig leibhéal do dhaoine fásta 

• Ranganna speisialta do dhaltaí atá ag ullmhú do bhéaltriail na hArdteiste. 

• Dianchúrsaí Gaeilge á soláthar ag ceithre leibhéal difriúla (tosaitheoirí, bunleibhéal, 

meánleibhéal, agus ardleibhéal) trí uaire sa bhliain. 



Plean Teanga Líonra Gaeilge – Sráidbhaile Chluain Dolcáin – Cáipéis Oibre - Lch23 

23 
 

• Ciorcal comhrá seachtainiúil á sholáthar a thugann deiseanna don phobal an Ghaeilge a 

úsáid agus a chleachtadh. 

• Óige Chrónáin - Club Óige seachtainiúil á sholáthar againn a thugann deis don aos óg an 

Ghaeilge a úsáid agus a neartú in atmaisféar neamhfhoirmiúil taitneamhach. 

• Campaí Samhraidh do pháistí réamhscoile, páistí bunscoile agus déagóirí á soláthar. 

• Clann Sí Grúpa Spraoi - grúpa do theaghlaigh Ghaelacha, tuismitheoirí agus leanaí 

• Grúpa gréasáin 'Gaeilgeoirí Chluain Dolcáin' á fhorbairt againn do chainteoirí atá 

cumasach i labhairt na Gaeilge a chuideoidh leis an Ghaeilge a leathnú sa phobal. 

• Siopa Leabhar a bhunú agus a fhorbairt in Áras Chrónáin Ionad Cultúir chun acmhainní 

agus ábhair thacaíochta i bhfoghlaim na Gaeilge a sholáthar. 

• Acmhainní agus ábhair thacaíochta do labhairt na Gaeilge ar an idirlíon a fhorbairt agus 

a phoibliú i measc an phobail. 

• Comórtais agus ócáidí speisialta bunaithe ar shaibhreas ár dteanga, ár gcultúir agus ár n-

oidhreachta, mar shampla ‘An Fachtóir G’ a bhí ar siúl i rith na bliana 2014. 

• Seisiúin Cheoil – Bíonn seisiúin cheoil oscailte don phobal gach Déardaoin, Aoine, 

Satharn agus Domhnach tríd an bhliain ar fad. 

• Ranganna Rince Seite agus Céilí seachtainiúil oscailte don mhórphobal, turasóirí, srl 

• Ócáidí Sóisialta, Cultúir, agus Oidhreachta tríd an bhliain do Cumann Gníomhaíochta 

Scoir. 

• Maidin Chaife agus ciorcal comhrá do thuismitheoirí gach maidin Aoine. 

• Naíonra Chrónáin – Dhá sheisiún gach lá. 

• Úsáid a bhaint as nuatheicneolaíocht an eolais chun fógraíocht agus bolscaireacht a 

dhéanamh faoi dheiseanna foghlama Gaeilge agus an pobal a choinneáil ar an eolas 

fúthu go rialta. Cuirimid béim ar úsáid agus ar fhorbairt nuatheicneolaíocht an eolais 

agus ar na meáin shóisialta nua-aimseartha i.e. Twitter, Facebook, Ríomhiris, srl i 

bhforbairt agus i gcur i gcrích ár gcuspóirí. Cabhróidh teicneolaíocht an eolais agus na 

bealaí nua cumarsáide linn poiblíocht agus bolscaireacht láithreach a dhéanamh faoinár 

ngníomhaíochtaí, teagmháil rialta a choinneáil leis an bpobal agus leis an bpobal a 

choinneáil ar an eolas agus suas chun dáta faoi fheasacht na Gaeilge agus beartais an 

Rialtais faoin nGaeilge go logánta.  

• Obair le Coiste Oidhreachta Chloigtheach Chluain Dolcáin chun ionad turasóireachta 

agus gairdíní a fhorbairt ar shuíomh an Chloigthí i gCluain Dolcáin . 

• Áras Chrónáin Ionad Cultúir – Tá ceannáras na heagraíochta aitheanta anois go 

forleathan i measc an phobail. Aithnítear Áras Chrónáin mar chroílár na Gaeilge sa 

cheantar. Baineann eagraisí eile agus an pobai i gcoitinne úsáid as áiseanna agus 

acmhainní Áras Chrónáin go seachtainiúil le haghaidh cruinnithe, comhdhálacha, 

imeachtaí sóisialta, imeachtaí cultúrtha, srl 
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• Turasóireacht – Eagraítear imeachtaí sóisialta agus ócáidí idirchultúrtha i 

gcomhpháirtíocht leis an Ionad Idirchultúrtha, Eagraisí Idirchultúrtha agus grúpaí ó 

thíortha eile msh: An Ghearmáin, An Rúis, An Afraic, An Pholainn, An Bhrasaíl, An India, 

An Bhreatain Bheag, Albain, srl 

• Turasóireacht agus fiontraíocht – Bíonn siúlóidí á n-eagrú bunaithe ar Naomh Crónán 

agus an Chloigtheach i gCluain Dolcáin. Tá an eagraíocht lárnach i bhforbairt Ionad 

Cuairteoirí agus Gairdín Cuimhneacháin ag an gCloightheach i gCluain Dolcáin i 

gcomhphártíocht leis na hÚadaráis Áitiúil. Tá fís ann ‘pacáistí cultúrtha’ a sholáthar do 

thurasóirí  ó Éirinn agus ó thíortha thar lear bunaithe ar na hacmhainní oidhreachta ar 

fad atá sa cheantar ó thaobh na Gaeilge, an cheoil, an spóirt, na staire agus na 

timpeallachta nádúrtha de.  Áras Chrónáin mar chomhpháirtnéir sa stáitéis seo. 
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Mór Chéimeanna Forbartha Mhuintir Chrónáin 
i gCothú Pobal Gaeilge i gCluain Dolcáin agus an Ceantar Máguaird 

 

• 1972 Bunaíodh Muintir Chrónáin 

• 1975 Bunaíodh Scoil Chrónáin – Bunscoil Lán Ghaeilge i Ráth Cúil 

• 1976 Bunaíodh Naíonra i Ráth Cúil 

• 1977 Chéad Áit i gcomórtas náisiúnta Glór na nGael 

• 1979 Bunaíodh Naíonra Chrónáin i gCluain Dolcáin 

• 1981 Bunaíodh Coláiste Chilliain – Coláiste Dara Leibhéal Lán Ghaeilge i gCluain Dolcáin 

• 1984 Bunaíodh Gaelscoil Chluain Dolcáin suite ar champas Coláiste Chilliain 

• 1989 Chéad áit i gcomórtas náisiúnta Glór na nGael 

• 1989 Ceannaíodh Orchard House i lár Chluain Dolcáin (2.9 acra) – athainmnithe Áras 

Chrónáin 

• 1990 Athchóiriú déanta ar an teacht agus oscailte mar cheannáras Mhuintir Chrónáin. 

• 1991 Féile Náisiúnta an Oireachtais lonnaithe in Áras Chrónáin agus ceantar Chluain 

Dolcáin 

• 1993 Chéad Áit i Scéim na mBuaiteoirí, i gcomórtas Glór na nGael 

• 1993 Fógairt leabhrán ‘Áras Chrónáin’ – Mícheál D. Ó hUigín TD 

• 1993 Bunaíodh Gaelscoil na Camóige, an dara bunscoil lán Ghaeilge i gCluain Dolcáin atá 

suite ar thailte an Árais. 

• 1997 Seoladh an Naomh Crónán – Bád Mór (Húicéir) a thóg baill Mhuintir Chrónáin i 

gCluain Dolcáin. 

• 1998 Críochnú ‘Halla Nua’ Áras Chrónáin Ionad Cultúir  

• 1998 Oifigeach Forbartha fostaithe 

• 1998 Fógairt an Phlean – An Dátheangachas Ag Obair – Tánaiste Mary Harney T.D. 

• 1999 Oscailt oifigiúil ‘ Halla Nua’ – Eamon Ó Cúiv TD 

• 2000 Seoladh oifigiúil suíomh idirlín www.araschronain.com , - Uachtarán na hÉireann, 

Máire Mhic Giolla Íosa. 
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• 2001 Suíochán bainte amach ag an Oifigeach Forbartha ar SPC Comhairle Chontae Átha 

Cliath Theas – sa rannóg Oideachais, Ghaeilge, Chultúir, Leabharlainne agus na 

hEalaíona 

• 2002 Foirgneamh Buan tógtha do Naíonra Chluain Dolcáin at thailte Áras Chrónáin. 

• 2004 Oifigeach Gaeilge ceaptha ag Comhairle Chontae Átha Cliath Theas mar thoradh ar 

spreagadh agus comhairle Mhuintir Chrónáin. 

• 2004 Oifigeach Forbartha Mhuintir Chrónáin ceaptha ar Bhord Stiúrtha Bord 

Turasóireachta Átha Cliath Theas. 

• 2005 Oifigeach Forbartha maoinithe faoi Scéim Phobail Gaeilge 2005-2007 

• 2006 Mór athbhreithniú ar struchtúir, imeachtaí agus feidhmiú Muintir Chrónáin mar 

eagraíocht. 

• 2008 Oifigeach Forbartha maoinithe faoi Scéim Phobail Gaeilge 2008-2010 

• 2009 Díon Nua curtha ar Áras Chrónáin Ionad Cultúir 

• 2009 Cóiríocht iomlán nua curtha ar thailte an Árais do Ghaelscoil na Camóige 

• 2010 Seoladh de shuíomh Gréasáin nua, www.araschronain.ie  

• 2011 Oifigeach Forbartha maoinithe faoi Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013 

• 2011 Bunú Club Óige – Óige Chrónáin do ghasúir na mbunscoileanna áitiúil. 

• 2011 Pleanáil Straitéiseach á fhorbairt do Mhuintir Chrónáin agus Áras Chrónáin Ionad 

Cultúir 

• 2011 Athchóiriú ar Stiúideo Taifeadta in Áras Chrónáin Ionad Cultúir  

• 2012 Stiúrthóir nua lán cháilithe do Naíonra Chrónáin fostaithe ag Muintir Chrónáin 

• 2012 Athchóiriú agus mór obair déanta ar fhoirgneamh Naíonra Chrónáin 

• 2012 Athbhunú Club do dhéagóirí – Déagóirí Chrónáin 

• 2012 Seoladh Plean Straitéiseach 2013-2015 Muintir Chrónáin ag tAire 

Stáit  Donnchadha Mac Fhionnlaoich T.D. 

• 2013 Athchóiriú iomlán ar bhun urlár Áras Chrónáin Ionad Cultúir  

• 2013 Suíochán bainte amach ag an t-Oifigeach Forbartha  ar Bhord Comhlachas 

Tráchtála Átha Cliath Theas 
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• 2014 Oireachtas na Samhna 2015 cinntithe do cheantar Átha Cliath Theas/Cluain 

Dolcáin. 

• 2014 Seoladh suíomh gréasán nua, www.araschronain.ie  

• 2015 Bunú ‘Clann Sí Grúpa Spraoi’ grúpa nua do theaghlaigh Gaelacha, tuismitheoirí 

agus leanaí. 

• 2015 Áras Chrónáin Ionad Cultúir 25 bliain ar oscailt don phobal. 

• 2015 Muintir Chluain Dolcáin agus Muintir Chrónáin roghnaithe le dul ar aghaidh chun 

stádas ‘Líonra Gaeilge’ a bhainte amach do sprioc-cheantar Chluain Dolcáin 

• 2015 Athchóiriú agus tógáil ar chóras fuaime, stáitse agus soilse sa halla le cúnamh 

deontas ó Comhairle Chontae Átha Cliath Theas. 

• 2016 Athchóiriú iomlán ar stiúideo taifead in Áras Chrónáin Ionad Cultúir. 

• 2016 Dhá scoil nua beartaithe do Ghaelscoil Na Camóige agus Gaelscoil Chluain Dolcáin 

do Meán Fómhair 2018 

• 2016 Áiseanna bhreise curtha le Naíonra Chrónáin ionas gur féidir linn freastail ar níos 

mó páistí sa cheantar 

• 2017 Sráidbhaile Chluain Dolcáin roghnaithe co hoifigiúil mar chuid de chúig pobail ar 

oileán na hÉireann le iarratais a dhéanamh ar stádas ‘Líonra Gaeilge’ a bhaint amach 

don cheantar. 

• 2018 Seoladh oifigiúil de fhíseáin agus feachtas poiblíochta nua ‘Gaeilge le Chéile’ in 

bPáirc an Chrócaigh. 

• 2018 Muintir Chrónáin agus Aras Chrónáin molta ag Comhairle Chontae Átha Cliath don 

chomórtas náisiúnta ‘Pride of Place Awards’ sa roinn ‘Creative Place Initiative’. 

• 2018 An Chéad Áit I gcomórtas Náisiúnta ‘Pride of Place Awards’ buaite ag Muintir 

Chrónáin agus Áras Chrónáin. 
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Fís agus Mór Aidhmeanna 
 

Sprioc i dtaobh na Gaeilge sa cheantar 

 

FÍS/Sprioc 

• Sprioc: Gaeilge le Feiceáil agus le Cloisteáil níos mó sa cheantar / Pleanáil 

ghearrthéarmach agus fadthéarmach don cheantar. 

• Sprioc/Aidhm: An Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar i réimsí nach bhfuil sí in úsáid 

go forleathan iontu faoi láthair ionas go bhféadfadh duine gnóthaí uilig an lae a 

dhéanamh trí mheán na Gaeilge. 

 

Ár n-aidhmeanna teanga 

 

Na tosaíochtaí aitheanta 

An Ghaeilge a chur chun cinn sna réimsí seo a leanas: 

• An Teanga i measc an Phobail: Ranganna agus cúrsaí i labhairt na Gaeilge a sholáthar 

don mhórphobal, áiseanna agus acmhainní Áras Chrónain Ionad Cultúir a fhorbairt agus 

??a úsáid le tacú le athréimniú agus an teanga a leathnú i measc an phobail. (Féach Céim 

8 & 7 Scála GIDS lch27) 

 

• Teaghlaigh Ghaelacha: tacaíocht a thabhairt do thuistí atá ag tógáil clainne le Gaeilge 

agus cur go suntasach le líon na dtuistí a dhéanann an rogha sin. Seirbhísí tacaíochta a 

chur ar fáil dóibh trí imeachtaí ar leith a eagrú dóibh, ceardlanna le saineolaithe ó am go 

céile chun comhairle a chur orthu, iad i dteagmháil lena chéile mar ghrúpa féintaca. 

(Féach Céim 6 Scála GIDS lch28) 

 

 

• Gaeilge san ionad gnó: go ndéanfar socruithe le lucht gnó ó thaobh seirbhísí a bheith ar 

fáil trí mheán na Gaeilge, mar shampla go bhfostófar dóthain daoine le Gaeilge sna 

hollmhargaí agus sna siopai áitiúla chun go mbeidh lucht labhartha na Gaeilge in ann a 

gcuid gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Comharthaíocht dhátheangach sna siopaí 

agus ar chlárainm na siopaí. (Féach Céim 5 Scála GIDS – Lch29) 
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• Oideachas trí Mheán na Gaeilge ar fáil: Coinneáil ag tógáil ar líon na ngasúr >> 

bpáistí/ndaltaí agus na ndaoine óga atá ag freastal ar naíonraí, gaelscoileanna nó 

Gaelcholáiste sa cheantar. A chinntiú go bhfuil imeachtaí ar fáil dóibh trí mheán na 

Gaeilge taobh amuigh den scoil chomh maith. Tuilleadh cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta 

a fhorbairt agus cúrsaí a fhorbairt a bhaineann le hábhair/scileanna éagsúla ach iad a 

bheith trí mheán na Gaeilge. Cur le caighdeán Gaeilge iad siúd a bhfuil Gaeilge acu 

cheana féin. (Féach Céim 4 Scála GIDS lch 30) 

 

 

• Seirbhísí Poiblí a bheith ar fáil as Gaeilge sa cheantar i.e. go mbeidh cúntóirí le Gaeilge 

sna hOifigí Cathardha sa sráidbhaile, i Stáisiún na nGardai, in Oifig an Phoist srl trí 

shocruithe a dhéanamh leis na húdaráis chuí. (Féach Céim 3 Scála lch 30) 

 

• Na Meáin Chumarsáide (scríofa agus shóisialta). An Ghaeilge a bheith sofheicthe agus 

sochloiste san meáin áitiúla agus sna meáin shóisialta. Cur le líon na suíomhanna idirlín 

agus leis na leathanaigh Fb srl a bhaineann leis an gceantar atá trí mheán na Gaeilge/a 

bhfuil leathanaigh Ghaeilge acu. Altanna/Leathanaigh trí Ghaeilge sna nuachtáin áitiúla. 

Cláir ar stáisiúin raidió áitiúla d’aoisghrúpaí éagsúla. (Féach Céim 2 Scála GIDS lch 31) 

 

 

• ArdStadas ag an teanga i measc an phobail (dúshlán  an dhátheangachais ná a chinntiú 

go mbeidh an lámh in uachtar ag an teanga is laige; ag cothú meoin dhearfach i leith na 

Gaeilge - go dtuigtear go mbaineann an teanga le dul chun cinn seachas le dul siar nó 

leis an stair amháin. Íomhá na Gaeilge a bheith dearfach, ceannródaitheach, nua-

aimseartha, forbartha. ‘Pátrúin’ a lorg don tionscadal. i.e. daoine mór le rá as an 

gceantar a bhfuil Gaeilge acu e.g. Mary Kennedy (RTÉ), Jim Gavin (CLG), Bernard Dunne,  

etc. (Féach Céim 1 Scála GIDS lch 32) 

 

 

Tá an réasúnaíocht thaobh thiar den fhís atá roghnaithe bunaithe ar Scála GIDS Fishman i 

gcomhthéacs mórobair Mhuintir Chrónáin 

Thar na blianta chomhlíon Muintir Chrónáin ocht gcéim ar scála GIDS Fishman (1991: 87) trí na 

héachtaí a bhain siad amach. Cuirfear in iúl céard atá i gceist le gach céim agus ansin léireofar 

feidhmiú na céime úd i gcás Mhuintir Chrónáin. Tosaíonn an scála ar Chéim 8 agus 7 agus téann 

sé in ord droim ar ais go Céim 1. Is mar sin a chuirfear i láthair anseo é. 
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Céim 8 & 7 

Ationól a dhéanamh ar an teanga agus í a thabhairt chuig daoine fásta, cuid acu a d’fhoghlaim í 

tráth agus gur chuimhin leo í, cuid eile nár fhoghlaim riamh í. Bhí sé seo ar na céimeanna 

tosaigh a bhí ag Muintir Chrónáin nuair a cuireadh tús le Club Chrónáin. Trí Chlub Chrónáin, 

tugadh an deis do dhaoine fásta teacht isteach ar an nGaeilge i dtimpeallacht shóisialta ar 

bhealach cairdiúil. Ag tús na seachtóidí, bhí tuismitheoirí óga sa chlub agus don chuid is mó ba 

dhaoine nuaphósta iad a bhí tagtha go Cluain Dolcáin agus na ceantair mháguaird as ceantair 

eile tuaithe agus cathrach. D’fhreastail roinnt ball ar na A-scoileanna deireanacha agus bhí cuid 

eile a d’fhoghlaim an Ghaeilge mar ghnáthábhar scoile. Thug Club Chrónáin an deis dóibh siúd a 

bhí i láthair níos mó ná an teanga a úsáid. Bhíodh ceoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí ina 

measc agus trí Chlub Chrónáin d’fhás an pobal Gaeilge i suíomh nádúrtha, cairdiúil, fáilteach. De 

réir mar a chuaigh an club chun cinn, reáchtáiltí ranganna Gaeilge dóibh siúd a bhí ag iarraidh 

feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Is as an timpeallacht shóisialta seo chomh maith a d’fhás an 

pobal tacaíochta a thug deis do Mhuintir Chrónáin a gcuid spriocanna a bhaint amach. Ón 

mbliain 1990 ar aghaidh, ba é Áras Chrónáin ceanncheathrú Mhuintir Chrónáin i gCluain 

Dolcáin. Bíonn ranganna éagsúla, ceolchoirmeacha, drámaí agus ócáidí faoi leith trí mheán na 

Gaeilge ar siúl i rith na bliana a thugann seasamh agus aitheantas don Ghaeilge agus don 

chultúr dúchais i bpobal cathrach neamhGhaeltachta ar bhonn leanúnach. 

 

Céim 6 

Dlúthcheangail a chothú idir daoine óga, teaghlaigh, comharsanacht agus pobal Bhain Muintir 

Chrónáin an chéim seo amach ar dhá leibhéal: 

1. Rinne siad é sa cheantar fisiceach ar a dtugtar Dúiche Chrónáin, idir na naíonraí agus 

scoileanna lán-Ghaeilge a bhunaigh siad, bunú Dhéagóirí Chrónáin, an tAifreann Gaeilge 7rl. 

2. Chothaigh Muintir Chrónáin, agus choinnigh siad gréasán leathan i measc daoine eile a bhí ar 

chomhintinn leo i leith na teanga i gceantair éagsúla eile. 

Tagraíonn Ó Riagáin (1997: 166) do thábhacht na ngréasán i gcomhthéacs na Gaeilge agus deir, 

“it has been noted that Irish-speakers, because of their dispersal throughout the population 

and because of their knowledge and use of the majority language, English, maintain their usage 

of Irish mainly through networks.” 
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Agus taighde á dhéanamh faoi Mhuintir Chrónáin, bhí ionadh ar dhaoine faoi mhéid na 

gceangal agus na nasc a bhí déanta agus coinnithe ag Muintir Chrónáin le daoine i nGlór na 

nGael, an Roinn Oideachais, Gael Linn, an Gúm 7rl. Cothaíodh nasc idir Muintir Chrónáin agus 

an Ghaeltacht chomh maith. Cé go mbíodh muintir na Gaeltachta ina gcónaí i nDúiche Chrónáin 

agus go dtagadh siad go Club Chrónáin go rialta, tugadh cuireadh oifigiúil do mhuintir 

Ghaeltacht na Rinne, Co Phort Láirge, bheith i gcomhluadar Mhuintir Chrónáin ar an 30 Nollaig 

1979. Bhí daoine cosúil le Nioclás Tóibín, Anne Mulqueen agus na Déisigh i láthair ag an dinnéar 

agus oíche shóisialta Chlub Chróinin in Ósta John Devoy. Thagadh grúpa chuig an club ón 

mBriotáin chomh maith. Tá sé tábhachtach gur thug Muintir Chrónáin an deis do na páistí scoile 

a bhí faoina gcúram an ceangal a dhéanamh agus gréasáin a chothú le daoine eile a bhí i 

scoileanna lán-Ghaeilge, rud a rinneadar trí Shlógadh, Fheis Átha Cliath, chomórtais peile 7rl. 

Cuimhníonn Rossa Ó Snodaigh (iarscoláire Choláiste Eoin) ar theacht amach chuig Cluain 

Dolcáin agus é fós ar scoil agus ionadh air go raibh scoil lán-Ghaeilge eile i mBaile Átha Cliath 

seachas Coláiste Eoin “agus scoil mhór.” Is cuimhin le Ó Snodaigh go raibh “éadaí scoile difriúla 

orthu ach bhí siad ag déanamh an rud céanna linne – ag labhairt Gaeilge mar ghnáth-theanga 

laethúil, bheo”. De réir mar a chuaigh na blianta ar aghaidh d’fhás ceangal idir daltaí na 

scoileanna a bhunaigh Muintir Chrónáin agus an Ghaeltacht mar gheall gurb as na Gaeltachtaí 

éagsúla cuid mhaith de na múinteoirí a bhí ag múineadh sna scoileanna úd. Go dtí an lá atá 

inniu ann bíonn an t-úafás múinteoirí Gaeilge ó Chluain Dolcáin agus na ceantair mháguaird ag 

obair sna coláistí samhraidh agus tá clú agus cáil ar Mhuintir Chrónáin timpeall na tíre dá bharr. 

