MÍR 6:

Bearta an Phlean Teanga
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6.1. Réamhrá

Braithfidh rath an phróisis pleanála teanga sa Ghaeltacht ar cé chomh maith agus a
éireoidh leis na háisíneachtaí tacaíochta Gaeltachta dul i bhfeidhm ar an bpobal áitiúil
agus ar an stát. Tá maoiniú leordhóthanach agus cur chuige úrnua ag teastáil chun na
haidhmeanna a bhaineann leis an bpróiseas a bhaint amach ar mhaithe le dul i ngleic leis
an ndúshlán teanga. Tá gá le ceannaireacht láidir stáit, idirghníomhaíocht na
n-áisíneachtaí Gaeltachta (ceanneagraíocht na pleanála teanga go príomha) agus
rannpháirtíocht ghníomhach dhearfach an phobail áitiúil chun cur chuige nua, a
thabharfaidh cosaint do na cainteoirí baile/dúchais Gaelainne agus a ardóidh líon na
gcainteoirí laethúla sa phobal, a chur chun cinn i gCorca Dhuibhne. Mar a míníodh i Mír 3,
is é an líon beag cainteoirí dúchais/baile Gaelainne i measc na hóige, mar aon leis an
sealbhú easnamhach atá á dhéanamh acu seo ar an dteanga, príomhdhúshlán an phobail
Ghaeltachta. Gan tosaíocht a thabhairt don bpríomhdhúshlán seo atá sna ceantair
Ghaeltachta atá i gCatagóir A na Gaeltachta, is beag is fiú aon phlean teanga a
fheidhmiú.
Bíonn an-tionchar ag an tslí a fheidhmíonn eagrais agus institiúidí stáit/pobail,
eagraíochta deonacha, cumainn spóirt is caitheamh aimsire agus gnónna áitiúla/stáit ó
thaobh na Gaelainne de, ar an tslí a fheidhmíonn an pobal áitiúil ó thaobh úsáid na teanga
de. Tá tuairimí agus nósmhaireacht daoine aonair agus grúpa pobail an-tábhachtach
chomh maith i réimse na pleanála teanga. Mar chuid den bpróiseas seo chun an plean
teanga/forbartha pobail a réiteach, reáchtáladh cruinnithe le coistí na n-eagraíochtaí seo
go léir i gCorca Dhuibhne (féach Mír 4) mar aon le hiliomad agallamh, grúpaí fócais agus
suirbhé pobail chun bearta teanga a bhailiú a thacóidh ar shlite éagsúla leis an gcur
chuige nua seo – cosaint a thabhairt do na cainteoirí baile/dúchais Gaelainne agus líon
na gcainteoirí laethúla sa limistéar pleanála teanga seo a ardach. Tá cur síos anois sa
mhír seo ó 6.3 ar aghaidh ar na bearta go léir a bailíodh mar chuid d’obair pháirce an
phlean seo. Tosnófar ag cur na bearta seo i bhfeidhm má mhaoinítear an plean seo.
Táthar ag súil go mbeidh gach eagraíocht/institiúid pobail/stáit/deonach sa dúthaigh ag
feidhmiú ar bhonn comhtháite faoin bpróiseas chun an sprioc chéanna seo a bhaint
amach. Beidh tacaíocht sa chur chuige seo don bpobal áitiúil Gaeltachta. Táthar ag súil go
rachaidh an próiseas (bearta a chur i bhfeidhm trasna na réimsí pleanála teanga/forbartha
pobail agus feasacht an phróisis a scaipeadh) i bhfeidhm ar an bpobal áitiúil, go roghnóidh
daoine nua an Ghaelainn mar theanga teaghlaigh agus mar theanga pobail, go gcuirfidh
an pobal áitiúil an teanga chun cinn san earnáil deonach agus gnó agus go n-éileoidh an
pobal seirbhísí poiblí agus sóisialta trí Ghaelainn. Níos tábhachtaí fós, táthar ag súil go
gcothóidh feidhmiú an phlean gréasán tacaíochta níos láidre d’úsáid agus do shaibhriú
na teanga do na cainteoirí laethúla agus teaghlaigh Ghaelainne atá sa Limistéar
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Pleanála Teanga seo cheana féin.

6.2. Bearta an Phlean do Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Thiar
(LPTCT) trasna na Réimsí Pleanála Teanga

Mar thoradh ar mhórán cruinnithe agus agallamh le páirtithe leasmhara trasna na réimsí
éagsúla forbartha pobail agus teanga go mbíonn baint ag an bpobal leo in Iarthar agus in
Oirthear Dhuibhneach, bailíodh 55 beart a chuimsíonn bearta Phlean Teanga Limistéar
Chiarraí Thiar. Tá próiseas den tsórt céanna tosnaithe i mBaile an Daingin le déanaí agus
as san eascróidh Plean Teanga Bhaile an Daingin (Baile Seirbhíse na Gaeltachta). Beidh
comhoibriú idir foireann feidhmithe an dá phlean chun comhtháiteacht na pleanála teanga
sa Limistéar trí chéile a chinntiú. Baineann na bearta le gníomhaíochtaí trasna na réimsí
pleanála teanga a thacóidh le príomhsprioc na Gaeltachta – cosaint agus gréasán a
chothú do na cainteoirí dúchais/laethúla Gaelainne agus an pobal a láidriú trí líon na
gcainteoirí laethúla Gaelainne sa phobal a ardach.
Na Réimsí:
Tá sé aitheanta ar bhonn idirnáisiúnta maidir le teangacha atá i mbaol gurb í réimse an
teaghlaigh an réimse is tábhachtaí chun an teanga a sheachadadh nó a thabhairt ar
aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile. Nádúrthacht na Gaelainne mar theanga an teaghlaigh
ag baile bunchloch an phobail teanga, ní féidir an pobal a thógaint gan an bhunchloch seo
(Fishman, 1991). Ní leor an bhunchloch seo leis féin, áfach, chun an teanga a shábháil, is
gá mórán réimsí tacaíochtaí eile. Tar éis réimse an teaghlaigh, is é an córas oideachais
(réamhscolaíocht, bunscolaíocht agus iarbhunscolaíocht) an réimse is criticiúla chun tacú
le pobal a dteanga a chosaint. Tá na réimsí ar fad atá tábhachtach chun tacú le pobal na
Gaeltachta cosaint a thabhairt don dteanga áirithe sa liosta seo a leanas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh/Teanga agus Seirbhísí Cúram Leanaí
An Córas Oideachais (lena n-áirítear seirbhísí luathoideachais/réamhscolaíochta)
Deiseanna Foghlama lasmuigh den chóras oideachais
Seirbhísí don Aos Óg agus Aoisghrupaí eile (m.sh. Aosaigh an Phobail)
An Earnáil Gnó, Forbairtí Geilleagracha & Tionsclaíocha agus Turasóireacht
Chultúrtha
Eagraíochtaí Pobail agus Comharchumainn
Na Meáin Chumarsáide
Seirbhisí Pobail (m.sh. Seirbhísí ó Eagraíochtaí Stáit agus Seirbhísí Eaglasta)
Pleanáil agus Forbairt Fhisiceach/ Rialtas Áitiúil
Seirbhísí Sóisialta agus Caitheamh Aimsire

Deineann léaráid 6.1 iarracht na réimsí seo a léiriú mar struchtúr tacaíochta an phobail, go
gcaithfidh bearta teanga a bheith i bhfeidhm trasna na réimsí seo chun an pobal
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Gaeltachta a chosaint (nó chun tigh láidir a thógaint). Gan bearta ag feidhmiú trasna na
réimsí seo, ní bhíonn struchtúr láidir pobal teanga i bhfeidhm.

Léaráid 6.1 Na Réimsí Pleanála Teanga – léirithe i bhFoirm Tí

Nod: Nóta
Tá roinnt mhaith tagairtí sna bearta a leanas do na feidhmeannaigh éagsúla a bheidh ag
teastáil chun an plean seo a chur i bhfeidhm. Tugann Mír 9 cur síos iomlán ar fheidhmiú an
phlean agus an struchtúr atá á mholadh chun plean teanga Limistéar Pleanála Teanga
Chiarraí Thiar a chur i gcrích. Is iad seo a leanas na feidhmeannaigh a luaitear sna bearta
thíos (ó 6.3 go 6.12) a bheidh le fostú in Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (APTCT)
chun an obair thábhachtach seo a dhéanamh.
● Stiúrthóir an Aonaid (Post 1)
● Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh & an Aonaid
(Post 2)
● Feidhmeannach Oideachais an Aonaid (Post 3)
● Oifigeach Óige an Aonaid (Post 4)
● Feidhmeannach Aosoideachais/Forbróir Cúrsaí (Post 5)
● Feidhmeannach Gnó & Turasóireachta (Post 6)
Tugann an tábla seo a leanas liosta de na ciorrúcháin atá in úsáid go rialta le linn na
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mbearta ó 6.3 go 6.12 thíos.
ITT

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (foirgneamh
lonnaithe sa lárionad Gaeilge agus
Gaeltachta, Baile an Fheirtéaraigh)

LPT

Limistéar Pleanála Teanga

LPTCT

Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Thiar

OCD

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

CFCD

Comharchumann Forbartha Chorca
Dhuibhne

FSS

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte

APTCT (le bunú)

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar

CNNG

Comhar na Naíonraí Gaeltachta

ROS

Roinn Oideachais agus Scileanna

COGG

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta

POG

Polasaí don Oideachas Gaeltachta

BOOC

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

COC

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

CCC

Comhairle Contae Chiarraí

PT LPTCT

Plean Teanga Limistéar Pleanála Teanga
Chiarraí Thiar

6.3 Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh/Teanga agus Seirbhísí Cúraim
Leanaí

Ag leibhéal an teaghlaigh a thosnaítear ag tógaint pobaltheanga, mar a míníodh in 6.2
thuas. Taispeánann an taighde dúinn (féach siar go Mír 3) nach bhfuil dóthain clannaibh sa
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LPT seo ag tógaint a leanaí le Gaelainn chun go mbeadh pobal Gaelainne fós againn nuair
a bheidh na daoine óga seo ag tógaint a gclainne féin amach anseo. Ní hamháin nach
bhfuil dóthain clannaibh ag tógaint a gclann le Gaelainn anois, tá sé fíordheacair orthu
siúd atá á dhéanamh an sprioc sin a chomhlíonadh. Tá roinnt mhaith cur síos againn ó
thuismitheoirí atá ag tógaint a gclann le Gaelainn sa Ghaeltacht ar na dúshláin a
bhaineann leis agus na constaicí a thagann ina dtreo (m.sh. SCT, 2007, Nic Cionnaith,
2008, Ní Dhoimhín, 2015, Mír 5 sa phlean seo). Is léir go bhfuil bearta ag teastáil sa
réimse seo chun cur le líon na dteaghlach atá ag tógaint a leanaí le Gaelainn agus chun
tacú níos fearr leo siúd atá á dhéanamh cheana féin.
D’eascair na bearta a leanas sa rannóg seo ó chruinnithe a reáchtáladh mar chuid den
bpróiseas seo le coistí agus le heagraíochtaí tacaíochta teaghlaigh sa dúthaigh - le Coiste
Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar Dhuibhneach, le Stiúrthóir na scéime Tús Maith
(Oidhreacht Chorca Dhuibhne) le Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, le Comharchumann
Forbartha an Leith Triúigh, le Coiste Forbartha na Gaeilge Lios Póil, le Coiste
Chomharchumainn Dhún Chaoin agus as grúpaí fócais a reáchtáladh le tuismitheoirí mar
chuid den bplean seo . Tá cúig bheart sa rannóg seo agus tá siad sonraithe thíos i dTáblaí
6.3.1 go dtí 6.3.5. Is bearta iad seo a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm má fhostaítear
Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile mar chuid d’fheidhmiú an phlean seo agus má
thacaíonn an stát leis an éileamh pobail chun seirbhísí sláinte/teaghlaigh a sholáthar as
Gaelainn. Ní tharlóidh na bearta seo gan an saghas sin tacaíochta/struchtúr maoinithe.
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Beart 6.3.1 Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar Dhuibhneach a bhuanú: Comhordaitheoir
Teaghlaigh/Iarscoile a fhostú
Réimsí

B, C, D, H,K

Critéir Pleanála Teanga

2,7,8, 9, 10,11,12

Eolas Breise/Cur
Síos

Seirbhísí Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar Dhuibhneach a
bhuanú agus a fhorbairt san ITT i mBaile an Fheirtéaraigh agus
ar fud an LPT

Is gá forbairt a dhéanamh ar Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar
Dhuibhneach a tógadh in 2014 mar thoradh ar obair dheonach an
Choiste ITT atá ar an bhfód ó 2000. Is gá maoiniú a fháil chun
Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile a fhostú ann go
lánaimseartha chun seirbhísí tacaíochta teaghlaigh agus iarscoile a
chur chun cinn ann. Beidh na seirbhísí seo ag feidhmiú i gcomhar
leis na seirbhísí réamhscoile agus cúram leanaí atá sa
bhfoirgneamh cheana féin faoi choimirce Chomhar na Naíonraí
Gaeltachta.

