Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
6.0 Bearta an Phlean Teanga - Déantar cur síos ar bhearta an Phlean Teanga sa
chaibidil seo.
6.0.1 Na Réimsí - Baineann bearta an phlean leis na réimsí seo a leanas:
A. an córas oideachais (lena n-áirítear seirbhísí luathoideachais);
B. seirbhísí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena náirítear seirbhísí tacaíochta teanga;
C. seirbhísí don aos óg agus d’aoisghrúpaí eile;
D. deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais;
E. an earnáil ghnó;
F. eagraíochtaí pobail agus comharchumainn;
G. na meáinchumarsáide;
H. seirbhísí poiblí;
I. pleanáil agus forbairt fhisiceach;
J. seirbhísí sóisialta agus caitheamh aimsire;
K. staid na Gaeilge sa limistéar – dearcadh, cumas agus nósmhaireacht an phobail
ina leith
6.0.2 Critéir Pleanála Teanga do Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta - seo a leanas
na critéir pleanála teanga atá leagtha amach faoi Acht na Gaeltachta mar fhráma tagartha:
1. Eagraíocht, arna roghnú ag Údarás na Gaeltachta faoi fho-alt (6), (10)(a) nó (13)(a), de
réir mar is cuí, d’alt 7 d’Acht 2012, a bheith ann chun an plean teanga a ullmhú agus a
chur i ngníomh sa limistéar iomchuí.
2. An cion den daonra arb í an Ghaeilge an teanga labhartha atá acu sa limistéar iomchuí,
ag féachaint do thionchar tosca déimeagrafacha, eacnamaíocha agus sóisialta ar an
limistéar iomchuí.
3. Na socruithe a shonraítear maidir le seirbhísí trí mheán na Gaeilge a sholáthar sa
limistéar iomchuí.
4. Forálacha Acht 1998 a bheith á n-úsáid, de réir mar is cuí, chun tacú leis an nGaeilge sa
limistéar iomchuí, ag féachaint go háirithe do mhíreanna (i) agus (j) d’alt 6 den Acht sin.
5. Oideachas bunscoile agus iarbhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa limistéar
iomchuí, de réir bheartas na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena n- áirítear
sruthanna a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge i scoileanna Béarla agus roinnt ábhar a
bheith á múineadh trí Ghaeilge i scoileanna Béarla, de réir mar is cuí.
6. Beartais teanga chuí a bheith ann laistigh den timpeallacht scoile a thacaíonn le húsáid
na Gaeilge mar theanga labhartha lasmuigh den chóras oideachais sa limistéar iomchuí.
7. Seirbhísí cuí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n- áirítear
seirbhísí tacaíochta teanga, a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge sa limistéar iomchuí.
8. Socruithe cuí a bheith ann sa limistéar iomchuí chun tacú le húsáid na Gaeilge ag leanaí ó
theaghlaigh nach í an Ghaeilge an teanga labhartha atá sa bhaile acu.
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9. Socruithe cuí a bheith ann sa limistéar iomchuí chun tacú le foghlaim na Gaeilge ag
leanaí réamhscoile, d’fhonn tacú le rollú i mbunscoileanna Gaeilge.
10. Gníomhaíochtaí sóisialta cuí trí mheán na Gaeilge do dhaoine óga agus d’aoisghrúpaí eile
a bheith ar fáil agus beartais teanga chuí a bheith ann i dtaca leis na gníomhaíochtaí sin
sa limistéar iomchuí.
11. Deiseanna cuí a bheith ar fáil sa limistéar iomchuí chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a
úsáid lasmuigh den chóras oideachais.
12. A mhéid a úsáidtear an Ghaeilge i gcúrsaí sóisialta agus áineasa sa limistéar iomchuí.
13. Cuideachtaí agus gnóthaí a bheith ann a sholáthraíonn seirbhísí trí mheán na Gaeilge
don phobal sa limistéar iomchuí.
14. Beartais fostaíochta agus earcaíochta a bheith ann atá á gcur i ngníomh ag cuideachtaí
agus gnóthaí sa limistéar iomchuí ar mhodh a chinntíonn go bhfuil ar a gcumas seirbhísí
trí mheán na Gaeilge a sholáthar.
15. A mhéid a úsáideann eagraíochtaí pobail agus comharchumainn an Ghaeilge sa limistéar
iomchuí.
16. A mhéid a úsáideann na meáin chumarsáide áitiúla an Ghaeilge sa limistéar iomchuí.
17. Forálacha iomchuí na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2013 a bheith á núsáid chun tacú leis an nGaeilge sa limistéar iomchuí.
18. Seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa limistéar iomchuí.
19. A mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne sa limistéar iomchuí leis an bplean teanga.

6.0.3 Noda: Tugann an tábla seo a leanas liosta de na ciorrúcháin atá úsáidte go rialta le
linn na mbearta.
ÁM
CCC
CFM
CNNG
COGG
CPTM
FPTM
ICL
LPT
MPTM
POG
PT
RCOG

Áisitheoirí Mhúscraí
Comhairle Contae Chorcaí
Comharchumann Forbartha Mhúscraí
Comhar Naíonraí na Gaeltachta
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí
Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí
Ionad Cúram Leanaí
Limistéar Pleanála Teanga
Meitheal Pleanála Teanga Mhúscraí
Polasaí don Oideachas Gaeltachta
Plean Teanga
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
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ROS
ÚnaG
BOOC

Roinn Oideachais agus Scileanna
Údarás na Gaeltachta
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

6.0.4 Struchtúr Feidhmithe an Phlean

POBAL GHAELTACHT MHÚSCRAÍ
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6.1

Feidhmiú an Phlean

Beart 1.1

Comharchumann Forbartha Mhúscraí

Réimsí:
K&F
Critéir pleanála teanga: 1, 3, 10, 19
Aidhm:
Eolas breise:

Struchtúr a bhunú chun an Plean Teanga a chur i bhfeidhm go
héifeachtach le hionchur leanúnach ó phobal an LPT.
Teastaíonn strúchtúr 3 leibhéal leis an bPlean Teanga a chur i bhfeidhm
go héifeachtach le tacaíocht an phobail:
1. Comharchumann Forbartha Mhúscraí (CFM),
2. Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí (FPTM)
3. Coiste Stiúrtha
4. Foireann Pleanála Teanga: Comhordaitheoir Pleanála Teanga
Mhúscraí (CPTM), Bainisteoir Margaíocht Dhigiteach & Áisitheoirí
Mhúscraí (ÁM).
Beidh Comharchumann Forbartha Mhúscraí i gceannas ar an bPlean
Teanga a chur i bhfeidhm agus tograí eile a fhorbairt.

Príomhúinéir an bhirt: Comharchumann Forbartha Mhúscraí & Fóram Pleanála Teanga
Mhúscraí, Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí, Áisitheoirí
Mhúscraí
Páirtithe leasmhara:
Muintir na háite
Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1

Feidhmiú:

Bliain 1-7

Costas measta
iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

--

Dúshláin fhéideartha:

Trédhearcacht Chomharchumann Forbartha Mhúscraí.

---

Réiteach molta:

Tá clár oibre leagtha amach sa phlean teanga agus lena chois sin
cabhróidh Bearta 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 & 1.9 ach go háirithe chun an
trédhearcacht a bhaint amach.
Monatóireacht ar
ÚnaG, RCOG & an Pobal. Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur
éifeacht an bhirt:
ceisteanna maidir le héifeacht na mbeart.
Monatóireacht ar chur ÚnaG & RCOG. Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur
i bhfeidhm an bhirt:
ceisteanna maidir le héifeacht na mbeart.
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Beart 1.2
Réimsí:

Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí (FPTM)
K&F

Critéir pleanála teanga: 3, 10, 19
Aidhm:
Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí (FPTM) a bhunú le hionadaithe ó
gach sráidbhaile agus go leor réimsí.
Coiste Stiúrtha a bhunú a thabharfaidh tacaíocht do gach beart atá sa
phlean agus a fheidhmeoidh mar choiste stiúrtha agus monatóireachta.
Eolas breise:

Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí:
Meitheal Pleanála Teanga Mhúscraí a athstruchtúrú – bhí an mheitheal
ag riaradh agus ag brú an phlean teanga chun cinn go háitiúil i
gcomhar agus i gcomhairle leis an bpobal áitiúil.
Tabharfar cuireadh do phobal an LPT agus d’ionadaithe ó
spriocghrúpaí faoi leith a bheith páirteach san Fhóram Pleanála
Teanga.
• Ionadaithe ó gach sráidbhaile – Baile Mhúirne, Béal Átha’n
Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra & Réidh na nDóirí.
• Ionadaithe ó gach réimse – eagraíochtaí pobail, cumainn, gnóthaí
áitiúla, oideachas, tuismitheoirí, comhlachtaí, eachtrannaigh,
Ionad Cultúrtha, an eaglais.
• Ionadaithe ó gach aoisghrúpa – an óige, seanóirí, daoine fásta.
• Róil agus freagrachtaí soiléire.
Tiocfaidh an Fóram le chéile 4 uair sa bhliain le tuairisc oibre a fháil ón
gComhordaitheoir & an Coiste Stiúrtha le plé a dhéanamh ar chur i
bhfeidhm an Phlean Teanga agus le moltaí a thabhairt.
An Coiste Stiúrtha:
• Tiocfaidh an Coiste Stiúrtha le chéile uair sa mhí le tuairisc oibre
a fháil ón gComhordaitheoir & le plé a dhéanamh ar chur i
bhfeidhm an Phlean Teanga agus le moltaí a thabhairt.
• Is féidir Coiste Stiúrtha a bhunú tar éis FPTM a bhunú.
• Moladh go mbeidh Príomhoidí na bunscoileanna, na
hiarbhunscoileanna agus Stiúrthóirí na Naíonraí ar an gcoiste
seo.
• Beidh róil & freagrachtaí an ghrúpa soiléir i dtaobh tacaíocht a
thabhairt chun na bearta a chur i bhfeidhm.

Príomhúinéir an bhirt: Comharchumann Forbartha Mhúscraí & Fóram PT Mhúscraí (= Baill ó
MPTM & baill nua) & An Coiste Stiúrtha
Páirtithe leasmhara:

Comhordaitheoir Pleanála Teanga & Áisitheoirí Mhúscraí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

6 mhí – Earcú – An Fóram

Feidhmiú:

Bliain 5-7 – Forbairt
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Costas measta iomlán:

Bolscaireacht €1,000 - Earcaíocht

Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
€1,000
- - --

Bolscaireacht €1,000 - Earcaíocht

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

CFM
Rannpháirtíocht an phobail a choimeád ag dul le linn na tréimhse.

Réiteach molta:

Próiseas oscailte chun an Fóram a bhunú agus trédhearcacht i dtaobh
na hoibre atá ar siúl acu.
ÚnaG, RCOG & an Pobal. Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur
ceisteanna maidir le héifeacht na mbeart agus éifeacht an Phlean
Teanga. Ionchur agus aiseolas ón bpobal i gcoitinne.
ÚnaG & RCOG. Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur
ceisteanna maidir le héifeacht na mbeart agus éifeacht an Phlean
Teanga. Ionchur agus aiseolas ón bpobal i gcoitinne.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Bliain 3
- --

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --
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Beart 1.3

Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí

Réimsí:
A-J
Critéir pleanála teanga: 3, 8, 10, 11, 12, 14, 19
Aidhm:

Eolas breise:

Comhordaitheoir Pleanála Teanga a fhostú mar chuid den Struchtúr
chun chomhordú a dhéanamh ar fheidhmiú na mbeart sa Phlean
Teanga go héifeachtach & le hionchur leanúnach ó phobal an LPT.
•

•
•

Comhordaitheoir lánaimseartha a bheidh ag teastáil agus beidh
sí/sé freagrach as cur i bhfeidhm na mbeart agus as monatóireacht
leanúnach a dhéanamh ar fheidhmiú an Phlean Teanga. Beidh an
Comhordaitheoir fostaithe ag an gCeanneagraíocht agus
feidhmeoidh sé/sí faoi stiúir FPTM.
Beidh bunú agus forbairt Áisitheoirí Mhúscraí mar chuid de
chúramaí an Chomhordaitheora.
Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí - b’fhiú don té a
cheapfar a bheith lonnaithe in áit lárnach i nGaeltacht Mhúscraí.

Príomhúinéir an bhirt: Comharchumann Forbartha Mhúscraí & Fóram Pleanála Teanga
Mhúscraí, Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí
Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí & Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Earcaíocht
Feidhmiú:
Bliain 1-7
Costas measta iomlán: €321,770
Costas measta in
Earcaíocht €750
aghaidh na bliana:
Comhordaitheoir @ €43,000 = €301,000 (+ incrimint 2%) €6,020 =
€307,020
Costais Taistil €2,000 = €14,000 - REOG
Bliain 1
Bliain 2 Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€43,000
€43,000 €43,000
€43,000
€43,000
€43,000
€43,000
+ €2,000
+€2,000 +€2,000
+€2,000
+€2,000
+€2,000
+€2,000
+€750
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

RCOG Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus
Gaeltachta & CFM
Duine a roghnú leis na scileanna cuí.

Réiteach molta:

Feachtas poiblíochta láidir a dhéanamh nuair atá an earcaíocht ar bun.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh éifeacht an bhirt seo le feiscint ar cur i bhfeidhm na mbeart sa
PT.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Cuirfidh an Comhordaitheoir tuairisc ar chur i bhfeidhm an Phlean
Teanga ar fáil do FPTM & Coiste Stiúrtha uair sa mhí.

73

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 1.4

Áisitheoirí Mhúscraí

Réimsí:
C, D I, J, K
Critéir pleanála teanga: 3, 8, 10, 11, 12, 19
Aidhm:

Áisitheoirí Mhúscraí a bhunú agus struchtúr a chur le chéile ionas go
mbeadh meitheal áisitheoirí á haimsiú agus á hoiliúint chun réimse
leathan imeachtaí a reáchtáil trí mheán na Gaeilge.

Eolas breise:

Daoine Óga, Daoine Fásta, Daoine ar Scor a aimsiú chun a bheith ina náisitheoirí ar Ranganna Gaeilge, Áisitheoirí Abhchóideachta, Áisitheoirí
d’Imeachtaí Cultúrtha & Áisitheoirí d’Imeachtaí Breise.
a aimsiú
agus a thraenáil
chun ranganna Gaeilge
ØDaoine
Struchtúr
feidhmiúcháin
a bhunú.
do gach
leibhéil-agus
gach poiblíochta
aois grúpa aláidir.
reachtáil.
Øneamhfhoirmiúla
Áisitheoirí spreagúla
a aimsiú
Feachtas
feidhmithe
a churchun
le chéile
chun an grúpa
a reachtáil chun
agus
ØStruchtúr
Cúrsa oiliúna
a reáchtáil
na scileanna
cuí a mhúineadh
chun
leanúnachas
a chinnitiú
tabhairt
faoi ranganna
/ ceardlanna /modhanna teagaisc éagsúla /
polasaithe teanga / do gach leibhéal agus gach aoisghrúpa a
reáchtáil mórthimpeall ar Ghaeltacht Mhúscraí.

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

Áisitheoirí
Mhúscraí, Muintir na háite, ÚnaG
•

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Costas measta iomlán:

Bliain 1 – Struchtúr Feidhmiúcháin a
chur le chéile. Áisitheoirí a aimsiú. Iad a
thraenáil. Ranganna spreagúla a
dhearadh.
Feidhmiú:
Bliain 2-7 Ag feidhmiú & daoine nua a
aimsiú gach bliain.
Féach Beart 2.1 + Beart 2.2 +Beart 2.3

Foinsí maoinithe:

RCOG, Táillí, Conradh na Gaeilge & Údarás na Gaeltachta

Dúshláin fhéideartha:

Go dtiocfadh brú ar an bPlean Teanga imeachtaí a eagrú láithreach
bonn.

Réitigh:

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

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Suirbhé simplí a chur chuig na háisitheoirí agus na rannpháirtithe ag
tús agus deireadh na gcúrsaí. Árdú ar líon na háisitheoirí.
Go mbeadh éileamh ar na ranganna, ceardlanna, ciorcail chomhrá agus
na cúrsaí oiliúna éagsúla.
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Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 1.5
Suíomh Idirlín Lárnach do Cheantar Mhúscraí
Réimsí:
F, G, H, J
Beart 1.5
Critéir
pleanála teanga: 13, 15, 18, 19
Aidhm:

Eolas breise:

Go mbeadh sé mar áis bheoga ag muintir Ghaeltacht Mhúscraí chun
an pobal a choimeád ar an eolas, chun na sráidbhailte a nascadh agus
an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail.

Suíomh idirlín cuimsitheach a bhunú a fhreastalóidh ar an gceantar
ar fad & ar an bPlean Teanga. Eolas a chur ar fáil maidir le
ranganna reatha, imeachtaí reatha, frásaí úsáideacha, foinsí
maoinithe, eolaire gnó, nuacht áitiúil, cruinnithe, nuacht ó na
scoileanna s.rl.
• Go mbeadh sé mar áis bheoga ag muintir Ghaeltacht Mhúscraí
chun an pobal a choimeád ar an eolas, chun na sráidbhailte a
nascadh agus an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail.
• Chun rannpháirtíocht ón bpobal a spreagadh.
• Go mbeadh deis acu dul isteach go fóram ar-líne chun aiseolas a
thabhairt (gan ainm).
• Go mbeadh nasc láidir idir mhuintir na háite agus an PT.
• Beidh Twitter & Facebook ceangailte leis an suíomh.
• Go mbeadh muintir na háite suas chun dáta maidir le scéal
bhuntáistí na Gaeilge, polasaithe nua, polasaí oideachais na
scoileanna Gaeltachta s.rl.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:
Muintir na háite, Coistí Pobail & Coistí Forbartha, Clubanna Óige,
Bunscoileanna &Iarbhunscoileanna
Saolré:
Socruithe agus ullmhúchán:
3 mhí
Feidhmiú:
Bliain 1-7
Costas measta iomlán: €7,250
Costas measta in
€2,500 Suíomh Idirlín nua a dhearadh le Beart 9.1 san áireamh.
aghaidh na bliana:
€500 – costais chun é a choimeád beo s.rl.
Facebook - €250 ar bhoostáil (€5 in aghaidh na seachtaine).
Bliain 1
Bliain 2
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€2,750
€750
€750
€750
€750
€750
€750
Foinsí maoinithe:
Comharchumann Forbartha Mhúscraí
Dúshláin fhéideartha: An t-eolas a choimeád ag teacht isteach – m.sh. suíomh idirlín Áislann
na Feirste. Suíomh d’ardchaighdeán mealltach a chur le chéile agus a
chinntiú go bhfuil ceangal ag an suíomh le Facebook agus Twitter.
Réiteach molta:
A chinntiú go gcoimeádtar é úr agus suas chun dáta.
Monatóireacht ar
Beidh sé soiléir ón méid cuairteoirí (google analytics) chuig an
éifeacht an bhirt:
suíomh agus an méid eolais/aiseolais a thagann isteach.
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

•

Choimeádfaí teagmháil leis na coistí, daltaí na scoileanna, na
clubanna óige s.rl. Beidh an Bainisteoir Margaíocht Dhigiteach in ann
tuairisc a chur le chéile gach trí mhí maidir le dul chun chinn an bhirt.

75

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 1.6

Nuachtlitir Eolais Chlóite

Réimsí:
K
Critéir pleanála teanga: 3, 15
Aidhm:
An pobal a choimeád ar an eolas agus nasc a chruthú idir an pobal
agus Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí.
Eolas breise:

Nuachtlitir gach 3 mhí lán le heolas - cad atá le déanamh, cad atá
déanta.
Go mbeadh nasc láidir idir mhuintir na háite agus an PT.
Blúire beag i ngach eagrán maidir leis an nGaeilge & an
dátheangachas: m.sh., an tumoideachas agus na buntáistí a
bhaineann leis.
Eolas maidir le foinsí maoinithe do choistí, eagraíochtaí agus
cumann áitiúla.

•
•
•

•
Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Pobal Mhúscraí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1

Feidhmiú:

Bliain 2-7

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
€3,000
€3,000
Foinsí maoinithe:

€21,000
€3,000 – 4 heagrán in aghaidh na bliana ar €750 an ceann
Bliain 3
€3,000

Bliain 4
€3,000

Bliain 5
€3,000

Bliain 6
€3,000

Bliain 7
€3,000

CFM

Dúshláin fhéideartha: - Réiteach molta:

--

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

ÚnaG, RCOG & an Pobal. Athbhreithniú gach 6 mhí.
Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur ceisteanna maidir le
héifeacht na mbeart. Ionchur agus aiseolas ón bpobal áitiúil.