Leanann an ceangal agus an gréasán a thosaigh Muintir Chrónáin ag deireadh na seascaidí go 

dtí an lá atá inniu ann. 

 

Céim 5 

Gnóthachtáil na Gaeilge a aimsiú taobh amuigh den chóras oideachais Phoiblí Deir Fishman 

(1991: 122) go bhfuil cás na Gaeilge difriúil le formhór na dteangacha atá i mbaol. I gcás Céim 5, 

leagann sé tábhacht ar na Naíonraí mar bhealach isteach ar an nGaeilge taobh amuigh de na 

scoileanna do na páistí féin chomh maith lena dtuismitheoirí. Chomh maith leis sin, déanann 

Fishman (1991) tagairt do na coláistí samhraidh. Luann Fishman (1991) sampla Choláiste na 

bhFiann agus Chumann na bhFiann a bunaíodh le go mbeadh deis ag daoine óga teacht le chéile 

i gcomhthéacs sóisialta go rialta i rith na bliana, is féidir a rá go raibh an rud céanna ag tarlú i 

gCluain Dolcáin idir Coláiste Bhriocáin agus Déagóirí Chrónáin. Roimh do Mhuintir Chrónáin an 

chéad bhunscoil, Scoil Chrónáin, a bhunú, bhí Muintir Chrónáin ag freastal ar cheithre roinn an 

phobail, mar atá: 
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• Óige Chrónáin (1973) ag díriú ar lucht bunscoile.  

• Déagóirí Chrónáin (1973) ag díriú ar na déagóirí.  

• Club Chrónáin (1972) ag díriú ar dhaoine fásta.  

• An tAifreann Gaeilge i séipéal Chluain Dolcáin  

Bíonn baill Mhuintir Chrónáin freagrach as na bileoga don Aifreann Gaeilge a bhailiú agus a 

thabhairt chuig an séipéal i gCluain Dolcáin gach seachtain. Is iad Muintir Chrónáin a léann na 

léachtaí ag an Aifreann leis agus a aistríonn fógraí na seachtaine go Gaeilge.  

Bunaíodh Déagóirí Chrónáin ar theacht abhaile do na daltaí as Coláiste Pháirc na Maoile ón 

gcéad turas a thug siad ar an gCeathrú Rua i 1973. Go luath ina dhiaidh sin, thosaigh siad ag dul 

ar chúrsaí Gaeilge i gColáiste Bhriocáin. Díreach cosúil le Coláiste na bhFiann agus Cumann na 

bhFiann, thug Déagóirí Chrónáin an deis do dhéagóirí sa cheantar teacht le chéile i gclub 

Gaeilge i rith na bliana. D’fhás siombóis láidir idir na daoine a chuaigh go Ros Muc agus Déagóirí 

Chrónáin sa chaoi chéanna a bhfuil siombóis idir na ranganna Gaeilge agus an ceol in Áras 

Chrónáin. Bhí an-bhaint ag cuid mhaith de na déagóirí sin i mbunú scoileanna lán-Ghaeilge agus 

Chumainn Ghaeilge 7rl agus iad ina ndaoine fásta agus clann acu féin. Tagann na naíonraí a 

bhunaigh Muintir Chrónáin i gCluain Dolcáin sna blianta 1976 agus i 1979 faoi Chéim 5 de scála 

GIDS Fishman chomh maith. 

Ní mór an huicéir darb ainm an Naomh Crónáin nár luadh cheana a lua faoi Céim 5 leis. Ball de 

Mhuintir Chrónáin, Mícheál Ó hEifearnáin a tháinig ar an smaoineamh bád mór 40 troigh a 

thógáil do Mhuintir Chrónáin. Bunaíodh coiste an bháid agus tógadh an Naomh Crónáin idir na 

blianta go hiomlán trí Ghaeilge i gCluain Dolcáin agus d’fhoghlaim na hoibrithe an Ghaeilge de 

réir mar a chuaigh an obair ar aghaidh. Cuireadh foclóir le chéile de na téarmaí ar fad a 

bhaineann le cúrsaí seoltóireachta don chriú agus d’aon duine a bheadh ar Bord. Tá cosúlachtaí 

idir an gníomh seo agus an gníomh a rinne Acadamh Teanga na hEabhraise agus iad ag iarraidh 

an Eabhrais a athshealbhú. Dhírigh Acadamh Teanga na hEabhraise isteach ar fhoclóir 

siúnéireachta agus cistine ar dtús seachas foclóir na heolaíochta nádúrtha le go mbeadh úsáid 

phraiticiúil ag an sprioctheanga (Fishman) (1991: 13). Tháinig daoine nua isteach i Muintir 

Chrónáin de bharr an tionscnaimh úd agus leathnaigh ghréasán Mhuintir Chrónáin thar farraige. 

Cláraíodh an Naomh Crónáin le Cumann Húicéirí na Gaillimhe agus fuarthas cabhair agus 

cúnamh uathu thiar. Seoladh an Naomh Crónán chun farraige sa bhliain 1997 agus tá roinnt 

turas chun na Fraince déanta cheana féin aici. 
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Céim 4 

Oideachas trí Ghaeilge agus foghlaim na Gaeilge ar scoil 

Déanann Fishman (1991) idirdhealú idir scoileanna 4a agus 4b áit a seasann 4a do na 

gnáthscoileanna ina bhfuil an Béarla mar theanga theagaisc iontu agus 4b a sheasann do na 

scoileanna lán-Ghaeilge ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga theagaisc iontu. Tá dhá naíonra, trí 

bhunscoil lán- Ghaeilge agus iarbhunscoil lán-Ghaeilge amháin bunaithe ag Muintir Chrónáin 

agus freagraíonn siad go maith do Chéim 4. Bhíodh Déagóirí Chrónáin ag comhlíonadh 

riachtanais 4a agus faoi láthair, tá Muintir Chrónáin ag iarraidh club ar nós Déagóirí Chrónáin a 

thosú arís le díriú isteach ar na déagóirí ar fad atá i gCluain Dolcáin, idir scoileanna 4a agus 4b. 

 

Céim 3 

Gaeilge san ionad oibre 

Sa bhliain 1998, sheol an Tánaiste Mary Harney TD an plean An Dátheangachas ag Obair. I mí 

Lúnasa 2009, cuireadh tionscnamh taighde ar bun ag Muintir Chrónáin Teo agus Comhairle 

Contae Átha Cliath Theas ar úsáid agus aithneachtáil na Gaeilge idir ghnó agus phobal i gContae 

Átha Cliath Theas. Ba é an príomhchuspóir a bhí acu seo ná eolas a bhailiú “a thabharfadh 

tacaíocht d’fhorbairt agus chur chun cinn níos mó Gaeilge i gcúrsaí gnó agus i measc grúpaí 

phobail i gContae Átha Cliath Theas a sholáthar”. Cuireadh agallamh duine ar dhuine, ar 1,010 

duine idir fhir, mhná agus pháistí i gceithre shuíomh i mBaile Átha Cliath Theas.
   

Fuarthas 

torthaí a bhí an-dearfach i leith na Gaeilge ó fhreagróirí an tsuirbhé le 78% de na freagróirí ag 

iarraidh níos mó Gaeilge a fheiceáil sa ghnó. Leis sin, dúirt 89% de na freagróirí go dtabharfadh 

úsáid na Gaeilge sa phobal agus sa ghnó “braistint féiniúlachta agus áite níos láidre” dóibh. I 

measc na gcomhpháirtithe agus na gcuiditheoirí, tá Muintir Chrónáin féin, Leabharlann Bhaile 

Átha Cliath Theas, Snagact, Glór na nGael agus Foras na Gaeilge. I measc na moltaí a tháinig as 

an suirbhé, moladh go bhforbrófaí agus go seolfaí suíomh gréasáin a thabharfadh cúnamh 

dóibh siúd a bhí ag iarraidh “Gaeilge i nGnó” a chur i bhfeidhm in eagraíochtaí pobail agus gnó, 

rud a tharla go hoifigiúil ar an 3 lá de Mhárta 2010.  

 

Céim 2 

Seirbhísí rialtais áitiúla agus na meáin 

Ó thaobh na meán de, roimh ré an idirlín, bhain Muintir Chrónáin úsáid as na nuachtáin 

náisiúnta le hócáidí ar leith a chur os comhair an phobail. Nuair a bhí an phoiblíocht ag teastáil 
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uathu i gcás tacaíochta do cibé rud a bhíodh ar bun acu nó dá gcuid imeachtaí féin, baineadh 

lánúsáid as na meáin idir raidió, theilifís agus nuachtáin. 

Sa lá atá inniu ann, tá suíomh gréasáin dá gcuid féin ag Muintir Chrónáin 

(www.araschronain.com) suíomh a sheol Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa go 

hoifigiúil sa bhliain 2000. Tá nuachtlitir, Scéala Chrónáin, blag ar Facebook agus Bebo ag Muintir 

Chrónáin atá dírithe ar aoisghrúpaí faoi leith. Leis an stiúideo, Pluais Chrónáin, is féidir ceol 7rl a 

thaifeadadh. Chomh maith leis sin, bíonn iarscoláirí na scoileanna a bhunaigh Muintir Chrónáin 

ag craoladh ar stáisiúin raidió agus teilifíse náisiúnta go rialta. 

Mar atá luaite i gCéim 3, rinneadh nasc láidir idir Comhairle Contae Átha Cliath Theas agus 

Muintir Chrónáin Teo agus leis an teagmháil sin, cuirtear an-chuid imeachtaí ar siúl. Sa bhliain 

2001, bhain Muintir Chrónáin suíocháin amach ar an gCoiste um Bheartais Straitéiseacha 

Chomhairle Contae Átha Cliath Theas,
 
le go mbeidís lánpháirteach i ndul chun cinn na Gaeilge 

sa réigiún. An toradh a tháinig air sin ná gur fostaíodh Oifigeach Gaeilge lánaimseartha sa 

Chomhairle Contae. Chomh maith leis sin, is í Aoife Ní Cheallaigh, iarscoláire Ghaelscoil Chluain 

Dolcáin agus Choláiste Chilliain, ‘guth Gaeilge’ Chomhairle Contae Átha Cliath Theas. 

Déanann An Coiste um Bheartais Straitéiseacha obair don Chomhairle Contae maidir le cúrsaí 

pleanála, pleananna forbartha, cúrsaí oideachais, cultúir agus na healaíona. 

 
Céim 1 

Gaeilge in ard réimse oibre: oideachas agus rialtas. 

Nuair a bunaíodh Muintir Chrónáin sa bhliain 1972, leagadh síos dhá riail shimplí. Ba seo iad: 

gan chasadh ar an mBéarla agus gan aon ghearán a dhéanamh maidir le heaspa tacaíochta ón 

Rialtas agus tá an dá bhunriail sin fós i bhfeidhm ag Muinitr Chrónáin. Ón gcéad lá a bunaíodh 

na scoileanna lán-Ghaeilge, dhéantaí an gnó ar fad trí Ghaeilge. Chaithfeadh Gaeilge a bheith ag 

gach duine ar na Boird Bhainistíochta, ag na rúnaithe agus ag aon duine a raibh baint oifigiúil 

acu leis na scoileanna. Déantar gnó oifigiúil Mhuintir Chrónáin trí Ghaeilge agus is í an Ghaeilge 

an chéad teanga in Áras Chrónáin. Ní grúpa polaitiúil iad Muintir Chrónáin agus “níor tháinig 

polaitíocht nó reiligiún thar na geataí sin riamh”. É sin ráite, is cosúil go dtuigeann Muintir 

Chrónáin tábhacht na polaitíochta agus nuair is gá dóibh, ní bhíonn moill orthu mar ghrúpa 

cabhair a lorg ó na heagrais chuí is ó na polaiteoirí cuí: sheol Mary Harney TD an plean An 

Dátheangachas ag Obair sa bhliain 1998, d’oscail an tAire Éamonn Ó Cuív Halla Chrónáin sa 

bhliain 1999 agus sheol Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa suíomh gréasáin 

Mhuintir Chrónáin go hoifigiúil sa bhliain 2000. Fostaíodh Brian Ó Gáibhín mar oifigeach 

Forbartha do Mhuintir Chrónáin sa bhliain 1998 agus is mór an chabhair í sin do Mhuintir 

Chrónáin ar bhonn leanúnach. 
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Léargas ar Ullmhú an Phlean 

 

Is é an mhodeolaíocht agus an modh fiosrúcháin atá beartaithe againn ar bheartaíomar air le 
heolas a bhailiú faoi staid reatha na Gaeilge sa cheantar feidhme ná: 
 

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

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

• Taighde le Scoileanna / Oideachas 

• Anailís a dhéanamh ar an taighde 

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

• Cruinnithe Poiblí agus Seiméar Eolais – Plé Poiblí le muintir na háite, lucht na Gaeilge 
agus an Bhéarla, a mhealladh le bheith rannpháirtech i gcríolár an tionscnaimh seo. 

 
 
Taighde áitiúil 
 
Suirbhé a chur ar mhuintir na háite maidir lena ndearcadh i dtaobh na Gaeilge. Ní mór na 
torthaí a chur i gcomparáid leis na torthaí ón suirbhé i 2009 (Thíosluaite). 
 
I mí Lúnasa 2009, chuir Muintir Chrónáin Teo agus Comhairle Contae Átha Cliath Theas 

tionscadal taighde ar bun ar úsáid agus aithneachtáil na Gaeilge idir ghnó agus phobal i gContae 

Átha Cliath Theas . Ba é an príomhchuspóir a bhí acu seo ná eolas a bhailiú “a thabharfadh 

tacaíocht d’fhorbairt agus chur chun cinn níos mó Gaeilge i gcúrsaí gnó agus i measc grúpaí 

phobail i gContae Átha Cliath Theas a sholáthar”. Cuireadh agallamh duine ar dhuine, ar 1,010 

duine idir fhir, mhná agus pháistí i gceithre shuíomh i mBaile Átha Cliath Theas.
 
Fuarthas torthaí 

a bhí an-dearfach i leith na Gaeilge ó fhreagróirí an tsuirbhé le 78% de na freagróirí ag iarraidh 

níos mó Gaeilge a fheiceáil sa ghnó. Leis sin, dúirt 89% de na freagróirí go dtabharfadh úsáid na 

Gaeilge sa phobal agus sa ghnó “braistint féiniúlachta agus áite níos láidre” dóibh . I measc na 

gcomhpháirtithe agus na gcuiditheoirí, tá Muintir Chrónáin féin, Leabharlann Bhaile Átha Cliath 

Theas, SnaGÁCT, Glór na nGael agus Foras na Gaeilge. I measc na moltaí a tháinig as an suirbhé, 

moladh go bhforbrófaí agus go seolfaí suíomh gréasáin a thabharfadh cúnamh dóibh siúd a bhí 

ag iarraidh “Gaeilge i nGnó” a chur i bhfeidhm in eagraíochtaí pobail agus gnó, rud a tharla go 

hoifigiúil ar an 3 lá de Mhárta 2010.  

Daonáireamh 

Úsáid a bhaint as na staitisticí a cuireadh ar fáil ón bPríomh Oifig Staidrimh (CSO) i 2011 le 
measúnú a dhéanamh ar líon na ndaoine ag a bhfuil Gaeilge agus ag cén leibhéal. Ní mór 
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athbhreathnú a dhéanamh ar an gceist chéanna sa daonáireamh 2015?? agus na blianta amach 
anseo. 
 
Scoileanna / Oideachas 

• Dul i dteagmháil leis na scoileanna áitiúla.   

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

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

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

• Céard a bheadh na daltaí/múinteoirí/tuismitheoirí a iarraidh ó Mhuintir Chrónáin ó 
thaobh tacaíochta de. 

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

Feasacht a ardú 

 
Feachtas Poiblí & Cruinithe Poiblí 
 
Eagrófár feachtas poiblí ar leith ag baint úsáid ar póstaeir, Bileoga, na meáin shóisialta 
(Facebook, Twitter, srl), suíomh gréasáin www.araschronain.ie, nuachtlitir, Raidió áitiúil agus 
Raidió na Life, na méain áítiúla, srl ar mhaithe le daoine a spreagadh le plé poiblí agus 
rannpháirtíocht a fhorbairt i measc an mhórphobail, idir Gaeilge agus Béarla, sa spriocheantar. 

 

Tá sé i gceist go mbeadh pobal Chluain Dolcáin rannpháirteach sa togra. Bhí Muintir Chrónáin 

riamh dírithe ar sheirbhísí a chur ar fáil don phobal mórthimpeall orthu, agus tugann an meon 

sin bunús cuí don phróiseas seo. 

Tá sé ar intinn ag an eagraíocht muintir Chluain Dolcáin ar fad a chur ar an eolas faoin taighde a 

bheas ar siúl trí fheachtas poiblíochta sna meáin áitiúla. Tá dhá nuachtán áitiúla inar féidir eolas 

a chur ar bhonn rialta agus an taighde ag dul ar aghaidh. Is féidir freisin na meáin shóisialta a 

úsáid chun nuacht faoin taighde a scaipeadh. Beidh fógraíocht le feiceáil i bhfoirgnimh phoiblí 

agus gnólachtaí áitiúla chomh maith. 

Cruthófar bileog shimplí eolais, a bheidh dátheangach agus a sheolfar ar fud Chluain Dolcáin le 

cabhair ó dheonaithe. Beidh an bhileog chéanna ar fáil i bhfoirgnimh phoiblí. 

http://www.araschronain.ie/
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Mar a luadh cheana, tá nascanna ag an eagraíocht le scoileanna áitiúla. Tríd na nascanna seo, is 

féidir leis an eagraíocht dul i dteagmháil go díreach le teaghlaigh a úsáideann Gaeilge sa bhaile. 

Mar aon leis seo, is féidir leis an eagraíocht an modh teagmhála chéanna a úsáid le scoileanna 

Béarla sa cheantar chun fógraíocht a dhéanamh ar bhonn níos leithne agus níos mó 

rannpháirtíochta a chothú. 

Tá liosta poist cuimsitheach ag an eagraíocht de bhaill, iarbhaill agus síntiúsóirí. Beidh an liosta 

seo in úsáid chun eolas a scaipeadh ar an dtogra. Meastar go gcuirfear leis an liosta seo le 

síntiúsóirí nua a mheallfar trí na modhanna teagmhála eile thuas. 

Chun díospóireacht agus machnamh a chothú i measc an phobail, eagrófar roinnt cruinnithe 

poiblí i gCluain Dolcáin. Beidh tacaíocht ar fáil ó bhaill tofa de Chomhairle Chontae Átha Chliath 

Theas chun iad seo a eagrú agus chun eolas fúthu a chur ar fáil don phobal áitiúil. Beidh 

ionadaíocht ó na grúpaí éagsúla pobail thuasluaite ag na cruinnithe seo. Chomh maith leis seo, 

moltar go láidir go mbeidh díospóireacht ar na meáin shóisialta. 

Beidh deiseanna ann tríd an bpróiseas thuasluaite chun aiseolas a sheoladh. Beidh fáilte roimh 

chomhfhreagras in aon teanga, agus beidh sin soiléir ar an mbileog eolais agus ar gach píosa 

fógraíochta a sheolfar go tithe áitiúla. 
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An Taighde 

 

Is é an mhodeolaíocht agus an mhodh fiosrúcháin atá beartaithe againn le heolas a bhailiú faoi 
staid reatha na Gaeilge sa cheantar feidhme ná: 
 

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

• An Daonáireamh (Eolas ar  an  bhfianaise tacaíochta cosúil le Staitisicí oifigiúla (foinsí 
Stáit) ón daonáireamh, Comhairle Condae, Roinn Oideachais, Feidhmeannacht Seirbhísí 
Sláinte agus foinsí eile a bheas in úsáid le staid reatha na Gaeilge a mheas. 

• Aitiúil: eolas bailithe ó ghrúpaí eile ar nós, CLG, clubanna óige, an Cumann Tráchtála srl, 

• Taighde le Scoileanna / Oideachas 

• Úadaras Áitiúil: Straitéisí ábhartha ar fhorbairt an cheantair ag údaráis áitiúla,  

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

• Comhairliúcháin phoiblí reachtáilte mar chuid den phróiseas seo, (a) fócasghrúpaí, (b) 
agaillimh le páirtithe faoi leith,  

• Anailís a dhéanamh ar an taighde, anailisiú neamhspleách déanta ar thorthaí an 
gcomhairliúchán agus an taighde 

• Cruinnithe Poiblí agus Seiméar Eolais – Plé Poiblí le muintir na háite, lucht na Gaeilge 
agus an Bhéarla, a mhealladh le bheith rannpháirtech i gcríolár an tionscnaimh seo. 

• Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga: Mionphlé déanta ag ionadaithe uilig den chuid an 
Choiste Stiúrtha Pleanála Teanga 
 

 
Féach cóin den suirbhé (Leagan Gaeilge agus Leagan Béarla) in Auigisín 5A & Auigisín 5B  
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Tátal 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 
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Torthaí an Taighde 

 

Réamhrá 

Tugadh faoi eolas a bhailiú trí mhodheolaíocht mheasctha chomhthrách a úsáid. Úsáideadh dhá mhodh 

taighde i) ceistneoir comónta mar mhodh cainníochtúil agus ii) grúpaí fócais mar mhodh cáilíochtúil. 

Baineadh úsáid as an gceistneoir chun eolas a bhailiú faoi phróifíl, dhearcadh, iompar teanga agus faoi 

mhianta teanga an phobail. Sa bhreis air sin úsáideadh an fhaisnéis ó na ceistneoirí mar bhonn taca chun 

ceisteanna a réiteach don ghrúpa fócais. 

..... 

An Ceistneoir Comónta1 

D’fhreagair 1,184 an ceistneoir ar an iomlán. Bhí próifíl leathan ag na freagróirí rud a fhágann go bhfuil 

léargas againn ar raon leathan aoiseanna, cúlraí oideachais, daoine as Cluain Dolcáin agus daoine nárbh 

ea, agus daoine a léirigh an-tacaíocht don obair agus daoine nach raibh chomh tacúil céanna. 

 

Aithníodh roinnt sainghrúpaí  

….. 

 

An bhearna eolais is mó a bhí le líonadh tar éis anailís a dhéanamh ar na ceistneoirí ná tuairimí a bhailiú 

ó dhaoine óga idir 12 – 18. Chuige sin reáchtáladh dhá ghrúpa fócais leis na grúpaí sin. 

Na Grúpaí fócais 

Reáchtáladh trí ghrúpa fócais bunaithe ar phróifílí. Tá cur síos cuimsitheach ar thorthaí na ngrúpaí fócais 

le fáil in Aguisín X. Dhá cheann a reáchtáladh le daltaí  meánscoile agus bhí daltaí sinsearacha agus 

sóisearacha ina measc... 

Grúpaí fócais 12- 18 bl 

Fuarthas tacaíocht mhaith ó údaráis na scoileanna. Dearadh foirm don toilleadh feasach agus shínigh na 

rannpháirithe agus a gcuid tuismitheoirí / caomhnóirí araon na foirmeacha sin sular ghlac siad páirt sna 

grúpaí fócais.... 

Bhí idirdhealú le feiceáil idir dearcadh na ndaltaí sa Ghaelscoil agus dearcadh na ndaltaí sa mheánscoil 

Bhéarla cé go raibh cosúlachtaí go leor idir an dá ghrúpa. I measc na dtuairimí coitianta bhí: 

• Dearcadh fábharach i leith na Gaeilge ar an iomlán 

• Tuisicint ar na buntáistí (pearsanta, cúltúrtha agus eacnamaíochta / fostaíochta) a bhaineann le 

Gaeilge a bheith agat 

• Fonn ar leith páirt a ghlacadh in imeachtaí sa cheantar a bheadh á reáchtáil trí Ghaeilge – bídís 

ceangailte leis an scoil nó ná bíodh. 

                                                           
1 Tá anailís chuimsitheach le fáil ar an thorthaí na gceistneoirí le fáil as cháipéis X anseo: www.xyz...  
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• Toilteanas agus fonn orthu úsáid a bhaint as an nGaeilge taobh amuigh den scoil i 

gcomhthéacsanna áirithe. 

.... 