Reáchtálfar seisiúin eolais do thuismitheoirí an LPT faoi sheirbhísí
an Ionaid agus faoi na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh chun níos mó
Gaelainne a úsáid ag baile nó chun saibhriú Gaelainne a leanaí a
chur chun cinn. Tabharfar gach tacaíocht agus comhairle do
thuismitheoirí chun a gclann a thógaint le Gaelainn, ranganna
Gaelainne dírithe ar thuismitheoirí agus ar obair bhaile a
dhéanamh le leanaí san áireamh. Beidh cúrsaí tuismitheoireachta
rialta ar siúl san Ionad faoi gach gné den dtuismitheoireacht, cúrsaí
teanga san áireamh.

Forbrófar na seirbhísí eile atá ar na bioráin don Ionad – seirbhísí
iarscoile
le
réimsí leathan gníomhaíochtaí cultúrtha
teangalárnaithe, club obair-bhaile, club léitheoireachta do leanaí,
drámaíocht/amhránaíocht/rince/ceol (i gcomhar le OCD).

Leanfar ar aghaidh ag forbairt ócáid na n-aosach san ITT agus
déanfar a thuilleadh nascanna idir ócáidí na n-aosach agus
imeachtaí na hóige – deiseanna chun óige agus aosaigh an
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phobail a thabhairt le chéile agus saibhriú na Gaelainne a chur
chun cinn i measc na hóige/na dteaghlach.

Tosnófar ag riaradh agus ag bainistiú an bus pobail atá ceannaithe
ag an gcoiste ITT. Úsáidfear an bus seo chun tacú leis na seirbhísí
tacaíochta teaghlaigh ar fad a bheidh á rith san Ionad agus ón
Ionad i gceantair eile.

Tosnófar ag comhoibriú le Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte
cuid dá seirbhísí a thacaíonn leis an dteaghlach agus leis na
haosaigh a chur ar fáil trí Ghaelainn san ITT.

Déanfar comhordanáidiú ar an bpolasaí teanga agus ar
bhainistiú teanga imeachtaí an Ionaid trí chomhthuiscint a
chinntiú idir na páirtithe leasmhara go léir a mbeidh baint acu le
seirbhísí an Ionaid a sholáthar.

Cé go mbeidh an Comhordaitheoir lonnaithe san ITT i mBaile an
Fheirtéaraigh, beidh an tacaíocht agus na seirbhísí a chuirfear ar
fáil san Ionad á dtairscint do phobal an LPT go léir (trí nascadh leis
na
grúpaí
pobail/comharchumainn
san)
agus
beidh
comhairle/comhoibriú/tacaíocht maidir le seirbhísí den tsórt
céanna a chur ar fáil i gceantair/paróistí eile sa LPT ar bhonn
rialta, m.sh. Lios Póil, An Fheothanach, An Clochán, Ceann Trá,
Dún Chaoin.
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Aidhm:

Réimse leathan seirbhísí tacaíochta teaghlaigh agus cúram leanaí
a chur ar fáil faoi aon díon amháin agus aon pholasaí teanga
amháin – ag tacú le clannaibh atá ag tógaint a leanaí le Gaelainn
agus a thuilleadh clannaibh a spreagadh chun é sin a dhéanamh.
Tacú/comhairle maidir le seirbhísí den sórt céanna ar fud an LPT.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad nua na Pleanála Teanga (APTCT): Comhordaitheoir
Teaghlaigh/Iarscoile an ITT

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comhoibriú le Comhar na Naíonraí Gaeltachta (soláthar seirbhísí),
Scéim Tús Maith /OCD (soláthar seirbhísí), FSS (soláthar
seirbhísí), Coiste ITT (bainistiú agus soláthar seirbhísí),
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne (tacaíocht agus
bainistiú), An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha
Tuaithe agus Gaeltachta (tacaíocht), Údarás na Gaeltachta
(tacaíocht), tuismitheoirí agus leanaí (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 2 &
BUISÉAD

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Maoiniú cuí chun an duine ceart a fhostú agus an buiséad ceart a
bheith ar fáil chun na seirbhísí/tacaíochtaí go léir a rith.

Réiteach an
dúshláin

Tábhacht an bhirt a dheimhniú arís agus arís eile.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar an gComhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile
tuairisciú go rialta do Stiúrthóir an Aonaid Pleanála Teanga
(Coiste an ITT) maidir le héifeacht na hoibre agus comhlíonadh na
haidhme.
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Beart 6.3.2: Scéim Tús Maith (Oidhreacht Chorca Dhuibhne) a Fhorbairt
Réimsí

B,C,D,J,K

Critéir Pleanála Teanga

2,7,8,9,10,11,12

Breis eolais/Cur
Síos

Forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí Tús Maith a reáchtálann
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Cuirfear leis na grúpaí súgartha Gaelainne do thuismitheoirí agus
leanaí trí iad a reáchtáil in áiteanna difriúla sa LPT ó am go ham
(m.sh. Lios Póil, Dún Chaoin, An Fheothanach, An Clochán, Ceann
Trá). Leanfar ag mealladh agus ag spreagadh tuismitheoirí chun
an Ghaelainn a úsáid mar theanga bhaile.
Leanfar ag reáchtáil grúpaí súgartha agus imeachtaí do leanaí arb
í an Ghaelainn a dteanga baile m.sh. Scléip an tSathairn.
Méadófar ar mhinicíocht Scléip an tSathairn chun go mbeidh
gréasán tacaíochta d’úsáid na Gaelainne ar fáil do theaghlaigh
arb í an Ghaelainn a dteanga baile ar bhonn níos rialta. Tosnófar
ag forbairt Scléip an tSathairn do leanaí níos sine chomh maith
(8-12 bl.).
Comhoibreofar le seirbhísí/tacaíochtaí an Ionaid Tacaíochta
Teaghlaigh agus leanfar ag soláthar seirbhísí san Ionad. Déanfar
fógraíocht ar sheirbhísí Tús Maith i gcomhar le seirbhísí an ITT ar
mhaithe le feasacht teanga a chothú agus ar mhaithe le breis
clannaibh a mhealladh go dtí ócáidí Thús Maith/ITT.
Forbrófar an scéim Cuairteanna Baile trí rannpháirtíocht a fháil ó
na teaghlaigh a úsáideann an scéim. Lorgófar moltaí uathu chun
an scéim a fhorbairt agus triailfear breis teaghlach a mhealladh
chun an scéim a úsáid. Cuirfear cláracha oiliúna riachtanacha ar
siúl do na Cuairteoirí Baile.
Forbrófar agus foilseofar a thuilleadh áiseanna tacaíochta do
chlannaibh atá ag tógaint a leanaí le Gaelainn – m.sh. CDanna,
Cluichí Ríomhaireachta, Stair agus Dinnseanachas Chorca
Dhuibhne.

Aidhm:

Cur leis an ngréasán tacaíochta d’úsáid agus do shaibhriú na
Gaelainne atá ar fáil sa LPT do theaghlaigh Ghaelainne agus do
theaghlaigh ar mhaith leo a thuilleadh Gaelainne a úsáid sa bhaile.

Príomhúinéir an
bhirt:

Foireann Tús Maith, Oidhreacht Chorca Dhuibhne
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Páirtithe
leasmhara/ról:

Comhordaitheoir
Teaghlaigh/Iarscoile
ITT
(comhoibriú),
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne (tacaíocht), Coiste
Forbartha Lios Póil (tacaíocht), Comharchumann an Leith Triúigh
(tacaíocht), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Comhoibriú
agus Tacaíocht), Roinn na Gaeltachta (Tacaíocht), Údarás na
Gaeltachta (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-Bliain 7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas measta Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Easpa maoinithe (Post páirt-aimseartha atá ann faoi láthair).
Easpa feasachta teanga

Réiteach an
dúshláin

Breis maoinithe. Breis feasacht teanga chomhtháite mar thoradh
ar an bpróiseas pleanála teanga.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Coimeádfaidh Foireann Tús Maith cuntas/taifead ar fhorbairt
imeachtaí na scéime agus ar rannpháirtíocht na dteaghlach agus
cuirfear tuairisc rialta ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid Pleanála
Teanga.
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Beart 6.3.3: Oibrithe Naíolainne & Cúramóirí Leanaí: Struchtúr Feasachta Teanga, Oiliúnú
& Dea-Chleachtais a fhorbairt
Réimsí

B, K

Critéir Pleanála Teanga

2,7,8,9

Eolas Breise

Deiseanna comhoibrithe (feasacht agus oiliúint) a fhorbairt idir
lucht bainistíochta agus foireann naíolainne agus cúramóirí
leanaí sa LPT
Reáchtálfar cruinniú/seisiún eolais agus comhoibrithe d’oibrithe
agus lucht bainistíochta naíolainne agus do chúramóirí/feighlithe
leanaí an LPT ag tús agus deireadh gach scoil bhliana. Míneofar
tábhacht na réimse seo don bpleanáil teanga. Pléifear cumas
teanga na leanaí, cleachtas teanga na seirbhísí, an timpeallacht
teanga (áiseanna agus acmhainní), deacrachtaí agus tacaíochtaí
atá ann maidir le bainistiú teanga na leanaí. Bunófar struchtúr
tacaíochta/comhoibrithe idir na cúramóirí seo ar mhaithe le
dea-chleachtais a scaipeadh san earnáil.
Cuirfear eolas teagmhála ar fáil do thuismitheoirí (tríd an
ITT/Scéim Tús Maith agus ar shuíomh idirlín LPTCT- Tobar
Dhuibhne) do na feighlithe leanaí/cúramóirí leanaí a fheidhmíonn
trí Ghaelainn. Spreagfar tuismitheoirí chun cúramóirí leanaí a úsáid
a fheidhmíonn trí Ghaelainn agus a bhainistíonn teanga na
seirbhíse, féachfar ar shlite chun tacú leis an iarracht seo trí méid
áirithe lacáistí/deontais a bhronnadh ar thuismitheoirí a úsáideann
seirbhísí a fheidhmíonn trí Ghaelainn agus a bhainistíonn teanga na
leanaí.

Aidhm:

Feasacht Teanga maidir leis an réimse thábhachtach seo a
scaipeadh.
Dea-chleachtas a roinnt maidir le cúram leanaí trí Ghaelainn agus
bainistiú teanga na leanaí sna seirbhísí seo.
Cleachtas agus timpeallacht teanga na seirbhísí a mheas agus
bearta a cheapadh dá réir.
An líon tuismitheoirí a úsáideann seirbhísí cúram leanaí trí
Ghaelainn a ardach.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad nua na Pleanála Teanga (APTCT): Comhordaitheoir
Teaghlaigh/ Iarscoile an ITT

Páirtithe

Bainisteoir agus Foireann Naíolainne Comhar na Naíonraí
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leasmhara/ról:

Gaeltachta (CNNG) (tacaíocht agus rannpháirtíocht), foireann
Naíolainne Áiseanna na hÓige (tacaíocht agus rannpháirtíocht),
Cúramóirí leanaí príobháideacha an LPT (rannpháirtíocht), Tús
Maith (tacaíocht), TUSLA (tacaíocht), Údarás na Gaeltachta
(tacaíocht), tuismitheoirí (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 2 &
BUISÉAD

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Buiséad an ITT agus Údarás na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Na Feighlithe Leanaí/Cúramóirí a thabhairt go dtí na cruinnithe.

Réiteach an
dúshláin

Na cruinnithe a reáchtáil tríd an eagraíocht TUSLA nuair a bheidh ar
na cúramóirí/feighlithe leanaí go léir a bheith cláraithe le TUSLA.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Ceapfar cathaoirleach/rúnaí ar an ngrúpa seo – oibrithe & lucht
bainistíochta Naíolainne agus cúramóirí leanaí - agus iarrfar orthu
tuairisc a chur ar fáil don gComhordaitheoir Teaghlaigh/
Iarscoile/Stiurthóir Pleanála Teanga gach bliain.
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Beart 6.3.4 Seirbhísí Teaghlaigh Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte a fhorbairt as
Gaelainn
Réimsí

B, H, K

Critéir Pleanála Teanga

3,7,13,18

Eolas Breise

Seirbhísí Teaghlaigh an FSS a chur ar fáil as Gaelainn san ITT i
mBaile an Fheirtéaraigh agus in áiteanna eile ar fud an LPT
Déanfar comhoibriú idir an FSS agus Tús Maith chun an scéim
“Community Moms” a reáchtálann an FSS a chur ar fáil sa LPT as
Gaelainn. Faoi láthair tá an tseirbhís seo, ina dtéann oibrithe an
FSS amach go dtí máithreacha nua chun tacaíocht
tuismitheoireachta a chur ar fáil dóibh, á dhéanamh as Béarla.
Comhoibreoidh an Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile (ITT)
leis an FSS chun roinnt seirbhísí a chuireann siad ar fáil do
thuismitheoirí agus a leanaí – m.sh. tástálacha ag pointí éagsúla
roimh aois scoile, seirbhísí teiripe urlabhra, tástálacha
riachtanais speisialta, clinic dochtúirí do leanaí – a chur ar fáil as
Gaelainn san ITT agus i gceantair eile sa LPT ar bhonn rialta.

