8. NA MEÁIN CHUMARSÁIDE
Beart 8.1
Réimsí:
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:

Lee Valley Outlook – An Múscraíoch
C, E, F, G, H,
15, 16, 18
Critéir pleanála teanga:
Bunaithe ar iMúscraí & An Múscraíoch a bhí rathúil fadó ach go
?????
mbeidh sé laistigh den iris an Lee Valley Outlook.

Eolas breise:

•

Tá iris áitiúil an ‘Lee Valley Outlook’. Foilsítear é gach coicís. Is
iris as Béarla atá ann. Le déanaí tá scéalta as Gaeilge á chur
isteach san iris ón dhá mheánscoile sa Ghaeltacht.

•

Dhá leathanach tiomnaithe do scéalta ón gceantar as Gaeilge.

•

Is anseo a bhfaighfear gach eolas faoi imeachtaí a bheidh ar bun
sa cheantar, faoi eagrais atá ag obair anseo, faoi stair ársa an
cheantair, faoin gcultúr agus faoi phobal na háite.

•

Nasc a chruthú idir mhuintir Mhúscraí agus do mhuintir an Lee
Valley Outlook.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Lee Valley Outlook, Na Comhlachtaí Áitiúla, Coistí Pobail, Coistí
Forbartha Pobail, Clubanna Óige, Bunscoileanna, Meánscoileanna,

Saolré:

Muintir na háite, Áisitheoirí Mhúscraí
Socruithe agus ullmhúchán:
Bliain 2
Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

Braitheann sé ar an Lee Valley Outlook agus an idirbheartaíocht.

Costas measta in

Braitheann sé ar an Lee Valley Outlook agus an idirbheartaíocht.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Tríd an fhógraíocht a íocfaidh na Comhlachtaí áitiúla.

Dúshláin fhéideartha:

Beidh éileamh agus suim ach amháin go gcaithfimid tacaíocht a
thabhairt do dhaoine i dtaobh na scéalta a chur le chéile agus muinín
a spreagadh i dtaobh na teanga.

Réiteach molta:

An féidir duine éigin a fháil ar scéim oiliúna chun scileanna
eagarthóireachta a fhoghlaim?

Monatóireacht ar

Beidh sé soiléir ón méid scéalta a thagann ón bpobal. Bheadh sé mar

éifeacht an bhirt:

aidhm líon na leathanach a mhéadú de réir a chéile.

Monatóireacht ar chur

Coimeádfar i dteagmháil leis na coistí, daltaí na scoileanna, na

i bhfeidhm an bhirt:

clubanna óige s.rl.
B
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Beart 8.2

Raidió na Gaeltachta – Clár ó Mhúscraí

Réimsí:

A, C

Critéir
Critéir pleanála teanga: 16
. pleanála teanga:
Aidhm:

Stocaireacht
a dhéanamh chun a chinntiú go dtiocfaidh Raidió na
?????
Gaeltachta ar chamchuairt chuig na bunscoileanna áitiúla uair nó dhó
sa bhliain chun labhairt leis an aos óg, ceol a chasadh, amhráin a
chanadh, labhairt faoi imeachtaí áitiúla (Um Nollaig nó Um Cháisc
nuair atá an Céilí Mór ar siúl).

Eolas breise:

•

Muinín na ndaoine óga a mhéadú.

•

Chun an óige agus na tuismitheoirí a mhealladh chun
éisteacht le RnaG.

•

Chun daoine óga a spreagadh i dtaobh a bheith in ann poist a
fháil sna meáin – taighdeoir, láithreoir, bainisteoir s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Raidió na Gaeltachta

Páirtithe leasmhara:

Bunscoileanna, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3

Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán:

Ní bhaineann.

Costas measta in

Ní bhaineann.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Ní bhaineann.

Dúshláin fhéideartha:

Cad a bheidh sa chlár & conas é sin a eagrú.