 

Grúpa fócais 18bl+ 

Bhí ionadaíocht mhaith ann sa ghrúpa fócáis a reáchtáladh dó dhaoine 18bl+. ... 

Torthaí Bunúsacha 

Léirigh na rannpháirithe (freagróirí na gceistneoirí agus rannpháiritithe sna grúpaí fócais) an-tuiscint ar 

chás na Gaeilge agus léirigh siad an-bhá leis an obair a bhí ar siúl ag Muintir Chrónáin.  

 

An Ceistneoir Comónta 

Féach Auigisín 5A agus Auigisín 5B 

 

Torthaí Bunúsacha 

Féach Auigisín 6 

 

Torthaí Tánaisteacha 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

Tátal 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

 

Anailís  

Féach cóin den anailí in Auigisín 6   
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Bearta an Phlean Teanga 
 

Réamhrá 

 

Feidhmiú an Phlean Teanga 

 

Is plean teanga é seo don sprioccheantar 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 tacaíocht do fheidhmiú agus cur i 

gcrích an phlean teanga. Tá Oifigeach Forbartha fostaithe ar bhonn 4 lá ag eagraíocht sa 

cheantar faoin Scéim Phobail Gaeilge.  Tá an duine sin ann chun plean oibre na heagraíochta a 

bhainistiú agus a cur i bhfeidhm agus leis an ngearradh siar ar mhaoiniú?? ar an scéim reatha 

seo tá ualach mór oibre agus dúshlán an-mhór roimh na heagraíochtaí cheana a bplean oibre 

féin a cur i gcrích. Tá daoine eile fosatithe go lánaimseartha agus go páirtaimseartha ag 

páirtithe leasmhara eile sa cheantar, msh: CLG, Comhairle Áitiúil, Cumann Tráchtála, Oideachas, 

Cumann Óige,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 fo haonarach nó le chéile. 

Tá sé fíorthábhachtach go dtuigfear ón gcéad lá nach féidir an Phlean Teanga seo feidhmiú gan 

na hacmhainní cuí a bheith in áit agus ar fáil. Tá géarghá le hOIfigeach Plenála Teanga 

lánaimseartha a bheith in áit chun an Plean, an comhoibriú, an chomhpháirtíocht agus an cur i 

gcrích a bhainistiú. Tá feidhmiú rathúil an Plean Teanga seo bunaithe ar na páirtithe leasmhaar 

cuí ata ainmithe ann comhoibriú le chéile agus a gcuid taithí agus a líonra féin a fhorbairt le 

cuidiú leis an Ofigeach Pleanála Teanga an plean a chur i gcrích. Má bhíonn gearradh siar ar aon 

de na hacmhainní atá in áit cheana, tá sé cinnte ón staidéar atá déanta ag an gceanneagraíocht 

go gcuirfear feidhm an Phlean Teanga i mbaol go hiomlán. 
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Oifigeach Pleanála Teanga – Sainchuntas Poist 

 

Oifigeach Pleanála Teanga 
Líonra Gaeilge ABCDEFG. 

 
 
Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag ABCDEFG. 
 
Is é ABCDEFG. i gcomhar le ABCDEFG atá freagrach as an phlean teanga do Líonra Gaeilge 
ABCDEFG a chur I bhfeidhm agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean 
seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge i 
Líonra Gaeilge ABCDEFG. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an 
plean a chur i bhfeidhm. 
 
Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfaí cur leis an tréimhse sin. Beidh an 
té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar 
fostaithe ag ABCDEFG. agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a 
fheidhmiú. 
 
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí seo a leanas: 
 

• Cumas a bheith sa duine pleananna éagsúla a chur le chéile 

• Bheith ábalta breithiúnais riachtanacha a thabhairt ar an obair Phleanála. 

• Bheith ábalta na tosaíochtaí cuí riachtanacha a leagan amach go soiléir. 

• Cleachtadh agus taithí a léiriú ar na bealaí atá riachtanach le feidhmeanna agus 
cuspóirí an Líonra a bhaint amach.  

• Ord agus eagar a choinneáil ar chúrsaí oibre agus cumarsáide cé acu cumarsáid bhéil 
nó scríofa a bhíonn i gceist le pobal an Líonra, le húdaráis leasmhara agus le daoine 
eile. 

• Líofacht chainte agus chumarsáide a léiriú i nGaeilge agus i mBéarla ag leibhéil agus i 
réimeanna éagsúla sa dá theanga. 

• Tuiscint mhaith a léiriú ar chúrsaí bainistíochta agus ar a bheith ag obair le foireann 
ar an láthair oibre agus taobh amuigh de. 

• Bheith in ann íomhá dhearfach d’obair an Líonra a chur os comhair daoine agus 
caidreamh maith a choinneáil le páirtithe leasmhara agus le heagraíochta tacaíochta. 

• Ceannaireacht a léiriú I ngach gné d’obair an Líonra. 

• Tuiscint a léiriú ar chúrsaí buiséid agus ar chuntasaíocht airgid.  

• Oibriú as a stuaim féin agus tascanna a thabhairt chun críche in am. 
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Critéir Riachtanacha 
  

• Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha. . 

• Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa 

• Ardscileanna idirphearsanta agus tiomantas do chur chun cinn na Gaeilge. 

• Léiriú a thabhairt ar thionscna(i)mh a cuireadh i gcrích.  Tagair don  
phleanáil, don fhorbairt, don athbhreithniú agus don tuairisciú a bhí i  
gceist san obair seo. 

• Léiriú a thabhairt ar na bealaí ina ndearnadh measúnú agus bainistiú ar  
thosaíochtaí agus ar spriocanna a bhain le tionscna(i)mh a raibh tú  
páirteach ann. 

• Léiriú a thabhairt ar an dóigh le clár oibre a eagrú, a bhainistiú agus a  
chur i gcrích. 

• Léiriú praiticiúil a thabhairt ar ullmhú agus ar eagarthóireacht a  
dhéanamh ar pháipéir agus ar thuairiscí. 

• Léiriú a thabhairt ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad agus as tuairisciú  
Airgeadais a ullmhú. 

  
 
Iarrtar ar iarrthóirí don phost cur síos a thabhairt ar thionscna(i)mh sa phleanál teanga a raibh 
siad páirteach ann nó i gceannas air/orthu. 
  
 
Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí ABCDEFG sa tseachtain i gceist le cúraimí an phoist 
seo agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na 
cúraimí sin. Beidh taisteal i gceist leis an phost, mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána 
oiriúnach a bheith acu. 
 
Tá scála tuarastail ó €48,000 go €55,000 ag gabháil leis an phost. 
 
Moltar do iarrthóirí sonraí poist a lorg roimh iarratas a dhéanamh. 
 
Tá an plean don Líonra Gaeilge ABCDEFG  ar www. ABCDEFG.ie agus tá na sonraí poist a théann 
leis an phost le fáil ach teagmháil a dhéanamh le bainisteoir an Chomhchoiste. 
 
Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae, roimh 01/01/2000 chuig:  
ABCDEFG,  
Fón: 0123456-ABCDEFG  
Ríomhphost: ABCDEFG @ABCDEFG.ie 

 

  



Plean Teanga Líonra Gaeilge – Sráidbhaile Chluain Dolcáin – Cáipéis Oibre - Lch45 

45 
 

Bearta Dírithe ar na MórAidhmeanna 
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Bearta Tacaíochta 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

Na tosaíochtaí aitheanta 

An Ghaeilge a chur chun cinn sna réimsí seo a leanas: 

• An Teanga i measc an Phobail: Ranganna agus cúrsaí i labhairt na Gaeilge a sholathar 

don mórphobal, áiseanna agus acmhainní Áras Chrónain Ionad Cultúir a fhorbairt agus a 

úsáid le tacú le athréimniú agus an teanga a leathnú i measc an phobail. (Féach Céim 8 & 

7 Scála GIDS lch27) 

• Teaghlaigh Ghaelacha: tacaíocht a thabhairt do thuistí atá ag tógáil clainne le Gaeilge 

agus cur go suntasach le líón na dtuistí a dhéanann an rogha sin. Seirbhísí tacaíochta a 

chur ar fáil dóibh trí imeachtaí ar leith a eagrú dóibh, ceardlanna le saineolaithe ó am go 

céile chun comhairle a chur orthu, iad i dteagmháil lena chéile mar ghrúpa féin taca. 

(Féach Céim 6 Scála GIDS lch28) 

• Gaeilge san ionad gnó: go ndéanfar socruithe le lucht gnó ó thaobh seirbhísí a bheith ar 

fáil trí mheán na Gaeilge, mar shampla go bhfostófar dóthain daoine le Gaeilge sna 

hollmhargaí agus sna siopai áitiúla chun go mbeidh lucht labhartha na Gaeilge in ann a 

gcuid gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Comharthaíocht dhátheangach sna siopaí 

agus ar chlárainm na siopaí. (Féach Céim 5 Scála GIDS – Lch29) 

• Oideachas trí Mheán na Gaeilge ar fáil: Coinneáil ag tógáil ar líon na ngasúr agus na 

ndaoine óga atá ag freastal ar naíonraí, gaelscoileanna nó Gaelcholáiste sa cheantar. 

Cinntiú go bhfuil imeachtaí ar fáil dóibh trí mheán na Gaeilge taobh amuigh den scoil 

chomh maith. Tuilleadh cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta a fhorbairt agus cúrsaí a 

fhorbairt a bhaineann le hábhair/scileanna éagsúla ach iad trí mheán na Gaeilge. Cur le 

caighdeán Gaeilge iad siúd a bhfuil Gaeilge acu cheana féin. (Féach Céim 4 Scála GIDS lch 

30) 

• Seirbhísí Poiblí a bheith ar fáil as Gaeilge sa cheantar i.e. go mbeidh cúntóirí le Gaeilge 

sna hOifigí Cathardha sa sráidbhaile, i Stáisiún na nGardai, in Oifig an Phoist srl trí 

shocruithe a dhéanamh leis na húdaráis chuí. (Féach Céim 3 Scála lch 30) 

• Na Meáin Chumarsáide (scríofa agus shóisialta). An Ghaeilge a bheith sofheicthe agus 

sochloiste san meáin áitiúla agus sna meáin shóisialta. Cur le líon na suíomhanna idirlín 

agus leis na leathanaigh Fb srl a bhaineann leis an gceantar atá trí mheán na Gaeilge/a 

bhfuil leathanaigh Ghaeilge acu. Altanna/Leathanaigh trí Ghaeilge sna nuachtáin áitiúla. 

Cláir ar stáisiúin raidió áitiúla d’aoisghrúpaí éagsúla. (Féach Céim 2 Scála GIDS lch 31) 

• Ard Stadas ag an teanga i measc an phobail (dúshlán  an dhátheangachais ná cinntiú go 

mbeidh an lámh in uachtar ag an teanga is laige; ag cothú meoin dhearfach i leith na 
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Gaeilge go dtuigtear go mbaineann an teanga le dul chun cinn seachas le dul siar nó leis 

an stair amháin. Íomhá na Gaeilge a bheith dearfach, ceannródaitheach, nua-

aimseartha, forbartha. ‘Pátrúin’ a lorg don tionscadal. i.e. daoine mór le rá as an 

gceantar a bhfuil Gaeilge acu e.g. Mary Kennedy (RTÉ), Jim Gavin (CLG), Bernard Dunne,  

etc. (Féach Céim 1 Scála GIDS lch 32) 
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Bearta Fadtéarmacha 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

 

FÍS/Sprioc 

• Sprioc: Gaeilge le Feiceáil agus le Cloisteáil níos mó sa cheantar / Pleanáil 

ghearrthéarmach agus fadthéarmach don cheantar. 

• Sprioc/Aidhm: An Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar i réimsí nach bhfuil sí in úsáid 

go forleathan iontu faoi láthair ionas go bhféadfadh duine gnóthaí uilig an lae a 

dhéanamh trí mheán na Gaeilge. 

 

 

Aidhmeanna – Gearrthéarmacha agus Fadtéarmacha Líonra Gaeilge Sráidbhaile Chluain 

Dolcáin agus an Ceantar Máguaird (samplach) 

 

An Teanga i measc an Phobail: 

Fís/Sprioc/Aidhm 
An Teanga i measc an 
Phobail:  

Gearrthéarmach 
Ranganna agus cúrsaí i labhairt na Gaeilge 
a sholáthar don mhórphobal, áiseanna 
agus acmhainní Áras Chrónain Ionad 
Cultúir a fhorbairt agus a úsáid le tacú le 
hathréimniú agus an teanga a thabhairt 
chuig an bpobna Gaeilge sa cheantar. 
Cur le líon na gCainteoirí laethúil Gaeilge. 
Léitheoireacht Ghaeilge a fhorbairt i 
measc an phobail. 
An Turasóireacht Chultúrtha a fhorbairt. 
Buntáistí eacnamaíochta a bhaineann leis 
an nGaeilge a aithint agus a chur os 
comhair an phobail. 
Feachtas poiblíochta chun aird agus 
rannpháirtíocht sa phleanáil teanga i 
measc an phobail a fhorbairt. 

Fadtéarmach 
Leanúint ar aghaidh le 
seo ar bhonn leanúnach. 
Leibhéal Gaeilge na 
gCainteoirí Laethúla 
Gaeilge a ardú. 
Grúpa léitheoireachta 
Gaeilge a eagrú. 
Comhoibriú leis an 
gCoiste Oidhreachta agus 
na hÚdaráis áitiúla chun 
áiseanna agus plean a 
chur i gcrích don sprioc-
cheantar. 
 
 

 

  



Plean Teanga Líonra Gaeilge – Sráidbhaile Chluain Dolcáin – Cáipéis Oibre - Lch52 

52 
 

Teaghlaigh Ghaelacha: 

Fís/Sprioc/Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Teaghlaigh Ghaelacha:  Na buntáistí a bhaineann le clann a 
thógáil le Gaeilge a léiriú  agus a 
fhorbairt i measc an phobail. 
 
Tacaíocht a thabhairt do thuistí atá ag 
tógáil clainne le Gaeilge agus cur go 
suntasach le líon na dtuistí a dhéanann 
an rogha sin. Seirbhísí tacaíochta a chur 
ar fáil dóibh trí imeachtaí ar leith a eagrú 
dóibh, ceardlanna le saineolaithe ó am 
go céile chun comhairle a chur orthu, iad 
i dteagmháil lena chéile mar ghrúpa féin 
taca. 
Grúpa tuismitheoirí agus Leanaí do 
thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí le 
Gaeilge. 
 

Leanúint ar aghaidh leis 
seo ar bhonn leanúnach. 
 
 
Cur le líon na lánúnacha 
atá ag tógáil a gclainne le 
Gaeilge. 
 
 
 

 

An Óige: 

Fís/Sprioc/Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

An Óige:  Saol sóisialta an hóige trí Ghaeilge a 
láidriú. 
 
Óg-Chlub a bhunú. 
 
An Ghaeilge agus úsáid na Gaeilge  mar 
theanga taobh amuigh den córas 
oideachais a fhorbairt agus a láidriú. 
Clár d’imeachtaí taitneamhacha don 
Óige taobh amuigh den chóras 
oideachais a fhorbairt. 

Leanúint ar aghaidh leis 
seo ar bhonn leanúnach. 
 
Féiniúlacht an Ghaeilge i 
measc na hÓige agus 
Bród aisti. 
 
Rannpháirtíocht na hóige 
sa phleanáil teanga. 
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Gaeilge san ionad gnó: 

Fís/Sprioc/Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Gaeilge san ionad gnó:  Tús a chur leis an bpróiseas seo.  
Cruinniú a eagrú le lucht gnó an 
cheantair. 
Na buntáistí eacnamaíochta a bhaineann 
leis an nGaeilge a léiriú do ghnóthaí. 
 
An Gaeilge a chur chun cinn go 
feiceálach. 

Go ndéanfar socruithe le 
lucht gnó ó thaobh 
seirbhísí a bheith ar fáil 
trí mheán na Gaeilge.   
Go bhfostófar dóthain 
daoine le Gaeilge sna 
hollmhargaí agus sna 
siopai áitiúla chun go 
mbeidh lucht labhartha 
na Gaeilge in ann a gcuid 
gnó a dhéanamh trí 
mheán na Gaeilge.  
Comharthaíocht 
dhátheangach sna siopaí 
agus ar chlárainm na 
siopaí a chur chun cinn. 
An Ghaeilge a láidriú i 
bpolasaithe agus pleanáil 
na ngnólachtaí. 

 

Oideachas trí Mheán na Gaeilge ar fáil: 

Fís/Sprioc/Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Oideachas trí Mheán na 
Gaeilge ar fáil: 

Rannpháirtíocht na n-institiúidí 
oideachais a spreagadh sa phleanáil 
teanga. 
 
Coinneáil ag tógáil ar líon na ngasúr agus 
na ndaoine óga atá ag freastal ar 
naíonraí, gaelscoileanna nó 
Gaelcholáiste sa cheantar. Cinntiú go 
bhfuil imeachtaí ar fáil dóibh trí mheán 
na Gaeilge taobh amuigh den scoil 
chomh maith. Tuilleadh cúrsaí Gaeilge 
do dhaoine fásta a fhorbairt agus cúrsaí 
a fhorbairt a bhaineann le 
hábhair/scileanna éagsúla ach iad trí 
mheán na Gaeilge. Cur le caighdeán na 
Gaeilge iad siúd a bhfuil Gaeilge acu 
cheana féin. 

Leanúint ar aghaidh le 
seo ar bhonn leanúnach. 
 
Úsáid agus labhairt na 
Gaeilge mar ghnáth 
theanga shóisialta i 
measc na ndaltaí agus na 
foirne teagaisc. 
 
Plean teanga dos na 
hinstitúidí oideachais. 
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Seirbhísí Poiblí: 

Fís/Sprioc/Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Seirbhísí Poiblí  Tús a chur leis an bpróiseas seo, ag tógáil 
ar an méid atá ar siúl faoi láthair. 
Dul i dteagmháil leis na seirbhísí cuí agus 
sainchúrsaí Gaeilge a sholáthar dóibh 
siúd nach mbeadh iomlán muiníneach 
lena gcuid Gaeilge sa réimse teanga atá i 
gceist san earnáil sin. 
An pobal a spreagadh chun an Ghaeilge 
a úsáid agus seirbhís a lorg ina gcuid gnó 
leis an státchóras. 

Go mbeadh seirbhísí 
Poiblí ar fáil as Gaeilge sa 
cheantar i.e. go mbeidh 
cúntóirí le Gaeilge sna 
hOifigí Cathartha sa 
sráidbhaile, i Stáisiún na 
nGardaí, in Oifig an 
Phoist srl trí shocruithe a 
dhéanamh leis na 
húdaráis chuí. 

 

Na Meáin Chumarsáide: 

Fís/Sprioc/Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Na Meáin Chumarsáide 
(scríofa agus sóisialta).  

Cur le líon na suíomhanna idirlín 
agus leis na leathanaigh Fb srl a 
bhaineann leis an gceantar atá trí 
mheán na Gaeilge/a bhfuil 
leathanaigh Ghaeilge acu. 
Altanna/Leathanaigh trí Ghaeilge 
sna nuachtáin áitiúla. 
Idirghníomhú leis na Meáin 
Ghaeilge – TG4, Nuacht RTE, Iris 
Ghaeilge, Tuairisc.ie, PEIG, srl 
 

An Ghaeilge a bheith sofheicthe 
agus sochloiste sna meáin áitiúla 
agus sna meáin shóisialta. Cur le 
líon na suíomhanna idirlín agus 
leis na leathanaigh Fb srl a 
bhaineann leis an gceantar atá trí 
mheán na Gaeilge/a bhfuil 
leathanaigh Ghaeilge acu. 
Altanna/Leathanaigh trí Ghaeilge 
sna nuachtáin áitiúla. Cláir ar 
stáisiúin raidió áitiúla 
d’aoisghrúpaí éagsúla. 

 

Ard Stádas ag an teanga i measc an phobail: 

Fís/Sprioc/Aidhm Gearrthéarmach Fadtéarmach 

Ard Stádas ag an 
teanga i measc an 
phobail  

‘Pátrúin’ a lorg don tionscadal. 
i.e. daoine mór le rá as an 
gceantar a bhfuil Gaeilge acu 
e.g. Mary Kennedy, Jim Gavin, 
Bernard Dunne srl 
 
 
 

 Meon dearfach i leith na Gaeilge  a 
chothú go dtuigtear go mbaineann 
an teanga le dul chun cinn seachas 
le dul siar/ leis an stair amháin. 
Íomhá na Gaeilge a bheith 
dearfach, ceannródaitheach. 
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An t-idirlíon mar áis le húsáid 
agus tacú leis an Ghaeilge a 
fhorbairt agus a phoibliú i measc 
an phobail. 
 

An Ghaeilge a fhorbairt agus a 
bhuanú trí imeachtaí agus saol 
sóisialta don phobal a chothú. 
 
Féiniúlacht an Ghaeilge i measc an 
phobal agus Bród aisti. 
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Saolré na mBeart 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 
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Costais agus Maoiniú 

 

Costais 

Tá sé fíorthábhachtach go dtuigfear ón gcéad lá nach féidir an Phlean Teanga seo feidhmiú gan 

na hacmhainní cuí a bheith in áit agus ar fáil. Tá géarghá le hOifigeach Pleanála Teanga 

lánaimseartha a bheith in áit chun an Plean, an comhoibriú, an chomhpháirtíocht agus an cur i 

gcrích a bhainistiú. Tá feidhmiú rathúil an Phlean Teanga seo bunaithe ar na páirtithe leasmhaar 

cuí atá ainmithe ann comhoibriú le chéile agus a gcuid taithí agus líonra féin a fhorbairt le cuidiú 

leis an Oifigeach Pleanála Teanga an plean a cur i gcrích. Má bhíonn gearradh siar ar aon de na 

hacmhainní atá in áit cheana, tá sé cinnte ón staidéar atá déanta ag an gceanneagraíocht go 

gcuirfear feidhm an Phlean Teanga i mbaol go hiomlán. 

Tá cuntas mion ar ábhar na gcostas i mír 6 den Phlean Teanga. Faoin mhír seo, tugtar na costais 

uile le chéile mar áis lena scrúdú go gasta. 

Tá an méid seo riachtanach mar go mbeifear ag freastal ar phobal mór leathan. Tá mórán costas 

eile i gceist agus thig iad a roinnt faoi na ceannteidil seo a leanas: 

• Costais Fostaíochta 

• Costais Oifige 

• Costais Plean Oibre - Gníomhaíochta/Beartais  

• Déantar coimriú ar an chéad leathanach eile ar na costais éagsúla de réir bliana. 

 

Oifigerach Pleanála Teanga 

Tar éis plé agus anailís críochnúil i gcomhpháirtíocht le Sainchomhairleoir Pleanála Teanga, 

socraíodh go bhfuil géargé le Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú leis na cáilíochtaí agus leis an  

taithí cuí. Níl an post seo oiriúnach duine díreach amach ón gcoláiste. D’aontaigh na Líonra agus 

na Sainchomhairleoirí Pleanála Teanga ionas gur féidir an duine ceart a fhostú go gcaithfear 

tuarastal iomaíoch a thairiscint lies an bpost. Chuige sin socraíodh: 

• ar luach an phoist mar abhfuil tugtha in Aguisín  - Ciorclán 16/2018 Lch 90 Aguisín 2A - 

Ard Oifigeach Feidhmiúcháín (Higher Executive Officer) 

• agus dréacht-shainchuntas poist atácurtha in oiriúint de réir le comhairle ón 

tSainchomhairleoir Pleanála Teanga  

Féach Auigisín 7   
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Cur i bhfeidhm 

 

Os rud é go bhfuil ionad cultúir feidhmeach ag an eagraíocht, tá buntáiste ar leith i gCluain 

Dolcáin ó thaobh deiseanna foghlama agus úsáide Gaeilge a chur ar fáil agus daoine a 

spreagadh chun na deiseanna sin a thapú. 

Tá sé mar aidhm ag an bplean úsáid na Gaeilge i measc an phobail agus na hóige a mhéadú sa 

cheantar.  