Monatóireacht ar chur ÚnaG & RCOG. Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur
i bhfeidhm an bhirt:
ceisteanna maidir le téamaí/ábhair an nuachtlitir. Easnaimh?
Láidreachtaí? Laigeachtaí?
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Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 1.7
Réimsí:

Bainisteoir Margaíocht Dhigiteach (Páirtaimseartha)
F, G, H, J

Critéir pleanála teanga: 13, 15, 18, 19
Aidhm:

Eolas breise:

Bheadh an té a cheapfar in ann inneachar an tsuímh idirlín agus na
meán sóisialta a choimeád suas chun dáta. Lena chois sin beidh air
nó uirthi comhordú a dhéanamh ar an bhfóram aistritheoirí ar-líne.
•

•

•
•
•
•
Príomhúinéir an bhirt:
Páirtithe leasmhara:
Saolré:
Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
€12,500 €12,000
Foinsí maoinithe:

Suíomh idirlín cuimsitheach a bhunú a fhreastalóidh ar an gceantar
ar fad & ar an bPlean Teanga. Eolas a chur ar fáil maidir le
ranganna reatha, imeachtaí reatha, frásaí úsáideacha, foinsí
maoinithe, eolaire gnó, nuacht áitiúil, cruinnithe, nuacht ó na
scoileanna s.rl.
Go mbeadh sé mar áis bheoga ag muintir Ghaeltacht Mhúscraí
chun an pobal a choimeád ar an eolas, chun na sráidbhailte a
nascadh agus an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail.
Chun rannpháirtíocht ón bpobal a spreagadh.
Go mbeadh deis acu dul isteach go fóram ar-líne chun aiseolas a
thabhairt (gan ainm).
Beidh Twitter, Facebook & Instagram ceangailte leis an suíomh.
Go mbeadh nasc láidir idir mhuintir na háite agus an PT.

CFM, FPTM, CPTM
Muintir na háite, Coistí Pobail & Coistí Forbartha, Clubanna Óige,
Bunscoileanna & Iarbhunscoileanna
Socruithe agus ullmhúchán:
3 mhí – Earcaíocht €500
Feidhmiú:
Bliain 1-7
€84,500
€12,000

Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€12,000 €12,000 €12,000
€12,000
€12,000
Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta & Comharchumann Forbartha Mhúscraí
Dúshláin fhéideartha: An t-eolas a choimeád ag teacht isteach – m.sh. suíomh idirlín Áislann
na Feirste. Suíomh d’ardchaighdeán mealltach a chur le chéile agus a
chinntiú go bhfuil ceangal ag an suíomh le Facebook agus Twitter.
Réiteach molta:
A chinntiú go gcoimeádtar é úr agus suas chun dáta.
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh sé soiléir ón méid cuairteoirí chuig an suíomh agus an méid
eolais/aiseolais a thagann isteach.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Beithfear i ndlúth-theagmháil leis na coistí, daltaí na scoileanna, na
clubanna óige s.rl. Beidh an Bainisteoir Margaíocht Dhigiteach in ann
tuairisc a chur le chéile gach trí mhí maidir le dul chun chinn an bhirt.
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Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 1.8
Réimsí:
Critéir pleanála
teanga:
Aidhm:

Fóram Aistritheoirí ar líne
F, J, K
15, 16, 18, 19

Eolas breise:

Foireann daoine a aimsiú a bheadh ar fáil (ar líne) chun tacaíocht a
thabhairt don phobal níos mó Gaeilge a úsáid - póstaeir, nótaí do
Facebook / Twitter s.rl.
• Is féidir é seo a bhunú tríd ‘Slack’ nó trí chóras r-phoist ar leith.
• Foireann aistritheoirí a aimsiú & fóram ar líne a bhunú.
• Teimpléid do póstaeir s.rl. a chur ar fáil.
• Má tá fógra á chur le chéile d’fhéadfaí an dréacht-leagan a chur ar
aghaidh chuig an bhfóram seo chun cabhair a fháil i dtaobh na
Gaeilge.
Go mbeadh na coistí / preas oifigigh / eagraíochtaí áitiúla ag dul i dtaithí
ar fhógraíocht dhátheangach nó Gaeilge.

Tacaíocht a thabhairt do mhuintir na háite, na coistí agus eagraíochtaí
áitiúla níos mó Gaeilge a úsáid i dtaobh bolscaireachta & fógraíochta.

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

Coistí Pobail, Coistí Forbartha Pobail, Clubanna Óige, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus Bliain 1 – Córas a shocrú don fhóram ar líne (faoi bhrat
ullmhúchán:
an tsuímh idirlín) nó trí chóras r-phoist?
Daoine a aimsiú.
Feidhmiú:

Bliain 2-7 – Ag feidhmiú agus ag mealladh daoine nua an
t-am ar fad.

Costas measta iomlán: Ag brath ar an gcóras a chuirtear ar bhun
Costas measta in
Ag brath ar an gcóras a chuirtear ar bhun
aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Ag brath ar an slí a chuirtear an beart i bhfeidhm.

Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:
Rialacha a leagadh síos ón tús.
Monatóireacht ar
Beidh sé soiléir ón méid daoine a bhainfidh úsáid as an seirbhís.
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Bolscaireacht chun daoine a choimeád ar an eolas faoin seirbhís agus
i bhfeidhm an bhirt: chun aistritheoirí nua a mhealladh.
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Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 1.9
Réimsí:
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:

Lee Valley Outlook – An Múscraíoch
C, E, F, G, H,
15,
16, pleanála
18
Critéir
teanga:
Bunaithe
ar
iMúscraí
& An Múscraíoch a bhí rathúil fadó ach go
?????
mbeidh sé mar iatán laistigh d’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, Iarbhunscoileanna,
Muintir na háite, Áisitheoirí Mhúscraí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Bliain 2
Feidhmiú:
Bliain 3-7
Braitheann sé ar an Lee Valley Outlook agus an idirbheartaíocht.

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Braitheann sé ar an Lee Valley Outlook agus an idirbheartaíocht.

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
éifeacht an bhirt:

Beidh sé soiléir ón méid scéalta a thagann ón bpobal. Bheadh sé mar
aidhm líon na leathanach a mhéadú de réir a chéile.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Coimeádfar i dteagmháil leis na coistí, daltaí na scoileanna, na
clubanna óige s.rl.
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Caibidil 6 – Na Bearta
6.2

Deiseanna Foghlama Lasmuigh den Chóras Oideachais

De réir an eolais ó na ceardlanna agus na ceistneoirí seo hiad na bearta go bhfuil an t-éileamh is
mó orthu agus an phráinn is mó leo. Caithfear struchtúir a chur le chéile chun na grúpaí a
reáchtáil. Más féidir an 3 mheitheal thíos luaite 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
Seirbhísí Teanga
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

80

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 2.1

Seirbhísí Teanga Mhúscraí - Áisitheoirí Ranganna Gaeilge &
Áisitheoirí Abhcóideachta

Réimsí:
C, D I, J, K
Critéir pleanála teanga: Critéir
3, 8, 11,pleanála
12, 14 teanga:
?????
Aidhm:
TÁ AN BEART SEO RÍTHÁBHACHTACH Daoine a aimsiú agus a
thraenáil chun ranganna Gaeilge neamhfhoirmiúla agus foirmiúla
(Teastas Eorpach Gaeilge)a reáchtáil do gach leibhéal agus gach
aoisghrúpa.
Eolas breise:

Seo cheann de na bearta is tábhachtaí. Tá sé deacair teacht ar
ranganna Gaeilge i gceantar Gaeltachta Mhúscraí. Caithfear an
rogha agus tacaíocht a thabhairt do gach éinne a bheith ar bord le
linn an turais teanga seo.
•
• Daoine Óga, Daoine Fásta, Daoine ar Scor a aimsiú le 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 ar Ghaeltacht Mhúscraí.
• Áisitheoirí Abhcóideachta a aimsiú taobh istigh den mheitheal agus
iad a thraenáil.
Seo a leanas liosta de na ranganna atá ag teastáil:
• Tuismitheoirí & Lapadáin (Beart 3.3) i gcomhar leo agus tríd na
Grúpaí Tuismitheoirí & Lapadán.
• Tuismitheoirí & Páistí sna Naíonra (Beart 4.5) i gcomhar leo agus
tríd na Naíonraí.
• Foghlaimeoirí / Daoine nua isteach – Téarmaíocht, nathanna cainte,
briathra a bhaineann le tuismitheoireacht.
• Tuismitheoirí Daltaí Bunscoile gan Ghaeilge (Beart 2.5) i gcomhar
leo, agus tríd na scoileanna náisiúnta.
• Tuismitheoirí Daltaí Bunscoile le Gaeilge i gcomhar leo, agus tríd na
scoileanna náisiúnta.
• Tuismitheoirí Daltaí hIarbhunscoile i gcomhar leo, agus tríd na
hiarbhunscoileanna.
• Daoine ar scor.
• Ranganna Gaeilge nó ceardlanna Gaeilge a fhorbairt mar chuid don
traenáil do rannpháirtihe na scéimeanna m.sh. Scéim Shóisialta
Tuaithe, Scéim Tús, Clár Seirbhísí Pobail
• Bunleibhéal / Tosaitheoirí.
• Meánleibhéal.
• Ardleibhéal.
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Eolas breise:

•
•
•
•
•
•
•

Gramadach na Gaeilge.
Saibhreas teanga.
Canúint Mhúscraí.
Cainteoirí Dúchais.
Ceardlanna Saincheaptha
Beidh na háisitheoirí in ann ceardlanna a reáchtáil sna Campaí
um Cháisc & Campaí Samhraidh - Beart 11.1 & 11.2.
Duine nó beirt nua a aimsiú gach bliain.

Scrúduithe TEG
Ag na naisc thíos, gheobhaidh tú gach ábhar a bheidh ag teastáil uait ag
gach leibhéal: Siollabais, Páipéir Scrúdaithe Shamplacha,
Tuairiscí an Phríomhscrúdaitheora agus Ábhair Theagaisc Shamplacha:
• Bonnleibhéal 1(A1)
• Bonnleibhéal 2(A2)
• Meánleibhéal 1(B1)
• Meánleibhéal 2(B2)
• Ardleibhéal 1
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

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

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 –Áisitheoirí a aimsiú. Iad a
thraenáil. Ranganna spreagúla a
dhearadh.
Feidhmiú:

Bliain 2-7 – ag fás de réir a chéile.

Costas measta iomlán: €277,250 = €208,625 RCOG & €63,875 Táillí & €21,750
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Bliain 1: Poiblíocht chun daoine a aimsiú €2,000. Daoine a thraenáil
thar saolré an bhirt €14,750. Ranganna a Dhearadh €5,000.
Bliain 2: 3 Rang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain = 150 Rang x €150
= €22,500 + Acmhainní / Trealamh €500 = €23,500
Bliain 3: 4 Rang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain = 200 Rang x €150
= €30,000 + Acmhainní / Trealamh €500 = €30,500
Bliain 4 :5 Rang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain = 250 Rang x €150
= €37,500 + Acmhainní / Trealamh €500 = €38,000
Bliain 5 :6 Rang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain = 300 Rang x €150
= €45,000 + Acmhainní / Trealamh €500 = €50,000
Bliain 6 :7 Rang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain = 350 Rang x €150
= €52,500 + Acmhainní / Trealamh €500 = €53,000
Bliain 7 :8 Rang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain = 400 Rang x €150
= €60,000 + Acmhainní / Trealamh €500 = €60,500
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Bliain 1
€21,750
RCOG
Táillí

Bliain 2
€23,500
€17,625
€5,875

Bliain 3
€30,500
€22,875
€7,625
(€15,000)

Bliain 4
€38,000
€28,500
€9,500

Bliain 5
€50,000
€37,500
€12,500

Bliain 6
€53,000
€39,750
€13,250

Bliain 7
€60,500
€45,375
€15,125

Foinsí maoinithe:

RCOG 75% = €191,625 + €21,750 = €213,375
& Táillí na Rannpháirtithe – 25% den chostas = €63,875

Dúshláin fhéideartha:

Go dtiocfaidh brú ar an bPlean Teanga imeachtaí a eagrú láithreach
bonn.

Réitigh:

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

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Suirbhé simplí a chur chuig na háisitheoirí agus na rannpháirtithe ag
tús agus deireadh na gcúrsaí - Foirm Monatóireachta ‘A’ & Foirm
Monatóireachta ‘B’ ar leathnach 180 a úsáid. Tinreamh a choimeád.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Go mbeadh éileamh ar na ciorcail chomhrá, na ranganna, na
ceardlanna agus na cúrsaí oiliúna. Go mbeidh árdú ar líon na daoine
atá ag freastal ar na ranganna.
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Beart 2.2

Áisitheoirí d’Imeachtaí Cultúrtha

Réimsí:
D, F, K
Critéir pleanála teanga: 10, 11, 15
Aidhm:

Áisitheoirí d’Imeachtaí Cultúrtha a aimsiú agus a thraenáil chun
ranganna rince ar an gcéilí agus ranganna drámaíochta a chur ar fáil.

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 beart seo ceangailte le Beart 4.1 & 11.8.
• Imeachtaí nua a chur ar fáil gach bliain de réir an éilimh.

Príomhúinéir an bhirt:
Páirtithe leasmhara:

CFM, FPTM, CPTM
Áisitheoirí Mhúscraí, Ionad Cultúrtha, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 1 - 2 x Áisitheoirí a aimsiú. Iad a thraenáil.
Ranganna spreagúla a dhearadh.

Feidhmiú:

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

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Bliain 1
€5,750

Bliain 2
€12,000

€77, 750 = €18,000 (táillí) & €41,750 (maoiniú RCOG ) €18,000
(maoiniú Ealaín na Gealtachta).
Bliain 1: Poiblíocht chun daoine a aimsiú €750. 2 x Áisitheoirí a
thraenáil – Ag brath ar na háisitheoirí agus an méid oiliúna atá ag
teastáil – Dréacht-fhigiúir €5,000 (1xÁisitheoirí Drámaíochta &
1xÁistheoirí Rince ar an gCéilí )
Bliain 2: 2xRang Éagsúil x 5 Cheantar x 10 Seachtain =100 Rang x
€100 = €10,000. Acmhainní/Trealamh - €2,000 Iomlán €12,000
Bliain 3
€12,000

Bliain 4 Bliain 5
€12,000 €12,000

Bliain 6
€12,000

Bliain 7
€12,000
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Ealaín na Gaeltachta, Comhairle Contae Chorcaí, RCOG.
Iomlán €72,000 + €5,750
Táillí na Rannpháirtithe 25% = €18,000
RCOG 50% = €5,750 + €36,000 = €41,750
Ealaín na Gaeltachta 25% = €18,000
Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Daoine a aimsiú – an t-earcú a bheith leathan – líontán mór.
.
Tabhairt faoi fheachtas poiblíochta maith agus a chur in iúl go
mbeidh traenáil ar fáil má bhíonn a leithéid de dhíth.
Labhairt leis an ngrúpa atá taobh thiar de Scéim na gComplachtaí
Drámaíochta.
Tinreamh ar na ranganna nuair atá siad ar siúl. Líon na ranganna atá
ar siúl.
Aischothú a fháil ó na háisitheoirí agus na rannpháirtithe ag tús agus
deireadh na ranganna Foirm Monatóireachta ‘A’ & Foirm
Monatóireachta ‘B’ ar leathnach 180 a úsáid.
Beidh CFM in ann liosta de na ranganna atá á reáchtáil a bhailiú, agus
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

Critéir pleanála teanga: 10, 12, 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
ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

€24,500

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Poiblíocht - €1000
Oiliúint- €2,500

Bliain 1
€3,500

Bliain 3
€3,500

Bliain 2
€3,500

Bliain 1 – Tacaíocht a thabhairt d’áisitheoirí atá ann
cheana agus daoine nua a mhealladh.
Bliain 2 – 7 Cur i bhfeidhm.

Bliain 4
€3,500

Bliain 5
€3,500

Bliain 6
€3,500

Bliain 7
€3,500
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Foinsí maoinithe:

RCOG, Cumann na bhFiann

Dúshláin fhéideartha

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

Réitigh:

Poiblíocht mhaith a dhéanamh.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Tinreamh ar na ranganna nuair atá siad ar siúl. Aischothú a fháil ó na
háisitheoirí agus na rannpháirtithe ag tús agus deireadh na ranganna –
Foirm Monatóireachta ‘A’ & Foirm Monatóireachta ‘B’ ar leathnach
180 a úsáid.
Beidh CFM in ann liosta de na ranganna atá á reáchtáil a bhailiú, agus
eolas a fháil ar na saghsanna imeachtaí eile atá ag teastáil.

Monatóireacht ar chur
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 gComhordaitheoir.

Eolas breise:

Iarrfar ar Údarás na Gaeltachta scoláireacht 3 mhí a chur ar fáil gach
bliain do scoláire/scoláirí chun dul i mbun oibre leis an
gComhordaitheoir.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí, Údarás na Gaeltachta, RCOG Coimirce Sóisialaí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 – Dearadh ar an ról, foinsí
maoinithe a aithint.

Feidhmiú:

Bliain 2-7 - Duine nua gach bliain,
poiblíocht bhliantúil.

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:

€39,000
€6,000 – Tuarastal
€500 - Poiblíocht

Bliain 1
€---

Bliain 3
€6,500

Bliain 2
€6,500

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Bliain 4
€6,500

Bliain 5
€6,500

Bliain 6
€6,500

Bliain 7
€6,500

RCOG Coimirce Sóisialaí, Údarás na Gaeltachta (oiliúint) nó CliantComhlachtaí an Údaráis.
Daoine áitiúla, go háirithe daoine óga, a spreagadh le cur isteach ar
na scoláireachtaí.
Eolas a thabhairt do dhaltaí Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh &
Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne agus do scoláirí ollscoile faoi na
scoláireachtaí.
Aischothú a fháil ó na scoláirí agus an CPTM. Foirm Monatóireachta
‘A’ & Foirm Monatóireachta ‘B’ ar leathnach 180 a úsáid.
Tuairiscí a fháil ó na daoine ar na scéimeanna scoláireachta agus
CPTM. Nasc a chruthú leis na hinstitiúidí 3ú leibhéil agus na
hiarbhunscoileanna áitiúil.
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Beart 2.5

Tacaíocht do Thuismitheoirí Daltaí Bunscoile gan Ghaeilge

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
aghaidh na bliana:

Bliain 1 – Cruinnithe & Poiblíocht
Bliain 2 – Cur i bhfeidhm

Foinsí maoinithe:

Thitfeadh sé faoi shíolchiste CFM

Dúshláin fhéideartha

Beidh sé tábhachtach clár maith a dhearadh an chéad bhliain.

Réiteach

Go mbeadh cruinnithe / próiseas comhairliúcháin ar dtús.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Tinreamh ar na ranganna nuair atá siad ar siúl. Aischothú a fháil ó na
háisitheoirí agus na rannpháirtithe ag tús agus deireadh na ranganna
– Foirm Monatóireachta ‘A’ ar leathnach 180 a úsáid.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Is féidir leis an gComharchumann bualadh leis an ngrúpa tar éis an
chéad bhliain chun eolas a fháil ar na riachtanais atá aitheanta agus
chun a chinntiú go mbeidh tacaíocht ar fáil chun ‘ceardlanna’ fiúntach
a chur le chéile.
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Beart 2.6

Fóram Chainteoirí Dúchais

Réimsí:

C, D, F, H, K

Critéir pleanála teanga: 11, 19
Aidhm:

Fóram a bhunú le meascán de dhaoine óga, tuismitheoirí, daoine ar
scor s.rl.

Eolas breise:

Cad é an saghas tacaíochta atá ag teastáil do/ó 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, 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
aghaidh na bliana:

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

Foinsí maoinithe:

Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta & Glór na nGael

Dúshláin fhéideartha:

Go mbeidh spriocanna aontaithe ag an bhFóram.

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

An Fóram a bhunú sa cheart ón tús.
Braitheann se ar dul chun cinn an Fhóraim agus na spriocanna a
leagtar amach.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Is féidir leis an gComharchumann bualadh leis an ngrúpa tar éis an
chéad bhliain chun eolas a fháil ar na riachtanais atá aitheanta agus
chun a chinntiú go mbeidh tacaíocht ar fáil.
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Beart 2.7

Ceardlann - Daoine ó thíortha eile

Réimsí:
B, D, K
Critéir pleanála teanga: 7, 8, 10, 11
Aidhm:

Eolas breise:

Ceardlanna a reáchtáil sna sráidbhailte áitiúla le daoine ó thíortha
eile. Tá ról lárnach acu i dtodhchaí na teanga sa cheantar.
•
•
•
•

Cad iad na riachtanais atá acu i dtaobh na Gaeilge?
Conas is féidir leis an bplean teanga tacaíocht a thabhairt
dóibh?
Conas is féidir leo tacaíocht a thabhairt don phlean teanga?
Coiste lárnach a bhunú tar éis na ceardlanna chun plean a chur
le chéile.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:
Saolré:

Muintir na háite
Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2

Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

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

Costas measta in
aghaidh na bliana:

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

Foinsí maoinithe:

Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta & Glór na nGael

Dúshláin fhéideartha:

Go mbeidh spriocanna aontaithe ag an gcoiste.

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

An choiste a bhunú sa cheart ón tús.
Braitheann sé ar dul chun cinn an choiste agus na spriocanna a leagtar
amach. Tinreamh ar na ranganna nuair atá siad ar siúl.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Is féidir leis an gComharchumann bualadh leis an ngrúpa tar éis an
chéad bhliain chun eolas a fháil ar na riachtanais atá aitheanta agus
chun a chinntiú go mbeidh tacaíocht ar fáil.
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Beart 2.8
Réimsí:
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:

Scoil Cheoil Mhúscraí
C, D, K
10, 11, 12
Na deiseanna atá ann le Scoil Cheoil a bhunú i Múscraí a fhiosrú.

Eolas breise:

•

Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta, Muintir na háite, Ealaín na Gaeltachta, Roinn
na Gaeltachta, An tIonad Cultúrtha, Bord Oideachais agus Oiliúna
Chorcaí.
Socruithe
Bliain 1 - Staidéar Féidearthachta.
agus
ullmhúchán:
Feidhmiú:
Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.
Níl a fhios go fóill – ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile ach
€4,000 chun Staidéar Féidearthachta.
Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.