Forbrófar réimse de chúrsaí tuismitheoireachta as Gaelainn idir
an ITT/FSS agus Bord Oideachas agus Oiliúna Chiarraí (BOOC)

Aidhm:

Cur leis na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil as Gaelainn. Seirbhísí
tábhachtacha poiblí do leanaí agus a dtuismitheoirí (agus
aoisghrúpaí eile) a chur ar fáil as Gaelainn do chainteoirí laethúla
Gaelainne.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad na Pleanála Teanga
Teaghlaigh/Iarscoile an ITT

Páirtithe
leasmhara/ról:

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus soláthróirí seirbhísí
sláinte an LPT (tacaíocht agus rannpháirtíocht), Oifig an
Choimisinéara Teanga (tacaíocht), Údarás na Gaeltachta
(tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Blain 1-3

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 2 + Buiséad Costas
Iomlán

(APTCT):

Comhordaitheoir

measta
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Foinsí maoinithe

Buiséad an ITT agus FSS

Dúshlán an bhirt

Easpa Gaelainne i measc na bhFeidhmeannach - FSS

Réiteach an
dúshláin

Ranganna Gaelainne spriocdhírithe
fheidhmeannaigh an FSS

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Comhoibreoidh an Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile leis an
FSS chun na seirbhísí seo a sholáthar as Gaelainn, san ITT agus
in áiteanna eile sa LPT chomh maith. Coimeádfar taifead agus
déanfar fógairt ar na seirbhísí seo i measc an phobail. Cuirfear
tuairisc ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid Pleanála Teanga.

a

thairiscint

do
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Beart 6.3.5 Struchtúr Tacaíochta agus Feasachta a fhorbairt do ghrúpaí éagsúla
Tuismitheoirí
Réimsí

B,D,K

Critéir Pleanála
Teanga

2,7,8,11,12

Eolas Breise

Struchtúr Tacaíochta agus Feasachta a fhorbairt do ghrúpaí
difriúla tuismitheoirí

Forbrófar straitéis feasachta teanga maidir le tábhacht na teanga
ag leibhéal an teaghlaigh do thuismitheoirí. Déanfar é seo i
gcomhar leis na seirbhísí réamhscolaíochta (CNNG), agus na
scoileanna áitiúla. Cuirfear an t-eolas céanna seo i láthair
tuismitheoirí ag gach pointe den luathchóras – an tseirbhís
naíolainne/cúram leanaí, an réamhscolaíocht agus an scoil.
Cuirfear seirbhís chomhairliúcháin ar fáil do thuismitheoirí maidir
le slite chun úsáid na Gaelainne ag baile a chur chun cinn.

Reáchtálfar ranganna/ceardlanna teanga do thuismitheoirí ar
mian leo feabhas a chur ar a gcuid Gaelainne agus cuirfear slite
cruthaitheacha os a gcomhair maidir le Gaelainn a thabhairt
isteach sa tigh agus tacú lena leanaí.
Forbrófar clár teanga dóibh a bheidh úsáideach dóibh ag gach
leibhéal/bliain de réamhscolaíocht agus scolaíocht a gcuid leanaí
(m.sh. bileog a scaipeadh ar thuismitheoirí le réamheolas ar an
saghas teanga a bheidh in úsáid sa Naíonra, sna naíonáin, i Rang a
hAon, Rang a Dó srl.).
Leanfar ag cothú líonraí agus gréasán úsáide agus saibhrithe do
thuismitheoirí atá ag tógaint a leanaí le Gaelainn cheana féin.
Méadófar ar líon na n-ócáidí a chuirfear ar fáil dóibh (m.sh. cúrsaí
tuismitheoireachta agus gnéithe teanga san áireamh) agus
cuirfear iad i dteagmháil le grúpaí tuismitheoirí/struchtúr
tacaíochta eile ar bhonn náisiúnta, m.sh. Tuismitheoirí na
Gaeltachta i gConamara agus Gaeltacht Dhún na nGall chun
dea-chleachtais a roinnt agus chun na dúshláin a bhaineann le
leanaí a thógaint le Gaelainn a phlé.
Aidhm:

Tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí atá ag tógaint a leanaí le
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Gaelainn agus a thuilleadh de thuismitheoirí an phobail a
spreagadh chun é sin a dhéanamh
Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad na Pleanála Teanga
Teaghlaigh/Iarscoile an ITT

(APTCT):

Comhordaitheoir

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comhar na Naíonraí Gaeltachta (tacaíocht), Cúramóirí Leanaí
(tacaíocht), Bunscoileanna áitiúla (tacaíocht), Iarbhunscoil PCD
(tacaíocht), Comharchumainn agus Coistí Forbartha Pobail i
gceantair an LPT (tacaíocht), Tús Maith (tacaíocht), Stiúrthóir na
Pleanála Teanga (tacaíocht), Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), An
Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus
Gaeltachta (tacaíocht).

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Post 2 agus
Buiséad

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Buiséad an ITT, Roinn na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Tuismitheoirí a mhealladh chun freastal ar ranganna agus ar
chruinnithe agus chun níos mó Gaelainne a úsáid ag baile.

Réiteach an
dúshláin

Cur chuige comhtháite idir an ITT/ Comhar na Naíonraí
Gaeltachta/Tús Maith/OCD/ na bunscoileanna agus an
iarbhunscoil chun an teachtaireacht chéanna agus an tacaíocht
chomhtháite chéanna a sholáthar do gach seirbhís.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Coimeádfaidh an Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile cuntas ar
líon na dtuismitheoirí a úsáidfidh na seirbhísí seo agus oibreofar
leis na rannpháirtithe go léir atá sonraithe faoin mbeart seo chun
cur le líon na dtuismitheoirí a bheidh rannpháirteach gach bliain.
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6.4. An Córas Oideachais (lena n-áirítear seirbhísí
luathoideachais / réamhscolaíochta)
Tá an córas oideachais thar a bheith tábhachtach ó thaobh na pleanála teanga mar
thacaíocht don réimse bhunaidh teaghlaigh. Tá an sár-oideachas lánGhaelainne ag teastáil
ó leanaí gurb í an Ghaelainn a dteanga baile chun go dtiocfaidh forbairt ar theanga na
ndaltaí agus chun go leanfaidh siad ar aghaidh ag sealbhú na Gaelainne. Tá ríthábhacht ag
baint leis an sóisialú (imirt agus spraoi) trí Ghaelainn chomh maith mar chuid den
bhforbairt teanga agus chun nádúrthacht na teanga a chothú don gcéad ghlúin eile. Tá an
t-oideachas lánGhaelainne an-éifeachtach mar chóras d’fhoghlaimeoirí na teanga chomh
maith, mar a léiríonn an fás thar cuimse atá tagtha ar an earnáil seo lasmuigh den
nGaeltacht in Éirinn (i measc gach saghas pobail, cúlraí socheacnamaíocha éagsúla). Tá
dúshláin shuntasacha ag baint leis an oideachas Gaeltachta, áfach, mar atá léirithe i
mórán tuarascálacha taighde le blianta fada anuas (m.sh. easpa polasaithe ag leibhéal an
stáit, easpa sainoiliúna ar fáil do mhúinteoirí, éagsúlacht mhór i gcumas teanga na ndaltaí,
caighdeán Gaelainne na múinteoirí gan a bheith sásúil i gcónaí, easpa tacaíochta ó roinnt
tuismitheoirí/gan rogha ar oideachas trí Bhéarla a bheith ar fáil uaireanta, easpa
acmhainní agus áiseanna teagaisc don dteagasc trí Ghaelainn ag an iarbhunleibhéal ach
go háirithe). Don gcéad uair riamh tá Polasaí don Oideachas Gaeltachta (2016) forbartha
anois ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun dul i ngleic leis na dúshláin seo.
Tosnófar ag cur an pholasaithe seo i bhfeidhm i Meán Fómhair 2017. Tá sé sonraithe sa
Pholasaí don Oideachas Gaeltachta go mbeidh comhoibriú iomlán ag teastáil idir cur i
bhfeidhm an pholasaithe sin agus cur i bhfeidhm bearta oideachais agus teaghlaigh na
pleanála teanga.
Mar chuid den obair chun an plean teanga seo a réiteach, reáchtáladh cruinnithe leis na
hinstitiúidí oideachais agus réamhscolaíochta sa cheantar maidir leis na bearta oideachais
a bheadh ag teastáil, dar leo, chun tacú le príomhsprioc na Gaeltachta (gréasán úsáide
agus saibhrithe Gaelainne a láidriú do chainteoirí dúchais/baile agus líon na gcainteoirí
laethúla sa phobal a ardach). D’eascair na bearta seo as cruinnithe le coistí stiúrtha
Naíonraí, le boird bainistíochta bunscoileanna agus na hiarbhunscoile, le foireann
Oideachais Oidhreacht Chorca Dhuibhne/Coláistí Chorca Dhuibhne agus le bainisteoir
Dhún Chiomháin, Ionad Choláiste na hOllscoile Corcaigh, i mBaile an Fheirtéaraigh.
Leanann na bearta oideachais a tháinig chun cinn ag na cruinnithe sin i rannóg 6.4 thíos
(Bearta 6.4.1 – 6.4.20). Is bearta iad seo a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm dá gcuirfí struchtúr
maoinithe leordhóthanach ar fáil chun foireann pleanála teanga (Feidhmeannach
Oideachais) a cheapadh agus chun buiséad a chur ar fáil don bhfoireann sin. Ní chuirfear
na bearta seo i gcrích gan Feidhmeannach Oideachais na Pleanála Teanga a bheith
fostaithe san Aonad nua Pleanála Teanga.
Tagann na bearta seo leis an gcur chuige agus an fócas nua atá sonraithe sa Pholasaí don
Oideachas Gaeltachta (2016).
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Beart Comhtháiteacht an Oideachais
Beart 6.4.1: Feidhmeannach Oideachais na Pleanála Teanga a fhostú
Réimsí

A, B, K

Critéir Pleanála Teanga

2,6,7,8

Eolas Breise

Feidhmeannach Oideachais na Pleanála Teanga do LPTCT a
fhostú
Is gá Feidhmeannach Oideachais a fhostú chun bearta oideachais
an phlean teanga a chur i gcrích. Beidh an Feidhmeannach seo mar
thacaíocht do na bunscoileanna agus an iarbhunscoil sa LPT ó
thaobh chur i bhfeidhm an pholasaí oideachais Ghaeltachta agus
maidir leis an nasc idir scoileanna agus an pobal Gaeltachta a
láidriú.

Aidhm:

Tacaíocht a sholáthar i dtaca le cur i bhfeidhm an pholasaithe don
Oideachas Gaeltachta, comhtháiteacht a chothú i réimse an
oideachais Ghaeltachta sa LPT, na bearta oideachais sa phlean a
chur i bhfeidhm.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar – Stiúrthóir/Coiste Stiúrtha
an Aonaid

Páirtithe
leasmhara/ról:

COGG (tacaíocht), ROS (tacaíocht), Roinn na Gaeltachta (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 3 + Buiséad Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (Buiséad na Pleanála Teanga)/ROS

Dúshlán an bhirt

Comhoibriú a thionscnamh idir an ROS agus Roinn an Gaeltachta
chun an post seo a chruthú

Réiteach an
dúshláin

Tábhacht an chomhoibrithe seo a shoiléiriú

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Stiúrthóir agus Coiste Stiúrtha an Aonaid Pleanála Teanga
freagrach as an bhFeidhmeach seo a fhostú.
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Bearta Réamhscolaíochta
Beart 6.4.2 Fóram Comhoibrithe idir Naíonraí agus arís idir Naíonraí agus Bunscoileanna
Réimsí

A, B, K

Critéir Pleanála Teanga 2,3,5,6,7,8,9

Eolas Breise

Fóram Feasachta/Comhoibrithe agus Oiliúna a fhorbairt idir
Naíonraí an LPT agus arís idir Bunscoileanna agus Naíonraí
Forbrófar fóram chun go bhféadfaidh Stiúrthóirí/Oibrithe
Naíonraí/réamhscolaíochta teacht le chéile chun dea-chleachtais
agus tuairimí a roinnt maidir leis na slite is fearr chun déileáil leis
na dúshláin a bhíonn rompu. Eagrófar cruinniú/seisiún oiliúna le
hoibrithe agus lucht bainistíochta na Naíonraí dhá bhabhta sa
bhliain mar chuid den bpróiseas pleanála teanga agus cruthófar slí
gur féidir teagmháil le chéile idir cruinnithe (ar shuíomh idirlín na
pleanála teanga – fóram idirghníomhach) chun comhairle agus
acmhainní a roinnt. Tacófar le nascanna a chruthú idir naíonraí atá
suite i gceantair atá cosúil lena chéile ó thaobh na teanga, fiú más
gá bogadh amach ón LPT chun teacht ar Naíonra eile atá oiriúnach
don nascadh.