(a) Chun freastal ar thuismitheoirí pháistí an ghrúpa óige, agus tuismitheoirí na bpáistí a 

fhreastalaíonn ar na Gaelscoileanna agus ar an Naíonra sa cheantar, eagrófar ranganna, 

ciorcail chomhrá agus deiseanna cainte neamhfhoirmeálta le linn an lae scoile dóibh 

siúd atá ag obair sa bhaile, agus istoíche dóibh siúd a oibríonn as baile i rith an lae. Beidh 

tóir ar na ranganna le linn an lae, ar lascaine, don lucht scoir áitiúil. Fógrófar na 

ranganna seo tríd an gCumann Scoir Ghníomhach áitiúil agus tríd an gcraobh áitiúil de 

Bhantracht na Tuaithe. 

(b) Beidh ranganna Gaeilge ar siúl in Áras Chrónáin ó Mheán Fómhair go Bealtaine, mar aon 

le dianchúrsaí ag tús an tsamhraidh. Méadófar fógraíocht a bhaineann leis na ranganna 

seo chun an deis foghlama seo a chur os comhair an phobail go hiomlán trí bileoga 

eolais, fógraí sna meáin áitiúla agus úsáid chliste a bhaint as na meáin shóisialta. 

(c) Agus na ranganna thuas ar siúl, tá sé tábhachtach deiseanna a chothú agus a chaomhnú 

trí úsáid na teanga ó lá go lá. Beidh an eagraíocht ag obair le gnólachtaí áitiúla, seirbhísí 

poiblí agus acmhainní roinnte eile chun an Ghaeilge a dhéanamh sofheicthe sa cheantar. 

Beifear ag súil go dtabharfaí níos mó Gaeilge sa sráidbhaile agus sa cheantar 

mórthimpeall muinín d’fhoghlaimeoirí a gcuid Gaeilge a úsáid agus a ngnó laethúil ar siúl 

acu. 

(d) Eagrófar bunranganna speisialta don sliocht ‘Nua-Éireannach’ sa cheantar, i gcomhoibriú 

le hIonad Idirchultúrtha Chluain Dolcáin. Tá sé tábhachtach go mbeadh an teanga beo sa 

cheantar, agus nach bhfágfar aon chohórt scoite amach as an bpróiseas. 

(e) Ag croílár an phróisis seo beidh gné den siamsaíocht. Trí ócáidí sóisialta, 

ceolchoirmeacha, oícheanta speisialta agus laethanta teaghlaigh, beidh deiseanna 

úsáide na Gaeilge ann d’fhoghlaimeoirí agus dóibh siúd atá líofa cheana féin taobh 

amuigh de na ranganna agus ciorcail chomhrá Gaeilge a bhíonn ann de ghnáth. 
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Buiséad: 

Buiséad Molta – Líonra 
Gaeilge Bliain 1 
 Buiséad Maoiniú  

COSTAIS FOSTAÍOCHTA    
Tuarastal 50000.00 50000.00 Bun thurastáil 
ASPC 5500.00 5500.00 11% do Cháín 
Pinsean 2500.00 2500.00 5% do Pinsin 
 58000.00 58000.00  

    

Oiliúint 500.00 500.00  

Speansais Taistil 1000.00 1500.00  

 1500.00 2000.00  

Oiliúint 500.00 500.00  

    

COSTAIS OIFIGE    

Cíos Oifige 9800.00 0.00  

Leictreachas 450.00 450.00  

Teileafón, idirlíon srl 1800.00 1800.00  
Stáiseanóireacht, earraí 
ríomhaireachta 2800.00 2800.00 

 

Postas 850.00 850.00  

 15700.00 5900.00  

    

OPT fo-iomlán 75200.00 65900.00  

    

COSTAIS BAINISTÍOCHTA    
AM Donaigh Grúpa 
Bainistíochta 23400.00 0.00 

10 duine x 3uair x€15 x 52 
seachtain 

Costaisí Grúpa 
Bainistíochta 12000.00 0.00 10 duine x €100 x 12 mhí 
    
COSTAIS 
CHOMHPÁIRTITHE    
AM Donaigh 
comhpháirtithe 45000.00 0.00 50duine x 5uair x€15 x 12mhí 
    

Fo-iomlán Chomhpháirithe 80400.00 0.00  

    

Costais Riaracháin 155600.00 65900.00  
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COSTAIS PLEAN OIBRE    

Cultúir agus Oidhreachta    

Mion - Imeachtaí 2000.00 1000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíochta 800.00 800.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 1500.00  

 6800.00 3300.00  

Gnó    

Mion - Imeachtaí 2000.00 1000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíocht 800.00 800.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 1000.00  

 6800.00 2800.00  

Meán Cumarsáide    

Mion - Imeachtaí 2000.00 0.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíochta 800.00 800.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 500.00  

 6800.00 1300.00  

Oideachas    

Mion - Imeachtaí 2000.00 2000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíochta 800.00 800.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 2000.00  

 6800.00 4800.00  

Óige    

Mion - Imeachtaí 2000.00 2000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíochta 800.00 8000.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 2000.00  

 6800.00 12000.00  

Pobail    

Mion - Imeachtaí 2000.00 1000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíochta 800.00 800.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 1500.00  

 6800.00 3300.00  
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Seribhísí    

Mion - Imeachtaí 2000.00 1000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíochta 800.00 8000.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 1500.00  

 6800.00 10500.00  

Teaghlaigh    

Mion - Imeachtaí 2000.00 1000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíocht 800.00 800.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 1000.00  

 6800.00 2800.00  

Ardú Feasachta    

Mion - Imeachtaí 2000.00 1000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíocht 800.00 800.00 

 

Costais - Cruinnithe, 
Ceardlann, Seiminéar 1000.00 0.00 

 

Mór Imeachtaí 3000.00 1000.00  

 6800.00 2800.00  

    
Fo-iomlán - Costais Plean 
Oibre  54400.00 38800.00 

 

    

Foriomlán Bliantúil 210000.00 104700.00  

Ardú Feasachta    

Mion - Imeachtaí 2000.00 1000.00  
Poiblíocht, Fógraíocht, 
Scéim Tacaíocht 800.00 800.00 
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Foinsí Tacaíochta 

 

Tá sé fíor thabachtach go dtuigfear ón gcéad lá nach féidir an Phlean Teanga seo feidhmiú gan 

na hacmhainní cuí a bheith in áit agus ar fáil. Tá gearr gá le hOIfigeach Plenála Teanga 

lánaimseartha a bheith in áit chun an Plean, an comhoibriú, an comhpháirtíocht agus an cur i 

gcrích a bhainistiú.  

Tá feidhmiú rathúil an Plean Teanga seo bunaithe ar na páirtithe leasmhar cuí atá ainmithe 

thíos a bheith in áit le saolré an phlean, comhoibriú le chéile agus a gcuid tatithí agus líonra féin 

a fhorbairt le cuidiú leis an Ofigeach Pleanál Teanga an plnea a cur i gcrích. Má bhíonn gearradh 

siar ar aon de na hacmhainní atá in áit cheana, tá sé cinnte ón staidéar atá déanta ag an 

gceanneagraíocht go gcuirfear feidhm an Plean Teanga i mbaoill go hiomlán. 

Foinsí tacaíochta Eile: 

• Oifigeach Sinsireach – Roinn Pobal, Comhairle Chontae Átha Cliath Theas 

• Oifigeach Gaeilge – Na Cloighthí, CLG 

• POF Cumann Tráchtála Chluain Dolcáin 

• POF Cumann Tráchtála Átha Cliath Theas 

• Bainisteoir Brú Chrónáin 

• Oifigeach Forbartha SPG  

• Oifigeach Forbartha Clann Chrónáin (Treoirí) 

• Oibrithe na mór eagraís Gaeilge 

• Oibrithe Stáit 

• Oibrithe Óige le Gaeilge 

• Foireann le Gaeilge in sna hinstiúidí seo: 

o Leabharlann an Chontae 

o Stáisiúin na nGardaí 

o Baill den CLG, Baill de Mhuintir Chrónáin, Baill d’Eagrais Deonacha an Cheantar 

o Coistí na dTuismitheoirí san scoileanna 

Ní liostas iomlán í seo agus curifear leis le linn saolré an phlean  
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Feasacht agus Poiblíocht 

 

Tá sé i gceist go mbeadh pobal Sráidbhaile Chluain Dolcáin rannpháirteach sa togra. Bhí Muintir 

Chrónáin riamh dírithe ar sheirbhísí a chur ar fáil don phobal mórthimpeall orthu, agus tugann 

an meon sin bunús cuí don phróiseas seo. 

Tá sé ar intinn ag an eagraíocht muintir Chluain Dolcáin ar fad a chur ar an eolas faoin taighde a 

bheas ar siúl trí fheachtas poiblíochta sna meáin áitiúla. Tá dhá nuachtán áitiúla inar féidir eolas 

a chur ar bhonn rialta agus an taighde ag dul ar aghaidh. Is féidir freisin na meáin shóisialta a 

úsáid chun nuacht faoin taighde a scaipeadh. Beidh fógraíocht le feiceáil i bhfoirgnimh phoiblí 

agus gnólachtaí áitiúla chomh maith. 

Cruthófar bileog shimplí eolais, a bheadh dátheangach agus a seolfar ar fud Cluain Dolcáin le 

cabhair ó deonaithe. Beidh an bhileog chéanna ar fáil i bhfoirgnimh phoiblí. 

Mar a luadh cheana, tá nascanna ag an eagraíocht le scoileanna áitiúla. Tríd na nascanna seo, is 

féidir leis an eagraíocht dul i dteagmháil go díreach le teaghlaigh a úsáideann Gaeilge sa bhaile. 

Mar aon leis seo, is féidir leis an eagraíocht an modh teagmhála chéanna a úsáid le scoileanna 

Béarla sa cheantar chun fógraíocht a dhéanamh ar bhonn níos leithne agus níos mó 

rannpháirtíochta a chothú. 

Tá liosta poist cuimsitheach ag an eagraíocht de bhaill, iarbhaill agus síntiúsóirí. Beidh an liosta 

seo in úsáid chun eolas a scaipeadh ar an dtogra. Meastar go bhfásfar an liosta seo le síntiúsóirí 

nua a mheallfar trí na modhanna teagmhála eile thuas. 

Chun díospóireacht agus machnamh a chothú i measc an phobail, eagrófar roinnt cruinnithe 

poiblí i gCluain Dolcáin. Beidh tacaíocht ar fáil ó bhaill tofa de Chomhairle Chontae Átha Chliath 

Theas chun iad seo a eagrú agus chun eolas fúthu a chur ar fáil don phobal áitiúil. Beidh 

ionadaíocht ó na grúpaí éagsúla pobail thuasluaite ag na cruinnithe seo. Chomh maith leis seo, 

moltar go láidir go mbeidh díospóireacht ar na meáin shóisialta. 

Beidh deiseanna ann tríd an bpróiseas thuasluaite chun aiseolas a sheoladh. Beidh fáilte roimh 

chomhfhreagras in aon teanga, agus beidh sin soiléir ar an mbileog eolais agus ar gach píosa 

fógraíochta a sheolfar go tithe áitiúla. 

 

Seo chuid 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 sa tsaol nua-aoise seo. 
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Ní eolas diamhair dian acadúil is mó atá de dhíth ach léiriú ar bhonn praiticiúil ar na gnéithe 

uilig den fheasacht teanga atá riachtanach ag an duine a mhaireann go dátheangach i suíomh 

guagach mionteanga in 2016 le ciall a bhaint as úsáid agus fiúntas na Gaeilge dó féin, dá 

theaghlach agus dá phobal. Tá ról ar leith ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, na 

ceanneagrais Gaeilge agus ag forais eile san obair seo. 

Is ionann cuid den eolas feasachta a bheas riachtanach agus iomlanu a dheanamh bunaithe ar 

shaineolas agus ar thaighde a bhfuil eolas air cheana fein. Ta an meid sin le cur i gcomhtheacs 

an tsaoil ina maireann an duine agus le miniu taobh istigh de pharaimeadair an Phlean Teanga. 

• Tionchar chleachtas teanga na ndaoine ar sheasamh na Gaeilge sa Líonra Gaeilge  agus i 

gcomhtheacs nios leithne a chur in iúl 

• Eolas timpeallachta agus cultúir agus rol na teanga ina gcothu a leiriu; 

• An t-idircheangal idir teanga, tireolaiocht, seanchas agus scealta, ceol agus stair aitiuil, i 

measc rudai eile, a thaispeaint; 

• Eolas taighde ata cheana fein ar fail a chur i lamha lanuineacha oga ata ag smaoineamh 

ar a gclann a thogail le Gaeilge faoina bhfuil i gceist le togail clainne i suiomh ata ag eiri 

nios datheangai gach uile la, mar shampla: 

o  Rogha agus cleachtas teanga na dtuismitheoiri agus an tionchar a bhionn acu sin 

ar chleachtas teanga an teaghlaigh 

o Straiteisi seachadta teanga i dteaghlaigh ata measctha o thaobh teanga de, .i. 

nach bhfuil Gaeilge ag an bheirt tuismitheoiri 

o  Tionchar an chodmheasctha agus an chodmhalartaithe ar shealbhu teanga i 

measc paisti agus daoine oga 

o An bealach a sealbhaionn paisti teanga agus na ceimeanna a leanann siad agus 

na cuiseanna ata leis an ord foghlama 

o  Foghlaim dha theanga i measc páistí a bhfuil deacrachtaí foghlama agus eile acu.   
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Feidhmiú agus Monatóireacht 

 

Struchtúr Oibre agus Ról na Ceanneagraíochta 

 
Tá córas monatóireachta leanúnach agus athbhreithniú rialta riachtanach in aon eagraíocht. 

Baileoidh an córas seo eolas, ligfidh sé dúinn measúnú a dhéanamh ar imeachtaí chun áiseanna 

na heagraíochta a úsáid go héifeachtach. Chun monatóireacht cheart a dhéanamh caithfear 

tuiscint cheart a bheith againn ar na himeachtaí a chuirfear ar siúl. Coimeádfar dialann 

imeachtaí chun é seo a dhéanamh. Le dialann imeachtaí is féidir athbhreithniú rialta a 

dhéanamh, breis rannpháirtíochta a spreagadh agus torthaí na ngníomhaíochtaí a mheas. Sa 

dialann, baileofar an t-eolas seo a leanas maidir le gach imeacht; 

• Ainm gach imeachta. 

• Cé atá á eagrú?  

• Cé air a bhfuil sé dírithe?  

• Cé chomh minic is a bhíonn sé ar siúl?  

• Cá háit? 

• Aiseolas faighte. 

• Líon na ndaoine a d’fhreastail air. 

• Próifíl ginearálta na ndaoine a d’fhreastail air. 
 

Má tá an t-eolas seo ar fad againn is féidir linn monatóireacht cheart a dhéanamh ar gach 

imeacht agus mar sin beidh muid in ann athbhreithniú rialta a dhéanamh ar na spriocanna, 

aiseolas a bhailiú ón bpobal agus imeachtaí a fheabhsú, más gá. 

Beidh bealaí éagsúla chun aiseolas a bhailiú. Beidh muintir na háite in ann aiseolas a thabhairt 

ar líne, aon uair is mian leo. Tá suíomh gréasáin ag an eagraíocht chomh maith le suíomhanna 

meán sóisialta mar shampla, Facebook agus Twitter. Maidir le himeachtaí ar nós ranganna agus 

dianchúrsaí, déanfar suirbhé i measc na bhfoghlaimeoirí ag deireadh gach cúrsa chun an t-

aiseolas a bhailiú ansin. 

Chomh maith leis sin agus mar atá luaite cheana, cruthófar bileog eolais a scaipfear ar fud 

Chluain Dolcáin - áit ina mbeidh deis ag muintir an phobail aiseolas a thabhairt agus cuirfear 

fáilte roimhe.  
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Monatóireacht – Dialann Imeachtaí (Samplach) 

Ainm Clann Sí Grúpa Spraoi 

Cé atá á eagrú? Coiste an chlub, stiúrthóir an chlub, 
tuismitheoirí 

Cé air a bhfuil sé dírithe? Teaghlaigh a úsáideann Gaeilge, le páistí 
faoi chúig bliana d’aois. 

Cé chomh minic is a bhíonn sé ar siúl? Gach dara Satharn 

Cá háit? Áras Chrónáin 

Aiseolas faighte Suirbhé i measc tuismitheoirí 

 

 

Aiseolas 

 

Céard a d’oibrigh? Bhain na páistí sult as an ngrúpa, bhí deis 
ag tuismitheoirí agus páistí a gcuid 
Ghaeilge a úsáid. 

Céard nár oibrigh? Ní raibh struchtúr ceart air, bhí na páistí 
díreach ag súgradh. 

Aon mholadh eile Foclóir nua a mhúineadh gach Satharn, 
amhráin nua a fhoghlaim. 

An chéad chéim eile Na moltaí a chur i bhfeidhm 

Sprioc Úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a 
fhorbairt i measc na mball. 

 
 

 

 
 

Bearta agus Spriocanna 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

 

Athbhreithniú an Phlean 

Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 
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Foinsí 
Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 

Tá baill den choiste stiúrtha ag plé le cur chun cinn na Gaeilge le blianta gbeaga anuas agus 

sásta tabhairt faoi agus freastal ar chrúrsaí oiliúna agus ceardlanna sa réimse oibre pleanáil 

teanga de réir mar is gá.  

 

Liosta  Cáilíochtaí an choiste  - Staidéar atá déanta  

• Meadhbh Ní Cheallaigh – Baitsiléir Ealaíon , BA; Ard-Dioplóma Oideachais; Ag staidéar 

MA sa Ghaeilge faoi láthair 

• Bernardine nic Giolla Phádraig –  Baitsiléir Ealaíon , BA; ArdTeastas Oideachais; Ard-

Teastas sa Chumarsáid; MA sa Ghaeilge Fheidhmeach  

• Edel Ní Arrachtáin – Baitsiléir Ealaíon , BA; ArdTeastas Oideachais; ArdTeastas sa 

Chumarsáid; MA sa NuaGhaeilge 

• Peadar Ó Caomhánaigh – BA Onóireacha sa Nua-Ghaeilge le speisialtacht sa 

tSochtheangeaolaíocht; Dioplóma sa tSeaneolas Sóisialta ag dírú ar aosú pobal. 

• Brian Ó Gáibhín – Baitsiléir Oideachais, B.Ed.; MSc – Máistir Eolaíochta i nGnó agus i 

dTeicneolaíocht an Eolais 

• Risteard Ó hAllúin – IarBhainisteoir Ceannacháin Iarnród Éireann – Ar Scor 

 

 

Cáipéisí: 

• Staidéir Cuimsitheach Teangeolaíochta 

• Straitéis 20 Bliain 

• Acht an Gaeltachta 2012 

• Plean Gníomhaíochta LPT  

• Treoirlínte Pleanála Teanga srl 

• Roghanna – Léamhleabhar Eolais faoin bPleanáil Teanga 

• Srl. 

 

Daoine: 

• An Dr. Dónal O Baoill 

• Colm Ó Ciardubháin, DCU 

• Hannah Ní Dhaimhín 

• An Dr. John Walsh 

• srl 
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Auigisín 1 – Conradh Oifigeach Pleanála Teanga -  OPT 
 

Dáta, 2019. 
 
Ainm  
Seoladh 
 
xxxx, a chara, 
 

Tag:  Conradh Fostaíochta mar Oifigeach Pleanála Teanga 
 
Tá áthas ar ainm an chomhlachta conradh fostaíochta mar Oifigeach Pleanála Teanga a thairiscint 
duit ar na téarmaí agus coinníollacha atá sonraithe sa chonradh seo. Baineann an tairiscint seo le 
téarma an conartha ó dháta go dáta.  
 
Tá an conradh seo agus do fhostaíocht le ainm an chomhlachta de réir na gcoinníollacha seo a 
leanas: 
 
1. Ceapachán, dáta tosaithe agus téarma 
 
Tá tú fostaithe mar Oifigeach Pleanála Teanga ar chonradh. Ní post leanúnach buan é seo agus 
tiocfaidh deireadh leis an gconradh seo ar dáta. Braithfidh an post ar chistiú a bheith ar fáil ón 
Státchiste má táthar le leanúint leis an bpost seo.  
 
Níl aon chearta, teideal nó gealltanas ar phost buan nuair a chríochnaíonn an conradh seo.  
 
Tá tréimhse phromhaidh sé mhí ag dul leis an bhfostaíocht seo. Tá sé de cheart ag ainm an 
chomhlachta ar a dhiscréid féin, cur leis an tréimhse phromhaidh más gá. Beidh sé de cheart agat 
féin nó ag ainm an chomhlachta deireadh a chur leis an bhfostaíocht seo trí fhógra míosa i 
scríbhinn a thabhairt ag aon am i rith nó ag deireadh na tréimhse, ní gá d’aon pháirtí cúiseanna a 
thabhairt. Sa chás go gcuirfidh ainm an chomhlachta deireadh leis an bhfostaíocht ar a dhiscréid, 
b’fhéidir nach mbeidh ainm an chomhlachta ag iarraidh ort an tréimhse fógra scoir a oibriú, ach 
íocaíocht a dhéanamh leat in ionad fógra.  Fógra seachtaine a bheidh i bhfeidhm má chuirtear 
aon síneadh leis an tréimhse phromhaidh. I rith na tréimhse promhaidh, tá sé de cheart ag ainm 
an chomhlachta laghdú a dhéanamh ar an líon rabhadh de réir mar atá leagtha síos sa mhodh 
imeachta smachtaithe agus ina áit, de réir a dhiscréid, fógra scoir nó íocaíocht a dhéanamh in 
ionad fógra scoir. Beidh sé seo i bhfeidhm chomh maith le aon síneadh a chuirfear leis an tréimhse 
phromhaidh. I ngach cás, tá sé de cheart ag ainm an chomhlachta deireadh a chur leis an 
gconradh fostaíochta gan fógra, i gcúinsí cuí. 
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2. Ionad Oibre 
 
Is í oifig ainm an chomhlachta do bhunáit oibre.  
 
 
3. Dualgais Oibre 

 
Tá na dualgais a bhaineann leis an gconradh fostaíochta leagtha amach sa chlár oibre. Beidh tú 
freagrach don Cheanneagraíocht as feidhmiú an chláir oibre.  
  
4. Tuairisciú agus Maoirseacht Oibre 
 
Beidh tú lonnaithe in oifigí ainm an chomhlachta agus freagrach don Cheanneagraíocht (ainm 
áitiúil) i leith do chlár oibre agus i leith do chuid oibre go laethúil. Beidh tuairisciú rialta le 
déanamh agat don Choiste Stiúrtha Pleanála Teanga maidir le haontú agus feidhmiú do chláir 
oibre.  
 
5. Measúnú 
  
Beidh córas rialta measúnaithe i bhfeidhm i rith do thréimhse fostaíochta agus d’fhéadfadh sé go 
mbeadh plé idir tú féin agus Cathaoirleach Cheanneagraíocht (ainm áitiúil) faoi iompar agus 
d’fheidhmíocht mar chuid de sin.  
 
Ba chóir aon ní a bhaineann le do phost, aon deacrachtaí agus araile a phlé le Cathaoirleach 
Cheanneagraíocht (ainm áitiúil)  . 
 
6. Uaireanta Oibre 
 
Is xx uair a chloig an gnáthsheachtain oibre. Tá tú i dteideal sosanna de réir an Achta um Eagrú 
Ama Oibre, 1997. Beidh uaireanta oibre neamh-shóisialta le n-oibriú agat ó am go chéile de réir 
riachtanais na hoibre agus ó am go ham d’fhéadfadh líon thar xx uair a chloig oibre in aghaidh na 
seachtaine a bheith le hoibriú agat. Ní dhéanfar íocaíocht bhreise leat i leith na n-uaireanta breise 
sin ach cúiteofar uaireanta breise a oibrítear le ham saor ina n-áit, le comhaontú Chathaoirleach 
na Ceanneagraíochta.  
 
