5. SEIRBHÍSÍ DON AOS ÓG & D’AOISGHRÚPAÍ EILE
Tá sé tábhachtach go mbunófaí nasc idir Comharchumann Forbartha Mhúscraí & Óige na
Gaeltachta/Muintearas. Tá Clubanna Óige thar a bheith tábhachtach. Tugann siad an deis do
dhaoine óga bualadh le chéile taobh amuigh den chóras oideachais agus Gaeilge a labhairt.
Dá réir is fiú níos mó tacaíochta a thabhairt do na clubanna áitiúla, go háirithe i dtaca le ceannairí
a aimsiú.
Beart 5.1

Clubanna Óige Mhúscraí - Tacaíocht & Polasaithe Teanga

Réimsí:

C, J

Critéir pleanála teanga: Critéir
10, 11 pleanála teanga:
Aidhm:
• Tacaíocht a thabhairt do na Clubanna Óige atá ag feidhmiú i
?????
gCeantar Gaeltachta Mhúscraí.
•
Eolas breise:

Bunchlub a bhunú i gCill na Martra.

v Tá gá le níos mó ceannairí, idir tuismitheoirí/daoine fásta agus scoláirí
3ú leibhéal, a aimsiú agus a mhealladh isteach.
v Tá Bunchlub i gCúil Aodha agus i mBéal Átha’n Ghaorthaidh, tá Club
Óige an tSuláin ag feidhmiú do Chúil Aodha, Cill na Martra agus Baile
Bhúirne, agus tá Club Óige i mBéal Átha’n Ghaorthaidh.
v Tá éileamh ann Bunchlub a bhunú i gCill na Martra.
v Ceardlanna Gaeilge a chur ar fáil do cheannairí go dteastaíonn uatha
feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.
v A chinntiú go mbeadh polasaí teanga láidir ag gach club óige & go
dtuigtear cad atá i gceist leo. Beidh CFM in ann cabhair a thabhairt chun
na ceardlanna seo a reáchtáil sna clubanna, i gcomhar leis na baill agus
na ceannairí.

Príomhúinéir an bhirt: Óige na Gaeltachta/Muintearas, CFM
Páirtithe leasmhara:

Tuismitheoirí na ndaoine óga, Na daoine óga, FPTM, CPTM

Saolré:

Socruithe agus Bliain 1 – Bualadh le hionadaithe Óige na
ullmhúchán:

Gaeltachta/Muintearas agus plean a chur le chéile.
Bliain 1 – CnaM - Áisitheoirí a aimsiú & club a bhunú i gCill
na Martra.

Feidhmiú:

Bliain 2- 7 – Ag treisiú

Costas measta iomlán: Níor cheart go mbeadh.
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Costas measta in

Níor cheart go mbeadh.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Óige na Gaeltachta/Muintearas.

Dúshláin fhéideartha

Ceardlanna ‘Polasaí Teanga’ maithe a reáchtáil.

Réitigh:

Nasc a chruthú idir na páirtithe.

Monatóireacht ar

Tinreamh.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Tuairisc a fháil ó Óige na Gaeltachta/Muintearas.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 5.2

Clubanna Óige – Imeachtaí Breise

Réimsí:

C, J

Critéir
Critéir pleanála teanga: 10,
11 pleanála teanga:
Aidhm:

Iarracht
a dhéanamh réimse níos fearr imeachtaí a chur ar siúl sna
?????
Clubanna Óige.

Eolas breise:

Deirtear go n-éiríonn go hiontach le ‘Factóir na Mumhan’ agus ‘Fachtóir
na hÉireann’ ach gur mhaith leis na hógánaigh go mbeadh rogha níos
fearr imeachtaí sna clubanna.
Cruinniú a eagrú idir Óige na Gaeltachta/Muintearas agus
Comharchumann Forbartha Mhúscraí chun é seo a phlé.
Thíos tá roinnt smaointe a tháinig ó na daoine óga sna ceardlanna agus tá
an liosta iomlán in Aguisín 1:
•

TechSpace;

•

Comórtas Bácála;

•

Ceolchoirmeacha as Gaeilge – Irish language concerts;

•

Turais ar Ghaeltachtaí éagsúla & clubanna óige i nGaeltachtaí eile;

•

Tráth na gCeist idir na Gaeltachtaí – Table quiz between Gaeltacht
areas;

•

Dioscó as Gaeilge sna sráidbhailte i gceantar Mhúscraí;

•

Cluichí Oilimpeacha na Gaeltachta le duais mhór;

•

Treodóireacht le treoracha Gaeilge;

•

Fóram Idirlín trí Ghaeilge leis na clubanna eile.

Príomhúinéir an bhirt: Óige na Gaeltachta/Muintearas, Tuismitheoirí na ndaoine óga, Na daoine
Páirtithe leasmhara:

óga, Na Ceannairí
FPTM, CPTM

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 2 – Teacht le chéile CFM & Óige na Gaeltachta

ullmhúchán:

chun é seo a phlé.
Seisiún meabhair-mhapáil a eagrú idir na clubanna.

Feidhmiú:

Bliain 2-7 – Na himeachtaí sin a chur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán: Braitheann sé ar an bplean a chuirtear le chéile.
Costas measta in

Braitheann sé ar an bplean a chuirtear le chéile.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Óige na Gaeltachta/Muintearas.
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Dúshláin fhéideartha

A chinntiú go mbeidh comhoibriú ann idir CFM agus Óige na
Gaeltachta/Muintearas.

