2. DEISEANNA
OIDEACHAIS

FOGHLAMTHA

LASMUIGH

DEN

CHÓRAS

*De réir an eolais ó na ceardlanna agus na ceistneoirí seo hiad na bearta go
bhfuil an t-éileamh is mó orthu agus práinn is mó leo.

Caithfear struchtúir a chur le chéile chun na grúpaí a reáchtáil. Más féidir an 3
mheitheal luaite thíos a bhunú agus na háisitheoirí cuí a aimsiú agus a thraenáil
d’fhéadfaí ranganna agus ceardlanna de gach aon saghas a chur ar fáil, trí mheán na
Gaeilge, do mhuintir Ghaeltacht Mhúscraí.

Beart - 1.4 Áisitheoirí Mhúscraí
Ranganna, Ceardlanna, Campaí Samhraidh, Campaí um Cháisc

OILIÚINT

Beart 2.1
Áísitheoirí Gaeilge
Mhúscraí

PLEAN OIBRE

Beart 2.2 Áisitheoirí
d’Imeachtaí Cultúrtha

Beart 2.3
Áisitheoirí
d’Imeachtaí Breise

Beart 2.4
Scéim Scoláirí Samhraidh

Na haoisghrúpaí ar fad a chlúdach - Aos Óg, Daoine Fásta & Daoine Ar Scor
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*Seo cheann de na bearta is tábhachtaí. Caithfear an rogha agus tacaíocht a thabhairt do
gach éinne a bheith ar bord le linn an turais teanga seo.
Beart 2.1

Áisitheoirí Gaeilge Mhúscraí - Áisitheoirí Ranganna Gaeilge &
Áisitheoirí Abhcóideachta

Réimsí:

C, D I, J, K

Critéir
Critéir pleanála teanga: 3,
8, 11,pleanála
12, 14 teanga:
Aidhm:
Daoine
????? a aimsiú agus a thraenáil chun ranganna Gaeilge
neamhfhoirmiúla agus foirmiúla a reáchtáil do gach leibhéal agus gach
Eolas breise:

aoisghrúpa.
Daoine Óga, Daoine Fásta, Daoine ar Scor a aimsiú chun a bheith
ina nÁisitheoirí ar Ranganna Gaeilge.
•

Áisitheoirí spreagúla a aimsiú - Feachtas Poiblíochta láidir.

•

Cúrsa oiliúna a reáchtáil chun na scileanna cuí a mhúineadh

•

chun tabhairt faoi ranganna / ceardlanna /modhanna teagaisc
éagsúla / polasaithe teanga / do gach leibhéal agus gach
aoisghrúpa mórthimpeall Ghaeltacht Mhúscraí.

•

Áisitheoirí Abhcóideachta a aimsiú taobh istigh den mheitheal
agus iad a thraenáil.

Seo a leanas liosta de na ranganna atá ag teastáil ón bpobal:
•

Tuismitheoirí & Lapadáin (Beart 2.3).

•

Foghlaimeoirí / Daoine nua isteach – Téarmaíocht, nathanna
cainte, briathra a bhaineann le tuismitheoireacht.

•

Tuismitheoirí Daltaí Bunscoile gan Ghaeilge (Beart 2.5).

•

Tuismitheoirí Daltaí Bunscoile le Gaeilge.

•

Tuismitheoirí Daltaí Meánscoile.

•

Daoine ar scor.

•

Bunleibhéal / Tosaitheoirí.

•

Meánleibhéal.

•

Ardleibhéal.
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•

Gramadach na Gaeilge.

•

Saibhreas teanga.

•

Canúint Mhúscraí.

•

Cainteoirí Dúchais.

•

Ceardlanna Saincheaptha

•

Beidh na háisitheoirí in ann ceardlanna reáchtáil sna Campaí
um Cháisc & Campaí Samhraidh - Beart 11.1 & 11.2

•

Duine nó beirt nua a aimsiú gach bliain.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí, Conradh na Gaeilge, Muintir na háite, CNNG, UCC

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 1 –Áisitheoirí a aimsiú. Iad a thraenáil.

ullmhúchán:

Ranganna spreagúla a dhearadh.