Ranganna ceoil thraidisiúnta agus clasaiceach ar gach leibhéal á
chur ar fáil sa Scoil seo trí mheán na Gaeilge
• Múinteoirí ceoil a bheith fostaithe ag an Scoil agus ról lárnach acu
i bhforbairt réimse leathan imeachtaí a bhaineadh le ardán a
thabhairt dos na ceoltóirí agus taispeántais ceoil a chur ar fáil.
• Scéim “uirlis ar chíos” ar fáil chun cabhrú le daoine tástáil a
dhéanamh ar an gcuid scileanna roimh dóibh infheistíocht a
dhéanamh in uirlis ceoil chostasach.
• Oiliúint bhreise ar fáil i gcóiriú agus i gcumadóireacht ceoil ó am
go h-am agus béim ar ghrúpa ceoil a thabhairt le chéile go rialta
chun seinm i dteannta a chéile.
• Go fadtéarmach, d’fhiosrófaí na féidireachtaí a bhaineadh leis an
Scoil Cheoil a lonnú i gColáiste Íosagáin agus é a bheith mar áis go
bhfeadfadh foghlaimeoirí idirnáisiúnta teacht chun cleachtadh
agus foghlaim, mar dhaoine aonair nú mar ghrúpaí.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM

Saolré:

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1 Bliain 2
€4,000

Bliain 3 Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Foinsí maoinithe:

U2 and The Ireland Funds, Ealaín na Gaeltachta

Dúshláin fhéideartha:

Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.
Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.

Bliain 7

Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.
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Seirbhísí Cúram Leanaí, Réamhscolaíochta & Tacaíochta Teaghlaigh

Tugtar aitheantas do ról na Naíonraí i gceantar Gaeltachta Mhúscraí. Tá ard-mholadh tugtha ag
muintir na háite i dtaobh an obair atá ar bun ag na Naíonraí agus an méid Gaeilge atá á
fhoghlaim ag na daltaí.
Beart 3.1

Ionad Cúram Leanaí i nGaeltacht Mhúscraí (Crèche lán Ghaeilge)

Réimsí:
Critéir pleanála
teanga:
Aidhm:

A, B, C, D,K
2, 3, 6, 7, 9, 19

Eolas breise:

•

Ionad Cúram Leanaí chun seirbhísí cúram leanaí a chur ar fáil i
nGaeltacht Mhúscraí.

•
•

•
•

Staidéar féidearachta chun fáil amach cad é an áit is fearr chun é a
lonnú agus chun éileamh a mheas.
Naíolann (Crèche) , Club obair bhaile, club bricfeasta, club tar éis
scoile srl.
Beidh coiste le bhunú ar dtús. Coiste daoine leis na scileanna cuí
chun an feachtas seo a thosnú agus chun cabhair a thbhairt teacht ar
fhoinsí maoinithe oiriúnacha.
Polasaí teanga a dhréachtú ón tús.
A chinntiú go gcuirtear an oiliúint chuí ar fáil don fhoireann ionas go
mbeidh siad in ann cuspóirí na naíolainne agus na teanga a bhaint
amach.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, Fóram Ionad Cúram Leanaí Mhúscraí
Páirtithe leasmhara:

Comhar Naíonraí na Gaeltachta, Muintir Ghaeltacht Mhúscraí, ÚnaG

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 1 – Coiste a bhunú. Staidéar
féidearthachta a dhéanamh.

Feidhmiú:

Bliain 1.5 - 3 – Maoiniú a fháil.
Bliain 4 - Ionad a thógáil.

Costas measta iomlán: €4,000 don staidéar féidearthachta agus braitheann costais eile ar
thorthaí an staidéir sin.
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
€4,000

Bliain 2
- - --

Foinsí maoinithe:

Bliain 1 – Staidéar Féidearthachta - €4,000 & cuardach maoiniú.
Bliain 2 - 7 – Ag brath ar na foinsí airgid agus an plean tógála.
Bliain 3
- --

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --

Údarás na Gaeltachta.
Beidh an Coiste ag cuardach foinsí chun an t-ionad a thógáil.

Dúshláin fhéideartha : 1. Suíomh oiriúnach a aimsiú - Suíomh lárnach.
2. Go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge sa togra.
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Réitigh:

1. Staidéar féidearthachta.
2. Beidh seirbhísí le cur ar fáil in oiriúnt do na riachtanais atá ag gach
sráidbhaile.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.

Monatóireacht ar chur Monatóireacht le déanamh ag Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí.
i bhfeidhm an bhirt:
Foirm Monatóireachta ‘C’ ar leathnach 180 a úsáid.
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Beart 3.2

Dlúthdhiosca & leabhar le léaráidí ó Ghaeltacht Mhúscraí (0-5
bliana)

Réimsí:

B, K

Critéir pleanála
teanga:
Aidhm:

6, 8, 9

Eolas breise:

Dlúthdhiosca le Gaeilge Mhúscraí a chur le chéile don aos óg, páistí
d’aois 0-5 bliana - m.sh. Sicín Mise go Sona Sásta.
• Leabhrán le léaráidí tarraingteacha agus focail na n-amhrán.
Meascán de Amhráin ar an sean-nós - amhráin pap-cheoil & rannta.
Leabhrán le léaráidí mealltacha agus míniúcháin.
•

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

Naíonraí Mhúscraí, Tallann: Daltaí ó na Bunscoileanna áitiúla, Údarás na
Gaeltachta, Aisling Gheal, Coiste Litríochta Mhúscraí
Socruithe agus
Bliain 1 – 2 Dearadh agus ullmhú.
ullmhúchán:
Feidhmiú:
Bliain 3 –Taifead agus foilsiú.

Costas measta iomlán: €14,000
Costas measta in
Bliain 1, 2 le haghaidh dlúthdhiosca 1
aghaidh na bliana:
Bliain 3 - Dlúthdhiosca x500: €7,000 Stiúideo, Taifead, Meascadh,
Dlúthdhioscaí, Tallann.
Leabhrán x 500 = €5,000 Dearadh, Profáil, Foilsiú.
Bliain 1
€1,000

Bliain 2
€1,000

Bliain 3
€12,000

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --

Foinsí maoinithe:

Clár Tacaíochta Teaghlaigh RCOG
Díolacháin na nDlúthdhioscaí & Leabhrán

Dúshláin
fhéideartha :

Níor cheart go mbeadh aon dúshlán seachas spás a bheith ann do na
hamhráin ar fad.

Réitigh:

Ceann eile a dhéanamh 3 bliana i ndiaidh an chéad cheann.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Ceisteanna a chur ar na Naíonraí agus na Grúpaí Tuismitheoirí &
Lapadán maidir le héifeacht an dlúthdhiosca.
Má éiríonn go maith leis an dlúthdhiosca is féidir cinneadh a dhéanamh
ceann eile a chur le chéile tar éis cúpla bliain.

Monatóireacht ar chur Ceisteanna a chur ar na Naíonraí agus na Grúpaí Tuismitheoirí &
i bhfeidhm an bhirt: Lapadán maidir le héifeacht an dlúthdhiosca.
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Beart 3.3

Grúpaí Tuismitheoirí & Lapadán

Réimsí:

B, K

Critéir pleanála teanga: 6, 7, 8, 9
Aidhm:

Áisitheoirí a chur ar fáil sna Grúpaí Tuismitheoirí & Lapadán chun an
Ghaeilge a chur chun cinn trí cheardlanna spreagúla a eagrú.

Eolas breise:

Fad is atá an Ionad Cúram Leanaí á fhorbairt is fiú díriú isteach ar an
mBeart seo ar dtús…..Reáchtálfar ceardlanna neamhfhoirmiúla sna
Grúpaí Tuismitheoirí & Lapadán. Mar chuid de na ranganna seo beidh an
t-áisitheoir in ann:
• Frásaí simplí a mhúineadh. Cad iad na habairtí atá ag teastáil ó na
tuismitheoirí?
• Ceardlanna a reáchtáil chun na tuismitheoirí a chur ar an eolas
faoi acmhainní eile atá ar fáil (Gaschaint, Pacáiste Tacaíochta
Teaghlaigh RCOG, Aipeanna Cúla4, Duolingo, Foclóir.ie, Tearma.ie
s.rl.) agus tábhacht na teanga ag leibhéal an teaghlaigh.
• Seirbhís chomhairliúcháin a chur ar fáil do thuismitheoirí maidir
le slite chun úsáid na Gaeilge sa bhaile a chur chun cinn.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:
Fóram Ionad Cúram Leanaí Mhúscraí, Comhar Naíonraí na Gaeltachta,
Naíonraí áitiúla, Feighlithe páistí, Muintir Ghaeltacht Mhúscraí, ÚnaG
Saolré:

Socruithe agus Bliain 1 – É seo a thosnú chomh luath agus is féidir fad
ullmhúchán:
is atá an t-ullmhuchán don Ionad Cúram Leanaí ar bun.
Feidhmiú:

Ranganna a thosnú láithreach bonn agus iad a chur faoi
choimirce Áisitheoirí Mhúscraí de réir a chéile.

Costas measta iomlán: €26,000
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
€6,500

Bliain 2
€6,500

Réidh na nDóirí & Cúil Aodha - 2 Rang in aghaidh na seachtaine x 20
seachtain x €150 don áisitheoir €6,000. Ábhar €500. (Tá Spraoi na Laoi,
BÁG clúdaithe i mBeart 3.3 )
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€6,500
€6,500
léirmheas
léirmheas
léirmheas

Foinsí maoinithe:

RCOG.

Dúshláin fhéideartha:

A chinntiú gur ranganna spreagúla atá iontu.

Réiteach:

Struchtúr maith a chur le chéile ón tús agus comhairle mhaith a fháil ó
CNNG.
Monatóireacht ar
Éileamh – árdú ar líon freastal. Ceist a chur ar na Tuismitheoirí - Foirm
éifeacht an bhirt:
Monatóireachta ‘A’ ar leathnach 180 a úsáid.
Monatóireacht ar chur Ceist a chur ar na Tuismitheoirí - Foirm Monatóireachta ‘A’ ar leathnach
i bhfeidhm an bhirt:
180 a úsáid.
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Beart 3.4
Réimsí:

Club Tar Éis Scoile Spraoi na Laoi, Béal Átha’n Ghaorthaidh
B, K

Critéir pleanála teanga: 6, 7, 9
Aidhm:

Seirbhísí an Chlub Tar Éis Scoile a leathnú agus níos mó tacaíochta a
thabhairt don eagraíocht tábhachtach seo.

Eolas breise:

•
•
•

•

Club Bricfeasta a bhunú - An bhfuil éileamh ann? An bhfuil tacaíocht
ar fáil?
Polasaí Teanga - Polasaí Teanga láidir a chur le chéile don
eagraíocht.
Áisitheoir - Beidh áisitheoir a chuirfear ar fáil tríd an Plean Teanga
in ann imeachtaí spreagúla breise trí Ghaeilge a reáchtáil sa chlub ar
bhonn seachtainiúil ar feadh 20 seachtain - drámaíocht,
amhránaíocht, rince s.rl.
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022 - Toisc an polasaí
oideachais b’iontach an rud é dá mbeadh an saghas seo
comhoibrithe idir na seirbhísí cúram leanaí agus seirbhísí
oideachais ar fad sa sráidbhaile.

Príomhúinéir an bhirt: Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Club Tar Éis Scoile Spraoi na
Laoi
Páirtithe leasmhara: Údarás na Gaeltachta, RCOG Oideachais & Scileanna
Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 1 - Is féidir le Comharchumann
Forbartha Mhúscraí tacaíocht a thabhairt don
chlub i dtaca leis an ‘Club Bricfeasta’ agus an
‘Polasaí Teanga’.

Feidhmiú:
Costas measta iomlán: €9,750
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
- - -- -

Bliain 2
€3,250

Bliain 2 – 4

1 Rang in aghaidh na seachtaine x 20 seachtain x €150 don áisitheoir
€3,000. Acmhainní breise don chlub - €250.
Bliain 3
€3,250

Bliain 4
€3,250

Bliain 5
----

Foinsí maoinithe:

Údarás na Gaeltachta, RCOG, ROS

Dúshláin fhéideartha:

--

Réiteach:

--

Bliain 6
----

Bliain 7
----

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na leanaí atá ag freastal a árdú. Labhairt leis na daoine atá i
bhfeighil ar an ngrúpa. Foirm Monatóireachta ‘A’ ar leathnach 180 a
úsáid.
Monatóireacht ar chur Athbhreithniú a dhéanamh tar éis an chéad 9 mí.
i bhfeidhm an bhirt:
Foirm Monatóireachta ‘B’ ar leathnach 180 a úsáid.
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Beart 3.5

Feighlithe / Cúramóirí Leanaí le Gaeilge

Réimsí:

A, B, C, D,K
pleanála
teanga:
Critéir pleanála teanga: Critéir
3, 6, 7, 9,
19
?????
Aidhm:
Eolas teagmhála a chur ar fáil i leith feighlithe leanaí a fheidhmíonn trí
Ghaeilge.
Eolas breise:

Taighde a dhéanamh ar struchtúr a bhunú chun an t-eolas a seo a chur ar
fáil (Árachas? Cúrsaí Slándála? Cúrsaí Cánach? Oiliúint?).

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, Fóram Ionad Cúram Leanaí Mhúscraí
Páirtithe leasmhara:

CNNG, Naíonraí, Muintir Ghaeltacht Mhúscraí, CFM, ÚnaG

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:
Feidhmiú:

Bliain 3 – Scrúdú/Taighde a dhéanamh.
Bliain 4-7 – Cur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán: €2,000 Staidéar a dhéanamh ina leith seo. Braitheann na costais eile ar
thorthaí an staidéir sin.
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
---

Bliain 2
---

Bliain 2 – Staidéar - €2,000 & cuardach maoiniú.
Bliain 3 - 7 – Ag brath ar thorthaí an staidéir.
Bliain 3
€2,000

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --

Foinsí maoinithe:
RCOG
Dúshláin fhéideartha : Struchtúr ceart a chur le chéile.
Réitigh:

Staidéar féidearthachta.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.

Monatóireacht ar chur Ag brath ar an Staidéar Féidearthachta.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 3.6

Tacaíocht do Theaghlaigh ag tógaint clainne trí Ghaeilge

Réimsí:
Critéir pleanála
teanga:
Aidhm:

B, C, D
7, 10, 12

Eolas breise:

Ceardlann a reáchtáil le Tuismitheoirí/Caomhnóirí atá ag tógaint
clainne trí Ghaeilge chun scrúdú a dhéanamh ar na riachtanais agus na
dúshláin atá acu.

Tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh ag tógaint clainne trí Ghaeilge.

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

Muintir Ghaeltacht Mhúscraí, ÚnaG

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 – Na grúpaí seo a aithint

Feidhmiú:

Bliain 2 – Ceardlanna reáchtáil

Costas measta iomlán: Ag brath ar thorthaí na gceardlann.
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Foinsí maoinithe:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.
Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Dúshláin fhéideartha:
Réiteach:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na clainnte a chláraíonn don cheardlann.
Ag brath ar spriocanna an Ghrúpa.

Monatóireacht ar chur Labhairt leis na tuismitheoirí - Foirm Monatóireachta ‘B’ ar leathnach
i bhfeidhm an bhirt: 180 a úsáid. Feidhmiú de réir éileamh.
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6.4 An Córas Oideachais
Tugtar aitheantas do ról na naíonraí, na mbunscoileanna agus na hiarbhunscoileanna i gceantar
Gaeltachta Mhúscraí. Tá ard-mholadh tugtha ag muintir na háite i dtaobh an chórais oideachais
áitiúil agus caighdeán na Gaeilge atá ag na daltaí.
Tá trí ghrúpaí teanga againn i nGaeltacht Mhúscraí agus is dúshlán ollmhór é dá réir do na
hinstitúidí oideachais áitiúla agus tá ualach oibre ag titim orthu.
§ Gaeilge amháin
§ Meascán – Gaeilge mar cheann acu
§ Gan Ghaeilge (gan mórán Gaeilge)
Tá an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017 – 2022 tagtha chun cinn le déanaí agus tá iarratas
curtha isteach ag na scoileanna áitiúla ar fad ar an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. Tá
sé go hiontach go bhfuil an Polasaí don Oideachas Gaeltachta agus an Plean Teanga ag titim
amach ag an am céanna. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh comhoibriú idir an Polasaí don
Oideachas Gaeltachta, Plean Teanga Mhúscraí, Comharchumann Forbartha Mhúscraí1 agus na
hinstitúidí oideachais áitiúla:
Stiúrthóirí na Naíonraí
• Naíonra Bhéal Átha’n Ghaorthaidh
• Naíonra Bhaile Mhúirne
• Naíonra Chill na Martra
• Naíonra Chúil Aodha
Príomhoidí na mbunscoileanna & Coistí na dTuismitheoirí.
• Scoil Abán Naofa, Baile Mhúirne
• Scoil Chúil Aodha-Barr d’Inse
• Scoil Fhionnbarra, Béal Átha’n Ghaorthaidh
• Scoil Lachtaín Naofa, Cill na Martra
• Scoil Réidh na nDoirí
Príomhoidí na hiarbhunscoileanna & Coistí na dTuismitheoirí.
• Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne
• Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh

1

Tá sé curtha in iúl do na hionaid oideachais sa cheantar go bhfuil Comharchumann Forbartha Mhúscraí ar fáil chun tacaíocht a

100

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 4.1

Rince ar an gCéilí - Bunscoileanna

Réimsí:

A, K

Critéir pleanála teanga:
Beart 4.1
Aidhm:

5, 6, 7, 10
-

Eolas breise:

-

-

Ranganna céilí a reáchtáil do na daltaí bunscoile mar chuid den
churaclam corpoideachais.
Ag deireadh beidh ‘Céilí Ollmhór’ / ‘Féile Rince ar an gCéilí’ a
thabharfaidh na bunscoileanna ar fad le chéile.
Nasc a chruthú idir an 5 bhunscoil sa cheantar.
Imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge a eagrú do dhaltaí na
mbunscoileanna.
Feasacht níos doimhne a chruthú faoi chultúr, oidhreacht &
féiniúlacht na ndaltaí bunscoile.
Úsáid na Gaeilge taobh istigh den scoil a chothú agus a mhéadú i
measc na ndaltaí
o Bliain 1 – Halla Chúil Aodha.
o Bliain 2 – Halla Bhéal Átha’n Ghaorthaidh.
o Bliain 3 – Halla Chill na Martra.
o Bliain 4 – Halla Bhaile Mhúirne.
o Bliain 5 - Halla Chúil Aodha & mar sin de.
Ambasadóir ó Bheart 12.6 a bheith páirteach.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Scoil Abán Naofa, Baile Mhúirne; Scoil Chúil Aodha-Barr d’Inse; Scoil
Fhionnbarra, Béal Átha’n Ghaorthaidh; Scoil Lachtaín Naofa, Cill na
Martra; Scoil Réidh na nDoirí; Áisitheoirí Mhúscraí; Coistí na
dTuismitheoirí; Banna Céilí Lachtaín Naofa

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 & 2 - É a eagrú.

Feidhmiú:

Bliain 3 - 7

Costas measta iomlán:

Iomlán €62,500.
(€9,375 LEADER –Scéim na bhFéiltí + €3,125 REOG).

Costas measta in
aghaidh na bliana:

€200 Áisitheoir x 8x Seachtain x 5 scoil x Áisitheoir Rince ar an gCéilí ag
dul timpeall chuig na scoileanna. €8,000 in aghaidh na bliana. + €4,500 =
€12,500
Gala Rince– (ag titim faoi maoiniú- Scéim na bhFéiltí ag Leader)
€1,000 Gradam/Teastas do na daltaí ar fad as páirt a ghlacadh. (5x€200)
€2,500 Duaiseanna– Trealamh spóirt do gach scoil (5x€500)
€1,000 MC + Banna Cheoil don Chéilí Mór – Duine spreagúil

Bliain 1
- - --

Bliain 2
- - --

Bliain 3
€12,500

Bliain 4
€12,500

Bliain 5
€12,500

Bliain 6
€12,500

Bliain 7
€12,500
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Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha

Scéim na bhFéiltí – LEADER & RCOG
Níor cheart go mbeadh mar tháinig an smaoineamh seo ó na daltaí ag na
ceardlanna bunscoile agus tá na príomhoidí ina bhfábhar chomh maith.

Réiteach

Go mbeidh tacaíocht ann do na scoileanna má bhíonn sé ag teastáil.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh éifeacht an bhirt le feiscint agus le cloisteáil ag an gCéilí Mór.
Ceist a chur ar dhaltaí Rang 6 agus na príomhoidí- Foirm
Monatóireachta ‘A’ ar leathnach 180 a úsáid.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Ag brath ar aischothú na príomhoidí agus na daltaí agus rath an chéad
teacht le chéile.
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Beart 4.2

Gala Snámha – Bunscoileanna

Réimsí:
Critéir pleanála teanga:

A, K
5, 6, 7, 10,

Aidhm:

-

Gala snámha a eagrú sa linn snámha i gCúil Aodha.
Nasc sóisialta a chruthú idir an 5 bhunscoil atá sa cheantar ina
bhfuil príomh-áit ag sláinte na ndaltaí agus an Ghaeilge.