Réitigh:

Cruinnithe rialta a eagrú idir Óige na Gaeltachta/Muintearas agus CFM.

Monatóireacht ar

Labhairt le Óige na Gaeltachta/Muintearas & na Clubanna Óige.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Tuairisc a fháil ó Óige na Gaeltachta/Muintearas.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 5.3

Acmhainní & Foilseacháin

Réimsí:

G, K

Critéir
Critéir pleanála teanga: 8,
10 pleanála teanga:
Aidhm:

Muintir
????? na háite a choimeád ar an eolas faoin réimse leathan acmhainní
agus foilseachtáin atá ar fáil.

Eolas breise:

Ø Bileoga mealltacha le liosta de na hacmhainní seo.
Ø Iad a scaipeadh i measc an phobail.
Ø An t-eolas a chur ar fáil ar-líne.
Ø Pacáiste leis na táirgí seo a chur ar fáil mar dhuaiseanna i
gcomórtais rialta sa Lee Valley Outlook & trí leathanach
Facebook CFM ** (in éineacht le Beart 8.1).
Gach leabhar Gaeilge i gcló ó chomhlacht lonnaithe go háitiúil @
www.litriocht.com
•

100 First Irish Words, Danny Seaimpín an Domhain, An Sionnach
Glic agus An Chircín Rua, An Buntáiste Breise’ le Marcas Mac
Ruairí.

Cluichí Boird @ www.siopa.ie
•

Scrabble as Gaeilge, Monopoly as Gaeilge, Crannóg

Dlúthdhioscaí @ www.siopagaeilge.ie
• An Chéad Choiscéim, Sicín Mise go Sona Sásta
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, Suíomh Idirlín CFM
Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Lee Valley Outlook, An Leabharlann i mBaile Bhúirne

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 2 - Is fiú nasc a chruthú idir an Leabharlann i

ullmhúchán:

mBaile Bhúirne agus CFM. An liosta acmhainní
clóite a ullmhú agus a fhoilsiú.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 –Na bileoga a scaipeadh. Bolscaireacht,
poiblíocht & na comórtais a reáchtáil. Pacáistí
eolais a ullmhú.

Costas measta iomlán: €3,750
Costas measta in

€500 – Bileoga a dhearadh. €250 - Bileoga a uasdátú agus a fhoilsiú

aghaidh na bliana:

gach bliain. €400 - Duaiseanna & Poiblíocht.

Bliain 1

Bliain 2

--€500
Foinsí maoinithe:

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€650
€650
€650
€650
€650
REOGRTG, ÚnaG, Litríocht.com, Siopa.ie, Glór na nGael
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Dúshláin fhéideartha

Níor cheart go mbeadh.

Réiteach

Ní bhaineann.

Monatóireacht ar

An méid daoine a chuireann isteach ar na comórtais.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Is féidir é a mheas trí na comórtais má theastaíonn - Iarr ar na

i bhfeidhm an bhirt:

daoine óga léirmheas a scríobh maidir leis na cluichí atá á n-imirt
acu nó na leabhair atá á léamh acu.
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Beart 5.4

Acmhainní Nuatheicneolaíochta

Réimsí:

G, K

Critéir
Critéir pleanála teanga: 10,
11, pleanála teanga:
Aidhm:

?????
• An t-aos óg a choimeád ar an eolas faoi aipeanna agus cluichí atá
ar fáil cheana.
•

Nasc a chruthú idir na LPTanna go léir chun feachtas a chur le
chéile le comhlachtaí a spreagadh chun aipeanna agus tairgí
nuatheicneolaíochta Gaeilge a fhorbairt.

Eolas breise:

CAD• ATÁ AR FÁIL - Liosta a chur ar shuíomh idirlín CFM
Cluichí: Cúla4, Cliúsaíocht as Gaeilge, Bábóg Baby, Enjoy Irish, Vicipéid
s.rl.
Foghlaim: Duolingo, Téarma.ie, Get the Focal s.rl.
CONAS ÁBHAR NUA A FHÁIL – Grúpa Stocaireachta na LPTanna
•

Aipeanna & cluichí nua a chumadh

•

Suímh Idirlín a fhorbairt agus a chumadh.

•

Is féidir díriú isteach ar sheirbhísí eile chomh maith.

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

Údarás na Gaeltachta, Na LPTanna eile

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 2 – Liosta de na táirgí atá ar fáil a chur le chéile

ullmhúchán:

ar an suíomh idirlín agus é a uasdátú go rialta.
Bliain 3 – Teagmháil le ÚnaG chun dul i mbun chainte
leis na LPTanna eile. – Grúpa Stocaireachta.

Feidhmiú:

Bliain 2- 7

Costas measta iomlán:

€2,750

Costas measta in

€250 – Poiblíocht.

aghaidh na bliana:

€250 - Ambasadóir.

Bliain 1

Bliain 3

Bliain 2

--€250
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€500
€500
€500
€500
€500
REOGRTG.
Conas comhlachtaí a spreagadh chun acmhainní a thairgeadh.
Conas na daoine spreagadh chun iad a úsáid.

Réiteach

Má thagann na LPTanna ar fad le chéile chun stocaireacht a dhéanamh.
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Monatóireacht ar

Is féidir teacht ar uimhreacha maidir le híoslódáil cluichí/aipeanna.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Má thagann aipeanna/cluichí/suímh idirlín nua ar an margadh.

i bhfeidhm an bhirt:
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