Feidhmiú:

Bliain 2 - 7 Ag feidhmiú & daoine nua a aimsiú gach
bliain (Áisitheoirí Abhcóideachta a aimsiú agus a

thraenáil).
Costas measta iomlán: €380,000 = €289,250 REOGRTG & €90,750 Táillí
Costas measta in

Bliain 1: Poiblíocht chun daoine a aimsiú €2,000. Daoine a thraenáil -

aghaidh na bliana:

€10,000. Ranganna a Dhearadh €5,000.
Bliain 2: 8 Rang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain = 400 Rang x
€150 = €60,000 + Acmhainní / Trealamh €500 = €60,500 =
€363,000+€17,000

Bliain 1

Bliain 2

€17,000 €60,500
Foinsí maoinithe:

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€60,500

€60,500

€60,500

€60,500

€60,500

REOGRTG 75% = €45,375 p/a = 272,250 + €17000= 289,250
& Táillí na Rannpháirtithe – 25% den chostas = €15,125 x 6 =
€90,750

Dúshláin fhéideartha:

Go dtiocfaidh brú ar an bPlean Teanga imeachtaí a eagrú láithreach
(€15,000)
bonn.

Réitigh:

Is fiú an t-am a ghlacadh chun plean cheart a chur le chéile.
Struchtúr, earcaíocht, plean oibre.

Monatóireacht ar

Suirbhé simplí a chur chuig na háisitheoirí agus na rannpháirtithe ag

éifeacht an bhirt:

tús agus deireadh na gcúrsaí.

Monatóireacht ar chur Go mbeadh éileamh ar na ciorcail chomhrá agus na cúrsaí oiliúna.
i bhfeidhm an bhirt:
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Nuair atá campaí samhraidh nó ranganna breise á reáchtáil ag an gComharchumann is féidir
leo dul chuig an Ionad Cultúrtha chun teacht ar áisitheoirí Agallamh Beirte, Lúibíní, Áisitheoirí
scéalaíochta agus áisitheoirí ranganna ceoil. Is féidir teacht ar áisitheoirí amhránaíochta trí
Aisling Gheal & áisitheoirí ealaíne trí Ealaíontóirí Mhúscraí. Tugtar moladh don obair
tábhachtach atá ar bun ag na grúpaí seo cheana féin.
Beart 2.2

Áisitheoirí d’Imeachtaí Cultúrtha

Réimsí:

D, F, K

Critéir pleanála teanga: 10, 11, 15
Aidhm:

Áisitheoirí d’Imeachtaí Cultúrtha – áisitheoirí le scileanna éagsúla
eile (taobh amuigh de na grúpaí atá luaite roimhe seo) a aimsiú agus
a thraenáil.

Eolas breise:

Tá éileamh ar
1. Áisitheoirí Drámaíochta - do gach aoisghrúpa &
2. Áisitheoirí - Rince ar an gCéilí
•

Daoine Óga, Daoine Fásta agus Daoine ar Scor leis na
scileanna cuí a aimsiú.

•

Áisitheoirí spreagúla a aimsiú - Feachtas Poiblíochta láidir.

•

Cúrsa oiliúna a reáchtáil chun na scileanna cuí a mhúineadh
(más gá) chun tabhairt faoi ranganna / ceardlanna /imeachtaí
cruthaitheacha/ modhanna teagaisc éagsúla / polasaithe
teanga do gach leibhéal agus gach aoisghrúpa a reáchtáil
mórthimpeall ar Ghaeltacht Mhúscraí agus mar chuid de na
Campaí um Cháisc & Campaí Samhraidh do dhaoine óga.

•

Tá an bheart seo ceangailte le Beart 4.1 & 11.8.

•

Imeachtaí nua a chur ar fáil gach bliain de réir an éilimh.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí, Ionad Cultúrtha, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 1 – 4x Áisitheoirí a aimsiú. Iad a thraenáil.

ullmhúchán:

Ranganna spreagúla a dhearadh.

Feidhmiú:

Bliain 2 - 7 Ag feidhmiú & daoine nua a aimsiú
gach bliain.