Forbrófar an saghas céanna comhtháiteachta idir Naíonraí agus
na Bunscoileanna áitiúla in aice leo trí mhórchruinniú amháin in
aghaidh na bliana sa LPT a eagrú do phríomhoidí na
mbunscoileanna agus na stiúrthóirí Naíonraí. Cinnteofar
comhtháiteacht idir polasaithe teanga, roinnfear dea-chleachtais
maidir le múineadh na Gaelainne d’fhoghlaimeoirí agus
saibhriú/forbairt teanga na gcainteoirí dúchais.

Tacófar le cur i bhfeidhm an pholasaí oideachais Ghaeltachta sa
chur chuige comhtháite seo, ag cinntiú go bhfuil soláthar maith
réamhscolaíochta ar fáil trí Ghaelainn sa LPT ar fad agus go bhfuil
struchtúr aitheantais agus tacaíochta do leanaí arb í an Ghaelainn
a dteanga baile chomh maith céanna le leanaí atá ag foghlaim na
Gaelainne.
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Aidhm:

Tacú leis an bPolasaí Oideachas Gaeltachta. Comhtháiteacht a
chothú san earnáil réamhscolaíochta agus idir an réamhscolaíocht
agus an bhunscolaíocht.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad na Pleanála Teanga (APTCT) – Feidhmeannach Oideachais

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comhar na Naíonraí Gaeltachta (tacaíocht agus rannpháirtíocht),
Múinteoirí agus Príomhoidí na mbunscoileanna áitiúla
(rannpháirtíocht agus tacaíocht), Stiúrthóirí agus Oibrithe na
Naíonraí (rannpháirtíocht agus tacaíocht). Údarás na Gaeltachta
(tacaíocht), An Roinn Oideachais agus Scileanna (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

1

Feidhmiú

Bliain 2-6

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas Suíomh Costas
gréasáin le fóram Iomlán
idirghníomhach a
fhorbairt

measta

Foinsí maoinithe

Údarás na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Easpa
ama
ag
stiúrthóirí/oibrithe
príomhoidí/múinteoirí páirt a ghlacadh.

Réiteach an
dúshláin

Na
buntáistí
a
bhaineann
lena
leithéid
seo
de
chomhoibriú/comhtháiteachta a phlé leis na páirtithe leasmhara

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Feidhmeannach Oideachais an Aonaid freagrach as éifeacht
an bhirt a mheas trí aiseolas a fháil ó na páirtithe leasmhara.
Cuirfear tuairisc ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid Pleanála Teanga.

Naíonraí

agus
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Beart 6.4.3: Feasacht/Tacaíocht Teanga Chomhtháite do Thuismitheoirí
Réimsí

A, B, K

Critéir Pleanála Teanga

2,6,7,8

Eolas Breise

Feasacht/Tacaíocht Teanga Chomhtháite do Thuismitheoirí
(Ról lárnach ag na Naíonraí i mbeart 6.3.5 – Feasacht Teanga do
Thuismitheoirí)

Beidh ról lárach ag na seirbhísí réamhscolaíochta sa straitéis
feasachta (ar cuireadh síos air i réimse an teaghlaigh – 6.3.5)
chun tacaíocht a chur ar fáil do thuismitheoirí ó thaobh na teanga
de. Rachfar i dteagmháil le tuismitheoirí ar bhonn comhtháite
(comhoibriú idir seirbhísí cúraim leanaí/ réamhscolaíocht agus
bunscoileanna) nuair a thosnaíonn tuismitheoirí ag úsáid seirbhísí
cúraim leanaí nó nuair a chláraíonn siad leis an tseirbhís
réamhscolaíochta chun na tacaíochtaí teanga go léir atá ar fáil a
chur faoin mbráid.
Míneofar agus soiléireofar do thuismitheoirí atá ag tógaint a
leanaí le Gaelainn cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh sin sa
chóras chomh maith.

Aidhm:

Tacaíocht a léiriú do thuismitheoirí agus iad a spreagadh chun
Gaelainn a fhoghlaim agus tacaíocht a léiriú do thuismitheoirí atá
ag tógaint a leanaí le Gaelainn cheana féin.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar: Feidhmeannach Oideachais
& Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile an ITT

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comhar na Naíonraí Gaeltachta (tacaíocht), Cúramóirí leanaí
(tacaíocht), Oibrithe Naíolainne (tacaíocht), Bunscoileanna
(tacaíocht), Tuismitheoirí (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 2/3

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (Buiséad na Pleanála Teanga)
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Dúshlán an bhirt

Rochtain ar thuismitheoirí luath go leor, tuismitheoirí a spreagadh
chun glacadh leis an dtacaíocht.

Réiteach an
dúshláin

Teagmháil le tuismitheoirí bliain nó dhó sula dtagann na leanaí go
dtí an tseirbhís réamhscolaíochta (nuair a chuireann siad a
n-ainmneacha ar an liosta).
Feasacht Teanga i measc tuismitheoirí a eascróidh de bharr an
phlean teanga.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Feidhmeannach Oideachais an Aonaid ag comhoibriú leis an
gComhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile chun taifead a choimeád
ar líon na dtuismitheoirí a ghlacann leis an dtacaíocht faoin
mbeart seo. Cuirfear tuairisc ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid.
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Bearta Bunscolaíochta
Beart 6.4.4: Tacú le bunscoileanna an LPT aitheantas mar Scoil Ghaeltachta a bhaint
amach faoin bPolasaí don Oideachas Gaeltachta
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

4,6

Eolas Breise

Tacú leis na bunscoileanna sa LPT cur isteach ar aitheantas
Gaeltachta faoin bPolasaí don Oideachas Gaeltachta (POG) agus
tacú le rannpháirtíocht leanúnach sa Pholasaí
Comhoibriú/Tacaíocht a chur ar fáil do na scoileanna sa LPT ag
soiléiriú cad atá le déanamh chun aitheantas mar scoil
Ghaeltachta a fháil. Na dea-chleachtais atá á lorg ón bPolasaí a
shoiléiriú do na scoileanna chun tacú le soláthar oideachais
lánGhaelainne ar ardchaighdeán i ngach bunscoil, mar shampla
luath-thumadh sna naíonáin, forbairt ghairmiúil leanúnach ar fáil
do mhúinteoirí maidir le teagasc trí Ghaelainn, dea-chleachtais a
roinnt idir scoileanna, curaclam idir-dhealaithe agus clár cinnte
chun tacú le cainteoirí dúchais chomh maith céanna le
foghlaimeoirí na Gaelainne.

Gheobhaidh an tAonad Pleanála Teanga comhairle ón Roinn
Oideachais/ COGG faoi na slite is éifeachtaí chun tacú leis na
scoileanna tríd an bpróiseas pleanála teanga chun aitheantas
Gaeltachta a bhaint amach. Cuirfear comhairle agus tacaíocht ar
fáil do na scoileanna maidir le réiteach a bpleananna gnímh don
bpolasaí oideachais Gaeltachta nua.

Comhoibreofar agus tacófar go leanúnach leis na scoileanna chun
rannpháirtíocht leanúnach sa pholasaí (POG) a chinntiú agus
déanfar stocaireacht le cinntiú go dtiocfaidh na tacaíochtaí go dtí
na scoileanna faoi mar atá geallta faoin bPolasaí don Oideachas
Gaeltachta.
Aidhm:

Go mbainfeadh céatadán ard/na scoileanna ar fad sa LPT stádas
Gaeltachta amach faoin bPolasaí don Oideachas Gaeltachta agus
go mbeidh soláthar ardchaighdeán d’oideachas Gaeltachta ar fáil i
mbunscoileanna an LPT.

Príomhúinéir an

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (CFCD): An Feidhmeannach
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bhirt:

Oideachais i gcomhar le hAonad na Gaeltachta (ROS) & COGG

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na
bunscoileanna
áitiúla
–
foireann
agus
boird
bhainistíochta(rannpháirtíocht), An Roinn Oideachais agus
Scileanna (tacaíocht), An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta (COGG) (tacaíocht), Roinn na Gaeltachta
(tacaíocht), Údarás na Gaeltachta (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

1

Feidhmiú

1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Próiseas Pleanála Teanga) agus ROS
(Polasaí don Oideachas Gaeltachta)

Dúshlán an bhirt

Bord Bainistíochta, foirne agus pobal na scoileanna a spreagadh
chun páirt a ghlacadh sa pholasaí i gcás scoileanna áirithe

Réiteach an
dúshláin

Cúlra agus cúis an pholasaithe a mhíniú do na scoileanna agus a
chinntiú go mbeidh breis tacaíochtaí agus acmhainní ag teacht ón
stát chun an polasaí a chur i bhfeidhm.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh an ROS, COGG agus an cheanneagraíocht (Feidhmeannach
Oideachais an Aonaid Pleanála Teanga) freagrach as tuairisc a fháil
ó na príomhoidí/scoileanna ar éifeacht an bhirt.
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Beart 6.4.5: Fóram Dea-Chleachtais do Mhúinteoirí agus do Phríomhoidí Bunscoile
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

4,5, 6

Eolas Breise

Fóram teagmhála a chruthú do phríomhoidí agus múinteoirí
bunscoile an LPT (taobh leis an bhfóram réamhscolaíochta beart 6.4.1)
Cruthóidh an fóram deis do phríomhoidí agus do mhúinteoirí
teagmháil rialta a choimeád chun smaointe agus dea-chleachtais a
roinnt, chun eolas a scaipeadh faoi acmhainní agus chun dúshláin
agus moltaí a dhéanamh maidir le cur i bhfeidhm an Pholasaí don
Oideachas Gaeltachta. Cruthófar an fóram seo taobh leis an
bhfóram réamhscolaíochta ar shuíomh idirlín na pleanála teanga.

Aidhm:

Dea-Chleachtais an Oideachais
bunscoileanna an LPT

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (Feidhmeannach Oideachais)
i gcomhar le COGG/ ROS

Páirtithe
leasmhara/ról:

Príomhoidí agus
(rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

múinteoirí

Ghaeltachta

na

a

roinnt idir

mbunscoileanna

sa

LPT

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)/ An Roinn Oideachais
(Polasaí don Oideachas Gaeltachta)

Dúshlán an bhirt

Na múinteoirí agus na príomhoidí a spreagadh chun a bheith
rannpháirteach.

Réiteach an
dúshláin

An Fóram a úsáid chun eolas tábhachtach faoin oideachas
Gaeltachta a scaipeadh ar na scoileanna agus a chinntiú go bhfuil
an tseirbhís tairbheach do na scoileanna.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar COGG/ ROS agus ar fhoireann an Aonaid Pleanála
Teanga (Feidhmeannach Oideachais) aiseolas a bhailiú ó na
scoileanna maidir le héifeacht an bhirt trí aiseolas a fháil ó na
scoileanna.
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Beart 6.4.6: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach na múinteoirí bunscoile sa LPT a chothú
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

3,4,5,6

Eolas Breise

Deiseanna d’fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach na múinteoirí a
chothú sa LPT
Comhoibreofar leis na múinteoirí (Ionad na Múinteoirí) na heagrais
náisiúnta oideachais Gaeltachta (COGG & Gaeloideachas) agus leis
an Roinn Oideachais agus Scileanna (An tSeirbhís um Fhorbairt
Ghairmiúil do Mhúinteoirí) chun seisiún/seimineár oiliúna
bliantúil a eagrú go háitiúil maidir le dea-chleachtais an oideachais
Ghaeltachta do mhúinteoirí/príomhoidí an LPT. Cuirfear béim ar
ghnéithe den bPolasaí don Oideachas Gaeltachta, m.sh. an
luath-thumadh iomlán sna naíonáin, difreáil sa tseomra ranga idir
foghlaimeoirí agus cainteoirí dúchais, an teagasc comhtháite
ábhair agus teanga, an tumoideachas, an tumoideachas agus
riachtanais speisialta, úsáid shóisialta na Gaelainne a chothú,
forbairt agus saibhriú teanga.

Aidhm:

Oiliúint leanúnach ar bhonn áitiúil a chur ar fáil d’fhoireann na
scoileanna i dtaca leis na mórcheisteanna i réimse an oideachais
Ghaeltachta

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar: Feidhmeannach Oideachais
an Aonaid i gcomhar le hAonad na Gaeltachta (ROS), An tSeirbhís
um Fhorbairt Ghairmiúil do mhúinteoirí (ROS), agus COGG.