Eolas breise:

-

Tá Linn Snámha Chúil Aodha aitheanta ag tuismitheoirí an cheantair
mar ionad ina labhraítear Gaeilge agus is fiú an ceangal sin a
chaomhnú agus a chothú.
Do dhaltaí Rang 3 suas go Rang 6 amháin.
Lá iomlán i rith mí an Mheithimh gach bliain.
Bia agus soláistí i rith an lae.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Scoil Abán Naofa, Baile Mhúirne; Scoil Chúil Aodha-Barr d’Inse; Scoil
Fhionnbarra, Béal Átha’n Ghaorthaidh; Scoil Lachtaín Naofa, Cill na
Martra; Scoil Réidh na nDoirí; Coistí na dTuismitheoirí
Socruithe agus ullmhúchán:
Bliain 5- É a eagrú

Saolré:

Feidhmiú:

Bliain 6-7

Costas measta iomlán:

€1,650– 50% RCOG & 50% Comhairle Contae Chorcaí.

Costas measta in
aghaidh na bliana:

€300 Linn Snámha – Táillí.
€1,000 Gradam/Teastas do na daltaí ar fad as páirt a ghlacadh.
€150 MC don Gala & €200 do dhuine chun na Gradaim a bhronnadh……
(Féach beart na n-ambasadóirí 12.6).

Bliain 1
---

Bliain 2
---

Bliain 3
---

Bliain 4
---

Bliain 5
---

Bliain 6
---

Bliain 7
€1,650

Foinsí maoinithe:

RCOG, Sábháilteacht Uisce na hÉireann & Údarás na Gaeltachta

Dúshláin fhéideartha

Níor cheart go mbeadh mar tháinig an smaoineamh seo ó na daltaí ag na
ceardlanna bunscoile agus tá na príomhoidí ina bhfábhar.

Réiteach

Go mbeidh tacaíocht ann do na scoileanna má bhíonn sé ag teastáil.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh éifeacht an bhirt le feiscint agus le cloisteáil ag an nGala Snámha.
Ceist a chur ar dhaltaí Rang 5 agus na príomhoidí- Foirm Monatóireachta
‘A’ ar leathnach 180 a úsáid.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Aiseolas a fháil ó na príomhoidí agus ón gCoiste sa Linn Snámha.
Foirm Monatóireachta ‘B’ ar leathnach 180 a úsáid.
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Beart 4.3
Scéim Piolótach – Cleachtas Teanga sa Chlós Scoile
Réimsí:
A, K
Critéir pleanála teanga: 5,
6, 7, 10
Critéir
pleanála teanga:
?????
Aidhm:
Duais a chur ar fáil don rang/seomra a dhéanann an iarracht is fearr
Gaeilge a labhairt sa chlós scoile.
Eolas breise:
• Duais €1,000 don rang/seomra is fear i ngach scoil.
• Rogha a thabhairt do na daltaí ag tús na bliana an duais a phiocadh.
• É seo a thriail sna bunscoileanna chun fáil amach an oibríonn sé
chun na daltaí a mhealladh i dtreo na Gaeilge sa chlós.
• Ambasadóir a roghnú le bheith páirteach - Beart 12.6.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, Scoil Abán Naofa, Scoil Fhionnbarra, Scoil Lachtaín
Naofa, Scoil Chúil Aodha-Barr d’Inse, Scoil Réidh na nDoirí, Coláiste
Ghobnatan-(Baile Mhúirne), Scoil Mhuire (Béal Átha’n Ghaorthaidh)
Páirtithe leasmhara:

Na daltaí.

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

Bliain 1- É a eagrú
Bliain 2 – É a thriail sna 5 bunscoileanna &
athbhreithniú.
Bliain 3 – É a thriail sna hiarbhunscoileanna..

€42,000

Costas measta in
€1,000 x 7 Scoil an duais & bronnadh
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
Bliain 3
Bliain 4 Bliain 5
- - -€7,000
€7,000
€7,000 €7,000

Bliain 6
€7,000

Bliain 7
€7,000

Foinsí maoinithe:

RCOG

Dúshláin fhéideartha

A chinntiú go bhfuil an duais go maith.
A chinntiú go bhfuil suim ag na daltaí agus tacaíocht í na tuismitheoirí.
Vóta a thabhairt do na daltaí.
Bolscaireacht maith a dhéanamh.

Réiteach
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh sé le cloisteáil i gclós na scoile.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Ceist a chur ar na príomhoidí. Ceist a chur ar dhaltaí Rang 5 agus na
príomhoidí- Foirm Monatóireachta ‘A’ ar leathnach 180 a úsáid.
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Beart 4.4

Tráth na gCeist - Iarbhunscoileanna

Réimsí:

A

Critéir pleanála teanga: 5, 10
Aidhm:

Tráth na gCeist a eagrú le Coláiste Ghobnatan & Scoil Mhuire uair sa
bhliain.
- Go mbeadh Tráth na gCeist bliantúil do Bhliain 1,2 & 3.
- Beidh na foirne measctha – ní comórtas idir na scoileanna a bheidh i
gceist.
Láthair Rothlach:
- Bliain 1 – Halla Bhéal Átha’n Ghaorthaidh, Bliain 2 – Halla Chill na
Martra, Bliain 3 – Halla Bhaile Mhúirne, Bliain 4 - Halla Chúil Aodha,
agus mar sin de.

Eolas breise:

•

Príomhúinéir an bhirt:
Páirtithe leasmhara:
Saolré:
Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
- - -€1,000
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha
Réiteach

Imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge a eagrú do dhaoine óga sna
hiarbhunscoileanna.
• Úsáid na Gaeilge taobh istigh den scoil a chothú agus a mhéadú i measc
na ndaltaí.
• Nasc a chruthú idir an dá scoil agus na daltaí sa dhá scoil.
• É a leathnú chuig scoileanna lán Ghaeilge taobh amuigh de Ghaeltacht
Mhúscraí tar éis cúpla bliain.
Coláiste Ghobnatan (Baile Mhúirne), Scoil Mhuire (Béal Átha’n
Ghaorthaidh), CFM, FPTM, CPTM,
Na daltaí, coistí na dtuismitheoirí
Socruithe agus ullmhúchán:
Bliain 1 - É a eagrú.
Feidhmiú:
Bliain 2-7
€6,000
€250 MC spleodrach a fháil.
€750 Duaiseanna do na buaiteoirí.
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€1,000
€1,000
€1,000
€1,000
€1,000
Conradh na Gaeilge, Glór na nGael
Tháinig an moladh seo ó na daltaí méanscoile le linn na gceardlann.
Go labhróidís Gaeilge le linn an imeachta.
•
•
•

Go dtuigeann na daltaí gur tháinig an smaoineamh seo uatha féin agus
go bhfuil sé mar chuid den Phlean Teanga.
MC spleodrach le Gaeilge.
Duais don ghrúpa a dhéanann an iarracht is fear i dtaobh labhairt na
Gaeilge & buaiteoirí an tráth na gceist.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh éifeacht an bhirt le cloisteáil ag an ócáid. Ceist a chur ar na daltaí
agus na príomhoidí- Foirm Monatóireachta ‘A’ ar leathnach 180 a úsáid.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Ag brath ar an aiseolas.
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Beart 4.5

Córas Feasachta Teanga a bhunú do Thuismitheoirí le leanaí sna
Naíonraí

Réimsí:

A&B

Critéir pleanála teanga: 7, 8
Aidhm:
Córas Feasachta Teanga a bhunú do Thuismitheoirí le leanaí sna Naíonraí
– Scéim Piolótach
Eolas breise:
• Bileog Eolais a scaipeadh ar thuismitheoirí le treoirlínte maidir leis an
leibhéal Gaeilge a bheidh ag teastáil ó na leanaí ionas gur féidir leis na
tuismitheoirí cabhair a thabhairt do na leanaí lena gcuid Gaeilge sa
bhaile.
• Cad é an tsaghas oibre a bheidh ar bun acu i rith na bliana? M.sh Cóip
den obair atá foghlamtha ag na páistí a chur ar fáil ionas gur féidir leis
na tuismitheoirí tacú lena gcuid leanaí sa bhaile.
• Cabhróidh sé leis na dtuismitheoirí ról a bheith acu, taobh amuigh den
chóras oideachais, chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa bhaile.
• Cabhróidh sé seo leis na tuismitheoirí gan Ghaeilge tosnú ar thuras
teanga leis na leanaí – d’fheadfadh CFM ranganna a chruthú bunaithe
ar riachtanais na dtuismitheoirí.
• Spreagfaidh sé tuismitheoirí le beagáinín Gaeilge – d’fhéadfadh CFM
ranganna a cruthú bunaithe ar riachtanais na dtuismitheoirí.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

Comhar Naíonraí na Gaeltachta, Naíonra Bhaile Mhúirne, Naíonra Chúil
Aodha, Naíonra Bhéal Átha’n Ghaorthaidh & Naíonra Chill na Marta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 – An teolas a chur le chéile

Feidhmiú:
Bliain 2-7 – an teolas a scaipeadh
Costas measta iomlán: €25,000
Costas measta in
Bliain 1 - Bileoga Eolais / Leabhrán a chur le chéile. 5 Naíonraí x €1,000 =
aghaidh na bliana:
€5,000.
Bliain 1
Bliain 2
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€5,000
€5,000
€5,000
€5,000
€5,000
€5,000
€5,000
Foinsí maoinithe:

Comhar Naíonraí na Gaeltachta & CFM

Dúshláin fhéideartha

A chinntiú nach dtiteann an obair ar fad ar Bhainisteoirí na Naíonraí
áitiúla atá ag déanamh obair na gcapall sna naíonraí mar atá.

Réiteach
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Comhoibriú idir CNNG, Na Naíonraí áitiúla agus CFM.
Labhair le bainisteoirí na naíonraí agus na tuismitheoirí chun fáil amach
an bhfuil an córas ag cabhrú.
Má tá tionchar dearfach is féidir an córas a fhorbairt de réir a chéile.
Monatóireacht ar chur Deacair é a mheas ach labhairt leis na tuismitheoirí agus na bainisteoirí
i bhfeidhm an bhirt: chun aiseolas a fháil faoin gcóras. Foirm Monatóireachta ‘A’ (lth180)
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Beart 4.6

Scoláirí 3ú Leibhéal

Réimsí:

A&I

Critéir pleanála teanga:

2, 3

Aidhm:

Ceardlanna a reáchtáil leis na scoláirí 3ú leibhéal áitiúla.

Eolas breise:

•
•
•
•

Cad iad na riachtanais atá acu?
Cad iad na moltaí atá acu maidir leis an bPlean Teanga?
Conas gaol a fhorbairt idir na scoláirí 3ú leibhéal agus Gaeltacht
Mhúscraí? M.sh Scéim scoláirí samhraidh
Conas is féidir iar-chéimithe a mhealladh ar ais go Gaeltacht
Mhúscraí.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Na scoláirí 3ú leibhéal

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2
Feidhmiú:
Bliain
3-7
.
Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Foinsí maoinithe:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Dúshláin fhéideartha:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Réitigh:

---

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na clainnte a chláraíonn don cheardlann.
Ag brath ar spriocanna an Ghrúpa.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Foirm Monatóireachta ‘B’ ar leathnach 180 a úsáid.
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6.5 Seirbhísí don Aos Óg & d’Aoisghrúpaí Eile
Beart 5.1

Clubanna Óige Mhúscraí - Tacaíocht & Polasaithe Teanga

Réimsí:

C, J

Critéir pleanála teanga: 10, 11
Aidhm:

•
•

Tacaíocht a thabhairt do na Clubanna Óige atá ag feidhmiú i gceantar
Gaeltachta Mhúscraí.
Bunchlub a bhunú i gCill na Martra.

Eolas breise:

•

Páirtithe leasmhara:

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

Saolré:

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

Tá gá le níos mó ceannairí, idir tuismitheoirí/daoine fásta agus
scoláirí 3ú leibhéal, a aimsiú agus a mhealladh isteach.
• 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
Mhúirne, agus tá Club Óige i mBéal Átha’n Ghaorthaidh.
• Tá éileamh ann Bunchlub a bhunú i gCill na Martra.
• Ceardlanna Gaeilge a chur ar fáil do cheannairí go dteastaíonn uathu
feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.
• 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
na ceardlanna seo a reáchtáil sna clubanna, i gcomhar leis na baill
agus na ceannairí.
Príomhúinéir an bhirt: Muintearas/Óige na Gaeltachta, CFM

Feidhmiú:

Bliain 2- 7 – Ag treisiú.

Costas measta iomlán: Níor cheart go mbeadh.
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Níor cheart go mbeadh.

Foinsí maoinithe:

Muintearas / Óige na Gaeltachta

Dúshláin fhéideartha

Ceardlanna ‘Polasaí Teanga’ maithe a reáchtáil.

Réitigh:

Nasc a chruthú idir na páirtithe.

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

108

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 5.2
Réimsí:

Clubanna Óige – Imeachtaí Breise & Ionad Bualadh Isteach
C, J

Critéir pleanála teanga: 10, 11
Aidhm:

Eolas breise:

Iarracht a dhéanamh réimse níos fearr imeachtaí a chur ar siúl sna
Clubanna Óige agus tacaíocht a thabhairt do Mhuintearas Ionad
Bualadh Isteach a bhunú.
Deirtear go n-éiríonn go hiontach le ‘Fachtóir na Mumhan’ agus
‘Fachtóir na hÉireann’ ach gur mhaith leis na hógánaigh go mbeadh
rogha níos fearr imeachtaí sna clubanna. Cruinniú a eagrú idir
Muintearas/Óige na Gaeltachta 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.
• Tá Ionad Bualadh Isteach luaite ag na daoine óga go rialta. Tá sé ar
intinn againn tacaíocht a thabhairt don ‘Stráitéis Óige don
Ghaeltacht’ (Muintearas) chun cabhair a thabhairt ionad oiriúnach a
aimsiú / athchóiriú ach ar dtúis is fiú Staidéir Féidearthachta a
bhaint amach agus clúdóidh an PT an chostas seo.

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

FPTM, CPTM
Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 1
Bliain 2
€4,000
--Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha

Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
----------Muintearas/Óige na Gaeltachta
A chinntiú go mbeidh comhoibriú ann idir CFM agus Muintearas/Óige
na Gaeltachta.
Cruinnithe rialta a eagrú idir Muintearas/Óige na Gaeltachta & CFM.

Bliain 2 – Teacht le chéile CFM & Óige na
Gaeltachta 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: €4,000 Staidéar Féidearthachta. Braitheann an chuid eile ar an bplean a
chuirtear le chéile.
Costas measta in
Braitheann sé ar an bplean a chuirtear le chéile.
aghaidh na bliana:

Réitigh:
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Monatóireacht ar
Labhairt le Muintearas/Óige na Gaeltachta & na Clubanna Óige.
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Tuairisc a fháil ó Muintearas/Óige na Gaeltachta.
i bhfeidhm an bhirt:
Tuairisc a fháil ó na Clubanna Óige áitiúla.

Beart 5.3

Acmhainní & Foilseacháin

Réimsí:

G, K

Critéir pleanála teanga: 8, 10
Aidhm:

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

Eolas breise:

Bileoga mealltacha le liosta de na hacmhainní seo.
Iad a scaipeadh i measc an phobail.
An t-eolas a chur ar fáil ar-líne.
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 1.9).
Ø Feachtas eolais maidir maidir le dátheangachas agus na buntáistí
a bhaineann leis.
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
Ø
Ø
Ø
Ø

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

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

Saolré:

Socruithe agus Bliain 2 - Is fiú nasc a chruthú idir an Leabharlann i
ullmhúchán:
mBaile mhúirne 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
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
--€500

€500 – Bileoga a dhearadh. €250 - Bileoga a uasdátú agus a fhoilsiú
gach bliain. €400 - Duaiseanna & Poiblíocht.
Bliain 3
Bliain 4 Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€650
€650
€650
€650
€650
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Foinsí maoinithe:

CFM, ÚnaG, Litríocht.com, Siopa.ie, Glór na nGael

Dúshláin fhéideartha

Níor cheart go mbeadh.

Réiteach

Ní bhaineann.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na daoine a chuireann isteach ar na comórtais.

Monatóireacht ar chur Is féidir é a mheas trí na comórtais má theastaíonn - Iarr ar na daoine
i bhfeidhm an bhirt:
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 pleanála
teanga:
Aidhm:

10, 11,
•
•

Eolas breise:

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.

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 cainte
leis na LPTanna eile – Grúpa Stocaireachta.
Feidhmiú:

Bliain 2- 7

Costas measta iomlán: €2,750
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
--€250

€250 – Poiblíocht.
€250 - Ambasadóir.
Bliain 3
Bliain 4
€500
€500

Bliain 5
€500

Bliain 6
€500

Bliain 7
€500

Foinsí maoinithe:
CFM
Dúshláin fhéideartha 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.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Is féidir teacht ar uimhreacha maidir le híoslódáil cluichí/aipeanna.
Is féidir leis an Bainisteoir Margaíochta Dhigiteach an tuairisc seo a
chur le chéile.

Monatóireacht ar chur Má thagann aipeanna/cluichí/suímh idirlín nua ar an margadh.
i bhfeidhm an bhirt:
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Caibidil 6 – Na Bearta
An Earnáil Ghnó & Turasóireacht Chultúrtha
AN EARNÁIL TURASÓIREACHTA CULTÚRTHA

Beart 6.1

Feachtas Turasóireachta – Straitéis Turasóireachta Chultúrtha a
fhorbairt

Réimsí:

E, F, I

Critéir pleanála teanga: 3, 13, 15, 19
Aidhm:

An ceantar a chur chun cinn mar cheannphointe turasóireachta
cultúrtha & oidhreachta trí straitéis turasóireachta a fhorbairt.

Eolas breise:

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Coiste a bhunú le hionadaithe ó gach sráidbhaile.
Comhairleoir Turasóireachta a fháil chun plean a chur le chéile le
muintir na háite/an coiste.
Lógó a dhearadh don cheantar – agus é sin a úsáid ar na bileoga
eolais s.rl. (m.sh. aiteann).
Bróisiúr dátheangach a chur le chéile m.sh. Gaelsaoire.
Ceangal leis an suíomh idirlín (Beart 1.5) ionas go mbeadh
cuairteoirí ar an eolas faoi imeachtaí agus seirbhísí atá ar súil agus
ar fáil sa cheantar, m.sh. Slí Gaeltacht Mhúscraí.
Aip Ghaeltacht Mhúscraí a fhorbairt don ghuthán póca.
Ná seirbhísí atá ar fáil a fhorbairt agus a nascadh.
Iardhaltaí na gColáistí Samhraidh (Béal Átha’n Ghaorthaidh, Cúil
Aodha & Baile Mhúirne) a mhealladh ar ais chun cuairt a thabhairt
ar an gceantar.
Turasóireacht Teanga

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FMPT, CPTM, Coiste Turasóireachta Mhúscraí
Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta, Comhlachtaí Bia, Coistí Áitiúla, Coistí na bhféiltí
áitiúla, Slí Gaeltacht Mhúscraí, Bord Fáilte, Fáilte Ireland, Comhairle
Contae Chorcaí – Rannóg Oidhreachta, Acadamh Fódhla - Dámh Staire

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 – Comhairleoir & Coiste.
Feidhmiú:

Bliain 2-7 – Cur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán: €6,000 – Braitheann sé ar an saghas maoinithe atá ar fáil.
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Braitheann sé seo ar an bplean a chuireann an coiste le chéile.
Bliain 1 & 2- €6,000 – Comhairleoir, Riarachán & Coiste.

Bliain 1
€3,000

Bliain 3
---

Bliain 2
€3,000

Bliain 4
---

Bliain 5 Bliain 6
-----

Bliain 7
---

Foinsí maoinithe:

Bord Fáilte/Fáilte Ireland, Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg
Oidhreachta, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha)
Dúshláin fhéideartha: Na páirtithe a nascadh – Stráitéis lárnach a fhorbairt.
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Réiteach molta:

An coiste áitiúil a bhunú & cruinniú a eagrú leis na páirtithe
leasmhara chun na spriocanna & buntáistí a mhíniú.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Méadú ar líon na gcuairteoirí go dtí Gaeltacht Mhúscraí.
Dul chun chinn Beart 6.2, 6.3 & 6.4.
Tuairiscí ón gCoiste.
Dul chun chinn Beart 6.2, 6.3 & 6.4.
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Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 6.2

Feachtas Turasóireachta – Féilte áitiúla a fhorbairt & Féilte
Gaeltachta nua a bhunú

Réimsí:
E, F, J
Critéir pleanála teanga: 3, 12, 13, 15, 16, 19
Aidhm:

Feachtas Turasóireachta – Féilte áitiúla a fhorbairt & féilte Gaeltachta
nua a bhunú, féilte a athbheochan.

Eolas breise:

Féilte a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt dóibh.
• Taispeántas Talmhaíochta Baile Mhúirne/Cúil Aodha.
• Cruinniú na bhfliúit.
• Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin.
• Féile na Laoch.
• Féile Damhsa agus Ceoil Chorcaí & Chiarraí.
• IMBOLC.
• Paráid Lá le Pádraig, Béal Átha’n Ghaorthaidh.
• Cóisir Sráide Chúil Aodha.
• Comóradh Sheáin Uí Shíocháin, Cill na Martra.
• Ceiliúradh Tobar Lachtaín
• Domhnach an Ghuagáin
• Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn
Féilte Gaeltachta Nua a bhunú
• Domhnach Cincíse, Baile Mhúirne (Beart 6.3).
• Féile Cheoil i gCill na Martra (Beart 6.4).
• Céilí Mór (Beart 11.8).