Costas measta iomlán:

€137,750 = €33,000 (táillí) & €71,750 (maoiniú REOGRTG )
€33,000 (maoiniú Ealaín na Gealtachta).
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Costas measta in

Bliain 1: Poiblíocht chun daoine a aimsiú €750. 4 x Áisitheoirí a

aghaidh na bliana:

thraenáil – Ag brath ar na háisitheoirí agus an méid oiliúna atá ag
teastáil – Dréacht-fhigiúir €5,000 (2xÁisitheoirí Drámaíochta &
2xÁistheoirí Rince ar an gCéilí )
Bliain 2: 2xRang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain =200 Rang x
€100 = €20,000. Acmhainní/Trealamh - €2,000 Iomlán €22,000

Bliain 1
€5,750

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

€22,000

€22,000

€22,000 €22,000

Bliain 6

Bliain 7

€22,000

€22,000

Ealaín na Gaeltachta, Comhairle Contae Chorcaí & REOGRTG
Táillí na Rannpháirtithe 25% = €33,000
REOGRTG 50% = €19,500 - €66,000 + €5,750 = €71,750
Ealaín na Gaeltachta 25% = €9,750 = €33,000
Dúshláin fhéideartha:

Daoine a aimsiú – an t-earcú a bheith leathan – líontán mór.

Réiteach molta:

.
Tabhairt
faoi fheachtas poiblíochta maith agus a chur in iúl go
mbeidh traenáil ar fáil má bhíonn a leithéid de dhíth.

Monatóireacht ar

Tinreamh ar na ranganna nuair atá siad ar siúl.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Beidh CFM in ann liosta de na ranganna atá á reáchtáil a bhailiú, agus

i bhfeidhm an bhirt:

eolas a fháil ar na saghsanna imeachtaí eile atá ag teastáil.
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Beart 2.3

Áisitheoirí –d’Imeachtaí Breise

Réimsí:

C, D, J

teanga:
Critéir pleanála teanga: Critéir
10, 12, pleanála
14
Aidhm:

?????
Tacaíocht
a thabhairt d’áisitheoirí atá ann cheana agus áisitheoirí nua
a mhealladh. Réimse imeachtaí breise a chur ar fáil trí mheán na
Gaeilge.

Eolas breise:

Daoine Óga, Daoine Fásta, Daoine ar Scor a aimsiú le bheith ina
nÁisitheoirí d’Imeachtaí Breise.
•

Cúrsa a reáchtáil chun oiliúint a chur ar fáil dóibh chun
scileanna a fhoghlaim i leith conas ranganna a reáchtáil, an
Ghaeilge a bheith lárnach agus polasaí teanga soiléir ag gach
grúpa.
o Ranganna Cócaireachta.
o Ranganna Bácala.
o Gleacaíocht.
o Ióga.
o Garraíodóireacht.
o Feirmeoireacht (do dhaoine óga).
o Treodóireacht.
o Cártaí.
o Biongó.
o Cniotáil
o Fuáil
o Ceardaíocht

•

Beart 11.1 & 11.2 a fhorbairt sa dara bliain chun Campaí um
Cháisc & Campaí Samhraidh a eagrú do dhaoine óga.

•

Duine nó beirt nua a aimsiú gach bliain.

•

Is féidir scoláirí ón Scéim Scoláirí Samhraidh (Beart 2.4) a
chlárú ar an meitheal áisitheoirí chomh maith

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 1 – Tacaíocht a thabhairt d’áisitheoirí atá

ullmhúchán:

ann cheana agus daoine nua a mhealladh.
6

Feidhmiú:

Bliain 2 – 7 Cur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán: €24,500
Costas measta in

Poiblíocht - €1000

aghaidh na bliana:

Oiliúint- €2,500

Bliain 1

Bliain 3

Bliain 2

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€3,500 €3,500
Foinsí maoinithe:

€3,500
€3,500
REOGRTG

€3,500

€3,500

€3,500

Dúshláin fhéideartha

Go dtuigfeadh gach éinne go bhfuil sé seo mar chuid den PT.

Réitigh:

Poiblíocht mhaith a dhéanamh.

Monatóireacht ar

Is féidir monatóireacht a dhéanamh ar an méid daoine a bheidh

éifeacht an bhirt:

cláraithe.

Monatóireacht ar chur Labhair le CFM.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 2.4

Scéim Scoláirí Samhraidh

Réimsí:

D, F

Critéir pleanála teanga: 11
Aidhm:

Deis a thabhairt do dhaoine áitiúla tréimshe scoláireachta a
dhéanamh leis an Comhordaitheoir (i rith an tsamhraidh).

Eolas breise:

Iarrfar ar Údarás na Gaeltachta scoláireacht 3 mhí a chur ar fáil gach
bliain do chainteoir Gaeilge ó Ghaeltacht Mhúscraí.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

Ásitheoirí Mhúscraí, Údarás na Gaeltachta, An Roinn Coimirce
Sóisialaí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 – Dearadh ar an ról, foinsí

Feidhmiú:

maoinithe a aithint.
Bliain 2-7 - Duine nua gach bliain*,
poiblíocht bhliantúil.