7. Luach Saothair 
 
Íocfar tuarastal bliantúil leat de €xx,xxx sa bhliain a íocfar ar bhonn míosúil tríd an gcóras ????? 
lúide cáin, ASPC nó aon asbhaintí eile de réir dlí.   
 
Nuair a shíníonn tú go bhfuil tú ag glacadh leis an gconradh seo tugann tú cead do ainm an 
chomhlachta, asbhaintí a bhaint as do phá d’aon suimeanna atá dlite.   
 
8. Forchúiteamh costais 
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Beidh tú i dteideal éileamh a dhéanamh i leith aon chostais a thiteann ort go díreach i gcur i gcrích 
do chuid oibre. Beidh glacadh le costais deimhnithe agus réasúnta a gcuirtear admháil ina leith 
ar fáil i ngach éileamh. Aisíocfar costais mhíleáiste faofa ar ráta míleáiste ainm an chomhlachta a 
tharlaíonn i gcur i gcrích an chláir oibre. Ní mór duit clásal a chur san áireamh i do pholasaí 
árachais gluaisteáin ag slánú ainm an chomhlachta in aghaidh aon éilimh a bheadh mar thoradh 
ar úsáid do ghluaisteáin ar ghnó an chomhlachta.    
 
9. Saoire Bhliantúil 
 
Ritheann an bhliain saoire ón 1 Eanáir go 31 Nollaig. Tá tú i dteideal xx lá saoire sa bhliain de réir 
fhorálacha an Achta um Eagrú Oibre 1997, mar aon le laethanta saoire poiblí faoin Acht céanna. 
Caithfear fógra 10 lá a thabhairt do Chathaoirleach ainm an chomhlachta nuair a bhíonn sé i 
gceist agat saoire bhliantúil a thógáil.   
 
10. Pá Breoiteachta 
 
Íocfar pá breoiteachta as na chéad dhá lá breoiteachta as a chéile gan teastas faoi réir sé lá in 
aghaidh aon tréimhse 12 mhí. Le teastas leighis is é an t-uasmhéid ná 20 lá in aghaidh na tréimhse 
12 mhí ag tosú díreach roimh an mbreoiteacht. 
 
Ba chóir a chur in iúl do bainisteoir na Ceanneagraíochta má bhíonn tú chun a bheith as láthair 
roimh 10.00 r.n. ar an gcéad lá de thinneas. Ba chóir gach iarracht bainisteoir na 
Ceanneagraíochta a chur ar an eolas trí theachtaireacht a sheoladh le soiléiriú a dhéanamh maidir 
leis an dáta a fhillfear ar an obair tar éis tréimhse breoiteachta.  
 
11. Pinsean 
 
Níl aon scéim pinsin ag gabháil leis an bpost.  
 
12. Nósanna Imeachta Gearáin agus Disciplíne 
 
Ar mhaithe le cothromaíocht agus ceartas agus chun iompar cóir a chinntiú, cuireann 
Ceanneagraíocht (ainm áitiúil)  gnáthnósanna imeachta gearáin agus disciplíne i bhfeidhm chomh 
maith le cód iompair. 
 
(Mura bhfuil polasaí ag an gCeanneagraíocht ina leith seo beidh an cur chuige i leith 
smachtaithe le sonraí??>>sonrú?? tuilleadh). 
 
13. Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair 
 
Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 agus rialacháin 2007 (“An 
tAcht”) déanfaidh ainm an chomhlachta gach atá réasúnta agus indéanta chun do shláinte agus 
do shábháilteacht agus do leas ag an obair a chinntiú. Ach tá dualgas dlíthiúil ort féin chomh 
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maith aire a thabhairt do do shábháilteacht féin agus do shláinte agus do shábháilteacht do 
chomhghleacaithe. Tá oibleagáid ort freastal ar oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta faoi mar is gá 
agus tú féin a chur ar an eolas maidir leis an reachtaíocht Sláinte agus Sábháilteachta agus 
géilliúlacht don reachtaíocht sin a chinntiú chomh maith le Ráiteas Sábháilteachta ainm an 
chomhlachta a chomhlíonadh. 
 
14. Oiliúint 

 
Tá oiliúint bhreise mar chuid dhílis den phost agus beidh ort freastal ar chúrsaí oiliúna ó am go 
chéile.   
 
15. Rúndacht 
 
Ba chóir rúndacht ghairmiúil a choinneáil i gcónaí. Beifear ag súil go gcuirfidh tú eolas maith ar 
chód iompair ainm an chomhlachta agus go ndéanfaidh tú de réir an chóid sin.  
 
16. Athbhreithniú Conartha 
 
Déanfar athbhreithniú ar an gconradh seo ar a laghad uair amháin sa bhliain nó ar iarratas 
foirne nó bainistíochta.  
 
17. Athrú ar Théarmaí Fostaíochta 
 
Tá sé de cheart ag ainm an chomhlachta athruithe réasúnta a dhéanamh ar aon cheann de 
théarmaí agus coinníollacha fostaíochta an fhostaí. Cuirfear an fostaí ar an eolas faoi aon 
athruithe trí fhógra a thabhairt don fhostaí ar a laghad mí sula gcuirtear an t-athrú i bhfeidhm, 
agus beidh an dáta a mbeidh an t-athrú seo ag teacht i bhfeidhm sa bhfógra. 
 
18. Cosaint Sonraí 
 
D’fhéadfadh, ó am go ham, go mbaileodh agus go gcoinneodh ainm an chomhlachta sonraí 
pearsanta lena n-áirítear sonraí íogaire pearsanta fútsa óna bhféadfaí tú a aithint. Cé gur uait féin 
díreach a thiocfaidh formhór do chuid sonraí pearsanta, beidh cúinsí ann a mbaileoidh agus a 
gcoinneoidh ainm an chomhlachta sonraí pearsanta ó fhoinsí eile. De ghnáth coinneoidh ainm an 
chomhlachta sonraí pearsanta i gcomhad pearsanta ach coinneoidh sí freisin taifid ar amanna 
oibre, taifid phárolla, taifid ar úsáid fóin, ríomhphoist, úsáid idirlín agus úsáid teicneolaíochta 
faisnéise agus eile lena n-áirítear sonraí a bhaineann go díreach leat. Níl sé beartaithe ag ainm an 
chomhlachta do shonraí pearsanta a nochtadh d’aon tríú páirtí lasmuigh de ainm an 
chomhlachta, seachas sa chás nuair a éilítear faoin dlí sin a dhéanamh. Le síniú an chonartha seo 
toilíonn tú go ndéanfaidh ainm an chomhlachta sonraí pearsanta den chineál sin a bhailiú agus a 
choinneáil.  
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Glacadh na Tairsceana 
 
Má tá tú sásta glacadh leis an tairiscint seo ar na téarmaí agus na coinníollacha atá sonraithe 
thuas, iarrtar ort an fhoirm ghlactha thíos a shíniú agus a dhátú agus an conradh comhlánaithe a 
sheoladh ar ais go dtí xxx (ainm duine) in ainm an chomhlachta, seoladh, roimh an dáta. Tá cóip 
den chonradh seo faoi iamh le coimeád agat féin.  
 
 
 
Sínithe thar ceann ainm an chomhlachta: ________________________  
       Cathaoirleach 
 
Priontáil an t-ainm: ________________________  
         
Dáta:   ________________________   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dearbhú Glactha 
 

Glacaimse, ainm  leis an gceapachán mar Oifigeach Pleanála Teanga le ainm an chomhlachta ar na 

téarmaí agus ar na coinníollacha atá leagtha amach thuas. 

 

 

Sínithe:  _______________________ 

 

 

Priontáil an t-ainm:     _______________________ 

 

Dáta:   _____________________ 

  

 

Stampa an       

Chomhlachta 
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Auigisín 2 – Foirm don toiliú feasach do na grúpaí fócais 

Foirm toiliú: Informed Consent Form  

Leagan Gaeilge 
Foirm don toiliú feasach 
 
 
Cur síos ar an tionscadal 
 
Tá taighde ar siúl ag Muintir Chrónáin ar úsáid na 

Gaeilge i gCluain Dolcáin. Úsáidfear an t-eolas a 

bhaileofar chun Plean Teanga a réiteach do 

Chluain Dolcáin chun an stádas atá aici mar Líonra 

Gaeilge a neartú.  

Tá muid ag fiafraí díot an mbeifeá sásta páirt a 

ghlacadh i ngrúpa fócais chun cabhrú leis an 

taighde seo. 

Déanfar taifeadadh fuaime ar an ngrúpa fócais. 

Nuair a bheidh an grúpa fócais thart aistreofar an 

comhad fuaime go ríomhaire a mbeidh glas 

pasfhocail air. Ní bheidh rochtain ach ag XXX ar an 

gcomhad fuaime. Scriosfar an comhad fuaime 

nuair a bheidh an Plean Teanga dréachtaithe – 

XX/XX/20XX ar a dhéanaí 

Ní úsáidfear d’ainm ag aon am le linn an taifeadta. 

Ní úsáidfear ainm rannpháirtithe in aon tuairisciú 

ar thorthaí an ghrúpa fócais. 

Ag am ar bith is féidir tarraingt siar ón ngrúpa 

fócais agus ní éireoidh iarmhairt as sin. 

 

Má tá ceist ar bith agat ina thaobh seo is féidir 

teagmháil a dhéanamh le Brian Ó Gáibhín ar 

XXXX@XXX.XXX nó 01-XXXXX 

English Version 
Informed Consent Form 
 
 
Project Description 
 
Muintir Chrónáin are conducting research on the 

use of Irish in Clondalkin. The information 

collected as part of this research will be used to 

develop a Language Plan which will strengthen 

Clondalkin’s status as a Líonra Gaeilge (Irish 

Language Network). 

We are asking you if you are willing to take part 

in a focus group to help with this research.  

An audio recording will be made of the focus 

group. Once the focus group is over the sound 

file will be transferred to a computer which is 

password protected. Only XXX will have access to 

the sound file. The sound file from the focus 

group will be deleted once the Language Plan has 

been drafted – XX/XX/20XX at the latest. 

No names will be used during the recording. 

Participants’ names will not be used in any 

reporting of the findings of the focus group. 

You can withdraw participation from the focus 

group at any time without any repercussions 

arising from said withdrawal. 

If you have any question about the project please 

contact Brian Ó Gáibhín on XXXX@XXX.XXX nó ??  

>> or 01-XXXXX 

 

mailto:XXXX@XXX.XXX
mailto:XXXX@XXX.XXX
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Foirm toiliú: Informed Consent Form 
 

Léigh na ceisteanna thíos agus cuir ciorcal timpeall ar an bhfreagra cuí. 

Please read the questions below and circle the appropriate answer. 

Leagan Gaeilge  Leagan Béarla 

Ar léigh tú an cur síos ar an 
tionscadal agus an 
dtuigeann tú é? 

Léigh 
agus 

tuigim 
 

Níor 
léigh 

agus ní 
thuigim 

 Have you read the project 
description and do you 
understand that  

Yes No 

 
An bhfuil tú sásta de do 
thoil féin páirt a ghlacadh i 
ngrúpa fócais mar chuid 
den tionscadal seo? 

 
Tá 

 
Níl 

  
Are you willing to take part 
in the project of your own 
free will? 

 
Yes 

 
No 

 
An dtuigeann tú go 
ndéanfar taifeadadh ar an 
ngrúpa fócais? 

 
Tuigim 

 
Ní 

Thuigim 

  
Do you understand that an 
audio recording will be 
made of the focus group? 
 

 
Yes 

 
No 

 
An bhfuil tú sásta gur 
freagraíodh aon cheist a bhí 
agat faoin tionscadal agus 
an bhfuil tú sásta leis an 
bhfreagra / na freagraí sin? 

 
Tá 

 
Níl 

  
Are you satisfied that any 
questions you have about 
the project have been 
answered and are you 
satisfied by those answers? 

 
Yes 

 
No 

 
An dtuigeann tú go bhfuil 
cead agat éirí as 
rannpháirtíocht sa ghrúpa 
fócais ag am ar bith agus 
nach n-éireoidh aon 
iarmhairt as sin? 

 
Tuigim 

 
Ní 

thuigim 

  
Do you understand that you 
can withdraw your 
participation from the focus 
group at any time without 
being disadvantaged in any 
way? 

 
Yes 

 
No 

 

 
Síniú an rannpháirtí / Participant’s 
signature: 
 

 

 
Síniú tuismitheora nó caomhnóra / 
Signature of parent or guardian: 

 

 
Dáta / Date: 
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Auigisín 3 – Grúpa fócais 1 
1. Céard é an chéad uair a chuala sibh daoine ag caint ar ‘Gaeilge’? 

Bhí taithí éigin ag na rannpháirtithe ar an nGaeilge sula raibh siad ag freastal ar an mbunscoil nó 

réamhscéil???. Den chuid is mó is ó dheartháireacha agus deirfiúracha a bhí ag freastal ar Ghaelscoil a 

chuala siad Gaeilge ar dtús. Bhí roinnt mhaith cásanna ann ina mbíodh tuismitheoirí, seantuismitheoirí 

agus siblíní ag labhairt as Gaeilge leis na rannpháirtithe le linn a n-óige.  

Triúr rannpháirtithe as X nár chuala aon chaint ar an nGaeilge go dtí go raibh siad ar an scoil. 

2. Dá mbeadh oraibh ‘Gaeilge’ a mhíniú do dhaoine ó thír eile céard a déarfá leis an duine sin? 

Léirigh na rannpháirtithe tuiscint mhaith chruinn ar shuíomh sochtheangeolaíochta na Gaeilge. I measc 

na dtuairimí a luaigh siad ina taobh ná:  

• Níl sí chomh beo céanna i measc an aosa óig. 

• Tá sí fós beo i roinnt ceantar timpeall na tíre m.sh. Maigh Eo agus Dún na nGall. 

• Bhíodh sí á labhairt ar fud na tíre ach tháinig athrú air sin mar gheall ar ‘rudaí a tharla sa stair’. 

 

3. An raibh sibh ar bhunscoil lánGhaeilge? 

D’fhreastail na rannpháirtithe ar fad ar bhunscoil lánGhaeilge. 

a. Cén duine a rinne an cinneadh sin? 

Tuismitheoirí a rinne an cinneadh na rannpháirtithe a chur chuig an mbunscoil lánGhaeilge  den chuid is 

mó. Tugadh rogha do rannpháirtí amháin tar éis na réamhscoile cé acu an bhí sí ag iarraidh freastal ar 

bhunscoil lánGhaeilge, murab ionann agus a deartháir níos óige, agus dúirt sí go raibh. Luaigh 

rannpháirtí eile gur tugadh rogha di freastal ar mheánscoil lánGhaeilge nó meánscoil Bhéarla agus gur 

roghnaigh sí an mheánscoil lánGhaeilge. Thuairiscigh rannpháirtí eile gur thosaigh sí ar bhunscoil 

lánGhaeilge agus ansin d’aistrigh sí go bunscoil lánBhéarla agus gur iarr sí féin ar a tuismitheoirí filleadh 

ar an mbunscoil lánGhaeilge.  

b. An bhfuil tú sásta leis an gcinneadh sin? 

Luaigh beirt rannpháiritithe nach raibh siad róshásta leis an gcinneadh ar dtús mar nach bhfaca siad an 

gá a bhí leis. Bhí siad sásta faoin gcinneadh faoin am a raibh siad ag freastal ar an meánscoil. Luaigh na 

freagróirí d’aon ghuth go raibh siad an-sásta gur oideachas trí mheán na Gaeilge a bhí siad a fháil. 
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Bhraith cuid de na rannpháirtithe níos sine go raibh buntáistí saoil agus oibre ag baint leis an oideachas 

trí mheán na Gaeilge. Bhraith rannpháirtí amháin go gcabhraíonn dátheangachas (Gaeilge – Béarla) leis 

an tríú teanga a fhoghlaim” 

4. An mbíonn mórán Gaeilge á labhairt agat taobh amuigh den Scoil? Cé na háiteanna ina n-

úsáideann tú í? 

Bíonn Gaeilge á labhairt ag na rannpháirtithe taobh amuigh den scoil cé nach dtarlaíonn sé sin go minic 

ná go rialta. 

Luaigh rannpháirtí amháin go mbeannaítear di i nGaeilge corruair agus go bhfreagraíonn sí i nGaeilge 

nuair a bhíonn sí ag obair i siopa i lár na cathrach. 

Luaigh rannpháirtí amháin go mbíonn Gaeilge á labhairt sa bhaile le tuismitheoir amháin. Bíonn an 

rannpháirtí seo á múineadh dá hathair agus bíonn á labhairt lena deirfiúr agus a col ceathrar. 

Thuairiscigh rannpháirtí amháin go mbíonn Gaeilge á labhairt ar measc na foirne camógaíochta ó am go 

chéile. Tá Gaeilge mhaith ag roinnt daoine ar an bhfoireann agus tá sí á foghlaim ag an gcuid eile. 

Bíonn siad ag spochadh as múinteoirí nó ag scigaithris trí Ghaeilge. 

a. Cén fáth sin meas tú? 

Mhol na rannpháirtithe go bhfuil cleachtadh acu ar an mBéarla a labhairt taobh amuigh den scoil agus 

iompaíonn siad ar an mBéarla nuair a chríochnaíonn siad sa scoil. Luaigh rannpháirtí eile go n-imríonn an 

teanga atá le feiceáil agus le cloisteáil timpeall orthu tionchar ar a dtimpeallacht “nuair a chloiseann tú 

daoine ag caint Béarla ar na sráideanna just ceapaim gur…eh cliceann sé i do mheabhair gur… tá teanga 

Gaeilge agat ach thosnaíonn tú ag labhairt Béarla mar tú á chloisteáil na daoine eile”. D’aontaigh formhór 

an ghrúpa leis an ráiteas seo.  

Má tá daoine nach bhfuil Gaeilge mhaith aige / aici i measc an chomhluadair go minic bíonn drogall ar 

dhaoine labhairt i nGaeilge leo, nó,. Mheas roinnt de na rannpháirtithe nach mbíonn na daoine ó 

scoileanna Béarla toilteanach Gaeilge a labhairt ar roinnt cúiseanna: 

• Bíonn col ag an duine leis an nGaeilge mar samhlaítear an scoil léi. 

• Ní dóigh leis an duine go bhfuil an cumas aige / aici páirt a ghlacadh sa chomhrá. 

• Braitheann an duine neirbhíseach mar gheall ar an éagsúlacht cumais idir iad féin agus daoine atá 

ag freastal ar an nGaelscoil. 
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Threisigh rannpháirtí eile leis sin go bhfuil dua ag baint le teanga na timpeallachta a shárú – tá Béarla á 

labhairt ag gach duine eile taobh amuigh den gheata agus bheadh iarracht mhór ag teastáil iompú ar an 

nGaeilge. 

Mhol rannpháirtí eile go bhfuil saoire ag baint le deireadh an lae scoile agus nach mbíonn siad faoi ‘riail 

na Gaeilge’ agus go mbíonn faoiseamh orthu dá bharr. D’aontaigh formhór mór na rannpháirtithe leis sin. 

Luaigh rannpháirtí eile go bhfuil teanga ar leith ag an óige agus béarlagar na hóige inti - níl an béarlagar 

seo le fáil sa Ghaeilge “…ní Gaeilge ceart é sin…” 

Braitheann cuid na de rannpháirtithe nach bhfuil an stór focal acu iad féin a chur in iúl i nGaeilge chomh 

maith is atá siad i mBéarla. “is féidir leis a bheith deacair chun…communicate…cad a bhfuil tú ag iarraidh 

a rá…is féidir leat focal amháin i mBéarla a úsáid chun rud icínt a rá…ach beidh sé ceithre fhocal i 

nGaeilge…” 

Thug roinnt rannpháirtithe suntas go bhfuil daoine sa timpeallacht nach as Éirinn ó dhúchas iad gan 

Gaeilge ar bith acu. Luaigh siad go mbeadh sé drochbhéasach Gaeilge a úsáid ina gcomhluadar siúd – “…níl 

sé an-inclusive chun a bheith ag caint Gaeilge nuair a bhíonn siad ansin”.  

Dá dtosódh duine in bhur measc ag caint Gaeilge ar an mbealach abhaile céard a tharlódh?  

Úsáideann go leor daltaí Tesco ar maidin. Scaoiltear bliain 6 amach ag am lóin. 

5. An dtéann sibh isteach sna siopaí ar an mbealach ar scoil nó tar éis scoile? Más ea, cé na siopaí 

sin? 

Bíonn Gaeilge le feiceáil i roinnt de na siopaí ach ní bhíonn sí le cloisteáil ó dhaoine nach as Éirinn iad ó 

dhúchas atá ag obair i roinnt mhaith siopaí.  

a. Dá mbeadh a fhios agat go bhfáiltíonn an duine sa siopa roimh Ghaeilge an mbeadh 

fonn ort do ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge? 

Bheadh suim acu Gaeilge a labhairt le daoine sna siopaí ach na baic seo a leanas a shárú: 

• Tá na daoine róghnóthach sna siopaí le feiceáil cé acu an bhfuil ‘fáinne óir’ ar na custaiméirí. 

• Bheadh sé deacair iarraidh ar dhuine atá ag obair i siopa iompú ar theanga eile. 

 

 

i. Fiú beannú as Gaeilge don duine atá obair sa siopa? 
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• Tarlaíonn sé cheana féin go mbeannaíonn ‘seandaoine’ dóibh as Gaeilge nuair a aithníonn 

siad éide scoile na Gaelscoile. 

• Tarlaíonn sé cheana féin go n-úsáideann an pobal Gaeilge le roinnt rannpháirtithe má i) 

fheiceann siad an éide scoile nó ii) go bhfuil a  fhios acu gur daltaí iad atá ag freastal ar an 

nGaelscoil. Luadh an siopa Mannion’ s i gCluain Dolcáin, fáilteoir in oifig an dochtúra mar 

shampla. Iardhaltaí a bhíonn i gceist cuid mhaith. 

ii. Cén fáth? 

6. Tabhair dom sampla de na háiteanna nó na hócáidí a mbíonn grúpaí agaibh ag cruinniú le 

chéile taobh amuigh den scoil? [Pictiúrlann, Traenáil spóirt, Siopadóireacht…] 

Club Óige sa sráidbhaile / Bialanna bia gasta timpeall ar Chluain D: Mc Donald’s, Subway / Coláiste Bríde 

Cúirt Chispheile X 2 / Astro i gCluain Dolcáin X2 / Páirc Chorcaí – páirc súgartha / linn snámha X 2. 

Aisteoireacht agus damhsa i Leamhcán (daoine ó Ghaelscoil Leamhcán agus daoine ó CD ag caint le chéile 

agus ag déanamh obair bhaile).  

6/7 a imríonn ar aon fhoireann chispheile atá ag freastal ar Ghaelscoil i CD agus Leamhcán.  

Cairde ag daoine as Rath Cúil agus Tamhlacht atá ag freastal ar Ghaelscoil freisin. 

a. An ritheann sé le haon duine go bhféadfaí an Ghaeilge a cheangal isteach leis na 

himeachtaí sin? 

Bheadh sé an-deacair má tá daoine ann ar bheagán Gaeilge / ó scoil Bhéarla. Samhlaítear gur ábhar 

scoile atá inti agus ní ritheadh sé leo Gaeilge a labhairt. “Tá sé mar má chuaigh tú amach agus thosaigh 

tú ag labhairt mata an t-am ar fad”.  

An té a thosaíonn ag labhairt Gaeilge d’fhéadfaí a cheapadh gur scaothaire saoithíneach an duine sin 

“féachann tú mar go bhfuil tú ag iarraidh a bheith cliste má thosaíonn tusa ag labhairt as Gaeilge” 

Imní ar dhaoine nach bhfuil ag freastal ar an nGaelscoil faoin gcomhréir agus faoi rialacha gramadaí agus 

rudaí a rá go mícheart. “Tá eagla orthu é a rá mícheart agus tá siad saghas ag smaoineamh mar a bheifeá 

ag smaoineamh do scrúdú….Mura bhfuil siad in ann é a rá i gceart níl siad chun é a rá ar chor ar bith”. 