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

Saolré:

Bord Fáilte, Fáilte Ireland, Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg
Oidhreachta, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha), Muintir
na háite
Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 – Ullmhú.
Bliain 2 – Iarratas a chur le chéile do
scéim mhaoinithe Leader.
Feidhmiú:
Bliain 3-7

Costas measta iomlán: Is féidir le CFM an t-iarratas seo a chur le chéile.
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Is féidir le CFM an t-iarratas seo a chur le chéile – níor cheart go
mbeadh costas leis an iarratas féin a chur le chéile.

Bliain 1
---

Bliain 3
---

Bliain 2
---

Bliain 4
---

Bliain 5
---

Bliain 6
---

Bliain 7
---

Foinsí maoinithe:
LEADER – Festival and Events Funding + Scéim na bhFéilte
Dúshláin fhéideartha: Na páirtithe a nascadh.
Réiteach molta:

Coiste na bhFéiltí a bhunú.

115

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Méadú ar líon na gcuairteoirí agus ar líon mhuintir na háite.
Aischothú a fháil ó coistí na bhféilte áitiúla.

Monatóireacht ar chur Tuairisc bhliantúil ó Choiste na bhFéiltí. (Foirm Monatóireachta ‘A’ ar
i bhfeidhm an bhirt:
lth. 80). Dul chun chinn Beart 6.1, 6.2, 6.3 & 6.4
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Beart 6.3

Féile Domhnach Cincíse, Baile Mhúirne

Réimsí:
E, J
Beart 6.3
Critéir
pleanála teanga: 3, 12, 13, 19
Aidhm:
Féile Domhnach Cincíse trí Ghaeilge a fhorbairt agus a athbheochan.
Eolas breise:

Athbheochan a dhéanamh ar na himeachtaí mórthimpeall ar
Dhomhnach Cincíse:
• Turas a thosnú le hAifreann sa Séipéal i gCúil Aodha, le Cór Chúil
Aodha, ag leanúint ar aghaidh go Reilig Ghobnatan i mBaile
Mhúirne, Lámh Lachtaín i gCill na Martra, Tobair Lachtaín i
Réidh na nDóirí, & Naomh Fionnbarra i nGuagán Barra.
• Diaspóra – a thabhairt abhaile agus ócáid a fhorbairt dóibh
(cosúil le Gathering.ie).
• Tairgí bia áitiúla (Fia Bán, Macroom Mozzarella, Folláin, Cáis
Chúil Aodha, MPH Foods, Bia Gan Breise/Gookies s.rl.).
• Ceardaíocht ón gceantar (ealaíontóirí, seodóirí, siúinéirí &
ceardaithe eile).
• Rince agus ceoil abú.
• Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn a chur san áireamh - ba ar
Dhomhnach Cincíse a tionóladh é den chéad uair i 1925 agus
d’fhéadfadh sé filleadh ar an tráth sin den bhliain.
• Polasaí Teanga a bheith ag an gcoiste.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FMPT, CPTM, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Saolré: Sé bliana

Cór Chúil Aodha, Gnóthaí Áitiúla, Aisling Gheal, Údarás na Gaeltachta,
Buíon Phíobairí Béal Átha’n Ghaorthaidh, Craobh Lachtaín - CCÉ,
Iontaobhas Fódhla/Acadamh Fódhla, Dáimhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn,
LEADER
Socruithe agus ullmhúchán:
Bliain 1-2 – Plean a chur le chéile.
Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Forbairt.

Costas measta iomlán: Braitheann sé ar an bplean don fhéile.
Costas measta in
aghaidh
na bliana:
Foinsí
maoinithe:

Braitheann sé ar an bplean don fhéile.
Scéim na bhFéilte, Bord Fáilte, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht
cultúrtha), Bord Fáilte, Fáilte Ireland, Comhairle Contae Chorcaí –
Rannóg Oidhreachta

Dúshláin fhéideartha: Áit na Gaeilge san fhéile.
Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go mbeadh CFM mar phríomhúinéir an bhirt – an Ghaeilge a bheith
lárnach
Líon na gcuairteoirí agus líon mhuintir na háite a thagann chuig an
fhéile.

Monatóireacht ar chur Tuairisc a fháil ón gCoiste. Líon na gcuairteoirí agus líon mhuintir na
i bhfeidhm an bhirt:
háite a thagann chuig an fhéile a thomhais.
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Beart 6.4

Féile Cheoil, Cill na Martra

Réimsí:
E, J
Critéir pleanála teanga: 3, 12, 13, 19
Aidhm:

Féile Cheoil a bhunú i gCill na Martra

Eolas breise:

Coiste a bhunú chun é seo a fhorbairt ach tá go leor grúpaí ceoil m.sh.
Buíon Phíobairí Béal Átha’n Ghaorthaidh agus Craobh Lachtaín – CCÉ,
s.rl.…. Cad é an t-am is fearr den bhliain?

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

Údarás na Gaeltachta, Craobh Lachtaín CCÉ, Cór Chill na Martra,
Aisling Gheal, Buíon Phíobairí BÁG

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1-2 – Plean a chur le chéile.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Forbairt.

Costas measta iomlán: Braitheann sé ar an bplean don fhéile.
Costas measta in
Braitheann sé ar an bplean don fhéile.
aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Scéim na bhFéilte, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha),
Bord Fáilte, Fáilte Ireland, Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg
Oidhreachta

Dúshláin fhéideartha: Áit na Gaeilge san fhéile.
Réiteach molta:

Go mbeadh CFM mar phríomhúinéir an bhirt – an Ghaeilge a bheith
lárnach.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na gcuairteoirí agus líon mhuintir na háite a thagann chuig an
fhéile.

Monatóireacht ar chur Tuairisc a fháil ón gCoiste. Líon na gcuairteoirí agus líon mhuintir na
i bhfeidhm an bhirt:
háite a thagann chuig an fhéile a thomhais.
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Beart 6.5
Réimsí:

Cartlann Phobail / Iarsmalann Mhúscraí
I, K
Critéir pleanála teanga: ?????
2, 3, 8
Aidhm:

Cartlann / Iarsmalann Mhúscraí chun saothair lucht
scríbhneoireachta agus cumadóireachta a chaomhnú.

Eolas breise:

•

Chaithfí staidéar féidearthachta a dhéanamh ar dtús.

•

Cartlann /Iarsmalann Mhúscraí lán le grianghraif, leabhráin,
doiciméid, litreacha agus a leithéid d’fhoinsí eolais suimiúla a
bhaineann le ceantar Mhúscraí.

•

D’fhéadfaí daoine áitiúla a thraenáil ar conas sean-scéalta, stair
agus traidisiúin an cheantair a chaomhnú agus a thaifead.

•

Tar éis tamaill d’fhéadfaí cúrsa oiliúna eile a reáchtáil chun an teolas a uaslódáil ar Vicipéid.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
•
Páirtithe leasmhara:
Acadamh Fódhla, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta, Scéimeanna
fostaíochta
CSP s.rl.), Droichead
Cumann Staire
• Sampla (TÚS,
maithSST,
– Iarsmalann
na Bandan
Saolré: Sé bliana

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 4 – Staidéar féidearthachta.

Feidhmiú:

Bliain 5 - 7 – Foinsí airgid a aithint.
Daoine a aimsiú & a thraenáil.

Costas measta iomlán: Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.
Costas measta in
aghaidh na bliana:

€4,000 – Staidéar féidearthachta.

Foinsí maoinithe:

RCOG., Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg Oidhreachta & Glór na
nGael
Dúshláin fhéideartha: • A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge
• Suíomh oiriúnach a aimsiú.
Réiteach molta:
• Go mbeadh polasaí teanga láidir agus coinníollacha daingean ag an
togra.
• Poiblíocht.
Monatóireacht ar
̇ Líon na rannpháirtithe.
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Dul chun cinn na cartlainne.
i bhfeidhm an bhirt:
Líon na gcuairteoirí.
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AN EARNÁIL GHNÓ
Beart 6.6

Gnóthaí Áitiúla – Cleachtais Teanga

Réimsí:
E, F
Critéir pleanála teanga: 3,
13, 14, 15, 16, 18
?????
Aidhm:
Gnóthaí Áitiúla – Polasaí Teanga & Traenáil Feasachta chun Rogha
Teanga a thabhairt don phobal.
Eolas breise:

Tá na gnóthaí áitiúla tábhachtach i saol an phobail áitiúil. Bíonn
muintir na háite istigh sna gnóthaí seo ar bhonn rialta agus
déantar go leor cainte istigh iontu. Tá ról ag muintir na háite
chun úsáid nó labhairt na Gaeilge a thabhairt chun chinn san
idirphlé leis na gnóthaí seo. Tá sé tábhachtach go mbeadh fáilte
roimh úsáid na Gaeilge sa chaidreamh leis na gnóthaí seo.
Is fiú ceardlanna a reáchtáil le lucht na ngnóthaí áitiúla na siopaí, na
hóstán, na tithe tábhairne, gruagairí, stáisiúin peitril s.rl. chun
A. feasachta teanga, frásaí coitianta, muinín teanga agus rogha teanga
an chustaiméara a reáchtáil leis na fostaithe agus leis an
mbainistíocht
B. polasaí teanga simplí a chur le chéile leis na fostaithe agus leis an
mbainistíocht
C. go mbeidís go léir curtha ar an eolas maidir leis an Scéim
Tacaíochta Gnó i mBeart 6.8.
D. scéim cosúil le ‘Corca Dhuibhne ag Caint’ a fhorbairt agus a bhunú.
Rogha Teanga + Bráisléad nó Pionna. Caithfidh na bráisléid /
pionnaí a bheith dátheangach. Moltar an ‘ciaróg’ a bheith mar
shiombail ar na bráisléad/pionna. (aithníonn ciaróg ciaróg eile)
• Glas – Líofa
• Oráiste - Réasúnta
• Dearg – Fíor Bheagán
E. Scéim Glas – Scéim Gaeilge – Chun scéim na n-airíochtaí a
fhorbairt ag an am céanna le ‘scéim corca dhuibhne ag caint’. ‘Sé
atá i gceist leis seo ná córas airíochtaí (bunaithe ar an gcóras atá
ag Tesco do na carthanachtaí & Supervalu do na cumainn CLG) a
bhunú sna gnóthaí áitiúla sa cheantar. Tugtar airíocht duit nuair
atá do chuid gnó déanta agat. Beidh 5 bhosca ann agus caithfidh an
duine bosca amháin a roghnú – an scoil gur mhaith leat tacaíocht
a thabhairt - is ionadaíocht cionmhar a bheidh i gceist.
• Scoil Abán Naofa, Baile Mhúirne
• Scoil Chúil Aodha/Barr d’Inse
• Scoil Fhionnbarra, Béal Átha’n Ghaorthaidh
• Scoil Lachtaín Naofa, Cill na Martra
• Scoil Réidh na nDoirí
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Eolas breise:

F. Is féidir Lidl nó Aldi nó Dunnes Stores i Maigh Chromtha a
mhealladh ar bhord. Freagracht chorparáideach.

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

Gnóthaí áitiúla, Muintir na háite, Foras na Gaeilge, Údarás na
Gaeltachta (tacaíocht)

Saolré: Sé bliana

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 2 – Traenáil, Polasaí Teanga & Feasacht.

Feidhmiú:

Bliain 3 - Tús a chur le Scéim Tacaíochta Gnó
(Beart 5.8).
Bliain 3 -7 – Athnuachan.

Costas measta iomlán: CFM
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
---

Bliain 2
---

CFM - Traenáil & Ceardlanna agus cúrsaí athnuachana a dhéanamh
gach bliain
Bliain 3
- --

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --

Foinsí maoinithe:

Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta.

Dúshláin fhéideartha:

Easpa muiníne ag na fostaithe agus easpa muiníne ag na custaiméirí.

Réiteach molta:

Ceardlanna maithe a reáchtáil. Giuirléidí a úsáid.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh sé le cloisteáil.
Líon na gnóthaí a chuireann isteach ar Scéim Tacaíochta Gnó i mBeart
6.7.
Monatóireacht ar chur Tinreamh ar na ceardlanna agus líon na bpolasaithe teanga a
i bhfeidhm an bhirt:
gcuirtear le chéile.
Foirm Monatóireachta ‘A’ a líonadh leis na gnóthaí áitiúla.
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Beart 6.7

Gnóthaí Áitiúla – Scéim Tacaíochta Gnó

Réimsí:

E, F

Critéir pleanála teanga: 13, 14, 15, 16
Aidhm:

Go mbeadh seirbhís fheiceálach trí Ghaeilge ar fáil don phobal. Lucht
gnó, seirbhíse agus eagraíochtaí an LPT a chur ar an eolas faoi Scéim
Tacaíochta Gnó Fhoras na Gaeilge agus/nó faoi sheirbhís aistriúcháin
Údarás na Gaeltachta agus iad a spreagadh leis na seirbhísí
aistriúcháin seo a úsáid, chomh maith le gnéithe eile de scéim Fhoras
na Gaeilge, le cur le húsáid na Gaeilge sa réimse poiblí, m.sh Biachlár
Dhátheangach, Comharthaí as Gaeilge, Bróisiúir as Gaeilge.

Eolas breise:

Is féidir ceardlann eolais a dhéanamh leis na gnóthaí pobail,
soláthróirí seirbhíse maidir leis an Scéim Tacaíochta Gnó (Foras na
Gaeilge) agus/ nó faoi sheirbhís aistriúcháin Údarás na Gaeltachta
agus déanfar iarracht iad a spreagadh leis na seirbhísí aistriúcháin a
úsáid.
Bunaithe ar na hiarrachtaí atá déanta ag ‘Gaillimh le Gaeilge’:
• Gradam Bliantúil don Ghnó is fear chun iarracht a dhéanamh
m.sh. leathanach bolscaireachta saor in aisce in iriseán an Lee
Valley Outlook.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:
Gnóthaí Áitiúla, Foras na Gaeilge (comhairle & tacaíocht), Údarás na
Gaeltachta (tacaíocht), Lucht Gnó & Seirbhísí an LPT
(rannpháirtíocht), Eagraíochtaí an LPT (rannpháirtíocht)
Saolré: Sé bliana

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:
Costas measta iomlán: €10,000
Costas measta in
Poiblíocht €1,000
aghaidh na bliana:
Gradam €1,000
Bliain 1
---

Bliain 2
---

Foinsí maoinithe:

Bliain 3
€2,000

Bliain 4
€2,000

Bliain 5
€2,000

Bliain 3
Bliain 3-7

Bliain 6
€2,000

Bliain 7
€2,000

Scéim Tacaíochta Gnó - Foras na Gaeilge agus/nó Údarás na
Gaeltachta

Dúshláin fhéideartha: Cabhair a bheith ar fáil chun na hathruithe a dhéanamh.
Réiteach molta:
Rath Gaillimh le Gaeilge a chur in iúl dóibh.
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh CFM ag cabhrú leis na gnóthaí na hiarratais a chur ar aghaidh
chuig Foras na Gaeilge agus/nó Údarás na Gaeltachta. Is féidir leo
taifead a choimeád de líon na ngnóthaí a lorgaíonn seirbhísí
aistriúcháin. Beidh sé le feiscint agus le cloisteáil sna gnóthaí.
Monatóireacht ar chur Tuairisc bhliantúil a chur chuig FPTM chun monatóireacht a
i bhfeidhm an bhirt:
dhéanamh ar an dul chun cinn.
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Beart 6.8
Réimsí:

Lárionad fiontraíochta i gceantar Gaeltachta Mhúscraí
E, H

Critéir pleanála teanga: 3, 12, 13, 17
Aidhm:
Lárionad fiontraíochta i gCeantar Gaeltachta Mhúscraí.
Eolas breise:

Staidéar féidearthachta a dhéanamh ar dtús.
Go mbeadh lárionad fiontraíochta ann chun gnóthaí a mhealladh
isteach sa cheantar & polasaí teanga docht daingean i gceist, m.sh
Macroom-E.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, Údarás na Gaeltachta
Páirtithe leasmhara:

Comhairle Contae Chorcaí, Enterprise Ireland, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Bliain 1 – Staidéir féidearthachta
Bliain 2-7 – Foinsí airgid a aithint
agus an mol a thógáil.

Costas measta iomlán: Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1 Bliain 2
€4,000 - - --

€4,000 – Staidéar féidearthachta.
Bliain 3
- --

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --

Foinsí maoinithe:
Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chorcaí, Enterprise Ireland
Dúshláin fhéideartha: A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge.
Cá háit a bheadh sé lonnaithe?
Réiteach molta:
Go mbeadh polasaí teanga láidir agus coinníollacha daingne ag an
togra ón tús.
Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.
Monatóireacht ar
̇Éileamh ar na hoifigí/spásanna - Go gcomhlíonfaí na coinníollacha.
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 6.9

Comhlachtaí Áitiúla – Rogha Teanga

Réimsí:

E

Critéir pleanála teanga: 13
Aidhm:

Comhlachtaí Áitiúla – Ceardlanna Rogha Teanga/Feasachta

Eolas breise:

Ceardlanna feasachta teanga a reáchtáil leis na bainisteoirí ar dtús
chun an Plean Teanga, ceist na Gaeilge agus rogha teanga don
chustaiméir a phlé, m.sh. Tacaíocht, Beannú dátheangach ar an
nguthán s.rl.

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

ÚnaG, Foras na Gaeilge (comhairle & tacaíocht), Comhlachtaí áitiúla

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 3 – Ullmhú & Ceardlanna leis na
bainisteoirí.
Feidhmiú:

Bliain 4 - 7 Ceardlanna bliantúla leis na
comhlachtaí.

Costas measta iomlán: Ag brath ar thorthaí na gceardlann.
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Bliain 1
----

Bliain 3
- --

Bliain 2
- - --

Foinsí maoinithe:

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --

Údarás na Gaeltachta.

Dúshláin fhéideartha: Níor cheart go mbeadh.
Réiteach molta:

Níor cheart go mbeadh.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na gcomhlachtaí a chláraíonn don cheardlann. Feiceálacht na
Gaeilge. Ag brath ar spriocanna a leagtar síos le linn na ceardlanna.

Monatóireacht ar chur Is féidir é a thomhais tré na spriocanna a leagtar síos le linn na
i bhfeidhm an bhirt:
ceardlanna agus dul chun cinn na spriocanna.
.
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Beart 6.10

Coiste Sóisialta na gComhlachtaí Áitiúla

Réimsí:

E, J

Critéir pleanála teanga: 12, 13
Aidhm:

Coiste Sóisialta a bhunú le hionadaithe ó na comhlachtaí áitiúla.

Eolas breise:

Beidh an Coiste in ann imeachtaí sóisialta a eagrú idir na comhlachtaí
chun an Ghaeilge a láidriú agus an nasc atá ann idir an pobal agus na
comhlachtaí a threisiú, m.sh. Lá Spóirt / Treodóireacht / Tráth na
gCeist / Rás.

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

Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Comhlachtaí Áitiúla

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Coiste a bhunú.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Imeachtaí sóisialta a
reáchtáil.

Costas measta iomlán: €10,000
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ciste a bheith ar fáil €2,000 – Riarachán.

Bliain 1
----

Bliain 3
€2,000

Bliain 2
----

Foinsí maoinithe:

Bliain 4
€2,000

Bliain 5
€2,000

Bliain 6
€2,000

Bliain 7
€2,000

Na Comhlachtaí

Dúshláin fhéideartha: A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge.
Réiteach molta:

Imeachtaí atá fabhrach don Ghaeilge a eagrú…. Go mbeadh an
bhainistíocht sásta tacú agus go gcuirfí deiseanna foghlama ar fáil má
tá siad ag teastáil.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go mbeadh imeachtaí bliantúla ann – tinreamh ó na comhlachtaí.

Monatóireacht ar chur Aiseolas ionraic a fháil ó na comhlachtaí ar na dúshláin atá ann an
i bhfeidhm an bhirt:
Ghaeilge a chur chun cinn.
B’fhéidir ranganna a chur ar fáil?
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Beart 6.11

Feirmeoirí Áitiúla

Réimsí:
E, I, K
Critéir pleanála teanga: 2
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:

?????
Ceardlanna a reáchtáil leis na feirmeoirí áitiúla. Tá ról ríthábhachtach
acu sa cheantar agus i dtodhchaí an cheantair.

Eolas breise:

•
•
•
•

Cad iad na riachtanais atá ag na feirmeoirí?
Conas ar féidir leis an bplean teanga tacaíocht a thabhairt
dóibh?
Conas is féidir leo tacaíocht a thabhairt don phlean teanga?
Cad é ról na Gaeilge sa bhfeirmeoireacht?

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

Na feirmeoirí áitiúla, Teagasc

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2
.Bliain 3-7
Feidhmiú:

Costas measta iomlán: Ag brath ar thorthaí na gceardlann.
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Foinsí maoinithe:

Ag brath ar thorthaí na gceardlann.

Dúshláin fhéideartha: Ag brath ar thorthaí na gceardlann.
Réitigh:

---

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na bhfeirmeoirí a fhreastalaíonn ar an gceardlann.
Ag brath ar spriocanna an Ghrúpa.