Costas measta iomlán: €39,000
Costas measta in
€6,000 – Tuarastal
aghaidh na bliana:

€500 - Poiblíocht

Bliain 1

Bliain 3

Bliain 2

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€--€6,500
Foinsí maoinithe:

€6,500
€6,500
€6,500
€6,500
€6,500
An Roinn Coimirce Sóisialaí, Údarás na Gaeltachta (oiliúint)

Dúshláin fhéideartha:

Daoine áitiúla, go háirithe daoine óga, a spreagadh le cur isteach ar
na scoláireachtaí.

Réiteach molta:

Eolas a thabhairt do dhaltaí Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh &
Coláiste Ghobnatan, Baile Bhúirne agus do scoláirí ollscoile faoi na
scoláireachtaí.

Monatóireacht ar

Beidh an CPT, MPTM & FPTM in ann monatóireacht a dhéanamh.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Tuairiscí a fháil ó na daoine ar na scéimeanna scoláireachta.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 2.5

Tacaíocht do Thuismitheoirí daltaí bunscoile gan Gaeilge

Réimsí:

A, B

Critéir
Critéir pleanála teanga: 4,
6, 7 pleanála teanga:
Aidhm:

?????
Tacaíocht agus muinín a thabhairt do thuismitheoirí na ndaltaí
bunscoile.

Eolas breise:

•

Na grúpaí seo a aithint.

•

Bualadh leo agus fáil amach cad iad na riachtanais atá acu.

•

Ceardlanna leanúnacha a dhearadh timpeall ar na riachtanais
sin.

•

An mbeadh suim acu páirt a ghlacadh sa scéim ‘Tús Maith’?

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí, Teaghlaigh gan Ghaeilge, Bunscoileanna &
Áisitheoirí Gaeilge.

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 – An Grúpa a thabhairt le
chéile chun na riachtanais a aithint.

Feidhmiú:

Bliain 2-7

Costas measta iomlán:

Ní bhaineann

Costas measta in

Bliain 1 – Cruinnithe & Poiblíocht

aghaidh na bliana:

Bliain 2 – Cur i bhfeidhm

Foinsí maoinithe:

Thitfeadh sé faoin shíolchiste CFM.

Dúshláin fhéideartha

Beidh sé tábhachtach clár maith a dhearadh an chéad bhliain.

Réiteach

Go mbeadh cruinnithe / próiseas comhairliúcháin ar dtús.

Monatóireacht ar

Ceist a chur ar na rannpháirtithe.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Is féidir leis an gComharchumann bualadh leis an ngrúpa tar éis an

i bhfeidhm an bhirt:

chéad bhliain chun eolas a fháil ar na riachtanais atá aitheanta agus
chun a chinntiú go mbeidh tacaíocht ar fáil chun ‘ceardlanna’
fiúntacha chur le chéile.
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Beart 2.6

Fóram Chainteoirí Dúchais

Réimsí:

C, D, F, H, K

Critéir pleanála teanga: Critéir
11, 19 pleanála teanga:
Aidhm:

Fóram
????? a bhunú le meascán de dhaoine óga, tuismitheoirí, daoine ar

Eolas breise:

scor s.rl.
Cad é an saghas tacaíochta atá ag teastáil do Chainteoirí Dúchais?
Cad iad na dúshlán atá ann?
An féidir plean a chur le chéile chun Saibhreas Teanga na ndaoine a
chaomhnú agus a threisiú?

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Fóram Chainteoirí Dúchais, Acadamh Fódhla, Coiste Litríochta
Mhúscraí, UCC, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3

Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán:

Níl a fhios go fóill – ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in

Níl a fhios go fóill – ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,

Dúshláin fhéideartha:

Tuaithe agus Gaeltachta & Údarás na Gaeltachta.
Go mbeidh spriocanna aontaithe ag an bhFóram.

Réiteach molta:
Monatóireacht ar

An Fóram a bhunú sa cheart ón tús.
Dul chun cinn an Fhóraim agus na spriocanna a leagtar amach.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Tuairisc a fháil ón bhFóram ar bhonn bliantúil.

i bhfeidhm an bhirt:
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