Páirtithe
leasmhara/ról:

Múinteoirí agus príomhoidí na mbunscoileanna (rannpháirtíocht),
saineolaithe an oideachais Ghaeltachta agus múinteoirí ó
scoileanna i gceantair eile Ghaeltachta (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

An Roinn Oideachais, COGG, Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil
Teanga)

Dúshlán an bhirt

Bheadh ar na múinteoirí/príomhoidí lá saor/inseirbhíse a bheith
acu chun freastal ar a leithéid de sheimineár uair sa bhliain
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Réiteach an
dúshláin

Comhoibriú leis an Roinn Oideachais chun an lá inseirbhíse seo a
cheadú mar chomhoibriú idir an Polasaí don Oideachas Gaeltachta
agus an Phleanáil Teanga

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar ROS/ COGG aiseolas a fháil ó na scoileanna
maidir le héifeacht an bhirt agus tuairisciú thar n-ais go dtí
Stiúrthóir an Aonaid Pleanála Teanga.
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Beart 6.4.7: Polasaithe Saibhrithe Gaelainne do chainteoirí dúchais/baile Gaelainne
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

2,4,5,6

Eolas Breise

Tacú leis na bunscoileanna polasaithe/cleachtais a chur i
bhfeidhm agus áiseanna áitiúla (ábhar dílis) a bhailiú/a chruthú
atá oiriúnach do chainteoirí dúchais/baile Gaelainne
Bunófar Meitheal Oibre i measc na múinteoirí bunscoileanna chun
na príomh-dhea-chleachtais atá acu chun freastal ar chainteoirí
baile/dúchais ina gcuid ranganna a shonrú. Fiosrófar cén úsáid a
bhaintear as an gclár comhtháite do scoileanna T1 -Séideán Sí
-agus cé chomh héifeachtach agus atá sé. Scaipfear toradh na
hoibre seo ar na scoileanna agus cuirfear é ar shuíomh an fhóraim.
Cuirfear le hobair na Meithle trí theagmháil a dhéanamh le
múinteoirí i gceantair Ghaeltachta eile más gá.
Gheofar moltaí ón Meitheal maidir le clár/curaclam níos cuimsithí
do chainteoirí dúchais a fhorbairt. Beifear ag súil go mbeidh sé seo
mar thacaíocht don bPolasaí Oideachais Gaeltachta.

Baileofar ábhar dílis/áiseanna áitiúla eile sa chanúint áitiúil a
d’fhéadfadh a bheith cabhrach do mhúinteoirí agus iad ag plé le
cainteoirí dúchais agus cruthófar comhad ábhar le scaipeadh ar na
scoileanna.

Ag teacht le beart 6.4.9, comhairleofar do scoileanna Scéim na
gCúntóirí Teanga a úsáid do chainteoirí dúchais chomh maith
céanna le foghlaimeoirí na Gaelainne.

Comhoibreoidh an t-aonad pleanála teanga leis na heagrais
Oideachais Ghaeltachta náisiúnta chun feidhmiú an Pholasaí
Oideachas Gaeltachta a éascu.
Aidhm:

An tacaíocht chéanna a thabhairt do chainteoirí baile/dúchais
Gaelainne sa chóras agus atá á tabhairt d’fhoghlaimeoirí na
Gaelainne

Príomhúinéir an
bhirt:

An tAonad Gaeltachta (ROS), COGG, i gcomhar leis an Aonad
Pleanála Teanga (CFCD): Feidhmeannach Oideachais an Aonaid.
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Páirtithe
leasmhara/ról:

Múinteoirí na mbunscoileanna (rannpháirtíocht agus tacaíocht),
Oidhreacht Chorca Dhuibhne (tacaíocht), An Roinn Oideachais
(tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), An Roinn Oideachais
(Polasaí don Oideachas Gaeltachta)

Dúshlán an bhirt

Easpa ama ag múinteoirí a bheith rannpháirteach. Deacair aon
treoir a thabhairt do scoileanna i dtaca le Scéim na gCúntóirí
Teanga nó go mbeidh an t-athbhreithniú atá le déanamh ar an
scéim faoin bPolasaí don Oideachas Gaeltachta déanta.

Réiteach an
dúshláin

Buntáistí na Meithle a mhíniú go maith do mhúinteoirí. Comhoibriú
maith agus tacaíocht láidir a léiriú do na scoileanna. Tábhacht an
bhirt a shoiléiriú do na múinteoirí.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Dualgas ar an Aonad Gaeltachta (ROS), COGG i gcomhar le
Foireann an Aonaid Pleanála Teanga (Feidhmeannach Oideachais
an Aonaid) aiseolas a fháil ó na scoileanna faoi éifeacht/rathúlacht
an bhirt.
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Beart 6.4.8: Feachtas/Comórtas nua do labhairt na Gaelainne go sóisialta
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

2,4,5,6,8,10

Eolas Breise

Feachtas/Comórtas nua do labhairt shóisialta na Gaelainne
lasmuigh de na ranganna do scoileanna an LPT
Rithfear comórtas nua labhairt na Gaelainne (go sóisialta i measc
na ndaltaí ar scoil) do bhunscoileanna an LPT. Iarrfar ar
ardranganna na scoileanna polasaí/feachtas nua ó thaobh
labhairt na Gaelainne go sóisialta a dhréachtadh don scoil agus a
chur i bhfeidhm sa scoil gach bliain, ag athrú nó ag
athdhréachtadh an pholasaí ó bhliain go bliain. Faoi na daltaí
(rang 5 agus 6) a bheidh sé an feachtas a dhearadh agus a chur i
bhfeidhm.
Déanfaidh coiste pleanála teanga an aonaid nua breithiúnas ar an
bpolasaí scríofa agus monatóireacht ar a chur i bhfeidhm trí
chuairteanna a thabhairt ar an scoil ag amanta difriúla i rith na
bliana.
Bronnfar duais shuntasach ar an scoil bhuacach gach bliain –
Turas eagraithe 3-4 lá do na hArdranganna agus an múinteoir go
bunscoil i gceantar Gaeltachta eile.

Aidhm:

Labhairt Shóisialta na Gaelainne a spreagadh i measc daltaí i
mbunscoileanna an LPT

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (CFCD): Feidhmeannach
Oideachais an Aonaid.

Páirtithe
leasmhara/ról:

Bunscoileanna an LPT (rannpháirtíocht), daltaí (rannpháirtíocht),
eagraíocht a bhronnfadh duais (Glór na nGael??)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Táthar ag súil le comh-mhaoiniú le Glór na nGael, Foras na
Gaeilge, Roinn na Gaeltachta (An Próiseas Pleanála Teanga)

Dúshlán an bhirt

Maoiniú a fháil chun turas a eagrú go bliantúil do suas le 20 duine,
na scoileanna a mhealladh chun a bheith rannpháirteach
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Réiteach an
dúshláin

Foinsí éagsúla maoinithe a aimsiú

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar an Aonad Pleanála Teanga (CFCD):
Feidhmeannach Oideachais na Pleanála Teanga éifeacht an bhirt a
mheas trí aiseolas a fháil ó na scoileanna.
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Beart 6.4.9: Scéim mhalartaithe/nascadh idir bunscoileanna Gaeltachta
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

2,4,5,6,8,10,11

Eolas Breise

Scéim mhalartaithe/nascadh idir bunscoileanna Gaeltachta i
gceantair Ghaeltachta eile
Tacófar le bunscoileanna gur mhaith leo nasc a dhéanamh le
scoileanna i gceantair Ghaeltachta eile nó Gaelscoileanna i
gceantair lasmuigh den Ghaeltacht. Scéim cleamhnais idir
scoileanna chun go bhfaigheadh múinteoirí agus daltaí aithne agus
taithí ar chleachtais i scoileanna Gaeltachta/Gaelscoileanna eile.
Spreagfar na daltaí chun coimeád i dteagmháil le chéile trí seisiúin
scipeála ar scoil, trí r.phoist a sheoladh, trí Snapchat nó trí
litreacha a scríobh as Gaelainn. Eagrófar turasanna idir an dá scoil
gach bliain, bliain amháin an scoil eile ag teacht go Corca Dhuibhne
agus an chéad bhliain eile an scoil Duibhneach ag taisteal go dtí an
scoil Ghaeltachta/Gaelscoil eile.

Aidhm:

Aithne a chur ar dhaltaí scoile ó cheantar eile as Gaelainn. Foghlaim
faoi cheantar eile. Forbairt scileanna teanga/ teanga shóisialta.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (CFCD): Feidhmeannach
Oideachais an Aonaid.

Páirtithe
leasmhara/ról:

Múinteoirí agus daltaí na mbunscoileanna áitiúla (rannpháirtíocht),
múinteoirí agus daltaí scoileanna eile (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Foinsí maoinithe

Eagraíochtaí Gaeilge – Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta,
Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Na scoileanna go léir a spreagadh chun spéis a léiriú sa bheart má
bhíonn obair bhreise i gceist do na scoileanna. Maoiniú a fháil chun
na cleamhnais scoile seo a fhorbairt.

Réiteach an
dúshláin

An tacaíocht/obair ar fad a dhéanamh do na scoileanna faoin
bpróiseas pleanála teanga chun an cleamhnas a chur ar bun. Foinsí
éagsúla maoinithe a aimsiú.

Monatóireacht ar

Beidh

dualgas

Costas measta
Iomlán

ar

fhoireann

an

Aonaid

Pleanála

Teanga
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éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

(Feidhmeannach Oideachais an Aonaid) Rathúlacht a bhirt a mheas
trí aiseolas a fháil ó na scoileanna.
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Oidhreacht Chorca Dhuibhne – Réimse an Oideachais
Beart 6.4.10: Tacú le hathbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga (Bunscolaíocht agus
Iarbhunscolaíocht)
Réimsí

A,B

Critéir Pleanála Teanga

2,4,5,6,7,8,9

Eolas Breise

Tacú leis an athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga (ag
teacht leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta)
Tá athbhreithniú ar an scéim seo molta (POG) ar mhaithe le tionchar
na scéime ar fhoghlaim teanga a mheas, rannpháirtíocht na scéime
a fhiosrú agus fiosrú ar cén slí an scéim a láidriú chun tacú le
cainteoirí dúchais/baile Gaelainne.
Tacóidh Oidhreacht Chorca Dhuibhne (CFCD), a riarann an scéim i
gCúige Mumhan, leis an athbhreithniú seo agus comhoibreofar leis
an bhfoireann/institiúid a bheidh i mbun an athbhreithnithe seo.
Comhoibreofar leis an dtaighde agus soláthrófar eolas agus
teagmhálacha maidir leis an scéim i gCúige Mumhan don
bhfoireann taighde. Beidh cruinnithe rialta le foireann an taighde
agus cuirfear moltaí i dtaca leis an scéim ar aghaidh, faoi shlite go
bhféadfaí é a láidriú chun tacú le cainteoirí dúchais/baile Gaelainne
san áireamh agus na féidearthachtaí maidir leis an scéim a leathnú
amach go dtí an réamhscolaíocht a fhiosrú.
Déanfar moltaí maidir le curaclam ceart saibhrithe teanga do na
cúntóirí/múinteoirí saibhrithe teanga agus maidir le córas
measúnaithe a fhorbairt a bheadh oiriúnach chun caighdeán
Gaelainne na gcainteoirí dúchais a mheas, sna bunscoileanna agus
san iarbhunscoil.

Aidhm:

Tacaíocht a sholáthar don athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí
Teanga chun go mbeidh tacaíocht struchtúrtha teanga ar fáil ón
scéim do dhaltaí ó gach cúlra teanga (foghlaimeoirí & cainteoirí
dúchais).

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar: Stiúrthóir an Aonaid agus an
Feidhmeannach Oideachais.

35

DRÉACHT CHÁIPÉIS –do Phobal Chorca Dhuibhne – Ba mhór againn bhur dtuairimí.

Páirtithe
leasmhara/ról:

Foireann Taighde le ceapadh ag COGG (tacaíocht), Roinn na
Gaeltachta (tacaíocht), na cúntóirí teanga, múinteoirí na
mbunscoileanna/n-iarbhunscoileanna
áitiúla,
daltaí
na
mbunscoileanna/n-iarbhunscoileanna áitiúla (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), An Roinn Oideachais
agus Scileanna (Polasaí don Oideachas Gaeltachta)

Dúshlán an bhirt

Líon na n-eagraíochtaí páirteach sa bheart

Réiteach an
dúshláin

Cumarsáid an-shoiléir faoi ról gach éinne san obair.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Foireann an Aonaid Pleanála Teanga a bheidh freagrach as éifeacht
an bhirt seo a mheas.
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Beart 6.4.11 Scéimeanna Saibhrithe Teanga eile a fhorbairt (Bunscolaíocht agus
Iarbhunscolaíocht)
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

2,4,6,8,11

Eolas Breise

Cur leis na scéimeanna saibhrithe teanga i mbunscoileanna agus
in iarbhunscoil an LPT

Cuirfear leis na scéimeanna amhránaíochta/
scéalaíochta/scríbhneoireachta atá á riaradh ag Oidhreacht
Chorca Dhuibhne trí aiseolas a fháil ó na múinteoirí/daltaí maidir
lena bhforbairt.
Cuirfear pacáiste nua le chéile do chlár saibhrithe teanga a
chuimseoidh sár-chainteoirí áitiúla ón bpobal ag dul isteach i
scoileanna ar bhonn míosúil chun caint leis na daltaí ar ábhair
éagsúla agus iad a chur i mbun tionscadail saibhrithe teanga
(m.sh. agallaimh le comharsain agus gaolta -tuismitheoirí críonna
- éisteacht le míreanna áitiúla ar Raidió na Gaeltachta srl.).
Cuirfear an scéim seo ar fáil d’aon scoil a mbeidh suim acu ann.
Aidhm:

Cur le saibhreas Gaelainne na ndaltaí, an seans a thabhairt dóibh
oibriú le agus am a chaitheamh le daoine níos sine sa phobal,
labhairt shóisialta na Gaelainne a spreagadh.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (CFCD): An Feidhmeannach
Oideachais i gcomhar le foireann Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na haoí-chainteoirí (tacaíocht), feidhmeannach oideachais na
pleanála
teanga
(tacaíocht),
na
bunscoileanna
agus
iarbhunscoileanna áitiúla (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Clár oibre lán sna bunscoileanna cheana féin, teacht ar
rannpháirtithe /aoí-chainteoirí.