Bheadh an chuma air go bhfuil tú ag tarraing aird ort féin. “Ní fheictear é mar…’oh, is rud iontach é sin 

go bhfuil siad ag labhairt Gaeilge’ - tá sé just, mar, like weird.“ 

Is ait le daoine i scoileanna / suíomhanna eile é nuair a airíonn siad lucht na Gaelscoile ag labhairt i 

nGaeilge.  
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7. An mbaineann sibh úsáid as na seirbhísí stáit / nó pobail sa cheantar seo? Stáisiún na nGardaí, 

Oifig an Phoist, An Chomhairle Contae. 

 

a. An mbeadh sibh ag iarraidh / sásta an gnó sin a dhéanamh trí Ghaeilge. 

8. Cá mbíonn an Ghaeilge le cloisteáil nó le feiceáil i gCluain Dolcáin? 

a. An gceapann sibh gur cheart go mbeadh Gaeilge le feiceáil / le cloisteáil in áiteanna eile i 

gCluain Dolcáin? 

b. An gceapann sibh go mbeadh sé go maith dá mbeadh Gaeilge le feiceáil / le cloisteáil in 

áiteanna eile i gCluain Dolcáin? 

9. Tá an obair seo ar siúl againn chun plean a chur le chéile chun úsáid na Gaeilge i gCluain Dolcáin 

a neartú – do gach aois agus i ngach áit: an gnó timpeall an cheantair, foirne spóirt, an saol 

sóisialta. Cén moladh a bheadh agaibh dúinn? 

 

Auigisín 4 – Grúpa fócais 2 
Idir láimh, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga ag beachtú na mionsonraí, le bheith réidh go 

luath. 



C éim S tairiúil do S hráidbhaile C hluain Dolc áin P hobal L abhartha na G aeilge 

Don c héad uair i s tair na hÉ ireann bronnfar aitheantas  oifigiúil náis iúnta ar phobail taobh
amuigh den G haeltac ht a thac aíonn le hús áid laethúil na G aeilge i meas c  a bpobal.

T á S ráidbhaile C hluain Dolc áin roghnaithe le hiarratas  a dhéanamh c huig an A ire an s tádas
oifigiúil ‘L íonra G aeilge’ a bhaint amac h. 
T Á  DO C HA B HA IR  A G  T E A S T Á IL  UA INN - 
F reagair gac h c eis t le do thoil.  B 'fhéidir go mbeidh níos  mó ná aon fhreagra amháin i gc eis t.

1. R oinnA :  E olas  P ears anta

Líonra G aeilge C eistneoir - Leagan G aeilge C luain Dolcáin

A n C eantar atá i gc eis t ná S ráidbhaile C hluain Dolc áin agus  an c eantar máguaird atá aitheanta
s a léars c áil thíos

1. Inscne*

F ireann

B aineann

E ile

2. C ad é do dháta breithe?  (R oghnach) msh: Lá/Mí/B liain

1

Auigisín 5A – Suirbhé – Leagan Gaeilge



3. Cén aois tú?*

13-18bl

18-24bl

24-30bl

30-40bl

40-50bl

50-65bl

65bl +

4. Cad é do stádas pósta reatha?*

Singil

Pósta

Athphósta

I bpáirtnéireacht

Scartha

Colscartha

i do B(h)aintreach

5. Cad é d'áit bhreithe?*

Éire Eile

Thar Lear (Sonraigh an Tír)

6. Más Éire, Cén contae?

Aontrim

Ard Mhaca

An Cabhán

An Clár

An Dún

An Iarmhí

An Longfort

An Mhí

Átha Cliath

Ceatharlach

Ciarraí

Cill Chainnigh

Cill Dara

Cill Mhantáin

Corcaigh

Doire

Fearmanach

Gaillimh

Laois

Liatroim

Loch Gorman

Lú

Luimneach

Maigh Eo

Muineacháin

Port Láirge

Tiobraid Árainn

Tír Eoghan

Sligeach

Ros Commán

Úibh Fhálaí

Dún na nGall
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7. Cén náisiúntacht atá agat?*

Éireannach Eile

Náisiúntacht eile (sonraigh)

8. An bhfuil tú i do chónaí i gCluain Dolcáin?*

Tá Níl

Eile (sonraigh)

9. Cén cinéail tithíocht?*

Teach

Árasán

Eile

Sonraigh / Míniú cén ceantar ata i gceist

10. Cé chomh fada is a bhfuil tú i do chónaí i do cheantar?*

1-2bl

2-5bl

5-10bl

10bl+

11. An bhfuil clann agat?*

Tá

Níl

12. Cé méid páistí?*

0

1

2

3

4

5+

13. Cén teanga a bhíonn sa bhaile?*

Béarla Gaeilge

Eile (Sonraigh)

3



Freagair gach ceist le do thoil.
B'fhéidir go mbeidh níos mó ná aon fhreagra amháin i gceist.

2. Roinn B: Cumas agus Úsáid na Gaeilge

Líonra Gaeilge Ceistneoir - Leagan Gaeilge Cluain Dolcáin

14. An bhfuil Gaeilge agat?*

Tá

Níl

15. Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas i dtaobh labhairt na Gaeilge?*

Gaeilge ar bith

Fíorbheagáin

Go Measartha

Líofa nó beagnach líofa

16. Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas tuisceanna i leith na Gaeilge?*

Ní thuigim mórán

Tuigim go leor

Ard-chaighdeán tuisceana

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

17. Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chumas Gaeilge?*

Ba mhaith, cinnte

B'fhéidir

Níor Mhaith

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

Ní bhíonn

Anois agus arís

Bíonn go minic

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

Bheadh

Ní Bheadh

20. An bhfuil Gaeilge in úsáid taobh amuigh den teach?*

Tá

Níl

4



21. Cén áit ina bhfuil Gaeilge in úsáid taobh amuigh den teach?*

Scoil

Gnó

Club

Rialtas

Eile (Sonraigh)

Freagair gach ceist le do thoil.
B'fhéidir go mbeidh níos mó ná aon fhreagra amháin i gceist.

3. Roinn C: An Ghaeilge sa phobal

Líonra Gaeilge Ceistneoir - Leagan Gaeilge Cluain Dolcáin

22. An bhfuil móran eolais agat maidir leis na grúpaí Gaeilge a bhíonn ag feidhmiú i do cheantar?*

Tá Níl

Sonraigh an ghrúpa(í) le do thoil

23. An raibh tú riamh nó an mbíonn tú rannpháirteach in aon imeachtaí Gaeilge i do cheantar féin?*

Bhí / Bím Ní raibh / Ní bhím

Tabhair tuilleadh sonraí, le do thoil (tideal an imeachta / ainm na heagraíochta srl.)

24. Ar mhaith leat bheith níos rannpháirtí in imeachtaí áitiúla Gaeilge?*

Níor mhaith

B'fhéidir gur mhaith

Ba mhaith
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25. Cén áit i do cheantar a bhfuil an Ghaeilge in úsáid dár leat?*

Scoil

Eaglais

Údarás áitiúil / Seirbhísí Stáit

CLG

Leabharlann

Oifig an Phoist

Stáisiúin na nGardaí

Naíonra

Banc

Eile (Sonraigh le do thoil)

Freagair gach ceist le do thoil.
B'fhéidir go mbeidh níos mó ná aon fhreagra amháin i gceist.

4. Roinn D: Oideachas

Líonra Gaeilge Ceistneoir - Leagan Gaeilge Cluain Dolcáin

26. An bhfuil tú eolach go bhfuil oideachas trí Ghaeilge ar fáil i do cheantar?*

Tá 

Níl

27. An bhfuil / an raibh duine ar bith sa teaghlach ag freastal ar?*

Naíonra

Gaelscoil / Bunscoil Lán-Ghaeilge

Meánscoil Lán-Ghaeilge

Nior fhreastal

Sonraigh ainm na scoile, bliain, srl.

28. Ar mhaith leat go mbeidh níos mó Gaeilge le clos, in úsáid agus le feiceáil sna scoileanna a
mhúintear trí Bhéarla sa cheantar?

*

Ba mhaith

Níor mhaith

Ní bhaineann sé liom
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29. Má ta páistí agat ag aois réamhscoile, nó dá mbeadh páistí agat sa todhchaí, an mbeadh suim agat
iad a chur chuig Oideachas trí Ghaeilge amháin?

*

Bheadh

Ní bheadh

Freagair gach ceist le do thoil.
B'fhéidir go mbeidh níos mó ná aon fhreagra amháin i gceist.

5. Roinn E: Tuairmí i leith na Gaeilge

Líonra Gaeilge Ceistneoir - Leagan Gaeilge Cluain Dolcáin

30. An síleann tú gur rud fiúntach agus dearfach go mbeidh Gaeilge le clos, in úsáid agus le feiceáil i do
cheantar féin?

*

Sílim go cinnte

B'fhéidir

Ní Shílim

31. An bhfuil a fhios agat go bhfuil na seirbhísí seo a leanas i do cheantar? (Cur tic sa bhosca(í) cuí)*

Pobal Labhairt na Gaeilge

Club Gaelach

Ionad Cultúir

Meánscoil Lán Gaeilge

Gaelscoil

Naíonra

Ranganna Gaeilge

 Ranganna Ceol Traidisiúnta

Imeachtaí Sóisialta cultúrtha agus Gaelach

Stáisiúin na nGardaí (seirbhís i nGaeilge)

Oifig an Úadaras áitiúil (seirbhís i nGaeilge)

Aifreann i nGaeilge
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32. Céard iad na seirbhísí i nGaeilge gur mhaith leat a fheiceáil i do cheantar? (cur tic sa bhosca(í) cuí)*

Oifig an Phoist

Banc

Oifig na nÚdaras áitiúil (Comhairle áitiúil)

Seirbhísí Stáit (Roinn Sóisialta, na Coimisnéirí Ioncaim,
Mótarchánach, srl)

Stáisiúin na nGardaí

Siopaí

Ollmhargadh

Linn Snámha

Bialann

Teach Tábhairne

Cumann Áitiúil

Cumann Spóirt Áitiúil

Ranganna Oíche

Ranganna Leathúil

Siopa Caife

Leabharlann

Naíolann

Faic

Eile (Sonraigh le do thoil)

33. An bhfuil a fhios agat go bhfuil na seirbhísí tacú foghlama na Gaeilge seo a leanas ar fáil ar an
idirlín agus ar do fón cliste? (Cur tic sa bhosca(í) cuí)

*

www.abair.ie

www.araschronain.ie

www.cnag.ie

www.daltai.com

duolingo (www.duolingo.com)

www.easyirish.com

www.focloir.ie

www.gaelchultur.com

www.gaeilge.ie

www.irishforparents.ie

www.logainm.ie

www.nos.ie

www.peig.ie

www.snag.ie

www.teanglann.ie

www.tearma.ie

www.tg4.ie

www.tuairisc.ie

34. Ar mhaith leat níos nó eolas a fháil maidir le imeachtaí / seirbhísí Gaeilge agus Cultúrtha i do
cheantar?

*

Ba mhaith

Níor mhaith

35. Léirigh sa bhosca thíos aon barúil eile ata agat maidir leis an Ghaeilge, na grúpaí Gaeilge agus cur
chun cinn Gaeilge go ginearálta, le do thoil.
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6. Roinn F: Eolas Pearsanta (Roghnach)

Líonra Gaeilge Ceistneoir - Leagan Gaeilge Cluain Dolcáin

Ainm  

Seoladh R-phoist  

Uimhir Fón Póca  

36. Má tá suim uait níos mó eolais mar gheall ar an suirbhe seo nó eolas faoi imeachtí i nGaeilge i do
cheantar, tabhair dúinn do chuid Sonraí Teagmhála thíos (Roghnach)

37. Más tá spéis agat cur isteach ar chrannchur duaiseanna le haghaidh taibhléid Archos Core 703G 
cur tic sa bhosca thíos agus líon isteach do sheoladh r-phoist (Roghnach)

Tá spéis agam cur isteach ar chrannchur duaiseanna

Sonraigh do sheoladh r-phoist anseo. Scriosfar amch do shonraí r-phoist tar éis an crannchur duaiseanna ar an 1ú
Meitheamh 2018.
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A His toric al S tep for C londalkin Village and our Iris h L anguage S peaking C ommunity

F or the firs t time in the his tory of Ireland offic ial national rec ognition will be bes towed on
c ommunities  outs ide of the G aeltac ht who s upport the daily us e of the Iris h L anguage in their
c ommunity. 

C londalkin Village has  been c hos en to s ubmit an applic ation and L anguage P lan to the
Minis ter  to be offic ially  rec ognis ed as  an  ‘Iris h L anguage Network’ c ommunity/area. 

WE  NE E D Y OUR  HE L P - 
P leas e ans wer all ques tions . T here may be more than one ans wer to a ques tion.

1. S ec tion A :  P ers onal Information

Líonra G aeilge Questionnaire C londalkin -  E nglish Language Vers ion

T he area whic h this  s urvey relates  to is  the Main V illage of C londalkin and the immediate
s urround area, detailed on the map illus tration below.

1. G ender*

Male

F emale

Other

2. What is  your date of birth?  (Optional) eg: Day/Month/Year

1

Auigisín 5B – Suirbhé - Leagan Béarla



3. What age are you?*

13-18yr

18-24yr

24-30yr

30-40yr

40-50yr

50-65yr

65yr +

4. What is your current marital status?*

Single

Married (First Marriage)

Re-married

In a partnership

Seperated

Divorced

Widowed

5. What is your birthplace?*

Ireland Other

Abroad (Please detail the Country)

6. If Ireland, which county?

Antrim

Armagh

Carlow

Cavan

Clare

Cork

Derry

Donegal

Down

Dublin

Fermanagh

Galway

Kerry

Kildare

Kilkenny

Laois

Leitrim

Limerick

Longford

Louth

Mayo

Meath

Monaghan

Offaly

Roscommon

Sligo

Tipperary

Tyrone

Waterford

Westmeath

Wexford

Wicklow
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7. What is your nationality?*

Irish Other

Other Nationality (Please detail)

8. Do you live in Clondalkin?*

Yes No

Other  (Please detail)

9. Where do you usually live?*

House

Apartment

Other

10. How many years are you living in the area?*

1-2yr

2-5yr

5-10yr

10yr+

11. Have you a family?*

Yes

No

12. What language is used at home?*

English Irish

Other (Please specify)

13. How many children?*

0

1

2

3

4

5+

Líonra Gaeilge Questionnaire Clondalkin -  English Language Version
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Please answer all questions.
There may be more than one answer to a question.

2. Section B: You and the Irish Language

14. Do you have/speak Irish?*

Yes

No

15. How would you rate your fluency level of Irish overall?*

No Irish

A little bith

Medium

High level of fluency

16. How would you rate your understanding of Irish?*

None

Medium

High Level

Describe your own ability and understanding of Irish

17. Would you like to improve your current level of Irish?*

Yes

Possibly

No

18. Do you use Irish in your home?*

Never

From time to time

Regularly

19. Would you like to use use more Irish within your home?*

Yes

No

20. Is Irish used outside of the home?*

Yes

No

4



21. If 'Yes' Where is Irish used outside of the home?*

School

Business

Club

Local Authority Offices (Local Council)  / State Services
(Revenue, Social Services, Motor Tax, etc)

Other (Please specify)

Please answer all questions.
There may be more than one answer to a question.

3. Section C: The Irish Language is your area

Líonra Gaeilge Questionnaire Clondalkin -  English Language Version

22. Are you aware of Irish Language groups in your area?*

Yes No

Please list the name of the group(s):

23. Have you or do you currently take part in any of the Irish-Language events in the area?*

Yes Never

Please give more information (event title / organisation names, etc)

24. Would you be interested in becoming more involved in the local Irish Language events?*

Yes

I might

No

5



25. Where  do you think the Irish Language is used in your area?*

Schools

Church

Local Authority Offices (Local Council) / State Services
(Revenue, Social Services, Motor Tax, etc)

GAA

Library

Post Office

Garda Station

Pre-school / Naíonra

Bank

Other (Please detail)

Please answer all questions.
There may be more than one answer to a question.

4. Section D: Education

Líonra Gaeilge Questionnaire Clondalkin -  English Language Version

26. Are you aware that there are schools in your area who teach everything through the Irish Language
(All-Irish Language Education)?

*

Yes

No

27. Do you or your immediate family have children who attend or have attended any of the following
schools?

*

Naíonra (All-Irish Pre-school)

Gaelscoil (All-Irish Primary School)

Meánscoil Lán Gaeilge (All-Irish Secondary School)

None of the above

If Yes (please name of school(s) and the years attended)

28. Would you like to hear more, have more in use, and see more use of the Irish Language in schools
that do not teach everything through the Irish Language?

*

Yes

No
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29. If you have or plan to have children would you consider sending them to the All-Irish Language
Education System?

*

Yes

No

Please answer all questions.
There may be more than one answer to a question.

5. Section E: Your own opinion towards the Irish Language

Líonra Gaeilge Questionnaire Clondalkin -  English Language Version

30. Do you think hearing, using and seeing more of the Irish Language in daily life is worthwhile and a
positive contribution to the local area?

*

Yes, definitely

Maybe

No

31. Did you know the following services are available in your area? (Please tick the appropriate box(s))*

Irish Speaking Community Group

Irish Club

Cultural Centre

All-Irish Secondary School

All-Irish Primary School

All-Irish Pre-school

Spoken Irish Classes

Traditional Irish Music Classes

Irish Language and Cultural Social Events

Garda Station (Irish Language Service)

Local Council Offices (Irish Language Service)

Mass in Irish
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32. What Irish Language services would you like to see in your area? (Please tick the appropriate box(s))*

Post Office

Bank

Local Authority Offices (Local Council)

State Services (Revenue, Social Services, Motor Tax, etc)

Garda Station

Local Shops

Supermarket

Swimming Pool

Restaurants

Pubs

Local Clubs

Local Sports Clubs

Evening Classes

Day Classes

Coffee Shop

Library

Creche

None

Other (Please detail)

33. Did you know the following Irish Language learning resources and services are available online and
via your smartphone? (Please tick the appropriate box(s))

*

www.abair.ie

www.araschronain.ie

www.cnag.ie

www.daltai.com

duolingo (www.duolingo.com)

www.easyirish.com

www.focloir.ie

www.gaelchultur.com

www.gaeilge.ie

www.irishforparents.ie

www.logainm.ie

www.nos.ie

www.peig.ie

www.rnag.ie

www.snag.ie

www.teanglann.ie

www.tearma.ie

www.tg4.ie

www.tuairisc.ie

34. Would you like to find out more about Irish Language and Cultural activities / services in your area?*

Yes

No

35. Finally, please feel free to share any thoughts or ideas you have on the Irish Language, local groups
and the promotion of the Irish Language in general.

8



6. Section F: Personal Contact Details (Optional)

Líonra Gaeilge Questionnaire Clondalkin -  English Language Version

Name  

Email Address  

Phone Number  

36. If wish to receive results of this survey or information of Irish Language activities in your area then
please provide Your Contact Details below (Optional)

37. Please tick this box if you would like to be entered in a draw for Archos Core 70 3G 8 GB Tablet .
Winner will be chosen on June 1st 2018 and results posted on www.glc.ie. (Optional)

I would like to enter the draw

Please give you email here email will be deleted once drawn has been completed on 1st June 2018
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Anailís ar cheistneoirí 
 

Próifíl na bhfreagróirí 
D’fhreagair 1,184 an ceistneoir ar an iomlán. D’fhreagair 215 díobh an leagan Gaeilge – 18% de líon 

iomlán na bhfreagróirí. Léirítear raon aoiseanna na bhfreagróirí i bhfigiúr 1. Bhí raon leathan aoiseanna i 

measc na bhfreagróirí ba iad na haoisghrúpaí 30-40 bl agus 40-50 bl an dá aoisghrúpa ba líonmhaire, 305 

agus 268 faoi seach. Bhí dáileadh níos cothroime ó thaobh raon aoise de i measc na bhfreagróirí Gaeilge 

agus ba iad freagróirí idir 13-18bl an grúpa is líonmhaire a d’fhreagair an ceistneoir trí Ghaeilge, féach 

figiúr 2. 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

 

Inscne 

Bhí dáileadh cothrom, nach mór, idir líon na bhfear (44%) agus líon na mban (55%) a d’fhreagair an 

ceistneoir. Deichniúir a roghnaigh ‘eile’ maidir le hinscne.  Thuairiscigh 59% de na freagróirí Gaeilge gur 

fir iad, thuairiscigh 40% gur mná iad. Beirt a roghnaigh ‘eile’ maidir le hinscne i measc an ghrúpa seo. 

Féach figiúir 3 agus 4. 
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Fig. 3 

 

Fig. 4 

 

Stádas Pósta1 

Nuair nach bhfuil freagróirí idir 13-18 bliana d’aois san áireamh is daoine pósta (54%) nó daoine i 

bpáirtnéireacht (12%) is mó a d’fhreagair an ceistneoir.  Tá sé seo ag teacht le próifíl na bhfreagróirí 

Gaeilge. Daoine pósta nó i bpáirtnéireacht iad 63% de na freagróirí Gaeilge agus daoine single iad 30%. 

Féach figiúir 5 agus 6. 

Fig. 5  

 

Fig. 6 

 

                                                           
1
 Fágadh na freagróirí a thuairiscigh go raibh siad idir 13-18 bliana d’aois as an áireamh anseo ar mhaithe le 

bailíochtú. Léiríonn na céatadáin sa mhír seo líon freagróirí as 975 freagróir. 
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Áit bhreithe2 

Rugadh formhór mór (93%) de na freagróirí in Éirinn. Tá liosta áiteanna breithe eile nach Éire liostaithe i 

bhfigiúr 7. Aon fhreagróir amháin an líon freagróirí a rugadh sna tíortha seo a leanas: an Ostair, an Iaráic, 

an Iodáil, an Úcráin, an Laitvia, an Mholdóiv, an Ísiltír, na hOileáin Fhilipíneacha, an Afraic Theas, 

Vítneam, Albain. ‘Eile’ a roghnaigh 17 freagróir ach nár thug aon eolas breise ina thaobh sin. Thuairiscigh 

ochtar de na freagróirí Gaeilge nár rugadh in Éirinn iad agus is iad Oileán Mhuirís, An Pholainn, Meiriceá 

agus Sasana na tíortha breithe a luaigh siad siúd.  

Fig. 7 

 

 

  

                                                           
2
 Fágadh roinnt freagraí ar lár mar chuid den phróiseas bailíochtaithe. Sa chás gur ainm cathrach a cláraíodh mar 

fhreagra is ainm tíre a thugtar sa tuairisc.  
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Contae breithe3 

Baile Átha Cliath an áit bhreithe a thuairiscigh 87% de na freagróirí a rugadh in Éirinn. 140 freagróir a 

thuairiscigh nár rugadh i mBaile Átha Cliath iad. Is i gCúige Mumhan agus i gCúige Laighean (gan Baile 

Átha Cliath san áireamh) a rugadh an chuid is mó díobh siúd, 34% agus 30% faoi seach, féach an dáileadh 

de réir cúige i bhfigiúr 8. 

Fig. 8 

 

Ba iad Ciarraí, Corcaigh agus Gaillimh na trí chontae is mó inar rugadh na freagróirí taobh amuigh de 

Bhaile Átha Cliath. Léiríonn figiúir 9-12 na cúigí agus na contaetha inar rugadh na freagróir a rugadh in 

Éirinn ach nár rugadh i mBaile Átha Cliath. 

Fig. 9 

 

                                                           
3
 Tá an chuma air go raibh míthuiscint ann maidir leis an gceist seo mar gur roghnaigh 85 freagróir contae ón liosta 

cé gur thuairiscigh na freagróirí céanna nár in Éirinn a rugadh iad. Dá bhrí sin tá na céatadáin sa mhír seo bunaithe 
ar freagróirí (1,098) a thuairiscigh gur in Éirinn a rugadh iad. 
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Fig. 10.1 

 

Fig. 10.2 

 

Fig. 11 

 

Fig.12  

 

I mBaile Átha Cliath a rugadh 84% den 207 freagróir a d’fhreagair i nGaeilge agus a thuairiscigh gur 

rugadh in Éirinn iad. Ciarraí, Cill Dara agus Gaillimh na contaetha is mó inar rugadh iad siúd a d’fhreagair 

i nGaeilge, gan Baile Átha Cliath san áireamh. Léiríonn figiúr 13 na contaetha eile inar rugadh na 

freagróirí Gaeilge. 