Réiteach molta:

Labhairt le RnaG – is iad siúd na saineolaithe.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Labhairt le RnaG agus aiseolas a fháil uathu.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 8.3

Cúla 4, TG4 - Múscraí

Réimsí:

A, C

Critéir pleanála teanga:
Critéir pleanála teanga: 16
Aidhm:

Stocaireacht
a dhéanamh chun a chinntiú go dtiocfaidh Cúla4 ar
?????
chamchuairt chuig na bunscoileanna agus na naíonraí sa cheantar
(rinneadar é i mBaile Bhúirne anuraidh agus bhí tionchar dearfach

Eolas breise:

ag an gcuairt).
• Chun an óige agus na tuismitheoirí a mhealladh chun féachaint ar
Cúla 4, TG4.
•

Chun daoine óga a spreagadh i dtaobh a bheith in ann poist a fháil
sna meáin – taighdeoir, láithreoir, bainisteoir s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Cúla 4

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3

Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán:

Ní bhaineann.

Costas measta in

Ní bhaineann.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Ní bhaineann.

Dúshláin fhéideartha:

Nach dtiocfaidh siad.

Réiteach molta:

Feachtas a bhunú chun brú a chur orthu teacht

Monatóireacht ar

Deacair le rá.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Labhairt leis na múinteoirí.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 8.4

Feachtas na nGaeltachtaí - The Late Late Toy Show

Réimsí:

G, K

Critéir
teanga:
Critéir pleanála teanga: 16.
11, pleanála
16
Aidhm:

?????
Go mbeadh feachtas náisiúnta ag na LPTanna ‘mír’ trí Ghaeilge a
bheith ar an Late Late Toy Show.

Eolas breise:

•

Go dtabharfaí an deis do dhaltaí ón nGaeltacht ‘mír’ a
dhéanamh as Gaeilge ar an gclár.

•

Stocaireacht a dhéanamh - Ronán Mac an Iomaire,
Grúpcheannasaí Gaeilge R.T.É.

Príomhúinéir an bhirt:

Na LPTanna, CFM, FPTM, CPTM, R.T.É.

Páirtithe leasmhara:

Muintir Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2

Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an ‘mír’.

Costas measta in

Ag brath ar an ‘mír’.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Le dearbhú.

Dúshláin fhéideartha:

An Feachtas / Stocaireacht a eagrú.

Réiteach molta:

Sprioc amháin a bheith ann.

Monatóireacht ar

Aiseolas ó na LPTanna.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Feicfear an cur i bhfeidhm má éiríonn leis.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 8.5

Blagálaithe & Físbhlagálaithe

Réimsí:

G, K

Critéir
Critéir pleanála teanga: 11,
16 pleanála teanga:
Aidhm:

Blagálaithe
& Físbhlagálaithe a aimsiú.
?????

Eolas breise:

Ø Blagálaithe & Físbhlagálaithe a aimsiú chun tabhairt faoin thuras
an phlean teanga agus an méid atá ar bun acu a chur in iúl don
phobal:
Ø Leathanach ar You Tube/Facebook.
•

Teaghlaigh atá ag tógaint páistí le Gaeilge.

•

Lánúin.

•

Baill Coiste / Cumann áitiúil / Foireann áitiúil.

•

Daltaí atá i Rang 6 sa Bhunscoil a leanúint i gcaitheamh na
tréimhse seacht mbliana.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Muintir Gaeltacht Mhúscraí & Tuarisc.ie, Peig.ie nó TG4

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2 – Daoine a aimsiú & plean a
chur le chéile.
Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

Tá tuilleadh taighde le déanamh.

Costas measta in

Urraíocht a fháil le haghaidh trealamh taifeadta.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Tuilleadh taighde le déanamh ach a leithéidí Tuarisc.ie, Peig.ie, TG4
nó Comhlacht Léiriúcháin Neamhspleách a chur san áireamh.

Dúshláin fhéideartha:

Daoine a mhealladh chun féachaint ar na físbhlaganna nó chun na
blaganna scríofa a léamh.

Réiteach molta:

Téamaí & ábhar na ‘míreanna’ a leagadh amach roimh ré.

Monatóireacht ar

An méid blaganna nó físbhlaganna a fhoilsítear.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Beidh sé le feiscint ón líon daoine atá ag léamh na blaganna ó ag

i bhfeidhm an bhirt:

féachaint ar na físbhlaganna.
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