Monatóireacht ar chur Rannpháirtíocht na Feirmeoirí.
i bhfeidhm an bhirt:
Ag brath ar spriocanna an Ghrúpa.
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Caibidil 6 – Na Bearta
Eagraíochtaí Pobail & Clubanna

Beart 7.1
Polasaithe Teanga - Polasaí Gaeilge ag gach eagraíocht pobail
Réimsí:
F, J
Critéir pleanála teanga: 10,
11, pleanála
15
Critéir
teanga:
?????
Aidhm:
TÁ
AN BEART SEO RÍTHÁBHACHTACH. Tacaíocht a thabhairt do
ghrúpaí pobail, coistí, clubanna, eagraíochtaí agus ionad pobail
iarrachtaí a dhéanamh a chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an
nGaeilge agus chun Polasaithe Gaeilge a fhorbairt.
Eolas breise:

Is fiú ceardlann a reáchtáil do na coistí i dtaobh:
• An ról agus an tábhacht atá leis an nGaeilge sna coistí, cumainn,
clubanna s.rl.
• Conas polasaí teanga a scríobh.
• Tacaíocht a thabhairt chun níos mó gníomhaíochtaí a reáchtáil
trí Ghaeilge.
• Slite chun áit na Gaeilge a threisiú ag na cruinnithe.
• Modhanna chun áit na Gaeilge a fhorbairt agus a neartú sna
féilte & imeachtaí pobail ar fad.
• Tacaíocht a thabhairt chun bolscaireacht a dhéanamh ar bhonn
dhátheangach agus trí mheán na Gaeilge.
• Go mbeadh an ‘Plean Teanga’ mar chuid den ‘Chlár Oibre’
ag cruinnithe gach coiste.
• Go mbeadh gníomh amháin san am á bhaint amach chun
tacú leis an bplean teanga ionas go mbeidh úsáid na Gaeilge
ag dul i méid de réir a chéile m.sh miontuairiscí na
cruinnithe as Gaeilge, Litir fógraithe as Gaeilge, Chlár don
Chruinniú as Gaeilge, Cruinnithe dátheangach.
• Dóibh siúd le polasaí teanga acu is fiú cúrsa ‘refresher’ a
dhéanamh maidir le conas a bpolasaí a fhorbairt níos mó.
• Má tá coistí chun Oifigeach Gaeilge a ainmniú beidh ar na coistí
sin a chinntiú go dtabharfaidh siad tacaíocht don Oifigeach
Gaeilge agus go mbeidh comhpháirtíocht i gceist.
• Nasc láidir idir na grúpaí seo agus an grúpa aistritheoirí
deonacha (beart 1.8). Teimpléid a chur le chéile a bheadh ar fáil
ar shuíomh idirlín lárnach (Beart 1.5).
• Na heagraíochtaí a choimeád ar an eolas maidir le foinsí
maoinithe.
• Gradam don Eagraíocht/Coiste/Cumann/Ionad a dhéanann an
dul chun cinn/iarracht is fearr.

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

Na hEagraíochtaí Pobail, Na hionad pobail, Gael Linn, Muintir na
háite
Socruithe
Bliain 1-2 – Buailfidh na coistí ar fad le CFM chun ceist
agus
na Gaeilge a phlé. Chun polasaí teanga a scríobh.
ullmhúchán:
Feidhmiú: Bliain 3-7 – Na polasaithe teanga a fhorbairt agus na
ceardlanna a reáchtáil ar bhonn bliantúil.

Costas measta
iomlán:

Beidh an tasc seo le baint amach ag an gceanneagraíocht (CFM) &
Foras na Gaeilge.

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Beidh an tasc seo le baint amach ag an gceanneagraíocht (CFM)&
Foras na Gaeilge.

Foinsí maoinithe:

CFM & Foras na Gaeilge

Dúshláin fhéideartha: Oifigigh Ghaeilge a ainmniú – daoine leis an muinín i leith na
Gaeilge s.rl.
Réiteach:

A chinntiú go bhfuil tacaíocht ann ó na baill eile atá ar an gcoiste.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Ceardlanna a reáchtáil gach bliain chun aiseolas a fháil ó na
hOifigigh Ghaeilge/ Coistí naheagraíochtaí.

Monatóireacht ar chur Bliain 1 – Cad é líon na ngrúpaí le polasaí teanga?
i bhfeidhm an bhirt:
Bliain 2-7 - Teagmháil rialta leis na grúpaí.
A chinntiú go mbeidh nasc láidir ann idir na heagraíochtaí pobail,
na hionad pobail agus CFM, agus má thagann eagraíocht nua le
chéile go mbeadh pacáiste eolais ar fáil dóibh maidir leis an
tacaíocht atá ar fáil.
Feiceálacht sna fógraí áitiúla.
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Beart 7.2
Cleachtais teanga – Na hIonaid Lae
Réimsí:
B, K
Critéir pleanála teanga: 3,
10, 11,
13
Critéir
pleanála
teanga:
?????
Aidhm:
Polasaí Teanga a chur le chéile sna hIonaid Lae.
Eolas breise:

Feachtas chun an Ghaeilge a cheangal isteach in imeachtaí na n-ionad
lae.
1. Ceardlanna a reáchtáil leis na foirne oibre chun smaointe agus
moltaí a fháil.
2. Ceardlann a reáchtáil le baill na n-ionad lae chun smaointe agus
moltaí a bhailiú uathu.
m.sh Cluichí Boird trí Ghaeilge, Leabhair as Gaeilge, Cluichí Cártaí as
Gaeilge, Biongó as Gaeilge, Biachlár as Gaeilge, Fógraí as
Gaeilge/Dhátheangach, Lá amháin in aghaidh na seachtaine a roghnú
chun ‘Gaeilge’ ar fad a úsáid.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, ÁM, Na hIonaid Lae - Comhlacht Tithe Sóisialta agus
Forbairt an tSuláin Teoranta, Coiste Tithíochta Uíbh Laoghaire
Páirtithe leasmhara:

Na hIonaid Lae

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 3 – Is féidir leis an gComhordaitheoir
Pleanála Teanga plean a chur le chéile leo
agus é a chur i bhfeidhm leo chomh luath
agus is féidir.
Bliain 4-7 – Áisitheoir atá aimsithe a úsáid
chun imeachtaí a reáchtáil.

Feidhmiú:

Costas measta iomlán: €20,400
Costas measta in
Bliain 3 - 7 – 1xRang in aghaidh na seachtaine x 10 seachtain x 3 Ionad
aghaidh na bliana:
Lae @ 30 Rang in aghaidh na bliana €150 don áisitheoir = €4500 +
Acmhainní – cluichí s.rl. - €200x3 = €600
Bliain 1
----

Bliain 2
- - --

Bliain 3
---

Bliain 4
€5,100

Bliain 5
€5,100

Bliain 6
€5,100

Bliain 7
€5,100

Foinsí maoinithe:

RCOG

Dúshláin fhéideartha:
Réiteach:

Go mbeadh an trasdul deas réidh
Ceardlanna a reáchtáil sna hionad lae ar dtús agus ansan plean a
chur le chéile leo.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Labhair leis na daoine atá i bhfeighil ar an ngrúpa.
Labhair leis na rannpháirtithe agus na háisitheoirí. Aiseolas a
fháil maidir le láidreachtaí & laigeachtaí na ceardlanna.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Athbhreithniú a dhéanamh tar éis an chéad bhliain.
Foirm Monatóireachta ‘A’ (lth.80) a úsáid.
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Caibidil 6 – Na Bearta
Na Meáin Chumarsáide

Beart 8.1

Raidió na Gaeltachta – Clár ó Mhúscraí

Réimsí:

A, C

Critéir pleanála teanga: 16
Aidhm:

•
•
•

Eolas breise:

Muinín na ndaoine óga a mhéadú.
An óige agus na tuismitheoirí a mhealladh chun éisteacht le
RnaG.
Daoine óga a spreagadh i dtaobh a bheith in ann poist a fháil
sna meáin – taighdeoir, láithreoir, bainisteoir s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

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).
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
aghaidh na bliana:

Ní bhaineann.

Foinsí maoinithe:

Ní bhaineann.

Dúshláin fhéideartha:

Cad a bheidh sa chlár & conas é sin a eagrú.
Suim na daltaí a mhuscailt.
Labhairt le RnaG – is iad siúd na saineolaithe.
D’fhéadfaí daltaí na scoile a thabhairt le chéile chun éisteacht leis an
chlár le chéile.
Labhairt leis na múinteoirí agus na daltaí chun aiseolas a fháil. Foirm
Monatóireachta ‘A’ (lth.180) a líonadh leo.

Réiteach molta:

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Má thagann RnaG chuig na scoileanna áitiúla chun cláracha raidió a
dhéanamh.
Labhairt le RnaG agus aiseolas a fháil uathu.
Cinntigh go mbeidh na tuismitheoirí ar an eolas.
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Beart 8.2

Cúla 4, TG4 - Múscraí

Réimsí:

A, C

Critéir pleanála teanga: 16
Aidhm:

•
•

An óige agus na tuismitheoirí a mhealladh chun féachaint ar Cúla
4, TG4.
Daoine óga a spreagadh i dtaobh a bheith in ann poist a fháil sna
meáin – taighdeoir, láithreoir, bainisteoir s.rl.

Eolas breise:

Stocaireacht a dhéanamh chun a chinntiú go dtiocfaidh Cúla4 ar
chamchuairt chuig na bunscoileanna agus na naíonraí sa cheantar
(rinneadar é i mBaile Mhúirne i 2016 agus bhí tionchar dearfach ag an
gcuairt).

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
aghaidh na bliana:

Ní bhaineann.

Foinsí maoinithe:

Ní bhaineann.

Dúshláin fhéideartha:

Nach dtiocfaidh TG4

Réiteach molta:

Feachtas a bhunú chun brú a chur orthu teacht

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Labhairt leis na múinteoirí agus na daltaí chun aiseolas a fháil. Foirm
Monatóireachta ‘A’ (lth.180) a líonadh leo.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Má thagann TG4 chuig na scoileanna áitiúla chun cláracha a
dhéanamh leo.
Labhairt le TG4 agus aiseolas a fháil uathu.
Cinntigh go mbeidh na tuismitheoirí ar an eolas.

131

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 8.3

Feachtas na nGaeltachtaí - The Late Late Toy Show

Réimsí:

G, K
teanga:
Critéir pleanála teanga: Critéir
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
aghaidh na bliana:

Ag brath ar an ‘mír’.

Foinsí maoinithe:

Le dearbhú.

Dúshláin fhéideartha:

An Feachtas / Stocaireacht a eagrú.

Réiteach molta:

Sprioc amháin a bheith ann.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Aiseolas ó na LPTanna. Foirm Monatóireachta C (lth.180) a úsáid.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Feicfear an cur i bhfeidhm má éiríonn leis.
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6.9. Seirbhísí Poiblí
Beart 9.1

An Eaglais – Cleachtais Teanga

Réimsí:
H, J, K
Critéir pleanála teanga: 3, 18, 19
Aidhm:
Nasc a chruthú idir an Plean Teanga agus an Eaglais.
Eolas breise:

•

•
•
•
•
•

Is fiú cruinniú a eagrú leis na Sagairt / Coistí na Séipéal agus CFM
chun fáil amach conas gur féidir tacaíocht a thabhairt dóibh an
Ghaeilge a chothú.
Chun seirbhísí eaglasta as Gaeilge a fhorbairt.
Polasaí Teanga a chur le chéile i ngach séipéal / paróiste.
Tá Aifrinn Chúil Aodha, Baile Mhúirne, Réidh na nDóirí & Cill na
Martra as Gaeilge.
Is trí Bhéarla is mó atá an tAifreann i mBéal Átha’n Ghaorthaidh –
cad is féidir a dhéanamh chun tús áite a thabhairt don Ghaeilge?
Go mbeadh baint ag na Sagart áitiúla le Féile Domhnach Cincíse
(Beart 6.3).

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, Sagairt áitiúla, Coistí na Séipéal

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Cruinnithe a eagrú.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Na spriocanna a chur i
bhfeidhm.

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:

Cúramaí CFM.
Cúramaí CFM.

Foinsí maoinithe:

CFM

Dúshláin fhéideartha:

Easpa sagart & easpa sagart le Gaeilge.

Réiteach molta:

Tacaíocht teanga dos na sagairt.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

A chinntiú go bhfuil na cruinnithe ag titim amach.
Go bhfuil seirbhísí i nGaeilge ar fáil.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Go mbeadh Plean Teanga ar fáil agus tuairisc ó na cruinnithe.
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Beart 9.2

Seirbhís Ghaeilge - Comhar Creidmheasa Mhaigh Chromtha.

Réimsí:

H

Critéir pleanála teanga: 3, 13, 18
Aidhm:

Seirbhís Ghaeilge - Comhar Creidmheasa Mhaigh Chromtha.

Eolas breise:

Ø Scéim píolótach a reáchtáil ina mbeadh deis ag daoine le Gaeilge
(ón nGaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht) Gaeilge a
úsáid sa Chomhar Creidmheasa i Maigh Chromtha.
Ø Daoine a aithint sa Chomhar Creidmheasa a bheadh sásta páirt a
ghlacadh sa scéim píolótach seo agus ceardlann a chur ar fáil
dóibh maidir le ‘téarmaíocht’ dá mbeadh sé ag teastáil.
Ø Nílimid ag caint ar dhoiciméid a bheith ar fáil go dátheangach go
fóill. B’fhéidir tar éis cúpla bliain.
Ø Mar thacaíocht / dea-shampla don Bhaile Seirbhíse.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, CPTM, FPTM, Comhar Creidmheasa Mhaigh Chromtha

Páirtithe leasmhara:

Muintir Mhaigh Chromtha, Muintir Mhúscraí

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 3 – Daoine a aithint & ceardlanna a
reáchtáil dóibh. Bolscaireacht.

Feidhmiú:

Bliain 4-7 - Forbairt.

Costas measta iomlán:

€5,000

Costas measta in
aghaidh na bliana:

€1,000 Bolscaireacht agus ceardlanna san oifig.

Bliain 1
--

Bliain 2
---

Bliain 3
€1,000

Bliain 4
€1,000

Bliain 5
€1,000

Bliain 6
€1,000

Bliain 7
€1,000

Foinsí maoinithe:

CFM

Dúshláin fhéideartha:

Go mbeadh muinín ag na custaiméirí agus na hoibrithe triail a bhaint
as an nGaeilge a úsáid.

Réiteach molta:

Go bhféadfaí aitheantas éigin a thabhairt don Chomhar Creidmheasa
as triail a bhaint as an scéim píolótach.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Líon na custaiméirí a bhaineann úsáid as an deis Gaeilge a úsáid istigh
ann. Líon na custaiméirí a úsáideann Gaeilge istigh ann a thomhais.
Aitheantas mar bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Líon na custaiméirí a úsáideann Gaeilge istigh ann a thomhais.
Aiseolas a fháil ó foireann an Chomhar Creidmheasa. Deacrachtaí,
Láidreachtaí, Moltaí.
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6.10. Pleanáil & Forbairt Fhisiceach
Beart 10.1
Feiceálacht na Gaeilge
Réimsí:
I
Critéir pleanála teanga: 17
Aidhm:

Chun a chur le Feiceálacht na Gaeilge i gceantar Gaeltachta Mhúscraí.

Eolas breise:

•

Páirtithe leasmhara:

Coistí Bailte Slachtmhara, Comhairle Contae Chorcaí, ÚnaG

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Grúpa fócais a chur le chéile.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Tús leis an straitéis.

Grúpa fócas a bhunú chun díriú isteach ar an ábhar seo. Ní gnáthchomharthaí atá i gceist, bhí caint ar cinn dhátheangacha, cinn
foghraíochta, cinn le léaráidí.
• Comharthaí bóthair, fógraí buana agus sealadacha.
• Go mbeadh sé soiléir go bhfuilimid sa Ghaeltacht.
• An teanga agus an cultúr a bheith le feiscint chomh luath agus a
shroicheann tú limistéar Mhúscraí. Comharthaí le treisiú go bhfuil
Gaeilge ag muintir na háite.
• Is fiú ceangal a bheith ag an ngrúpa seo leis an gcoiste i mBeart 6.1.
• Go mbeimid bródúil as ár bhféiniúlacht.
• Mar nóta breise: Níl aon chomharthaí ‘Gaeltacht’ ar an slí ó
Bheanntraí go Béal Átha’n Ghaorthaidh.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM

Costas measta iomlán: €2,000 chun taighde a dhéanamh - Ag brath ar an ngrúpa fócais agus na
moltaí a bheidh acu.
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
- - -€2,000
Foinsí maoinithe:

Ag brath ar an ngrúpa fócas agus na moltaí a bheidh acu.

Réiteach molta:

Grúpa fócais a chur le chéile chun féachaint an bhfuil slite nua cliste
maidir le comharthaí den tsaghas sin.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Comharthaíocht & Feiceáleacht ar fud an cheantair. Is beart físiúil é den
chuid is mó ach is féidir aischothú a fháil ón ngrúpa fócais agus tuairisc
a fháil uatha maidir leis na saghsanna gníomhachtaí a bhaineadh amach.

Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
le deimhniú le deimhniú le deimhniú le deimhniú le deimhniú
Comhairle Contae Chorcaí (Municipal districts streetscape, painting
signage and improvement scheme), Conradh na Gaeilge & Údarás na
Gaeltachta
Dúshláin fhéideartha: Go mbeadh na comharthaí sothuigthe do dhaoine gan Ghaeilge.

Monatóireacht ar chur Beidh sé le feiscint ar fud Gaeltacht Mhúscraí.
i bhfeidhm an bhirt:
Go mbeadh cruinniú uair sa bhliain ag an ngrúpa fócais agus go
líonfaidís ‘Tascaire Feidhmíochta’ (lth.181) ag deireadh gach bhliain.
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Beart 10.2

Coláiste na Mumhan - Tearmann Teanga

Réimsí:

D, F, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 2, 3, 12, 19
Aidhm:
Coiste a bhunú i mBéal Átha’n Ghaorthaidh chun tacaíocht a thabhairt
do Choláiste na Mumhan. Is fiú plean straitéiseach a chur le chéile don
sráidbhaile agus don Choláiste i gcomhthéacs an Phlean Teanga agus
chun todhchaí an Choláiste a chinntiú.
Eolas breise:

Tá cáil ar Choláiste na Mumhan ach is féidir an áis agus an clú a
láidriú. Seo a leanas cúpla sampla a tháinig ón bpobal:
• An Linn Snámha a athchóiriú le tacaíocht ón bhfóram & muintir na
háite.
• Gur féidir an linn snámha a oscailt le linn an Gheimhridh chun
ranganna ar nós aqua-aerobics a eagrú ann do mhuintir na háite.
• Ranganna Gaeilge a reáchtáil san fhoirgneamh le linn an
Gheimhridh do dhaoine áitiúla.
• Ceannairí a aimsiú go háitiúil agus iad a thraenáil.
• Bolscaireacht níos fearr a dhéanamh ar an gColáiste – na meáin
shóisialta ina measc.
• Breis Feighlithe Tí a fháil & ceardlanna feasachta teanga a
dhéanamh leo.
• Cúrsaí Gairid do Theaghlaigh – Tuismitheoirí & Páistí ó lasmuigh
den Ghaeltacht.
• Cúrsaí do scoláirí 3ú leibhéal.
• Cúrsaí do scoileanna lán Ghaeilge.
• Cúrsaí do grúpaí ‘Ciorcal Cainte’.
Ø Leabhrán a fhoilsiú ar bhonn reatha le nathanna cainte
bunaithe ar Ghaeilge Mhúscraí (Aipeanna a fhorbairt timpeall
ar an t-eolas a bhailítear).
Ø Frásaí / Abairtí bunaithe ar théamaí éagsúla chun Gaeilge
Mhúscraí a chaomhnú agus a threisiú.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Coláiste na Mumhan (An Comhlachas), Coiste Tacaíochta Choláiste na
Mumhan, Coiste Bailte Slachtmhara Béal Átha’n Ghaorthaidh, Údarás
na Gaeltachta, Muintir na háite
Socruithe agus
Bliain 1 – Coiste a bhunú agus plean a chur le
ullmhúchán:
chéile.

Saolré:

Feidhmiú:
Costas measta iomlán:

Bliain 2-7 Na spriocanna a chur i bhfeidhm.

Bliain 1 - €2,000
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Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
€2,000

Bliain 2
le deimhniú

Bliain 1 - €2,000 Costais taighde. Ag brath ar an bplean a chuirtear le
chéile.
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
le deimhniú le deimhniú le deimhniú

Bliain 6
le deimhniú

Bliain 7
le deimhniú

Foinsí maoinithe:

RCOG & Conradh na Gaeilge

Dúshláin fhéideartha:

Go mbeadh Coláiste na Mumhan agus an Fóram ar aon intinn.