1 1 
4 4 

7 
10 

0

6

12

An Iarmhí An Longfort An Mhí Ceatharlach Cill Chainnigh Cill Dara

Cúige Laighean

2 
1 

3 

5 
4 

0

3

6

Cill Mhantáin Laois Loch Gorman An Lú Úibh Fhálaí

Cúige Laighean

14 16 

2 
7 9 

0

9

18

Ciarraí Corcaigh Luimneach Port Láirge Tiobraid Árainn

Cúige Mumhan

15 
7 

2 
6 

3 

0

9

18

Gaillimh Maigh Eo Sligeach Ros Commán An Clár

Cúige Chonnacht



8 
 

Fig.13 

 

Náisiúntacht 

‘Éireannach’ an náisiúntacht a roghnaigh 94% de na freagróirí. Bhí seachtar díobh sin a roghnaigh níos 

mó ná náisiúntacht amháin, mar shampla Éireannach agus Meiriceánach, Éireannach agus Filipíneach. 

Bhí náisiúntacht na bhfreagróirí ag teacht le tír a mbreithe den chuid is mó. Bhí ochtar freagróirí a 

roghnaigh ‘Eile’ agus nár thug aon eolas breise. ‘Éireannach’ a roghnaigh 95% (205 as 215) de na 

freagróirí Gaeilge.  

Áit chónaithe agus aitreabh 

Tá cónaí ar 75% de na freagróirí i gCluain Dolcáin. Thuairiscigh 3% eile de na freagróirí go bhfuil cónaí 

orthu in i mbaile gar do Chluain Dolcáin: Leamhcán; Tamhlacht agus Baile Phámar mar shampla. Tugann 

daoine cuairt ar Chluain Dolcáin ar roinnt cúiseanna lena n-áirítear cuairt ar mhuintir, páistí a chur ar 

scoil nó cúrsaí oibre. Léiríonn an mapa 1 thíos áit chónaithe na bhfreagróirí sin atá ina gcónaí gar do 

Chluain Dolcáin agus léiríonn figiúr 14 samplaí de na cúiseanna a dtugann cuid na freagróirí cuairt ar 

Chluain Dolcáin. 
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Mapa 1 

 

Fig 14 

 

Tá cónaí ar fhormhór mór na bhfreagróirí i dteach (93%) seachas in árasán (6%) agus bhí seachtar 

freagróirí a roghnaigh ‘eile’ ach nár thug aon eolas sa bhreis. Tá socruithe tithíochta na bhfreagróirí 

Gaeilge ag teacht le socruithe tithíochta na bhfreagróirí Béarla a bheag nó a mhór, féach figiúir 15 agus 

16. 
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 Fig. 15 

 

Fig. 16 

 

Tá 77% de na freagróirí 10 mbliana nó níos faide san áit chónaithe chéanna agus is i dtithe atá formhór 

mór acu siúd (97%). Tá 9.9% de freagróirí idir 5-10 bliana san áit chónaithe chéanna agus is i dtithe atá a 

formhór mór acu siúd (89%). I bhfigiúr 17 léirítear tithíocht na bhfreagróirí scagtha de réir an achair ama 

atá caite acu sa teach / árasán sin. 

Fig. 17 

 

Cúrsaí Clainne4 

Thuairiscigh 77% de na freagróirí os cionn 18 mbliana déag d’aois go raibh clann acu. Beirt pháistí an líon 

páistí ba choitianta i measc na bhfreagróirí ar fad a raibh clann acu (36.5%).  

                                                           
4
 Tá na céatadáin sa mhír seo bunaithe ar 918 freagróir. Níl freagróirí a thuairiscigh go raibh siad idir 13-18 bliana 

d’aois san áireamh faoin mír seo. Fágadh roinnt freagraí eile as an áireamh nuair ba dhócha go raibh míthuiscint 
ann i dtaobh an fhocail ‘family’ agus ‘clann’. Níor áiríodh:   
a) freagróirí a dúirt nach raibh clann acu ach ansin a roghnaigh figiúr, seachas 0, faoin gceist ‘cé méid páiste? ’  
b) freagróirí a d’fhreagair ‘Tá’ / ‘Yes’ faoin gceist ‘An bhfuil clann agat?’ / ‘Do you have a family?’ ach a roghnaigh 
‘0’ faoin gceist ‘cé méid páiste?’ / ‘how many children?’ freisin.  
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Fig. 18 

 

An Ghaeilge i measc na bhfreagróirí ar fad 

Cumas teanga 

Luaigh 79% de freagróirí go bhfuil Gaeilge acu agus luaigh 65% (732) go mbeidís ag iarraidh feabhas a 

chur ar an gcumas Gaeilge atá acu. Bhí éagsúlacht mhór ann ó thaobh an cumas a thuairiscigh na 

freagróirí. An dá ghrúpa ba líonmhaire ná iad siúd a dúirt go raibh ‘fíorbheagán’ Gaeilge labhartha acu 

(39%) agus iad siúd a dúirt go dtuigeann siad go leor (53%), féach figiúir 19 – 20. 

Fig. 19 

An bhfuil Gaeilge agat?  Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chumas 
Gaeilge? 
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Fig. 20 

Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas i 
dtaobh labhairt na Gaeilge?5 

Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas 
tuisceana i leith na Gaeilge?6 

  
 

Bhí deis ag freagróir cur síos a dhéanamh ar a gcumas Gaeilge freisin. Dearbhaítear sa cheist oscailte seo 

gur láidre an cumas tuisceana ná an cumas labhartha. Chomh maith leis sin maíonn roinnt freagróirí  gur 

sa scoil a d’fhoghlaim siad an Ghaeilge agus go bhfuil an cumas a bhí acu imithe in léig ó d’fhág siad an 

scoil nó d’éirigh siad as an teanga a chleachtadh. Ábhar suntais freisin gur shamhlaigh roinnt freagróirí a 

gcumas teanga féin i gcomhthéacs cumas a gcuid páistí – idir an cumas atá ag páistí le cabhrú leis an 

tuiste agus an cumas atá ag an tuiste cabhrú leis an bpáiste. Féach samplaí dá raibh le rá acu i bhfigiúr 

21.  

Fig. 21 

Cumas tuisceana níos láidre ná cumas labhartha Cumas imithe i léig 

can understand better than I can speak I used to be fluent, but have lost it over the years 
as not used.   

I can generally understand what is being said but I 
hit a blank on responding 

I'm currently out of practice but could previously 
hold a conversation in Irish now I just use common 
phrases and words to my young children 

I can talk, read and understand in Irish but get lost 
when someone talks too fast 

Poor. Lack of Practice. 

I'm better at written work over oral work School level Irish never used it again after 
secondary 

 

  

                                                           
5
 D’fhéadfadh gur bhain míthuiscint leis an leagan Béarla den cheist ‘Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas i 

dtaobh labhairt na Gaeilge?’. An leagan Béarla a bhí ann ná ‘How would you rate your fluency level of Irish 
overall?’. Tugann an focal ‘fluency’ ardchumas le fios. D’fhéadfadh go raibh claonadh orthu siúd a bhfuil cumas 
éigin acu gan a bheith líofa ‘No Irish’ a fhreagairt. 
6
 Níl na freagraí i mBéarla go hiomlán inchurtha leis an freagraí i nGaeilge ar an gceist seo.  An cheist a bhí ann ná:  

EN ‘How would you rate your understanding of Irish?’ [None, Medium, High Level] 
GA ‘Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas tuisceana i leith na Gaeilge?’ [Ní thuigim mórán, Tuigim go leor, Ard-
chaighdeán tuisceana] 
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Fig. 21 ar lean 

Cumas tuismitheora nasctha le cumas an pháiste  Ábhar suntais eile 

A very small amount.  Getting better as my 
children attend the gaelscoil. 

Tógadh sa nGaeltacht mé. 

I have some Irish, my children go/will go to an Irish 
speaking school. 

A little, I can speak words and phrases but I find it 
difficult to have a long conversation. 

Basic just from school but am learning since my 
daughter is going to an Irish School. 

can understand and have a full conversation with 
people that can speak Irish fluently 

Understand basic Irish. Can help the kids with 
homework. 

Líofa go leor ach ní hionann sin is a rá nach bhfuil 
níos mó le foghlaim agam 
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An teanga a bhíonn sa bhaile 

Béarla an teanga a bhíonn sa bhaile ag formhór mór na bhfreagróirí. 7% de na freagróirí (78) a 

thuairiscigh gurb í an Gaeilge amháin atá mar theanga acu. Thuairiscigh 9% sa bhreis air sin (106) gur 

meascán den Ghaeilge agus den Bhéarla a bhíonn mar theanga sa bhaile acu. Bíonn an Ghaeilge in úsáid 

anois is arís nó go minic ag formhór mór na bhfreagróirí. Luaigh 76% (836) de na freagróirí go mbeadh 

suim acu tuilleadh Gaeilge a úsáid sa bhaile / lena chlann. Féach figiúr 22. 

Fig. 22 

Cén teanga a bhíonn sa bhaile? An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat sa 
bhaile? 

 

 

 

An Ghaeilge taobh amuigh den teach7 

Braitheann 69% (777) de na freagróirí go bhfuil an Ghaeilge in úsáid taobh amuigh den teach agus is sa 

‘scoil’ is mó a bhíonn sí. I measc na bhfreagraí eile a cláraíodh ná go n-úsáideann na freagróirí an 

Ghaeilge: le cairde nó go sóisialta; mar chuid dá gcuid oibre; san institiúid oideachais ina bhfuil siad 

(meánscoileanna agus ollscoileanna araon); le grúpaí pobail mar shampla, Áras Chrónáin, na Gaeil Óga 

agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann; agus, leis an páistí atá á dtabhairt chun na Gaelscoile agus á mbailiú 

ina diaidh. Bunaithe ar na freagraí a cláraíodh faoin an cheist oscailte anseo bhí tuairim láidir ag c.50 

freagróir nach mbíonn an Ghaeilge in úsáid taobh amuigh den teach. Tá léiriú ar úsáid na Gaeilge taobh 

amuigh den teach le fáil i bhfigiúr 23. 

 

 

                                                           
7
 Tugann na freagraí a cláraíodh faoin an cheist oscailte anseo go bhféadfadh go raibh míthuiscint faoin ceist seo. 

D’fhreagair cuid de na freagróirí an cheist bunaithe ar a n-iompar teanga féin i.e. cé acu an úsáideann siad féin an 
teanga taobh amuigh den teach nó nach ea. D’fhreagair cuid eile ach an cheist bunaithe ar cé acu an úsáidtear an 
Ghaeilge taobh amuigh den teach go ginearálta nó nach ea. 
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Fig. 23 

An bhfuil Gaeilge in úsáid taobh amuigh den 
teach? 

Cén áit ina bhfuil Gaeilge in úsáid taobh 
amuigh den teach? 

 
 

 
 

60% a dúirt go bhfuil mórán eolais acu ar na grúpaí Gaeilge atá ag feidhmiú ina gceantar8 agus 40% a 

dúirt nach ea. 100 freagróir a thug eolas breise maidir leis an háiteanna a n-úsáideann siad an Ghaeilge 

taobh amuigh den teach. Luaigh c.70 díobh sin Muintir / Áras Chrónáin. Liostaíodh cúpla eagraíocht / 

imeacht sna bailte timpeall ar Chluain Dolcáin freisin m.sh.  Ciorcal Cómhrá Gaelscoil Míde, Cumann 

Gaelach Bhaile Phámar, Gaelphobal Tamhlachta, Ógras, Sult na Sollán, Glór na nGael, agus, Na Gaeil 

Óga.  

Ní raibh a bhformhór (65%) rannpháirteach in aon imeacht Gaeilge ina gceantar féin. Luaigh 83% gur 

mhaith leo nó gurbh fhéidir gur mhaith leo a bheith níos rannpháirtí in imeachtaí áitiúla Gaeilge, féach 

figiúr 24. 

Fig. 24 
An bhfuil mórán eolais agat maidir leis na 
grúpaí Gaeilge a bhíonn ag feidhmiú i do 
cheantar? 

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

  
 

678 freagróir a dúirt nach raibh siad rannpháirteach riamh in imeachtaí Gaeilge. Dúirt 27% (185) den 

ghrúpa sin gur mhaith leo freastal ar imeacht Gaeilge ina gceantar féin agus dúirt 46% eile (313) gurbh 
                                                           
8
 Ní gá gur Cluain Dolcáin atá i gceist. 



16 
 

fhéidir gur mhaith leo. 99 (as 215) freagróir a d’fhreagair an ceistneoir i nGaeilge agus a thuairiscigh 

nach raibh siad rannpháirteach riamh in imeachtaí Gaeilge. Tá dearcadh na bhfreagróirí Gaeilge ag 

teacht le dearcadh na bhfreagróirí Béarla maidir le cibé acu an bhfuil spéis acu a bheith níos rannpháirtí 

in imeachtaí áitiúla Gaeilge nó nach bhfuil, féach figiúr 25. 

Fig. 25 

Freagróirí Béarla nach raibh rannpháirteach 
in imeachtaí áitiúla Gaeilge: 
Ar mhaith leat bheith níos rannpháirtí in 
imeachtaí áitiúla Gaeilge? 

Freagróirí Gaeilge nach raibh 
rannpháirteach in imeachtaí áitiúla Gaeilge: 
Ar mhaith leat bheith níos rannpháirtí in 
imeachtaí áitiúla Gaeilge? 

  
 

An Ghaeilge i gceantar na bhfreagróirí 

Is sa scoil is mó a bhíonn an Ghaeilge in úsáid dar leis na freagróirí. Na háiteanna is mó a shamhlaíonn 

siad ina mbíonn an Ghaeilge in úsáid ná an naíonra, an Cumann Lúthchleas Gael agus an Eaglais freisin. 

Féach an liosta iomlán i bhfigiúr 26. 

Fig 26.a 

 

Fig 26.b 
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Fig 27.c 

  

Cúrsaí Oideachais 

Tá formhór mór na bhfreagróirí (92%) ar an eolas faoi na seirbhís oideachais trí Ghaeilge atá ar fáil ina 

gceantar féin. Tá an chuma air gur fhreastail c.64% de na freagróirí, nó duine ina dteaghlach ar a laghad, 

ar sheirbhís oideachais trí Ghaeilge9. Tá mionsonrú ar thaithí na bhfreagróirí ar an oideachas trí Ghaeilge 

le fáil i bhfigiúr 28. 

Fig. 28  

 

1,079 freagróir a d’fhreagair an cheist faoin nGaeilge sna scoileanna Béarla agus faoi láithreacht na 

Gaeilge na scoileanna Béarla agus faoin oideachas trí Ghaeilge dá gcuid páistí. Ba mhaith le formhór mór 

na bhfreagróirí (80%) láithreacht na Gaeilge a fheabhsú sna scoileanna ina múintear trí Bhéarla agus tá 

spéis ag 75% in oideachas trí Ghaeilge dá gcuid páistí, féach figiúr 29. 

Fig. 29 

Ar mhaith leat go mbeidh níos mó Gaeilge le 
clos, in úsáid agus le feiceáil sna scoileanna a 
mhúintear trí Bhéarla sa cheantar? 

Má ta páistí agat ag aois réamhscoile, nó dá 
mbeadh páistí agat sa todhchaí, an mbeadh 
suim agat iad a chur chuig Oideachas trí 
Ghaeilge amháin? 

  
 

                                                           
9
 Níl aon bhealach cruinn an figiúr seo a ríomh. Tá an figiúr ‘64%’ bunaithe ar 1,184 – 428. 428 freagróir a 

thuairiscigh nár fhreastail siad féin ná duine ar bith ina dteaghlach ar sheirbhís oideachais trí Ghaeilge. 
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Freagróirí Béarla ab ea 887 de na freagróirí a d’fhreagair na ceisteanna sin agus freagróirí Gaeilge iad 

192 díobh. Tá dearcadh na bhfreagróirí Gaeilge ag teacht le dearcadh na bhfreagróirí Béarla maidir le 

ceist an oideachais trí Ghaeilge. An t-aon difear eatarthu ná go bhfuil spéis ag céatadán níos airde 

freagróirí Gaeilge san oideachas trí Ghaeilge dá gcuid páistí, féach figiúr 29 thíos.   

Fig. 29 

Freagróirí Béarla: Ar mhaith leat go mbeidh 
níos mó Gaeilge le clos, in úsáid agus le feiceáil 
sna scoileanna a mhúintear trí Bhéarla sa 
cheantar? 

Freagróirí Gaeilge: Ar mhaith leat go 
mbeidh níos mó Gaeilge le clos, in úsáid agus 
le feiceáil sna scoileanna a mhúintear trí 
Bhéarla sa cheantar? 

 
 

 

Freagróirí Béarla: Má ta páistí agat ag aois 
réamhscoile, nó dá mbeadh páistí agat sa 
todhchaí, an mbeadh suim agat iad a chur 

chuig Oideachas trí Ghaeilge amháin? 

Freagróirí Gaeilge: Má ta páistí agat ag aois 
réamhscoile, nó dá mbeadh páistí agat sa 
todhchaí, an mbeadh suim agat iad a chur 
chuig Oideachas trí Ghaeilge amháin? 

  
 

An Ghaeilge ina gceantar féin 

Ceapann formhór na bhfreagróirí (76%) gur rud fiúntach dearfach a bheadh ann go mbeadh an Ghaeilge 

le cloisteáil in úsáid agus le feiceáil ina gceantar féin. Ba iad na seirbhísí oideachais trí Ghaeilge na 

seirbhísí is mór a raibh eolas ag na freagróirí fúthu: meánscoil, bunscoil, naíonra agus ranganna Gaeilge. 

Bhí tuairim is a leath ar an eolas faoi sheirbhís ‘sóisialta’ eile: Pobal Labhairt na Gaeilge, an Club Gaelach, 

an tIonad Cultúir mar shampla. Níl mórán freagróirí ar an eolas faoi na seirbhísí stáit, cé is moite den 

oideachas, atá ar fáil trí Ghaeilge ina gceantar. Féach an t-eolas iomlán i bhfigiúr 30. 
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Fig 30 

 

 

 

Cé na seirbhísí i nGaeilge atá ag teastáil? 

Bhain ráta freagartha íseal leis an gceist seo. Chláraigh níos lú ná leath an líon iomlán freagróirí rogha 

maidir leis na seirbhísí Gaeilge ba mhaith leo a fheiceáil. Luaigh 159 freagróir nach bhfuil suim acu 

seirbhísí trí Ghaeilge a fheiceáil ina gceantar. Na seirbhísí i nGaeilge is mó a léiríodh spéis iontu ná 

seirbhísí tráchtála fáilteachais / bia agus dí dála siopa caife, teacht tábhairne agus bialann. Bhí spéis 

mhór freisin i seirbhísí oideachais agus leabharlannaíochta. Féach an liosta iomlán i bhfigiúr 31. 

Fig. 31 
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Chláraigh níos lú ná leath na bhfreagróirí freagra faoin gceist maidir leis na seirbhísí atá ann a thacaíonn 

le foghlaim na Gaeilge. Na seirbhísí is mó a raibh na freagróirí ar an eolas fúthu ná www.araschronain.ie, 

www.tg4.ie, agus www.focloir.ie. Bhí dáileadh nach mór cothrom i measc na bhfreagraí eile10, féach an 

liosta iomlán i bhfigiúr 32. 

Fig. 32 

  

  

 

                                                           
10

 Ní raibh www.rnag.ie ar fáil mar rogha dóibh siúd a d’fhreagair an leagan Gaeilge den cheistneoir (c.216). 
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Sainghrúpa 1: Freagróirí gan aon Ghaeilge sa bhaile agus gan aon Ghaeilge acu 

féin 
226 freagróir a dúirt nach mbíonn Gaeilge sa bhaile agus bhfuil aon Ghaeilge acu. Bhí 19 cás ann nárbh í 

an Ghaeilge ná an Béarla an teanga a bhí á labhairt sa bhaile. As na cásanna sin an Pholainnis an teanga 

is mó bhíonn á labhairt sa bhaile (6/19). I measc na dteangacha eile bhí Gàidhlig na hAlban, Spáinnis, 

Rúisis, Laitvis agus Araibis.  

Tugann freagraí eile ón 226 freagróir céanna le fios go bhfuil i) caighdeán Gaeilge níos fearr acu ná mar a 

thuairiscigh siad i gceisteanna 14 – 16 agus ii) go mbíonn an Ghaeilge in úsáid sa bhaile cé go mbeadh sé 

an-neamhchoitianta. Léirigh roinnt den 226 sna freagraí ina dhiaidh sin go raibh cumas éigin tuisceana 

nó labhartha acu. Luaigh 120 díobh go bhfuil siad in ann fíorbheagán Gaeilge a labhairt11 agus luaigh 80 

díobh go dtuigeann siad go leor12. Is léir freisin ó na ceisteanna oscailte go bhfuil tuiscint níos fearr acu 

ná mar a thuairiscigh siad faoin gceist “An bhfuil Gaeilge agat?”. Féach samplaí de na rudaí a bhí le rá 

acu i bhfigiúr 32. 

Fig. 32 

  

                                                           
11

 Féach fonóta 5. 
12

 Féach fonóta 6. 
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Sa bhreis air sin, luaigh 25% den ghrúpa seo go mbíonn an Ghaeilge in úsáid sa bhaile ‘anois is arís’. 

D’fhreagair 41% ‘Ba mhaith, cinnte’ mar fhreagra ar an gceist ‘Ar mhaith leat feabhas a chur ar do 

chumas Gaeilge?’ agus bheadh spéis ag 46% acu níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile / lena gclann. Féach 

an t-eolas iomlán i bhfigiúir 33 - 35. 

Fig. 33 

Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas 
tuisceana i leith na Gaeilge? 

Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas i 
dtaobh labhairt na Gaeilge? 

  

 Fig 34 Úsáid na Gaeilge sa bhaile 

 

Fig. 35  Mianta maidir le húsáid na Gaeilge sa bhaile 
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Luaigh 10% (c.20) acu go raibh nó go mbíonn siad rannpháirteach in imeachtaí Gaeilge agus luaigh 33% 

(143) acu nach bhfuil mórán eolais acu ar maidir leis na grúpaí Gaeilge atá ag feidhmiú ina gceantar. 

Thuairiscigh 78% faoin gcéad acu gur mhaith leo nó b’fhéidir gur mhaith leo a bheith níos rannpháirtí in 

imeachtaí áitiúla Gaeilge, féach figiúr 36. 

Fig. 36 

 

Thuairiscigh formhór mór an ghrúpa seo 82% (178) go bhfuil siad eolach ar an oideachas trí Ghaeilge atá 

ar fáil ina gceantar. Níor fhreastail 148 den ghrúpa seo ná aon duine eile ina dteaghlach ar cheann de 

seirbhísí oideachais trí Ghaeilge ina gceantar. An tseirbhís oideachais is mó a bhfuil taithí ag an ngrúpa 

seo uirthi ná an Bhunscoilíocht lán-Ghaeilge. Tá na liostaí iomlán le fáil i bhfigiúr 37.  Luaigh 56% (122) 

acu go mbeadh sé go maith dá mbeadh níos mó Gaeilge sna scoileanna ina múintear trí Bhéarla agus 

bheadh spéis ag 47% (103) díobh san oideachas trí Ghaeilge dá gcuid páistí.  

Fig. 37 

An bhfuil tú eolach go bhfuil oideachas trí 
Ghaeilge ar fáil i do cheantar? 

An bhfuil / an raibh duine ar bith sa teaghlach ag 
freastal ar? 
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Ar mhaith leat go mbeidh níos mó Gaeilge le clos, 
in úsáid agus le feiceáil sna scoileanna a 
mhúintear trí Bhéarla sa cheantar? 