Réiteach an

Buntáiste an bhirt a shoiléiriú dos na scoileanna, an clár seo a
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dúshláin

shníomh isteach leis an gcuraclam, painéal aoi-chainteoirí a chur
le chéile. An scéim a thairiscint d’aon scoil a bhfuil suim acu ann.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh foireann an Aonaid Pleanála Teanga freagrach as rathúlacht
an bhirt seo a chinntiú trí oibriú go dlúth leis na rannpháirtithe
(aoi-chainteoirí) agus trí aiseolas a bhailiú ó na scoileanna.
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Beart 6.4.12 Áiseanna/acmhainní teagaisc i gcanúint Chorca Dhuibhne a fhorbairt do na
scoileanna
Réimsí

A, B, D

Critéir Pleanála Teanga

2,4,6,8,9,10,11

Eolas Breise

Forbairt ar áiseanna agus acmhainní teagaisc i gcanúint Chorca
Dhuibhne do dhaltaí scoile/réamhscoile

Leanfar leis an obair a dhéantar chun cur le háiseanna agus
acmhainní teagaisc i gcanúint Chorca Dhuibhne do na
scoileanna. Rachfar i gcomhar leis na scoileanna chun clár tograí
foilsitheoireachta oiriúnacha a leagan amach gach bliain a
bheidh ag tacú leis na scoileanna/réamhscoileanna.
Cuirfear tús le togra staire áitiúla/dinnseanchais chun acmhainn
teagaisc (leabhar agus CD) do leanaí ar dhinnseanachas/stair
áitiúil Chorca Dhuibhne a fhoilsiú. Athfhoilseofar Dúil sa Léamh le
hailt nua agus féachfar ar dheiseanna eile foilseacháin i réimsí eile
(m.sh. CD le téarmaí agus teanga na caide d’imreoirí óga caide).
Forbrófar clár tograí teicneolaíochta (áiseanna teicneolaíochta –
cluichí ríomhaireachta, aipeanna, gréasán idirghníomhach) le cur i
gcrích – áis teicneolaíochta amháin in aghaidh na bliana le linn an
phlean.
Aidhm:
Príomhúinéir
bhirt:

Cur leis na háiseanna/acmhainní teagaisc atá ar fáil do leanaí
scoile/réamhscoile as Gaelainn
an Foireann an Aonaid Pleanála Teanga i gcomhar le hOidhreacht
Chorca Dhuibhne (CFCD)

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na bunscoileanna áitiúla (tacaíocht), saineolaithe áitiúla
(scéalaithe, staraithe srl.)(tacaíocht) Na Coláistí Oiliúna (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in Buiséad Post 3
aghaidh na bliana
Foinsí maoinithe

Costas
Iomlán

measta

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Na Coláistí Oiliúna,
COGG (Polasaí don Oideachas Gaeltachta)
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Dúshlán an bhirt
Réiteach
dúshláin

Easpa maoinithe, an t-ualach oibre a bhaineann le foilseacháin a
chur i gcrích
an Maoiniú a chinntiú ón bpróiseas pleanála teanga

Monatóireacht ar
éifeacht,
cur
i
bhfeidhm
agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar Stiurthóir an Aonaid Pleanála Teanga éifeacht an
bhirt seo a mheas trí chomhoibriú leis na scoileanna agus na
Coláistí Oiliúna agus a chinntiú go mbeidh díol maith ar na
foilseacháin.
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Bearta Iarbhunscolaíochta – Pobalscoil Chorca Dhuibhne
Beart 6.4.13: Comhoibriú idir Aonad na Gaeltachta (ROS), COGG, agus Aonad Pleanála
Teanga Chiarraí Thiar (CFCD) chun an Polasaí don Oideachas Gaeltachta a chur i bhfeidhm i
bPobalscoil Chorca Dhuibhne
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

2,3,4,5,6,8,

Eolas Breise

Comhoibreoidh an tAonad Pleanála Teanga (CFCD) le ROS agus
COGG chun tacaíocht a sholáthar don bPobalscoil le
haitheantas a bhaint amach mar scoil Ghaeltachta (An Polasaí
don Oideachas Gaeltachta) agus chun an polasaí sin a chur i
bhfeidhm.

Comhoibreofar leis an Aonad um Oideachas Gaeltachta (ROS), le
COGG agus le bainistíocht agus Comhordaitheoir Gaelainne PCD
chun cur i bhfeidhm an pholasaí oideachais Ghaeltachta a éascu.
Eagrófar seisiún eolais i gCorca Dhuibhne chun go dtabharfaidh
ROS/COGG treoir agus tacaíocht do scoileanna maidir leis an
bplean gnímh scoile a réiteach i dtaca leis an bPolasaí don
Oideachas Gaeltachta.

Lorgófar comhairle/tacaíocht ón ROS agus COGG maidir le slite
le gur féidir tacú leis an scoil dea-chleachtais an oideachais
lánGhaelainne a chur i bhfeidhm go héifeachtach (m.sh. an
teagasc ar fad agus obair bhaile ar siúl as Gaelainn, téacsleabhair
agus áiseanna Gaelainne in úsáid nuair atáid ar fáil/oiriúnach,
obair na gcoistí as Gaelainn [Bord Bainistíochta, Coistí na
dTuismitheoirí agus Coistí eile] polasaí láidir ó thaobh labhairt na
Gaelainne i measc na foirne agus i measc na ndaltaí, forbairt
ghairmiúil leanúnach na múinteoirí agus tacaíocht teanga a
bheith ar fáil dóibh).

Déanfaidh Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar stocaireacht i
dteannta na scoileanna le cinntiú go gcuirfear na tacaíochtaí atá
geallta faoin bPolasaí don Oideachas Gaeltachta ar fáil don
bPobalscoil agus do na bunscoileanna áitiúla.
Baineann na tacaíochtaí seo le: hoiliúint agus forbairt
ghairmiúil leanúnach na múinteoirí (ag cinntiú go ngeobhaidh
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múinteoirí na scoile oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach ar
ghnéithe ar nós cad is oideachas lánGhaelainne ann, ar conas
ábhair agus teanga a mhúineadh go comhtháite, ar conas
múineadh tríd an gcéad/dara teanga etc.); le híoschaighdeán
Gaelainne na múinteoirí a chinntiú (nasctha le hoiliúint TEG); le
líonraí/gréasáin
oibre
idir
múinteoirí
iarbhunscoile
lánGhaelainne a chothú chun dea-chleachtais agus ábhair
teagaisc a roinnt/a chruthú; le feabhas a chur ar an gcuraclam
chun go mbeidh freastal ar chainteoirí dúchais mar aon le
foghlaimeoirí na Gaelainne agus le feabhas a chur ar achmhainní
agus tacaí teanga don oideachas lánGhaelainne.

Tacóidh Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar go sonrach le cur i
bhfeidhm fheachtas labhairt na Gaelainne go sóisialta i measc
dhaltaí na Pobalscoile tríd an gcomórtas atá sonraithe i mBeart
6.4.7 a oscailt do PCD chomh maith.

Spreagfar nascadh idir an Phobalscoil agus iarbhunscoileanna
Gaeltachta i mórcheantair Ghaeltachta eile trí bheart 6.4.8 a
thairiscint sa Phobalscoil chomh maith.
Aidhm:

A chinntiú go bhfuil oideachas iarbhunscoile d’ardchaighdeán
agus ábhartha trí mheán na Gaelainne ar fáil do scoláirí an
Limistéir Pleanála Teanga seo.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar: Feidhmeannach
Oideachais an Aonaid i gcomhar le hAonad na Gaeltachta (ROS),
COGG & Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Páirtithe
leasmhara/ról:

An Roinn Oideachais agus Scileanna/Aonad an Oideachais
Ghaeltachta (tacaíocht), COGG (tacaíocht), Gaeloideachas
(tacaíocht) Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)
Bainistíocht,
Foireann
agus
daltaí
na
Pobalscoile
(rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas
Iomlán

measta
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Foinsí maoinithe

An Roinn Oideachais agus Scileanna (Polasaí don Oideachas
Gaeltachta), Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Easpa maoinithe ón Roinn Oideachais chun an Polasaí don
Oideachas Gaeltachta a chur i bhfeidhm. Easpa maoinithe ó
Roinn na Gaeltachta chun an phleanáil teanga a chur i bhfeidhm
go críochnúil.

Réiteach an
dúshláin

Stocaireacht leanúnach ó na hinstitiúidí oideachais, ó na
scoileanna agus ó na háisíneachtaí Gaeltachta chun na
pleananna/polasaithe a chur i bhfeidhm.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh comhoibriú idir ROS/ COGG/ Aonad na Pleanála Teanga
(Feidhmeannach
Oideachais
an
Aonaid)
le
Bainistíocht/Comhordaitheoir Gaelainne PCD chun a chinntiú go
bhfuil éifeacht leis an mbeart seo.
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Beart 6.4.14: Na Tacaíochtaí Teanga atá i PCD a bhuanú agus a fhorbairt
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

2,3,4,6

Eolas Breise

Tacaíochtaí teanga na Pobalscoile a bhuanú agus a fhorbairt

Leanfaidh foireann agus bainistíocht na pobalscoile ag tógaint ar
an ndea-obair, ag soláthar réimse leathan tacaíochtaí teanga sa
scoil agus ag forbairt na dtacaíochtaí sin. Leanfar agus forbrófar
● na tacaíochtaí don gclár Droichid/timthriall sinsearach a
bhaineann leis an Socrú Ard-Chúirte
● an Clár Aistrithe Scoile a thacaíonn le daltaí rang a sé sna
bunscoileanna ag aistriú isteach go dtí an Phobalscoil
● an cúrsa meantóireachta/ceannaireachta do dhaltaí na
hidirbhliana
● An Tasc Teanga/Saibhrithe teanga do dhaltaí na
hidirbhliana
● Obair Choiste Gaelainne na ndaltaí/ an comórtas
Gaelbhratach
● Cairde ar an bPeann i gcomhar le BOOC chun nascanna a
chothú idir daltaí ó iarbhunscoileanna eile i gCiarraí
● Togra Ceoil a chuireann béim ar an nGaelainn - i gcomhar
le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
● Scéimeanna teanga na hOidhreachta, Scéim na gCúntóirí
Teanga san áireamh
● Feachtas labhairt na Gaelainne i measc na ndaltaí
● Taighde leanúnach ar riachtanais teanga na ndaltaí sa
scoil
● Tacaíocht do mhúinteoirí – ranganna i gcruinneas na
Gaelainne á dtairscint gach bliain
Aidhm:

Réimse leathan tacaíochtaí Gaelainne a chur ar fáil sa
Phobalscoil chun oideachas lánGhaelainne a chur ar fáil do
dhaltaí an LPT.

Príomhúinéir an
bhirt:

Bainistíocht agus Foireann PCD/Comhordaitheoir Gaelainne na
scoile

Páirtithe
leasmhara/ról:

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (tacaíocht), Aonad na
Pleanála Teanga (CFCD)(tacaíocht) Oidhreacht Chorca Dhuibhne
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(tacaíocht), foireann agus daltaí na Pobalscoile (rannpháirtíocht),
Saolré

Costas measta in
aghaidh na bliana

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7
Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta, BOOC, OCD

Dúshlán an bhirt

An maoiniú/foireann a chinntiú chuige seo

Réiteach an
dúshláin

A chinntiú gur maoiniú/post leanúnach atá i bpost an
Chomhordaitheora Gaelainne

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Déanfaidh PCD meastóireacht ar éifeacht an bhirt seo.
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Beart 6.4.15: Réimse tacaíochtaí breise do chainteoirí baile/dúchais Gaelainne
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga 2,3,4,6

Eolas Breise

Tacaíochtaí Breise do chainteoirí baile/dúchais Gaelainne sa
Phobalscoil
Tacófar le bainistíocht, le foireann agus le comhordaitheoir
Gaelainne na Pobalscoile breis tacaíochtaí a chur ar fáil do dhaltaí
arb í an Ghaelainn a dteanga baile/dúchais agus do dhaltaí eile a
bhfuil ardchaighdeán Gaelainne acu.
Cuirfear Scéim tacaíochta ar fáil (Oidhreacht Chorca Dhuibhne) a
spreagfaidh, a thacóidh agus a ullmhóidh an líon is mó de na daltaí
seo le páirt a ghlacadh i gcomórtaisí éagsúla Oireachtais gach
bliain (Scéalaíocht, Amhránaíocht, Lúibíní, Agallaimh Beirte,
Aithriseoireacht).
Oibreofar ar chlár drámaíochta Gaelainne a fhorbairt sa
Phobalscoil ina gcuirfear ceardlann drámaíochta ar siúl sa
Phobalscoil ar bhonn rialta agus ina léireofar dráma Gaelainne leis
na daltaí uair sa bhliain.
Cuirfear an scéim saibhrithe teanga ar cuireadh síos air i mbeart
6.4.10 ar fáil sa Phobalscoil chomh maith.
Oibreofar le PCD chun líon na seisiún a chaitheann cainteoirí
baile/dúchais/líofa Gaelainne leis an gcúntóir teanga a mhéadú
ar mhaithe le saibhreas agus forbairt teanga a chinntiú agus
cíorfar na féidearthachtaí maidir le rang Gaelainne ar leithligh a
bheith ann in aon scoilbhliain go bhfuil sé praiticiúil do na
cainteoirí dúchais/baile/líofa Gaelainne.