Réiteach molta:

Go mbeadh na spriocanna fadtéarmacha céanna ag an dá ghrúpa.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go mbainfí amach na spriocanna atá leagtha síos sa phlean.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Is féidir leis an bhFóram CFM a choimeád ar an eolas agus Forim
Monatóireachta C (lth.180) a líonadh le chéile.
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Beart 10.3

Coláiste Samhraidh Baile Mhúirne – Gael Linn

Réimsí:
D, F, H, I, K
Critéir pleanála teanga: 2, 3, 12, 19
Aidhm:
Tacaíocht a thabhairt do Choiste Tacaíochta Gael Linn, Baile Mhúirne
chun tacaíocht a thabhairt do choláiste samhraidh Gael Linn, Baile
Mhúirne.
Eolas breise:
• Caithfidh muintir na háite coiste a bhunú chun plean straitéiseach a
chur le chéile i gcomhthéacs an Phlean Teanga don choláiste agus
don sráidbhaile.
• Tá cóip den litir a chur Gael Linn chugainn maidir le Baile Mhúirne
agus an PT ar fáil ar iarraidh. Baineann sé leis na hiarrachtaí go
gcaithfidh muintir an bhaile a dhéanamh i dtaobh na Gaeilge.
• Breis Feighlithe Tí a earcú & ceardlanna feasachta teanga a
dhéanamh leo. An bhfuil rialacha nua i dtaobh cúrsaí cánach?
• Cad faoi foirgneamh Choláiste Íosagáin – an féidir aon rud a
dhéanamh leis? Mar áras cónaithe?
• Tá sé tábhachtach na cúrsaí seo a choimeád sa cheantar agus a
fhorbairt – don Ghaeltacht agus don eacnamaíocht.
• Go gcoimeádfadh Gael Linn muintir na háite ar an eolas maidir leis
na riachtanais atá acu.
• An bhfuil Gael Linn ag tabhairt a dhóthain tacaíocht do Choláiste
Samhraidh Bhaile Mhúirne?
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, Coiste Tacaíochta Gael Linn
Páirtithe leasmhara: Muintir na háite, Gael Linn, Coiste Tacaíochta, Údarás na Gaeltachta
Saolré:
Socruithe agus
Bliain 1 – Coiste a bhunú agus plean a chur le
ullmhúchán:
chéile.
Feidhmiú:

Bliain 2-7 Na spriocanna a chur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán: Bliain 1 - €2,000 Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.
Costas measta in
Bliain 1 - €2,000 Costais taighde. Ag brath ar an bplean a chuirtear le
aghaidh na bliana:
chéile.
Bliain 1
Bliain 2
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
Bliain 7
€2,000
le deimhniú le deimhniú le deimhniú le deimhniú le deimhniú
le deimhniú
Foinsí maoinithe:
RCOG & Conradh na Gaeilge
Dúshláin fhéideartha: Go mbeadh muintir na háite ar an eolas faoin bplean agus na riachtanais
atá leis an bplean.
Réiteach molta:
Go mbeadh na spriocanna fadtéarmacha céanna ag an dá ghrúpa.
Monatóireacht ar
Go mbainfí amach na spriocanna atá leagtha síos sa phlean.
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Is féidir leis an bhFóram CFM a choimeád ar an eolas agus Forim
i bhfeidhm an bhirt:
Monatóireachta C (lth.180) a líonadh le chéile.
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Beart 10.4
Réimsí:
Critéir
pleanála teanga:
Beart 10.4
Aidhm:

Páirc Súgartha – Cill na Martra
C, I, K
12, 19
Coiste Páirc Súgartha a bhunú i dteannta le Scoil Lachtaín Naofa i gCill
na Martra.

Eolas breise:

•

Príomhúinéir an bhirt:
Páirtithe leasmhara:
Saolré:

Níl aon áit sa sráidbhaile inar féidir le daoine teacht le chéile
amuigh faoin aer chun bualadh le páistí eile agus Gaeilge a
labhairt.
• Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an áis seo ar fáil.
• Coiste a bhunú.
• Staidéar féidearthachta a dhéanamh.
• Maoiniú a chuardach.
• Polasaí Teanga a chur le chéile.
• Páirc Súgartha a thógáil le comharthaí dátheangacha ar an
trealamh agus na plandaí.
Scoil Lachtaín Naofa, CFM, FPTM, CPTM, Coiste Páirc Súgartha Chill na
Martra,
Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta, Naíonra Chill na Martra,
Coiste Bailte Slachtmhara Chill na Martra
Socruithe agus Bliain 1 – Coiste a bhunú. Staidéar féidearthachta a
ullmhúchán:
dhéanamh. Plean a chur le chéile.
Feidhmiú:

Bliain 2-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga a chur
ar bun. An pháirc súgartha a thógáil.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
€4,000
--

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Foinsí maoinithe:

Comhairle Contae Chorcaí.

Dúshláin fhéideartha:

Polasaí Teanga a chur i bhfeidhm.
Suíomh a aimsiú don Pháirc Súgartha.
Toil mhuintir na háite - An Rang do thuismitheoirí agus lapadáin a
thabhairt amach ann cúpla uair chun nathanna cainte agus cleachtas
teanga a chur chun cinn sa pháirc súgartha.
Poiblíocht mhaith a dhéanamh.
Go dtógfaí an pháirc súgartha.

Réiteach molta:

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Bliain 3
--

Bliain 4
--

Bliain 5
--

Bliain 6
--

Bliain 7
--

Cruinniú le muintir na háite maidir leis an nGaeilge agus cur i
bhfeidhm an Pholasaí Teanga.
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Beart 10.5

Cosán & Bealach Glas, Cúil Aodha

Réimsí:

C, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19.
Aidhm:
Eolas breise:

Coiste a bhunú i gCúil Aodha i dteannta le Coiste Bailte Slachtmhara
Chúil Aodha chun an dá riachtanas seo a fhorbairt.
• Tá dhá rud i gceist anseo:
A: Cosán a thógáil ar an bpríomh bóthar ionas gur féidir le daoine siúl
nó rothaíocht go sábháilte ó Chúil Aodha go Baile Mhúirne.
B: Bealach Glas – tá sé tábhachtach go mbeadh an áis seo ar fáil. Níl
aon áit sa sráidbhaile chun siúlóid a dhéanamh.
• Coiste a bhunú & staidéar féidearthachta a dhéanamh.
• Polasaí Teanga a chur le chéile.
• An tsiúlóid a shiúil le Bunchlub Chúil Aodha agus ceardlann a
dhéanamh leo maidir leis na plandaí, na héin s.rl.
• An tsiúlóid a shiúil leis an nGrúpa Tuismitheoirí & Lapadán agus
ceardlann a dhéanamh leo maidir leis na frásaí a n-úsáidtear le
linn na siúlóide.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Coiste Slí Siúlóide / Bealach Glas Chúil Aodha

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Slí Gaeltacht Mhúscraí, Coiste Bailte Slachtmhara
Chúil Aodha

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 2 – Coiste a bhunú. Staidéar féidearthachta a
dhéanamh. Plean a chur le chéile.

Feidhmiú:
Costas measta iomlán:

Bliain 3-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga a chur
ar bun. An slí siúlóide a ullmhú.
Ag brath ar an staidéar féidearthachta.

Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
--€4,000

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Foinsí maoinithe:

Comhairle Contae Chorcaí.

Dúshláin fhéideartha:

Conas a chabhraíonn sé seo leis an bplean teanga?

Réiteach molta:

Toil mhuintir na háite.
Imeachtaí trí Ghaeilge a eagrú a bhaineann úsáid as an slí siúlóide.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go dtógfaí an slí siúlóide.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Cruinniú le muintir na háite maidir leis an nGaeilge agus cur i
bhfeidhm an Pholasaí Teanga.

Bliain 3
---

Bliain 4
---

Bliain 5
---

Bliain 6
---

Bliain 7
---
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Beart 10.6
Réimsí:
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:
Eolas breise:

AstroTurf i nGaeltacht Mhúscraí
C, H, I, K
12, 19
Staidéar féidearthachta a dhéanamh chun láthair astro turf a lonnú sa
Ghaeltacht.
• Áis tábhachtach a bheidh ann do mhuintir na háite.
• Staidéar féidearthachta a dhéanamh.
• Polasaí Teanga a chur le chéile ina leith.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Comhairle Pobal & Ceantar Bhaile Mhúirne, Peileadóirí an tSuláin,
Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus Bliain 2 – Coiste a bhunú. Staidéar féidearthachta a
ullmhúchán:
dhéanamh. Plean a chur le chéile.
Feidhmiú:
Bliain 3-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga a chur ar
bun.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
--€4,000

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Foinsí maoinithe:

Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta & maoiniú CLÁR

Dúshláin fhéideartha:

Conas a chabhraíonn sé seo leis an bplean teanga?

Réiteach molta:

Toil mhuintir na háite.
Polasaí Teanga láidir a bheith ann ón tús.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go dtógfaí an astro-turf.
Go mbeadh Gaeilge le cloisteáil agus na himreoirí ag spraoi ann.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Cruinniú le Coiste an Astro Turf agus maidir leis an nGaeilge agus cur i
bhfeidhm an Pholasaí Teanga.

Bliain 3
---

Bliain 4
---

Bliain 5
---

Bliain 6
---

Bliain 7
---
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Beart 10.7

Bothán na bhFear & Bothán na mBan, Béal Átha’n Ghaorthaidh

Réimsí:

C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:

Príomhúinéir an bhirt:

Coiste a bhunú le féachaint an bhfuil éileamh agus slí ann chun na
clubanna seo a bhunú.
Tá ag eirí go han-mhaith leis na botháin seo mórthimpeall na tíre agus
bheadh sé go hiontach a leithéid a bhunú go háitiúil Tabharfaidh sé
deis do na baill Gaeilge a labhairt le chéile ar bhonn sóisialta.
CFM, FPTM, CPTM, Coiste Bothán na bhFear & na mBan

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:
Feidhmiú:

Eolas breise:

Bliain 2 – Coiste a bhunú. Plean a chur le chéile.
Bliain 3-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga a chur
ar bun.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Bliain 1
---

Bliain 2
€4,000

Bliain 3
---

Bliain 4
---

Bliain 5
---

Bliain 6
---

Bliain 7
---

Foinsí maoinithe:

SECAD (http://www.secad.ie/community)

Dúshláin fhéideartha:

Gaeilge a chur chun cinn mar theanga labhartha.

Réiteach molta:

Go mbeadh áit lárnach ag an nGaeilge sa choiste agus ról lárnach ag
CFM.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go mbunófaí an dá chlub. Go mbeadh Polasaí Teanga acu. Go mbeidh
Gaeilge le cloisteáil istigh sna clubanna.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Suí síos leis an dá ghrúpa go rialta chun labhairt leo faoin teanga s.rl.
Foirm Monatóirachta ‘A’ (lth.180) a líonadh isteach leo.
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Beart 10.8

Ionad Áise, Réidh na nDoirí

Réimsí:

C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:

Go mbeadh áit lárnach ag an Ionad Áise sa phlean nuair atá imeachtaí
á n-eagrú mar is iontach an áis é.

Eolas breise:

Is áis nua-aimseartha í atá lonnaithe i lár Ghaeltacht Mhúscraí agus
caithfimid muintir na háite agus CFM a spreagadh chun an áis iontach
seo a úsáid níos minicí.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Ionad Áise, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

---

Costas measta in
aghaidh na bliana:

---

Foinsí maoinithe:

---

Bliain 1
---

Bliain 2
----

Bliain 3
---

Bliain 4
---

Bliain 1
Bliain 1-7

Bliain 5
---

Bliain 6
---

Bliain 7
---

Dúshláin fhéideartha:

Athbheochan a dhéanamh ar an nós a bhíodh ann an Ionad Áise a
úsáid do chúrsaí, ranganna, campaí s.rl.

Réiteach molta:

Go dtosnódh CFM á úsáid níos mó.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh níos mó imeachtaí ar siúl san Ionad Áise.
Go mbainfidh CFM úsáid as an áis ar bhonn rialta.
Go gcabhróidh an CFM leis an feachtas seo.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Ceist a chur ar Coiste an Ionad Áise (Mullach na Réidh).
Aiscothú a fháil – deacrachtaí srl.
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Beart 10.9
Réimsí:

Oifig an Phoist, Réidh na nDoirí
C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:

Feachtas bolscaireachta chun daoine a mhealladh chun úsáid a bhaint
as an Oifig an Phoist chun é a choimeád ar oscailt, croí an tsráidbhaile
a chosaint agus an Ghaeilge a chaomhnú.

Eolas breise:

Na seirbhísí atá ar fáil san Oifig an Phoist:
• Is féidir billí a íoc ann.
• Tá seirbhís ‘cashback’ ann s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Ionad Áise, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

€1,750

Bliain 1
€250

Bliain 2
€250

Bliain 3
€250

Bliain 4
€250

Bliain 1
Bliain 1-7

Bliain 5
€250

Bliain 6
€250

Bliain 7
€250

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Foinsí maoinithe:

CFM

Dúshláin fhéideartha:

---

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

--Nach ndúntar síos an Oifig an Phoist.
Go mbeadh feachtas bolscaireachta curtha ar bhun.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Labhairt le Coiste an Ionad Áise (Mullach na Réidh) chun na aischothú
a fháil maidir leis an bhfeachtas.
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Beart 10.10
Réimsí:

Suíomh Mullach na Réidh, Réidh na nDoirí
C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:

Staidéar féidearthachta a dhéanamh ar an suíomh i Mullach na Réidh.

Eolas breise:

Tá an suíomh seo folamh le tamall anuas. An féidir staidéar
féidearthachta a dhéanamh le fáil amach cad iad na saghsanna rudaí a
d’fhéadfaí a chur isteach ann.
• Ionad Zip Line.
• Ionad Turasóireachta/Halla / Café.
• Astro-turf, Ionad Cúram Leanaí (crèche).

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Ionad Áise, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

€4,000 Staidéar Féidearthachta

Bliain 1
- --

Bliain 2
---

Bliain 3
€4,000

Bliain 4
---

Bliain 3
Bliain 4-7

Bliain 5
---

Bliain 6
---

Bliain 7
---

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Foinsí maoinithe:

Údarás na Gaeltachta

Dúshláin fhéideartha:

An tionscnamh is oiriúnaí a aimsiú.

Réiteach molta:

Beidh Staidéar féidearthachta in ann an tionscnamh is fearr a aimsiú.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go rachfaidh tionscnamh nua isteach ann.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Go bhfuil Polasaí Teanga curtha i bhfeidhm.
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Beart 10.11
Coiste Forbartha Bhaile Mhúirne
Réimsí:
I, K
Critéir pleanála teanga: 2, 3, 19
Aidhm:
Eolas breise:

Coiste/Meitheal Forbartha a bhunú i mBaile Mhúirne
Tá géarghá le coiste comhtháthaithe a bhunú i mBaile Mhúirne. Le
linn an phróisis chomhairliúcháin tháinig go leor moltaí chun solais
maidir le Baile Mhúirne a bheadh oiriúnach do mheitheal forbartha
ionas go bhféadfaí plean straitéiseach a chur le chéile don sráidbhaile.
• Plean Páirceála don sráidbhaile.
• Leithris phoiblí don sráidbhaile.
• Pleananna athnuachana sráidbhaile.
• An seachbhóthar – plean a chur le chéile ina leith sin.
• Suíomh oiriúnach d’fhéilte áitiúla
• Tacaíocht do Choláiste Samhraidh Gael Linn (Beart 10.3)
Bheadh an coiste seo in ann a bheith ar an Public Participation
Network (PPN) agus a bheith in ann teacht ar fhoinsí maoinithe don
sráidbhaile. Sampla maith: Comhaltas Cosanta Chúil Aodha.

Príomhúinéir an bhirt:
Páirtithe leasmhara:
Saolré:

CFM, FPTM, CPTM
Muintir Bhaile Mhúirne & na heagraíochtaí pobail
Socruithe agus ullmhúchán:
Bliain 1
Feidhmiú:
Bliain 2-7
Ag brath ar straitéis na meithle/an choiste.
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
---------

Costas measta iomlán:
Bliain 1
Bliain 2
- ----

Bliain 7
---

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Foinsí maoinithe:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Dúshláin fhéideartha:

Plean straitéiseach a chur le chéile.

Réiteach molta:

Comhairle a fháil ó Chomhairle Contae Chorcaí / Údarás.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go mbunófaí coiste forbartha agus spriocanna an choiste sin.
Go bhfuil Polasaí Teanga láidir acu.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Dul chun cinn & spriocanna an choiste.
Foirm ‘Tascairí Feidhmíochta’ a úsáid.
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6.11 Seirbhísí Sóisialta & Caitheamh Aimsire
Beart 11.1
Réimsí:
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:

Campaí Spraoi – Páistí Réamhscoile
B, J, K
10,
11, pleanála
12
Critéir
teanga:
?????
Campaí Spraoi a reáchtáil i rith an tSamhraidh agus le linn briseadh na
Cásca.

Eolas breise:

•
•

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Muintir Ghaeltacht Mhúscraí, Ionad Áise

Saolré: =

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Ullmhú & Áisitheoirí.

Feidhmiú:

Bliain 3 - 7

Campaí ina ndéantar ealaín, ceardaíocht, rince, amhránaíocht s.rl.
Tá Campaí ann cheana ach is fiú cinn nua a bhunú sna háiteanna
nach bhfuilid ann agus iad go léir a thabhairt le chéile faoin mbrat
chéanna – Áisitheoirí Mhúscraí / CFM.

Costas measta iomlán:

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na
bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Costas measta in
aghaidh na bliana:

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na
bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Foinsí maoinithe:

Scéim na gCampaí Samhraidh (Muintearas) & Táillí na rannpháirtithe

Dúshláin fhéideartha:

Níor cheart go mbeadh mar is moladh é seo a tháinig aníos go rialta le
linn an phróisis chomhairliúcháin.

Réiteach molta:

Níor cheart go mbeadh mar is moladh é seo a tháinig aníos go rialta le
linn an phróisis chomhairliúcháin.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Aiseolas a fháil ó na tuismitheoirí.
Tinreamh - líon na bpáistí ag freastal ar na campaí.
B’fhiú Foirm Monatóireachta ‘B’ (lth.180) a líonadh le foireann na
gcampaí.
Go bhfuil Polasaí Teanga i bhfeidhm.
Go bhfuil Gaeilge ag na háisitheoirí go léir.
Go bhfuil Gaeilge le cloisteáil ag na campaí.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.2

Campaí Spraoi – Daltaí Bunscoile

Réimsí:

B, J, K

Critéir pleanála teanga: 10, 11, 12
Aidhm:

Campaí Spraoi a reáchtáil i rith an tSamhraidh agus le linn briseadh
na Cásca.

Eolas breise:

•
•

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Ullmhú & Áisitheoirí.

Feidhmiú:

Bliain 3-7

Campaí ina ndéantar ealaín, ceardaíocht, rince s.rl.
Tá Campaí éagsúla ann cheana ach is fiú cinn nua a bhunú sna
háiteanna nach bhfuilid ann agus iad go léir a thabhairt le chéile
faoin mbrat chéanna – Áisitheoirí Mhúscraí / CFM.

Costas measta iomlán:

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na
bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Costas measta in
aghaidh na bliana:

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na
bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Foinsí maoinithe:

Scéim na gCampaí Samhraidh (Muintearas) & Táillí na rannpháirtithe

Dúshláin fhéideartha:

Níor cheart go mbeadh mar is moladh é seo a tháinig aníos go rialta le
linn an phróisis chomhairliúcháin.

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Aiseolas a fháil ó na tuismitheoirí. Tinreamh - líon na bpáistí ag
freastal ar na campaí. B’fhiú Foirm Monatóireachta ‘B’ (lth.180) a
líonadh le foireann na gcampaí.
Go bhfuil Polasaí Teanga i bhfeidhm.
Go bhfuil Gaeilge ag na háisitheoirí go léir.
Go bhfuil Gaeilge le cloisteáil ag na campaí.
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Beart 11.3

Am Scéalaíochta an tSathairn do dhaoine óga J

Réimsí:
C, D
Critéir pleanála teanga: 10,
18, pleanála
19
Critéir
teanga:
?????
Aidhm:
Scéalta idirghníomhacha gach Satharn do dhaoine óga. 3-5 bliana
d’aois.
Eolas breise:

•
•

•

Gach maidin Dé Sathairn – scéalta, rannta s.rl. le cabhair ó
phuipéid & prapaí, agus polasaí teanga soiléir a bheith ann.
An Leabharlann i mBaile Mhúirne, Spraoi na Laoi i mBéal Átha’n
Ghaorthaidh, Aire na nÓg i gCill na Marta agus an t-Ionad Áise i
Réidh na nDoirí.
An féidir nasc a dhéanamh idir an cheardlann seo an scéim Teanga
Tí atá ag Glór na Gael?

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Comhairle Contae Chorcaí, An Leabharlann i mBaile Mhúirne, Ionad
Áise i Réidh na nDoirí, Spraoi na Laoi i mBéal Átha’n Ghaorthaidh

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Clár a chur le chéile.
Bliain 3-7 – Gach Satharn.

Costas measta iomlán:

Feidhmiú:
€32,400

Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
--

Bliain 2
€5,400

3 ionad x 12 seachtainí x €150
Bliain 3
€5,400

Bliain 4
€5,400

Bliain 5
€5,400

Bliain 6
€5,400

Bliain 7
€5,400

Foinsí maoinithe:

Comhairle Contae Chorcaí & Táillí, Glór na nGael agus CFM

Dúshláin fhéideartha:

Níor cheart go mbeadh.

Réiteach molta:

An togra a bhunú ar cheardlanna eile atá sna leabharlanna eile m.sh.
Gymboree s.rl.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Tinreamh ag na ranganna/ceardlanna. Beidh Gaeilge le cloisteáil
istigh ann. Aiseolas a fháil ó na tuismitheoirí agus na háisitheoirí.
Foirm Monatóireachta ‘A’ a líonadh isteach leo.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Tinreamh ag na ranganna/ceardlanna.
Éileamh ar na ranganna/ceardlanna.
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Beart 11.4

Grúpaí Plé & Tae

Réimsí:
C, F, J, K
Critéir pleanála teanga: 10, 11, 12
Aidhm:

Grúpaí Plé agus Tae a bhunú tar éis Aifrinn an Domhnaigh sna
sráidbhailte.