Má ta páistí agat ag aois réamhscoile, nó dá mbeadh 
páistí agat sa todhchaí, an mbeadh suim agat iad a 
chur chuig Oideachas trí Ghaeilge amháin? 

  
 

Tugann na freagraí ar an gceist oscailte ag deireadh an cheistneora léargas ar ghnéithe éagsúla a 

bhaineann leis an dearcadh atá acu i leith na teanga lena n-áirítear an doicheall atá acu ina leith, míniú 

ar a n-iompar teanga féin, agus, moltaí maidir lena cur chun cinn.  

Mheas roinnt bheag freagróirí sa ghrúpa seo nár theanga bheo a bhí sa Ghaeilge i gCluain Dolcáin ná go 

ginearálta. Léirigh roinnt mhaith spéis inti ach nach dtéann siad i ngleic léi mar gheall ar: an dua a 

bhaineann lena foghlaim; costas ard na ranganna Gaeilge; droch-thaithí leis an teanga ar scoil nó nach 

gceapann siad go bhfuil tairbhe ar bith ag baint léi. Mhol roinnt acu freisin go bhfuil gá le feabhas a chur 

ar an gcaoi a múintear sna scoileanna í. Tá roinnt freagróirí den tuairim gur clique nó sainghrúpa atá ag 

obair leis na grúpaí pobail Gaeilge nó sna tuismitheoirí a chuireann a gcuid páistí ar Ghaelscoil. Chomh 

maith leis sin luaigh roinnt bheag freagróirí gur mheas siad gur bhain míbhuntáistí leis nGaelscolaíocht 

agus tháinig dhá ghné a bhaineann leis sin chun solais ina gcuid freagraí. An chéad cheann ná go mbeadh 

bac ar dhul chun cinn a gcuid páistí in ábhair theicniúla mar shampla an mhatamaitic nó an eolaíocht, 

dar leo. An dara míbhuntáiste ná nach léiriú cruinniú ar shochaí an lae inniu iad na Gaelscoileanna toisc 

nach bhfuil an bhéim chéanna ar an ionchuimsiú sóisialta iontu, dar le freagróirí áirithe. 

Léiríodh dearcadh an-dearfach, den chuid is mó, i leith na Gaelscolaíochta idir dhaoine a bhfuil páistí le 

ar Ghaelscoil agus daoine a chuirfidh a gcuid páistí ar Ghaelscoil amach anseo. Chuir na freagróirí seo 

béim ar an gcodarsnacht idir an drochthaithí a bhí acu féin leis an nGaeilge sa chóras oideachais roimhe 

seo agus taithí dhearfach atá ag a gcuid páistí faoi láthair. Bhraith na tuistí nach raibh an cumas teanga 

acu féin tacú lena gcuid páistí ar na Gaelscoileanna. Dúirt roinnt acu gurb é costas na ranganna agus an 

líon teoranta díobh atá ar fáil an dá bhac is mó a bhí orthu cur lena cumas féin. 
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Tá na moltaí eile a bhí acu maidir le chur chun cinn na Gaeilge ag teacht leis na moltaí eile a tháinig chun 

chinn i measc na bhfreagróirí eile. Féach thíos sampla de na rudaí le acu mar fhreagra ar an gceist 

oscailte.  

 Tá an Ghaeilge ródheacair Ní teanga bheo í 

It's great to see Irish being used and spoken, but 
I'm not great with languages so I don't use it 
myself. 

At the moment, Irish would be classed as a second 
language or even 3rd in Clondalkin as it isn't in 
supermarkets etc.  Therefore I class it as a useless 
language unless traveling to Mayo or somewhere 
outside Dublin into a small town/village. If my 
children learn Irish, they wouldn't have the 
opportunity to speak it. So it would kind of coming 
one ear an out the other. 

I do not like the Irish language it is too difficult 

I'd [like] to know it but not willing to put in the 
effort. 

The Irish language is difficult 

Irish is a very difficult language for foreigners… it’s a dead language that should not exist , please 
get rid of it because its useless. 

 Níl aon deis í a úsáid Gaelscolaíocht 

I think that it is fine that we have English as our 
primary language. The more people in the world 
who speak the same language, the more ideas and 
opinions are shared. 

I don’t have much Irish, my husband has a small 
amount. I will be sending my boys to the local Irish 
schools as I would love them to get a decent 
education in Irish and gain an appreciation for our 
language. Unfortunately Irish was never taught 
well in my school so I didn’t grow to love it. 

I wouldn’t mind learning how to speak Irish but I 
know it will be no point as I will never use it and 
probably won’t grip to the language now at this 
stage of life. 

2 of my children are in Irish speaking school and 
like when I was in school they just don't like the 
subject, I find the text and workbooks very 
repetitive and boring. More focus on English 
speaking schools to promote the Irish language. 
They send home newsletters in English, Polish and 
Lithuanian! 

My two children go to an Irish school and love it. 
My memory of school and Irish were not good and 
I did not want my kids to have a negative 
experience of learning Irish. I'm so happy they 
have fluency in Irish! 

Cabhair ag teastáil ó thuistí Múineadh na Gaeilge 

My son is starting in the gaelscoil in Rathcoole in 
September and I intend to take classes then to 
resurrect my Irish language skills! 

The teaching of Irish needs to improve… 

…I also can't currently afford to pay a lot of money 
for classes or membership as I am a stay at home 
parent. I want to ensure my children grow up with 
a deep knowledge and understanding of our 
language and culture but fear I won't have the 
necessary tools. 

The Irish taught in our schools is very formal and 
can put children off the language rather than 
encouraging the use of our national language 

I would like to have classes that teach Irish to 
foreign nationalities through songs and folklore 

 



27 
 

Sainghrúpa 2: Daoine a úsáideann an Ghaeilge sa bhaile 

Cén teanga a bhíonn sa bhaile? 

Thuairiscigh 15% de na freagróirí (183) go mbíonn an Ghaeilge acu sa bhaile13. Roghnaigh 8.5% (104) 

Gaeilge agus Béarla agus roghnaigh 6.5% (79) Gaeilge amháin. As na 104 freagróir a roghnaigh Gaeilge 

agus Béarla araon is léir gurb é úsáid an Bhéarla atá i dtreis in 14 cás - léiríonn figiúr 38 samplaí den 

dinimic teanga atá i gcuid de na tithe seo.  

Fig. 38 

 

Sa 90 cás eile ní léir cé acu teanga atá i dtreis. I measc na bhfreagraí coitianta ar an gceist oscailte bhí: 

“Béarla agus Gaeilge”, “Both Irish and English”, “English & Irish“ agus “Meascán den Bhéarla & Gaeilge”. 

Bhí dhá sampla de theaghlaigh a raibh trí theanga acu sa bhaile. Gaeilge, Béarla agus Ollainnis i gcás 

amháin agus Gaeilge, Béarla agus Tuircis i gcás eile. 

Is i gCluain Dolcáin féin atá cónaí ar 65% de na 183 freagróir a úsáideann Gaeilge nó Gaeilge agus Béarla 

sa bhaile, féach figiúr 39. Tá 12% eile den 183 atá ina gcónaí sna ceantair máguaird, nó, a bhíonn ar 

                                                           
13

 Ní féidir baint de thátal as seo go bhfuil Gaeilge nó Gaeilge agus Béarla á labhairt i 183 teaghlach i measc na 
bhfreagróirí. D’fhéadfadh mbeadh níos mó ná freagróir amháin as an teaghlach céanna. 
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cuairt nó ag obair i gCluain Dolcáin go rialta. Ar an iomlán tá 142 freagróir a úsáideann Gaeilge nó Béarla 

agus Gaeilge sa bhaile atá i) ina gcónaí i gCluain Dolcáin nó ii) a bhíonn i gCluain Dolcáin go minic.  

 

Fig. 39 An bhfuil tú i do chónaí i gCluain Dolcáin? 

 
 
 
Tá próifíl leathan aoise ag an 183 freagróir ach is daoine idir 30-40 bliana d’aois nó 40-50 bliana d’aois an 

dá ghrúpa is mó, féach figiúr 26. Tá cónaí ar 91% díobh i dtithe agus tá 86% díobh ina gcónaí sa cheantar 

céanna le ar feadh cúig bliana nó níos mó, féach figiúr 40  agus 41. 

Fig 40 Cén aois tú? 

 

Fig. 41 

Cén cineál tithíochta? 

 

Cé chomh fada is atá tú i do chónaí i do cheantar? 

 
Thuairiscigh a bhformhór mór go bhfuil cumas ‘measartha’ nó níos fearr acu maidir le labhairt na Gaeilge 

agus deir formhór mór acu go dtuigeann siad ‘go leor’14 nó go bhfuil ‘Ard-chaighdeán Tuisceana’ acu.  

                                                           
14
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Léirigh 70% acu go raibh siad ag iarraidh feabhas a chur ar an nGaeilge a bhí acu15 agus luaigh 94% acu 

go raibh siad ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile lena gclann. Féach figiúir 42 - 43. 

Fig 42 

Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas i 
dtaobh labhairt na Gaeilge? 

Conas a dhéanfá cur síos ar do chumas 
tuisceana i leith na Gaeilge? 

  

Fig. 43 

An mbeadh suim agat níos mó Gaeilge a úsáid 
sa bhaile le do chlann? 

Ar maith leat feabhas a chur ar do chumas 
Gaeilge? 

  

An Ghaeilge taobh amuigh den teach 

Thuairiscigh formhór mór an ghrúpa seo (96%) go síleann siad gur rud fiúntach dearfach é dá mbeadh 

láithreacht níos mó ag an nGaeilge ina gceantar féin. Luaigh 88% den ghrúpa seo go bhfuil an Ghaeilge in 

úsáid taobh amuigh den teach go ginearálta agus mheas siad gur sa scoil is mó atá sí in úsáid, féach fig 

44. Bhí éagsúlacht tuairimí acu maidir le húsáid na Gaeilge i roinnt de na seirbhísí / eagraíochtaí áitiúla 

                                                           
15

 14 freagróir sa ghrúpa seo a dúirt nach bhfuil siad ag iarraidh feabhas a chur ar a gcumas Gaeilge. Thuairiscigh 12 
acu sin go bhfuil ‘Ard-chaighdeán tuisceana’ acu agus thuairiscigh 10 acu go raibh siad ‘Líofa nó beagnach líofa’. Ní 
léir cé acu an é nach mian leo feabhas a chur ar an gcumas atá acu nó an é go mbraitheann siad go bhfuil sásta go 
bhfuil an teanga ar a dtoil acu. 
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ina gceantar féin, féach figiúr 45. Léiríonn fig 46 samplaí de na háiteanna eile a luaigh an grúpa seo a 

mbíonn Gaeilge á húsáid iontu. 

Fig. 44 

An bhfuil Gaeilge in úsáid taobh amuigh den 
teach? 

Cén áit ina bhfuil Gaeilge in úsáid taobh 
amuigh den teach? 

 
 

Fig. 45 Áiteanna a n-úsáidtear an Ghaeilge ina gceantar féin 

 

 

Fig. 46 
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D’fhreagair 161 den ghrúpa seo an cheist faoi ghrúpaí Gaeilge atá ag feidhmiú ina gceantar. Dúirt 76%  

(123) acu go bhfuil ‘mórán eolais’ acu ar na grúpaí sin agus luaigh 60% (94) acu go raibh siad páirteach in 

imeachtaí Gaeilge ina gceantar féin, léirítear samplaí de himeachtaí ar ghlac daoine sa ghrúpa seo páirt 

iontu i bhfigiúr 47. D’fhreagair 62% ‘ba mhaith’ agus ‘b’fhéidir gur mhaith’ ar an gceist ‘Ar mhaith leat 

bheith níos rannpháirtí in imeachtaí áitiúla Gaeilge?’. Féach an briseadh síos iomlán i bhfigiúr 48. 

Fig. 47 

 
 

Fig. 48 

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

Ar mhaith leat bheith níos rannpháirtí in 
imeachtaí áitiúla Gaeilge? 
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Cúrsaí oideachais 

Léirigh an grúpa seo an-tacaíocht don Ghaeilge sa chóras oideachais idir ghaelscolaíocht dá gcuid páistí 

féin agus láithreacht na Gaeilge sna scoileanna arb é an Béarla an meán teagaisc iontu. Tá siad eolach go 

bhfuil seirbhísí oideachais trí Ghaeilge ar fáil ina gceantar16 agus tá / bhí siad féin, nó duine éigin sa 

teaghlach ag freastal ar cheann de Gaelscoileanna. Féach figiúir 49 – 51. 

Fig. 49 

 

Fig. 50 

An bhfuil tú eolach go bhfuil oideachas trí 
Ghaeilge ar fáil i do cheantar? 

An bhfuil / an raibh duine ar bith sa teaghlach 
ag freastal ar? 

  
 

                                                           
16
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Fig. 51  

Má ta páistí agat ag aois réamhscoile, nó dá mbeadh páistí agat sa todhchaí, an mbeadh suim agat iad 

a chur chuig Oideachas trí Ghaeilge amháin? 

 

Bhí éagsúlacht ann maidir leis an eolas a bhí ag an ngrúpa seo faoi na seirbhísí a bhí ar fáil ina gceantar 

féin, féach figiúr 52. Bhí éileamh nach mór cothrom ar na seirbhís ba mhaith leis an grúpa seo a fheiceáil 

ina cheantar féin ach gurb iad siopaí (120) agus siopa caife (116) an dá sheirbhís is éileamh, féach figiúr 

53. 

Fig. 52a 

 

Fig. 52b 
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53a 

 

53b 

 

53c 

 

53d 

 

Bhí meascán moltaí ag an ngrúpa seo mar fhreagra ar an gceist oscailte ag deireadh an cheistneora. Cé is 

moite de theachtaireachtaí tacaíochta don obair atá ar siúl bhain an méid a dúirt siad le láithreacht na 

Gaeilge i gCluain Dolcáin, imeachtaí ba mhaith leo a fheiceáil, agus, deiseanna faoi chomhoibriú le 

eagrais nó ceantair eile timpeall ar Chluain Dolcáin. Léirítear samplaí de na tuairimí sin i bhfigiúr 54.  
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Fig. 54 

Rannpháirtíocht Láithreacht na Gaeilge Nasc / Comhoibriú leis na 
ceantair máguaird 

Ba bhreá liom a bheith páirteach 
i ngrúpa tuistí agus lapadáin a 
bhíonn ag déanamh cumarsáid 
trí mheán na Gaeilge. 

Ba chóir don chomhairle contae 
frásaí is liostaí focail a scaipeadh 
agus iarraidh ar dhaoine, go 
háirithe insna siopaí beagáinín 
Gaeilge a labhairt gach lá. 

Ba mhaith liom cúrsaí/ranganna 
Gaeilge a bheith ar siúl i Ráth 
Cúil nó fiú amháin grúpa comhrá 
ar aon saghas   

Beadh sé iontach, bualadh le 
daoine eile atá paistí acu le 
Gaeilge. 

Ba comhair go mbeadh Gaeilge 
an príomh teanga í Chluain 
Dolcáin,  gach rud ó comhartha 
bóthair go ainmneacha siopaí 
agus fiú na marcanna bóthair 
(stad, géill shlí, Aire!, go mall.) 

Bheadh sé go maith Cluain 
Dolcáin agus Leamhcán obair le 
chéile i dtreo níos mó Gaeilge a 
chuir chun cinn le Chéile. Tá siad 
gar dó chéile níos láidre le chéile. 
Beir Bua Gaeilge Abú. 

Clubannaí Gaeilge le cluichí 
difriúla páirteach ann. 

I nginearálta níos mo deiseanna í 
a labhairt. 

Níos mó eolais at líne Táimse I mo chónaí sna 
Glaschnoic agus ní dóigh liom go 
bhfuil mórán Gaeilge sa cheantar 
seachas siopa glasraí in Orwell. 
Déarfainn go, bhfuil ciorcail 
comhrá áit éigin. Ba mhaith liom 
tosú ag tacú le Áras Chrónáin. 

It would be great to get more 
enrolled in Irish speaking outside 
the homes and schools 

Irish first, then English sign posts. 

Ní bhíonn aon áiteanna said in 
aisce le haghaidh daltaí a 
labhraíonn Gaeilge le dul agus 
caint lena chéile 

Fáinne/Aitheantas eile ar 
dhaoine ag obair sa cheantar (in 
aon ghnó/siopa/srl) atá sásta 
Gaeilge a úsáid le custaiméirí 

Sílim go bhfuil an Ghaeilge láidir 
sa cheantar ach is beag grúpaí 
áitiúla a chuireann béim ar 
imeachtaí Ghaeilge, go háirithe i 
Leamhcán 

Scannánaíocht le daoine óga trí 
mheán na Gaeilge. 

Having Irish spoken locally would 
so much to the lives of people in 
the area and would also be a 
huge attraction for tourism in 
the area. 

I currently live in Blessington and 
noticed when I moved up and 
have yet to hear of any services 
like Aras Chrónáin in Clondalkin. 

Would love if there was a parent 
and children Irish group. 

 

 



An Post mar Phleanálaí Teanga do na Líonraí - Roinnt tuairimí 
Dónall P. Ó Baoill, 14/11/2018 

 
 
Is ceart díriú isteach ar roinnt rudaí nuair a bhítear ag smaoineamh ar 
Phleanálaí Teanga a cheapadh. 
 

(a) Na tréithe agus na scileanna atá riachtanach dar leis an fhostóir don 
obair atá le déanamh. 

(b)  Na freagrachtaí éagsúla a bheas ar an duine a cheapfar. 
(c)  Taithí a mbeifear ag súil leis ó iarrthóirí. 

 
Maidir le (a) (b) agus (c) ba cheart na nithe seo a chur san áireamh: 
 

(i) Cumas a bheith sa duine pleananna éagsúla a chur le chéile 
(ii) Bheith ábalta breithiúnais riachtanacha a thabhairt ar an obair 

Phleanála. 
(iii) Bheith ábalta na tosaíochtaí cuí riachtanacha a leagan amach go 

soiléir. 
(iv) Cleachtadh agus taithí a léiriú ar na bealaí atá riachtanach le 

feidhmeanna agus cuspóirí an Líonra a bhaint amach.  
(v) Ord agus eagar a choinneáil ar chúrsaí oibre agus cumarsáide cé acu 

cumarsáid bhéil nó scríofa a bhíonn i gceist le pobal an Líonra, le 
húdaráis leasmhara agus le daoine eile. 

(vi) Líofacht chainte agus chumarsáide a léiriú i nGaeilge agus i mBéarla 
ag leibhéil agus i réimeanna éagsúla sa dá theanga. 

(vii) Tuiscint mhaith a léiriú ar chúrsaí bainistíochta agus ar a bheith ag 
obair le foireann ar an láthair oibre agus taobh amuigh de. 

(viii) Bheith in ann íomhá dhearfach d’obair an Líonra a chur os comhair 
daoine  agus caidreamh maith a choinneáil le páirtithe leasmhara 
agus le heagraíochta tacaíochta. 

(ix) Ceannaireacht a léiriú I ngach gné d’obair an Líonra. 
(x) Tuiscint a léiriú ar chúrsaí buiséid agus ar chuntasaíocht airgid.  
(xi) Oibriú as a stuaim féin agus tascanna a thabhairt chun críche in am. 

 
 
 
Ag éirí as an méid sin thuas, níor mhiste go n-iarrfaí ar iarrthóirí faisnéis chuí 
ábartha a tabhairt ar an fhoirm iarratais ar na gnéithe seo a leanas.  Is critéir 
riachtanacha iad don phost a bheifear a fhógairt. 
 

Auigisín 7A – Taighde Saoineolaí Pleanála Teanga (Dr. Dónal Ó Baoill) ar riachtanais an OPT



 
  

  
  
  

Critéir Riachtanacha 
  
•     Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha. . 
  
•     Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa 
 

• Ardscileanna idirphearsanta agus tiomantas do chur chun cinn na 
Gaeilge. 

  
•    Léiriú a thabhairt ar thionscna(i)mh a cuireadh i gcrích.  Tagair don  
      phleanáil, don fhorbairt, don athbhreithniú agus don tuairisciú a bhí i  
      gceist san obair seo. 
  
•     Léiriú a thabhairt ar na bealaí ina ndearnadh measúnú agus bainistiú ar  
       thosaíochtaí agus ar spriocanna a bhain le tionscna(i)mh a raibh tú  
       páirteach ann. 
  
•     Léiriú a thabhairt ar an dóigh le clár oibre a eagrú, a bhainistiú agus a  
       chur i gcrích. 
  
•     Léiriú praiticiúil a thabhairt ar ullmhú agus ar eagarthóireacht a  
       dhéanamh ar pháipéir agus ar thuairiscí. 
  
•     Léiriú a thabhairt ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad agus as tuairisciú  
       Airgeadais a ullmhú. 

  
 

Lena chois sin ba cheart a iarraidh ar iarrthóirí don phost cur síos a thabhairt ar 
thionscna(i)mh sa phleanál teanga a raibh siad páirteach ann nó i gceannas 
air/orthu. 
 
 



D02 R583,D02 R583,

Circular Title:      Applica on of 1 October 2018 pay adjustments under the Public Service Pay and 
Pensions Act 2017. 

 

A Dhuine Uasail, 

I am directed by the Minister for Public Expenditure and Reform to convey the following instruc ons to 
Departments / Offices with regard to the applica on of adjustments to civil service pay in accordance with 
the Public Service Pay and Pensions Act 2017. 

 

To: HR Manager / Personnel Officer in each Department and Office 

Circular Number: Circular 16/2018 

Purpose: To set out the adjustments to the pay of civil servants on 1 
October 2018 as provided for in the Public Service Pay and 
Pensions Act 2017.   

File Reference: E107/006/2015 

Relevant Legisla on: Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2009; 
 Financial Emergency Measures in the Public Interest (No. 2) Act 

2009;  
 Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2013; 
 Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2015; 
 Public Service Pay and Pensions Act 2017. 

Effec ve From: 1 October 2018 

 
Mise le meas, 
 
 
_________________________________ 
Colin Menton 
Assistant Secretary 
Public Service Pay and Pensions Division 

Auigisín 7B –Ciorclán 16/2018 (Auigisín 2A – HEO(PPC) / AOF) 
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Appendix 2A 

 

Revised payscales with effect from 1 October 2018 for established employees appointed on or after 

6th April 1995 paying the Class A rate of PRSI contribution and making an employee contribution in 

respect of personal superannuation benefits (PPC) for General Service grades. 

 

SECRETARY GENERAL I (PPC) 

€199,136 

 

SECRETARY GENERAL II (PPC) 

€199,136 

 

SECRETARY GENERAL III (PPC) 

€188,750 

 

DEPUTY SECRETARY (PPC) 

€173,131 

 

ASSISTANT SECRETARY (PPC) 

€134,307      €140,379      €146,961     €153,528 

 

PRINCIPAL HIGHER (PPC) 

€92,172      €95,861      €99,569      €103,268    €106,424     €109,747¹     €113,072²    

 

PRINCIPAL (PPC) 

€85,823      €89,356      €92,862      €96,395       €99,375      €102,465¹     €105,552² 

 

ASSISTANT PRINCIPAL HIGHER (PPC) 

€72,794      €75,466      €78,144      €80,820      €83,498      €85,061      €87,716¹     €90,379² 

 

ASSISTANT PRINCIPAL (PPC) 

€66,495      €68,898      €71,289      €73,687      €76,080      €77,460      €79,876¹     €82,300² 

 

ADMINISTRATIVE OFFICER (PPC) 

€31,848     €34,250     €34,935      €37,942      €41,791      €44,719      €47,650      €50,590       

€53,521     €56,441     €58, 466¹     €60,486²   

 

ADMINISTRATIVE OFFICER HIGHER SCALE (PPC) 

€44,719      €47,650      €50,590      €53,521      €56,441      €58,466      €60,459     €62,454   

 

HIGHER EXECUTIVE OFFICER (PPC) 

€48,028      €49,432      €50,832      €52,233      €53,638      €55,040    €56,441     €58,466¹ 

€60,486² 
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