Aidhm:

Gréasán úsáide agus saibhrithe teanga a chothú do chainteoirí
baile/dúchais/líofa Gaelainne sa chóras oideachais. Saibhriú agus
Forbairt Teanga. Sóisialú trí Ghaelainn a chothú.

Príomhúinéir an
bhirt:

Foireann an Aonaid Pleanála Teanga
Oideachais/Stiúrthóir
an
Aonaid)
i
bainistíocht/Comhordaitheoir Gaelainne PCD

Páirtithe
leasmhara/ról:

Oidhreacht Chorca Dhuibhne (tacaíocht), foireann agus daltaí na
Pobalscoile
(rannpháirtíocht),
aoi-chainteoirí/saineolaithe
(tacaíocht), Roinn na Gaeltachta (tacaíocht)

(Feidhmeannach
gcomhar
le
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Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

An t-am a fháil ar an gclár scoile, na daltaí a mhealladh chun a
bheith rannpháirteach.

Réiteach an
dúshláin

Imeachtaí áirithe a eagrú tar éis am scoile, imeachtaí eile a
nascadh isteach leis an gcuraclam agus an clár ama.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Déanfaidh Foireann an Aonaid Pleanála Teanga i gcomhar le PCD
meastóireacht ar éifeacht an bhirt i gcomhar lena chéile.
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Beart 6.4.16: Comhpholasaí teanga a thionscnamh idir Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus
Cumainn Spóirt/Caitheamh Aimsire agus Clubanna Óige an LPT
Réimsí

A, C

Critéir Pleanála Teanga

2,3,4,6,8,10,11,

Eolas Breise

Comhtháthú idir Polasaí Teanga na Pobalscoile agus na
hinstitiúidí/cumainn/eagrais/Clubanna Óige, spóirt agus
caitheamh aimsire eile sa LPT
Tosnófar ar obair nua chomhtháite idir an Phobalscoil agus na
cumainn spóirt, clubanna óige agus eagraíochtaí caitheamh
aimsire go mbíonn daltaí na Pobalscoile ag glacadh páirte iontu
chun chomhpholasaí teanga a dhréachtadh agus a chur i
bhfeidhm iontu.
Eagrófar cruinniú tosaigh chun an polasaí Gaelainne (labhairt na
Gaelainne i measc na hóige) a dhréachtadh agus cur i bhfeidhm an
pholasaithe a phlé.
Leanfar le dhá chruinniú in aghaidh na bliana chun éifeacht agus
cur i bhfeidhm an pholasaithe a phlé agus chun moltaí nua a
dhéanamh.

Aidhm:

Comhtháiteacht sa pholasaí teanga a chothú sna hinstitiúidí
oideachais/eagraíochtaí/cumainn óige agus spóirt go mbíonn
déagóirí an LPT ag glacadh páirte iontu. Sóisialú na Gaelainne a
chur chun cinn i measc na ndéagóirí.

Príomhúinéir an
bhirt:

Oifigeach Óige an Aonaid Pleanála Teanga i gcomhar leis an
bPobalscoil

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na Cumainn Spóirt agus Caitheamh Aimsire (tacaíocht agus
rannpháirtíocht),
Na
Clubanna
Óige (tacaíocht agus
rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 1-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 4

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Muintearas/Bord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (Struchtúr Óige)

Dúshlán an bhirt

Deacracht cuid de na heagraíochtaí/cumainn a spreagadh le
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bheith rannpháirteach. Thar a bheith dúshlánach aidhm an bhirt a
bhaint amach.
Réiteach an
dúshláin

Caidreamh
maith
a
bhunú
leis
na
heagraíochtaí/cumainn/clubanna, tábhacht an bhirt a mhíniú.
Iarracht dul i bhfeidhm ar na déagóirí ar bhonn comhtháite trí
pholasaithe na n-eagraíochtaí seo agus trí fheasacht a scaipeadh
mar chuid den bpróiseas pleanála teanga.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Oifigeach Óige an Aonaid freagrach as éifeacht an bhirt seo
a mheas i gcomhar leis an bPobalscoil. Cuirfear tuairisc ar fáil do
Stiurthóir an Aonaid.
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Beart 6.4.17: Comhoibriú idir bunscoileanna agus Iarbhunscoil maidir le Dea-Chleachtais
an Oideachais Ghaeltachta
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

Comhoibriú idir bunscoileanna agus iarbhunscoil(eanna) an LPT
maidir le dea-chleachtais an Oideachais Ghaeltachta
Eagrófar mórchruinniú amháin in aghaidh na bliana do
mhúinteoirí/príomhoidí
na
mbunscoileanna agus do
mhúinteoirí/príomhoidí na n-iarbhunscoileanna chun bualadh le
chéile agus dea-chleachtais an Oideachais Ghaeltachta a phlé.
Cothóidh sé seo cinnteacht agus comhtháiteacht maidir leis an
gcur chuige oideachais ag an dá leibhéal agus cabhróidh sé leis na
bunscoileanna a gcuid daltaí a ullmhú don iarbhunscolaíocht
lánGhaelainne.
Beidh seans ag na bunscoileanna an cur chuige atá i bhfeidhm
acusan a mhíniú agus cinnteacht a fháil go dtógfaí ar an gcur
chuige ag an iarbhunleibhéal. Beidh seans ag an iarbhunscoil an
cur chuige atá acusan a chur i láthair agus a chinntiú go mbeidh
an cur chuige céanna i bhfeidhm ag an mbunleibhéal.

Aidhm:

Leanúnachas sa soláthar oideachais lánGhaelainne
mbunleibhéal go dtí an iarbhunleibhéal a chinntiú

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar: Feidhmeannach Oideachais
an Aonaid

Páirtithe
leasmhara/ról:

Múinteoirí agus príomhoidí na mbunscoileanna agus na
hiarbhunscoile (rannpháirtíocht agus tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7
Costas
Iomlán

ón

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), An Roinn Oideachais
agus Scileanna (Polasaí don Oideachas Gaeltachta)

Dúshlán an bhirt

Múinteoirí/príomhoidí a spreagadh chun bheith rannpháirteach

Réiteach an
dúshláin

Cumarsáid mhaith agus tacaíocht a léiriú do na scoileanna,
tábhacht an bhirt a mhíniú go soiléir.
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Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Déanfaidh foireann an Aonaid Pleanála Teanga (Feidhmeannach
Oideachais na Pleanála Teanga) monatóireacht ar éifeacht an
bhirt seo trí aiseolas a bhailiú ó na múinteoirí/príomhoidí. Cuirfear
tuairisc ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid.
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Oideachas Tríú Leibhéal
Coláiste na hOllscoile Corcaigh (Dún Chíomháin, Baile an Fheirtéaraigh)
Beart 6.4.18: Comhoibriú le CFCD/CCC/BOOC agus eile chun cúrsaí faofa Ollscoile a bhunú
i gCorca Dhuibhne (cúrsaí litríochta agus cultúrtha, seimeastar Gaeltachta)
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

2,3,4,10,11

Eolas Breise

Tacú le comhoibriú idir Ionad na hOllscoile i mBaile an
Fheirtéaraigh, Dún Chíomháin agus CFCD (OCD), Comhairle
Contae Chiarraí agus le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
chun cúrsaí faofa Ollscoile agus cúrsaí aos-oideachais a leathnú i
gCorca Dhuibhne.
Cuirfidh an próiseas pleanála teanga tacaíocht ar fáil do Choláiste
na hOllscoile, Corcaigh chun comhoibriú leis na heagrais eile
thuasluaite chun breis cúrsaí creidiúnaithe agus faofa Ollscoile a
fhorbairt trí Ghaelainn do phobal an LPT. Leagfar síos aidhmeanna
agus spriocanna an chomhoibrithe agus cinnteofar go mbeidh clár
cúrsaí á dtairscint gach bliain le linn tréimhse an phlean don
phobal áitiúil.
Comhoibreofar leis an Ollscoil chomh maith chun an clár teagaisc a
chuirtear ar fáil dá gcuid mic léinn féin a thagann ar ghearrchúrsaí
deireadh seachtaine go hIonad na hOllscoile i mBaile an
Fheirtéaraigh a fhorbairt.

Aidhm:

Cur leis an soláthar cúrsaí faofa/creidiúnaithe Ollscoile atá ar fáil do
phobal an LPT trí Ghaelainn.

Príomhúinéir an
bhirt:

Bainisteoir Dhún Chíomháin, Ollscoil na hÉireann, Corcaigh i
gcomhar le foireann an Aonaid Pleanála Teanga (Feidhmeannach
Oideachais an Aonaid)

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne/OCD (tacaíocht),
Comhairle Contae Chiarraí (tacaíocht), Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí (tacaíocht), an pobal áitiúil (rannpháirtíocht), céimithe na
hOllscoile (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 3

Costas
Iomlán

measta
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Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (tacaíocht)

Dúshlán an bhirt

Éileamh a chothú do na cúrsaí faofa go háitiúil.

Réiteach an
dúshláin

Dul i gcomhair leis an bpobal maidir lena rogha cúrsaí faofa.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar Bhainisteoir Dhún Chíomháin i gcomhar le
foireann an Aonaid Pleanála Teanga (Feidhmeannach Oideachais an
Aonaid) éifeacht an bhirt seo a mheas trí aiseolas a fháil ó na
rannpháirtithe áitiúla agus ó na mic léinn Ollscoile. Cuirfear tuairisc
ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid.
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Na Coláistí Oiliúna - Coláistí Chorca Dhuibhne - Comharchumann Forbartha Chorca
Dhuibhne
Beart 6.4.19 : Cur le caighdeán na gcúrsaí agus le fad na dtréimhsí Gaeltachta do na
hábhair oidí
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

Comhoibriú leis na Coláistí Oiliúna chun cur le caighdeán na
gcúrsaí agus le fad na dtréimhsí Gaeltachta do na hábhair oidí.
Leanfar ag cur le caighdeán na gcúrsaí a sholáthraítear do na
hÁbhair Oidí le linn na dtréimhsí Gaeltachta trí chomhoibriú leis na
Coláistí Oiliúna éagsúla (trí fhóram CONCOS).
Oibreofar ar leanúnachas/comhtháiteacht foghlama na gcúrsaí trí
mholtaí a chur chun cinn maidir le réamhullmhú don dtréimhse
Gaeltachta a bheith déanta sula dtagann na mic léinn chun na
Gaeltachta agus déanfar iarracht a chinntiú go bhfuil an tréimhse
Ghaeltachta mar chuid leanúnach céimnitheach d’fhoghlaim
teanga na n-ábhar oidí sna Coláistí Oiliúna. Tacófar leis na Coláistí
Oiliúna chun aitheantas creidiúnaithe a thabhairt don tréimhse
Gaeltachta seo chun go mbeidh na foghlaimeoirí/ábhair oidí níos
dírithe ar an bhfoghlaim. Molfar cur le fad na dtréimhsí
foghlamtha sa Ghaeltacht chun deis a thabhairt do na hábhair oidí
máistreacht níos fearr a fháil ar an dteanga sula dtugann siad faoin
dteanga a mhúineadh iad féin.
Forbrófar an cúrsa a thairgtear do na hÁbhair Oidí trí mheitheal
oibre
múinteoirí
agus
an
Feidhmeannach
Aosoideachais/dearthóir cúrsaí a chur ag obair ar an gcúrsa.
Leanfar ag cur oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach ar fáil do
na múinteoirí a theagascann an cúrsa seo chun an caighdeán is
airde a bhaint amach. Dréachtófar polasaí nua maidir le labhairt na
Gaelainne i measc na n-ábhar oidí nuair a bhíonn siad anseo agus
cinnteofar go mbeidh na múinteoirí agus na mná tí á chur i
bhfeidhm.
Forbrófar clár teagaisc do sheimeastar Gaeltachta do mhic léinn
Ghaelainne in Ollscoileanna difriúla – clár a thabharfadh grúpaí de
chéimithe Gaelainne go Corca Dhuibhne ar feadh tréimhse 3 mhí le
linn a gcúrsa céim san Ollscoil.