Eolas breise:

•

Seo moladh a tháinig ó mhuintir Chúil Aodha agus Béal Átha’n
Ghaorthaidh.
• Is fiú Coiste a bhunú chun an dá Ghrúpa Plé & Tae seo a bhunú agus
a reáchtáil.
• A bheith daingean docht gurb ar son na Gaeilge agus cúrsaí sóisialta
atá na clubanna seo á gcur le chéile.
• Deis a thabhairt do dhaoine óga agus daoine fásta teacht le chéile ar
bhonn rialta chun tae a ól agus Gaeilge a labhairt le chéile.
Tá sé seo bunaithe i Réidh na nDoirí cheana agus is féidir comhairle a
fháil uathu maidir leis an leagan amach atá acu.

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

Muintir na háite, Glór na nGael, ÚnaG, Oireachtas na Gaeilge

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3 – É a eagrú

Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán: €5,000
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
--

Bliain 2
---

Foinsí maoinithe:

€500 in aghaidh gach club x 2 chlub
Bliain 3
€500

Bliain 4
€500

Bliain 5
€500

Bliain 6
€500

Bliain 7
€500

Oireachtas na Gaeilge

Dúshláin fhéideartha: Gaeilge a bheith lárnach sa teacht le chéile.
Réiteach molta:

Caithfidh an coiste a bheith láidir i dtaobh ról na Gaeilge ón tús agus go
mbeadh sé seo ar eolas ag na daoine a bheidh ag freastal ar an teacht le
chéile.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go bhfuil Gaeilge á labhairt?
Aischothú a fháil ó na rannpháirtithe agus baill na coistí maidir leis na
deacrachtaí/láidreachtaí/laigeachtaí/moltaí úra.

Monatóireacht ar chur Labhairt leis na coistí atá i bhfeighil ar na grúpaí.
i bhfeidhm an bhirt:
Foirm Monatóireachta ‘A’ (lth.180) a líonadh leo.
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Beart 11.5

Clubanna Leabhar i nGaeilge do dhaoine fásta

Réimsí:

C, J, K

Critéir pleanála teanga: 10, 11, 12
Aidhm:

Clubanna Leabhar/Clubanna Léitheoireachta a bhunú do dhaoine
fásta agus go dtiocfaidís le chéile uair sa mhí.

Eolas breise:

An bhfuil an t-éileamh ann iad a bhunú i ngach sráidbhaile?
Is fiú é seo a scrúdú agus ansin na clubanna a bhunú dá réir.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Ionad Áise

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 4 – Fiosrú.

Feidhmiú:

Bliain 5 – 7 Eagrú.

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:

---

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

-Daoine a mhealladh isteach sna clubanna.

Réiteach molta:

Ceardlann a reáchtáil i ngach sráidbhaile ar dtús chun fáil amach cad
atá uathu.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Má bhunaítear na clubanna. Go bhfuil Gaeilge á úsáid sna clubanna.
Polasaí teanga láidir curtha i bhfeidhm.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Tuairisc a fháil ó na grúpaí leabhar/grúpaí léitheoireachta éagsúla ar
bhonn bliantúil. Foirm Monatóireachta ‘A’ a líonadh isteach leo.
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Beart 11.6

Clubanna Ceoil Neamhfhoirmiúla

Réimsí:
C, F, J, K
Critéir pleanála teanga: 10,
11, pleanála
12
Critéir
teanga:
?????
Aidhm:
Clubanna ceoil neamhfhoirmiúla a bhunú.
Eolas breise:

Clubanna ceoil neamhfhoirmiúla a bhunú do dhaoine óga agus daoine
fásta.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3 – É a eagrú.

Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán:

Ag brath ar struchtúr na gclubanna.

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Ag brath ar struchtúr na gclubanna.

Foinsí maoinithe:

Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Dúshláin fhéideartha:

Iad a choimeád neamhfhoirmiúil ach fiúntach.

Réiteach molta:

Ceardlann a reáchtáil le daoine go bhfuil suim acu ann, le fáil amach
cad é an saghas struchtúir atá uathu.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

An líon daoine ag freastal ar na clubanna.
Go bhfuil Gaeilge á úsáid sna clubanna.
Polasaí teanga láidir curtha i bhfeidhm.
Labhairt leis na rannpháirtithe agus na háisitheoirí.
Foirm Monatóireachta ‘A’ a líonadh leo.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.7

‘Taispeáin Dúinn do Pheata’ ag Taispeántas Talmhaíochta Baile
Mhúirne / Cúil Aodha

Réimsí:

C, J

Critéir pleanála teanga: 10, 11
Aidhm:

1. Comórtas ‘Taispeáin Dúinn do Pheata’ a thosnú ag Taispeántas
Baile Mhúirne / Cúil Aodha
2. An Taispeántas a leathnú go ‘Taispeántas Talmhaíochta Mhúscraí’

Eolas breise:

1. Comórtas Peataí Mhúscraí
• Comórtas - 60 soicind ag caint as Gaeilge faoi do pheata - cat,
madra, uan, muc s.rl.
• Moltóir / Ambasadóir a aimsiú.
2. An taispeántas a leathnú go ‘Taispeántas Talmhaíochta Mhúscraí’
• Tacaíocht a thabhairt don choiste.
• Polasaí Teanga a fhorbairt.
• Cuireadh a thabhairt d’iar-bhaill Choiste Taispeántas
Talmhaíochta Bhéal Átha’n Ghaorthaidh a bheith páirteach.

Príomhúinéir an bhirt:

Taispeántas Talmhaíochta Baile Mhúirne, CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Banna Céilí Lachtaín Naofa, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 – Eagrú.

Feidhmiú:

Bliain 2-7 - Comórtas a eagrú do
dhaltaí Rang 3 & 4.

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
--

Bliain 2
€400

€2,400
Costas na nduaiseanna - €300 agus bolscaireacht €100
Bliain 3
€400

Bliain 4
€400

Bliain 5
€400

Bliain 6
€400

Bliain 7
€400

Foinsí maoinithe:

Dairygold Co-Op

Dúshláin fhéideartha

Daoine a chur ar an eolas faoin gcomórtas nua seo.

Réitigh:

Bolscaireacht a dhéanamh.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Tinreamh/ Líon na hiomaitheoirí. Go bhfuil Gaeilge á úsáid ag na
hiomaitheoirí agus na háisitheoirí. Go bhfuil ‘Taispeántas
Talmhaíochta Mhúscraí’ bunaithe. Go bhfuil polasaí teanga láidir acu.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Foirm Monatóireachta ‘A’ a líonadh isteach leis an chosite.
Spriocanna an choiste .
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 11.8

Céilí Mór – Cruinniú na Cásca

Réimsí:
C, J
Critéir pleanála teanga: Critéir
10, 11 pleanála teanga:
?????
Aidhm:
Céilí a eagrú do dhaoine óga & daoine fásta i rith briseadh na Cásca.
Eolas breise:

•

•

Tá go leor moltaí tagtha ó na tuismitheorí agus daoine óga go bhfuil
easpa rince seite agus rince céilí sa cheantar. Is slí é seo chun
athbheochan a dhéanamh ar an gceard spleodrach seo.
Beidh rince ar an gcéilí á fhoghlaim ag na páistí réamhscoile agus na
páistí sna bunscoileanna, agus is slí maith é seo chun ‘taispeántas’ a
dhéanamh agus teacht le chéile mór a eagrú. Tá nasc ag an mbeart
seo le Beart 4.1.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPT, ÁM

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – É a ullmú.

Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

€5,000

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Bolscaireacht & Ceol €1,000

Bliain 1
--

Bliain 2
---

Bliain 3
€1,000

Bliain 4
€1,000

Bliain 5
€1,000

Bliain 6
€1,000

Bliain 7
€1,000

Foinsí maoinithe:

Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg Oidhreachta mar chuid de
Chruinniú na Cásca

Dúshláin fhéideartha

Daoine a mhealladh chuig an ócáid.

Réitigh:

Bolscaireacht mhaith a dhéanamh. Suíomh maith a roghnú.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Tinreamh. Gaeilge le cloisteáil ag an ócáid – á labhair ag na
rannpháirtithe agus na háisitheoirí.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Foirm Monatóireachta ‘C’ a líonadh isteach leis an choiste.
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 11.9

Tóraíocht Uibheacha Cásca do Theaghlaigh

Réimsí:

C, J

Critéir pleanála teanga: 10, 11
Aidhm:

Comórtas bliantúil Tóraíocht Uibheacha Cásca a reáchtáil le linn
briseadh na Cásca.

Eolas breise:
Beidh sé dírithe ar theaghlaigh.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3

Feidhmiú:

Bliain 4- 7

Costas measta iomlán:

€2,000

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Costas na n-ábhar - €300 agus bolscaireacht €200.

Bliain 1
--

Bliain 2
---

Bliain 3
---

Bliain 4
€500

Bliain 5
€500

Bliain 6
€500

Bliain 7
€500

Foinsí maoinithe:

Comhlachtaí Áitiúla &Táillí

Dúshláin fhéideartha

Daoine a chur ar an eolas faoin ócáid.

Réitigh:

Bolscaireacht a dhéanamh.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go mbeadh comórtas toraíocht uibheacha bliaintiúil ag feidhmiú as
Gaeilge. Go bhfuil Gaeilge á úsáid ag gach éinne ann.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Foirm Monatóireachta ‘B’ (lth.180) a líonadh .
Foirm Monatóireachta ‘A’ a líonadh leis na rannpháirtithe agus na
háisitheoirí.
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
6.12 Staid na Gaeilge sa Limistéar
Beart 12.1
Réimsí:

Feachtas Feasachta
K
pleanála teanga:
Critéir pleanála teanga: Critéir
2, 12, 19
?????
Aidhm:
Feachtas feasachta a dhearadh chun nósanna teanga seanbhunaithe a
dhéanann dochar don Ghaeilge a athrú.
Eolas breise:

Tá go leor aiseolais faighte againn maidir le nósanna atá ann le fada an
lá go mb’fhéidir gur féidir linn obair feasachta a dhéanamh orthu:
- Nuair nach mbíonn tú cinnte má tá Gaeilge ag duine agus dá réir
iompaítear ar an mBéarla.
- Easpa muiníne í a labhairt.
- Daoine go bhfuil Gaeilge acu – amanna bíonn siad mall Gaeilge a
labhairt le daoine eile mar go gceapann siad go bhfuilid ag ‘brú’ na
Gaeilge ar an duine sin.
- Béarla a labhairt le duine go bhfuil Gaeilge acu.
- Go gceapann daoine go bhfuil Gaeilgeoirí ardnósach i dtaobh na
Gaeilge
Is fiú ceardlanna a eagrú chun na ceisteanna seo a phlé níos mó i
measc an phobal. An féidir teacht ar chúpla réiteach eile?

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

UCC, Údarás na Gaeltachta, Fóram Abhcóideachta, MPTM, Conradh na
Gaeilge, Foras na Gaeilge, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:
Feidhmiú:

Bliain 3 – Feachtas Feasachta a dhearadh le
comhairleoirí teanga & comhairleoirí
margaíochta.
Bliain 4-7 – É a chur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán: €15,000
Costas measta in
€5,000 – Comhairleoireacht agus pleanáil (sa chéad bhliain).
aghaidh na bliana:
€2,000- Poiblíocht agus ábhar (in aghaidh na bliana).
Áisitheoirí Abhcóideachta a aimsiú & a thraenáil.
Bliain 1
Bliain 2 Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6 Bliain 7
--€5,000
€2, 500
€2, 500
€2, 500 €2, 500
Foinsí maoinithe:
RCOG agus Conradh na Gaeilge
Dúshláin fhéideartha: Feachtas dearfach tarraingteach a dhearadh agus é a roinnt i measc an
phobail.
Réitigh:
A chinntiú gur feachtas bunaithe ar thaighde atá ann.
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Go reachtálfaí na ceardlanna agus go dtiocfaidh moltaí úra & fiúntach
amach astu.
Tuairisc a chur le chéile gach bliain. Foirm Monatoireachta ‘C’
(lth.180) a úsáid.
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 12.2

Feachtas don Dátheangachas ag Cruinnithe Poiblí

Réimsí:
H, K
Critéir pleanála teanga: 2,
18, 19
Critéir
pleanála teanga:
Aidhm:
Go
raghaidh daoine i dtaithí ar chruinnithe dátheangacha a reáchtáil.
?????
Eolas breise:

•

•
•

•

Tá sé ráite ag go leor coistí agus eagraíochtaí go bhfuil
nósmhaireacht ann iompú ar an mBéarla go rialta mar go mbíonn
meascán de dhaoine le Gaeilge agus daoine gan Ghaeilge ag na
cruinnithe s.rl.
An féidir comhairle a chur ar na coistí i dtaobh an cur chuige is fearr
chun deá chleachtas teanga a fhorbairt.
An féidir leis na heagraíochtaí pobail agus na clubanna iarracht a
dhéanamh cruinnithe dátheangacha a reáchtáil. Más Gaeilge atá á
labhairt ag an ‘láithreoir’ is féidir le duine éigin eile ón gcoiste an
leagan Béarla a rá.
Tá gá ann an próiseas dátheangach a normalú - déantar é i
bParlaimint na hEorpa agus bheadh sé dearfach dá ndéanfaimís é,
de réir a chéile tiocfaidh athrú ar an nós iompú ar an mBéarla.

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

Muintir na háite, Conradh na Gaeilge, Foras na Gaeilge, Eagraíochtaí
Pobail, Coistí áitiúla

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 3 – Poiblíocht.
Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán: €21,000
Costas measta in
aghaidh na bliana:

€5,000 – Ag brath ar an éileamh.
€1,000 - Poiblíocht agus ábhar.

Bliain 1
--

Bliain 3
€1,000

Bliain 2
--

Foinsí maoinithe:

Bliain 4
€5,000

Bliain 5
€5,000

Bliain 6
€5,000

Bliain 7
€5,000

ÚnaG, FnaG, CnaG

Dúshláin fhéideartha: Nósanna seanbhunaithe a athrú.
Réitigh molta:

Poiblíocht dearfach a dhéanamh ar an mbeart.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh nasc ag an mbeart seo le Beart 7.1. Go mbeidh méadú ar líon na
cruinnithe dhátheangach reachtálfaí sa cheantar. Labhairt leis na
heagraíochtaí pobail agus coistí áitiúla maidir leis na dúshláin s.rl.

Monatóireacht ar chur Ceardlanna a reáchtáil gach bliain chun aiseolas a fháil ó na hOifigigh
i bhfeidhm an bhirt:
Ghaeilge/ Coistí na heagraíochtaí. Teagmháil rialta a choiméad leis na
heagraíochtaí.
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 12.3

Pacáiste Fáilte do Dhaoine Nua Isteach

Réimsí:

K

Critéir pleanála teanga: 8, 10, 19
Aidhm:

Nuair a bhogann daoine isteach sa cheantar go mbeadh pacáiste eolais
ar fáil dóibh maidir leis an gceantar agus an stádas Gaeltachta.

Eolas breise:

Ø ‘Ar an gcéad dul síos caithfear cúpla pacáiste eolais a chur le chéile
maidir leis an gceantar agus an stádas Gaeltachta: Daoine le páistí,
Daoine le Gaeilge, Daoine gan Ghaeilge agus mar sin de.
Ø Gur féidir leis na hÁisitheoirí Abhcóideachta bualadh leis na
daoine atá tar éis bogadh isteach sa cheantar chun fáilte a chur
rompu agus chun labhairt leo faoin nGaeltacht, na háiseanna
áitiúla, na heagraíochtaí pobail s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí - Áisitheoirí Abhcóideachta, Údarás na
Gaeltachta, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus
ullmhúchán:

Bliain 2 – Na pacáistí a chur le chéile (cúpla leabhar
& cluichí).

Feidhmiú:

Bliain 3-7 - Nuair a bhogann daoine nua isteach sa
cheantar is féidir fáilte a chur rompu.

Costas measta iomlán:
Bliain 1
--

Bliain 2
€500

€2,000
Bliain 3
€300

Bliain 4
€300

Bliain 5
€300

Bliain 6
€300

Costas measta in
aghaidh na bliana:

€500 - Ábhar a chur le chéile do na pacáistí.

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

CFM, Údarás na Gaeltachta, Comhlachtaí áitiúla
Níor cheart go mbeadh

Bliain 7
€300

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh a fhios ag CFM ón méid pacáistí a thabharfar amach agus is
féidir aischothú a fhail ó ‘na daoine nua isteach’ tar éis bliana.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Go dtiocfaidh feabhas cuimsitheach ar na pacáistí bunaithe ar an
aiseolas.
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 12.4

Pacáiste do Tuismitheoirí atá ag Súil

Réimsí:

K
pleanála teanga:
Critéir pleanála teanga: Critéir
8, 10, 19
?????
Aidhm:
Pacáiste tacaíochta agus eolais a chur le chéile do Thuismitheoirí atá
ag Súil.
Eolas breise:

•
•

•
•

Is féidir pacáiste eolais a bhaineann leis na buntáistí do pháiste a
thógaint le Gaeilge a chur le chéile.
Is féidir bolscaireacht a dhéanamh chun an scéal a scaipeadh go
bhfuil an pacáiste seo ar fáil ó CFM agus gur féidir suí síos le duine
éigin le tuilleadh eolais acu má theastaíonn a leithéid.
Tá ról ag na hÁisitheoirí Abhcóideachta anseo (Beart 2.1).
Is fiú d'éinne atá ag iompar clainne agus/nó ag smaoineamh ar a
gclann a thógaint le Gaeilge féachaint ar an bhfíseán ón Roinn
Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus
Gaeltachta https://www.youtube.com/watch?v=uZu7T75OQd0

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta, Áisitheoirí Abhcóideachta, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 3 – An pacáiste a chur le chéile.
Feidhmiú:

Bliain 4-7 - É a chur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán:

€2,400 – Ag brath ar an méid daoine ag súil le páiste.

Costas measta in
aghaidh na bliana:

€500 Dearadh agus foilsiú.
€600 Poiblíocht, cóipeanna de bhileoga eolais.

Bliain 1
--

Bliain 2
--

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

Bliain 3
--

Bliain 4
€600

Bliain 5
€600

Bliain 6
€600

Bliain 7
€600

CFM
Níor cheart go mbeadh – is rud dearfach é seo.

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Labhairt le na tuismitheoirí nuair atá an leanbh ullamh le freastal ar
an Naíonra – aiseolas a fháil uathu.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Beidh a fhios ag CFM ón méid pacáistí a thabharfar amach.
Is féidir na pacáistí a fheabhsú bunaithe ar an aiseolas.
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 12.5

Giuirléidí

Réimsí:

K

Critéir pleanála teanga: 19
Aidhm:
Eolas breise:

Féiniúlacht a chothú i slí spraíúil
• An féidir le CFM comórtas a eagrú chun rudaí mar seo a dhearadh?
• Is féidir giuirléidí a fháil – saor in aisce - ó roinnt comhlachtaí
éagsúla chomh maith, m.sh. Cúla4, TG4, Foras na Gaeilge, Coláiste
na hOllscoile Corcaigh s.rl.
• Is féidir iad a dháileadh ag ócáidí áitiúla.
• Is breá le daoine óga agus daoine fásta rudaí mar seo.
Greamaitheoirí don ghluaisteán, Pionnaí, Bráisléid Ghaeilge, Pinn
Luaidhe, Stuif ó Cúla4, Pinn, Scáthanna Fearthainne, Cártaí Poist,
Cupáin s.rl. Is féidir nasc a dhéanamh idir an bheart seo agus Beart 6.6.

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

Na hEagraíochtaí Pobail, Muintir na hÁite, Gnóthaí Áitiúla, Foras na
Gaeilge

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: - Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

€3,000

Costas measta in
aghaidh na bliana:

€500

Bliain 1
---

Bliain 2
€500

Bliain 3
€500

Bliain 1-7

Bliain 4
€500

Bliain 5
€500

Bliain 6
€500

Bliain 7
€500

Foinsí maoinithe:

CFM, Eagraíochtaí Stáit

Dúshláin fhéideartha:

- ---

Réitigh:

----

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh siad le feiscint - Feiceálacht. An méid éileamh atá ar na
giuirléidí. Líon na daoine a chuirean isteach ar an gcomórtas.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Beidh siad le feiscint - Feiceálacht.
Líon na giuirléidí nua deartha.
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Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 6 – Na Bearta
Beart 12.6

Ambasadóirí

Réimsí:

F

Critéir pleanála teanga: 10
Aidhm:

Ambasadóirí a aithint.

Eolas breise:

•

Go mbeadh ambasadóirí ó gach sráidbhaile aitheanta agus go
dtosóidís ar an Turas Teanga seo i dtaca leis an PT.
• Go mbeidís ar fáil ag ócáidí sóisialta agus ócáidí do dhaoine óga.
Meascán ambasadóirí a aimsiú - daoine gan Ghaeilge a aimsiú agus go
dtosóidís ar thuras teanga cosúil leis an dornálaí Bernard Dunne nó
fuirseoir Des Bishop, agus daoine le Ghaeilge a aimsiú chomh maith.

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

Glór na nGael

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2
.
Feidhmiú:
Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

---

Costas measta in
aghaidh na bliana:

---

Foinsí maoinithe:

CFM & Glór na nGael

Dúshláin fhéideartha:

---

Réitigh:

---

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Go mbeidh grúpa Ambasadóirí aitheanta, agus ag freastal ar na
hócáidí aítiúla. Go mbeidh roinnt do na hAmbasadóirí ag freastal ar
ranganna Gaeilge mar chuid den ‘turas teanga’.
Go mbeidh Ambasadoirí nua á aimsiú de réir a chéile. Foirm
Monatóireachta ‘B’ (lth.180) a líonadh isteach leis na hAmbasadóirí.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:
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