Aidhm:

Caighdeán na gcúrsaí/tréimhsí Gaeltachta do na hábhair oidí a
fhorbairt. Cur le heacnamaíocht/fostaíocht sa cheantar agus stádas
Gaelainne a ardach sa LPT. Cúrsa Seimeastar Gaeltachta a fhorbairt
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sa cheantar do mhic léinn Ollscoile (céimithe Gaelainne) –
caighdeán Gaelainne na mac léinn a fheabhsú agus fostaíocht
teangalárnaithe a chruthú sa LPT.
Príomhúinéir an
bhirt:

Foireann an Aonaid Pleanála Teanga/Coláistí Chorca Dhuibhne i
gcomhar leis na Coláistí Oiliúna agus Ollscoileanna eile.

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na múinteoirí (tacaíocht), meitheal oibre/comhairleoir/dearthóir
cúrsaí (tacaíocht), na mná tí (tacaíocht).

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 5 + buiséad Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Coláistí Chorca
Dhuibhne agus na Coláistí Oiliúna.

Dúshlán an bhirt

Dul i bhfeidhm ar na Coláistí Oiliúna na forbairtí seo a dhéanamh,
easpa maoinithe chun saineolaí/dearthóir cúrsaí a fhostú.

Réiteach an
dúshláin

Tábhacht na bhforbairtí a mhíniú do na Coláistí Oiliúna, maoiniú tríd
an bpróiseas pleanála teanga comhairleoir/dearthóir cúrsaí a
fhostú chun na cúrsaí a fhorbairt.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar Fheidhmeannaigh an Aonaid agus ar Choláistí
Chorca Dhuibhne éifeacht an bhirt seo a mheas trí aiseolas a fháil ó
na hábhair oidí maidir le caighdeán an chúrsa agus caighdeán a
gcuid Gaelainne tar éis an chúrsa. Cuirfear tuairisc ar fáil do
Stiurthóir an Aonaid Pleanála Teanga.
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An Díseart & SHU (Sacred Heart University), Conneticut, Meiriceá
Beart 6.4.20 : Plean Teanga agus Nasc leis an nGaeltacht le forbairt ag SHU
Réimsí

A

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

Plean Teanga agus Nasc leis an nGaeltacht a fhorbairt
Forbrófar an bhéim a chuirtear ar an nGaelainn agus ar an
nGaeltacht le linn cúrsaí SHU sa Daingean. Faoi láthair
reáchtáiltear cúrsaí d’fhochéimithe na hOllscoile SHU sna hábhair
seo a leanas: Altranas, Béaloideas, Ceol agus Rince Traidisiúnta,
Litríocht. Ar feadh tamaill ní raibh aon bhéim ar ranganna
Gaelainne ach tá tús curtha le ranganna Gaelainne arís le tamall
anuas.
Rachfar i gcomhairle le hÚdaráis SHU chun plean teanga a
fhorbairt ina mbeadh níos mó ceangal leis an bpobalteanga sa
Ghaeltacht.
Cuirfear béim ar an nGaelainn le linn cúrsaí na n-altraí. Beidh sé
seo ina chabhair mhór dóibh má théann siad ar thaithí oibre go dtí
Ospidéal an Daingin, beidh siad ábalta cumarsáid bhunúsach a
dhéanamh leis an hothair trí Ghaelainn.

Aidhm:

Béim a chur ar an nGaelainn agus ar an nGaeltacht le linn chúrsaí
tríú leibhéal do mhic léinn SHU sa Daingean.

Príomhúinéir an
bhirt:

Bainisteoir SHU sa Daingean

Páirtithe
leasmhara/ról:

Foireann an Aonaid Pleanála Teanga (tacaíocht), Údarás na
Gaeltachta (tacaíocht), An Díseart (tacaíocht), foireann agus daltaí
SHU (rannpháirtíocht agus tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 3

Feidhmiú

Bliain 4-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Ollscoil Sacred Heart

Dúshlán an bhirt

Easpa úsáide don Ghaelainn atá ag mic léinn SHU

Réiteach an

Na mic léinn a cheangal isteach le saol na Gaeltachta, ócáidí
Gaelacha a reáchtáil dóibh, iad a nascadh isteach le hócáidí eile atá
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dúshláin

ar siúl sa Ghaeltacht.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar fhoireann SHU sa Daingean éifeacht an bhirt seo
a mheas trí aiseolas a fháil ó mhic léinn na gcúrsaí maidir leis an
dteagmháil a bhíonn acu le teanga agus pobal na Gaeltachta.
Cuirfear tuairisc ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid Pleanála Teanga.
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6.5. Deiseanna Foghlama Teanga lasmuigh den gcóras oideachais
Tá an soláthar a dheintear d’fhoghlaimeoirí na Gaelainne in aon phobal Gaeltachta
an-tábhachtach. Nuair is í príomhsprioc an phlean teanga seo an gréasán úsáide agus
saibhrithe teanga a láidriú do chainteoirí dúchais/baile na Gaelainne agus líon na
gcainteoirí laethúla a ardach sa LPT, tá sé soiléir go mbeadh struchtúr maith d’fhoghlaim
na teanga ag teastáil. Tá sé tábhachtach chomh maith go nascann an struchtúr seo na
foghlaimeoirí isteach leis an bpobalteanga tar éis dóibh ranganna/cúrsaí struchtúrtha a
dhéanamh.
Más féidir gá d’úsáid na Gaelainne sa phobal a chruthú mar chuid den bpróiseas pleanála
teanga (rud a chruthaítear de ghnáth i bpobal trí chóras tacaíochta/aitheantais do
chainteoirí baile a bhunú), cruthófar a thuilleadh éilimh i measc an phobail ar ranganna
Gaelainne agus ar fhoghlaim na teanga. Tá an tábhacht a bhaineann le ranganna
tarraingteacha agus ábhartha a bheith ar fáil do thuismitheoirí sonraithe i rannóg 6.3
thuas. Sa rannóg seo, déileálann bearta (6.5.1 agus 6.5.2) le struchtúr foghlama céimnithe
a bheith ar fáil do dhaoine fásta eile sa phobal agus le forbairt clár cúrsaí aos-oideachais
trí Ghaelainn a fheidhmíonn mar ghréasán foghlama chomh maith. Bailíodh na bearta seo
trí theagmháil a dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara na réimse seo, Oidhreacht
Chorca Dhuibhne, Comhairle Contae Chiarraí, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Dún
Chíomháin) agus Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Tá an tábhacht a bhaineann le
ranganna Gaelainne do dhaoine atá i gceannas ar imeachtaí spóirt agus caitheamh
aimsire le hóige Chorca Dhuibhne léirithe i rannóg 6.12 thíos.
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Beart 6.5.1: Deiseanna Foghlama Gaelainne struchtúrtha céimnithe (m.sh. TEG) a
fhorbairt ar fud an LPT
Réimsí

D

Critéir Pleanála Teanga

11,12

Eolas Breise

Struchtúr tacúil céimniúil (TEG nó comhionann) a fhorbairt
d’fhoghlaim na Gaelainne ar fud an LPT
Leanfar ag forbairt cúrsaí Gaelainne ar ardchaighdeán ar bhonn
struchtúrtha céimnithe (nasctha le TEG nó a chomhionann).
Cuirfear córas céimniúil tarraingteach ar bun go mbeidh
foghlaimeoirí ábalta clárú gan Ghaelainn/ ar bheagán Gaelainne
don gcúrsa ag an mbunleibhéal. Beifear ábalta bogadh ar aghaidh
ar an gcóras céimniúil gach bliain nó go mbeidh an cúrsa ag an
leibhéal is airde oiriúnach. Déanfar pacáistiú agus margaíocht
mhaith ar an struchtúr seo chun rang foghlaimeoirí nua a
mhealladh gach bliain.
Mar ghné lárnach den bhfoghlaim seo, beidh struchtúr tacaíochta
agus imeachtaí sóisialta (m.sh. club léitheoireachta, oíche cheoil,
club cócaireachta) ar bhonn rialta chun tacú le foghlaimeoirí a
gcuid Gaelainne a úsáid i measc an phobail.
Beifear ábalta na cúrsaí seo a thairiscint in áiteanna éagsúla sa
Limistéar Pleanála Teanga ag brath ar éileamh.

Aidhm:

Córas foghlama céimniúil agus struchtúrtha a fhorbairt
d’fhoghlaim na Gaelainne sa phobal agus na foghlaimeoirí a
spreagadh i mbun úsáid na Gaelainne sa phobal. Breis daoine a
spreagadh chun na cúrsaí seo a dhéanamh.

Príomhúinéir an
bhirt:

Feidhmeannach Aos-Oideachais an Aonaid Pleanála Teanga i
gComhar le Comhairle Contae Chiarraí agus COC

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comhairle Contae Chiarraí, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Dún
Chíomháin) agus Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST
5
BUISÉAD

+ Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)
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Dúshlán an bhirt

Easpa foirne chun cúrsaí a dhearadh agus a scríobh

Réiteach an
dúshláin

Maoiniú ón bpróiseas pleanála teanga chun comhairleoir a fhostú
chuige seo

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Feidhmeannach Aos-Oideachais an Aonaid freagrach as
cúrsaí a dhearadh agus a fhorbairt agus as aiseolas a fháil ó na
foghlaimeoirí maidir le héifeacht an bhirt.
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Beart 6.5.2: Forbairt ar chlár cúrsaí Aos-Oideachais don bpobal áitiúil trí Ghaelainn
Réimsí
D
Critéir Pleanála Teanga 11, 12
Eolas Breise

Forbairt ar chlár cúrsaí Aos-Oideachais trí Ghaelainn sa LPT
Leanfar ag forbairt cláir leathan cúrsaí aos-oideachais trí Ghaelainn
in áiteanna difriúla sa LPT. Tugann cúrsaí mar seo, leithéidí cúrsaí
litríochta, cúrsaí Béaloidis, cúrsaí staire áitiúla, cúrsaí
grianghrafadóireachta,
cúrsaí
tuismitheoireachta,
cúrsaí
garraíodóireachta, seans do dhaoine ar gach cumas Gaelainne
teacht le chéile agus a gcuid Gaelainne a fhorbairt, cé nach í an
fhoghlaim teanga príomhsprioc an chúrsa.
Tosnófar ag forbairt cúrsa teastais sa Phleanáil Teanga go háitiúil
agus rachfar i mbun feachtais chun feidhmeannaigh sna hinstitiúidí
oideachais, stáit, pobail agus teanga a spreagadh i mbun cúrsaí
Dioplóma sa Phleanáil Teanga ar líne a thugann Acadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Aidhm:

Cúrsaí Aos-oideachais trí Ghaelainn a fhorbairt ar mhaithe le
timpeallacht foghlamtha nádúrtha pléisiúrtha Gaelainne a chur ar
fáil d’fhoghlaimeoirí agus cainteoirí líofa Gaelainne.
Oiliúint sa Phleanáil Teanga a chur ar fáil.

Príomhúinéir an
bhirt:

Feidhmeannach Aos-oideachais an Aonaid Phleanála Teanga

Páirtithe
leasmhara/ról:

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Dún Chíomháin) (tacaíocht), Bord
Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (tacaíocht), Comhairle Contae
Chiarraí

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Post 5 + buiséad

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Rannpháirtithe na
gcúrsaí

Dúshlán an bhirt

Dóthain rannpháirtithe a mhealladh ar na cúrsaí.

Réiteach an
dúshláin

Fógraíocht a dhéanamh ar fud an limistéir agus na cúrsaí a lonnú go
lárnach/gar don éileamh
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Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Feidhmeannach Aos-Oideachais APTCT freagrach as éifeacht
an bhirt a mheas trí aiseolas a fháil ó na rannpháirtithe.
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6.6. Seirbhísí don Aos Óg agus Aoisghrúpaí eile
Tá na seirbhísí agus na tacaíochtaí teanga atá ar fáil don Aos Óg in aon cheantar
Gaeltachta thar a bheith tábhachtach. Mura bhfuil an struchtúr agus an deis ann don aos
óg chun bualadh le chéile go sóisialta trí Ghaelainn lasmuigh don scoil, ní bheidh a dteanga
shóisialta ag forbairt, ní bheidh timpeallacht shóisialta Gaelainne ar fáil dóibh agus is féidir
a bheith cinnte gur i mBéarla ar fad a bheidh an sóisialú ag tarlú. Mura bhfuil aon taithí
shóisialta á fáil ag an óige trí Ghaelainn, is é an Béarla an teanga caidrimh a bheidh in
uachtar agus is é an Béarla an teanga pobail a bheidh in uachtar don gcéad ghlúin eile.
Tá an bhearna sa réimse tacaíochta seo aitheanta i gCorca Dhuibhne le fada an lá ag na
heagraíochtaí teanga agus ag na scoileanna. Míníonn foireann na scoileanna cé chomh
deacair agus atá sé orthu an Ghaelainn a chur chun cinn ar scoil nuair nach bhfuil
tacaíochtaí sóisialta láidir a dhóthain ar fáil lasmuigh den scoil chun tacú leo.
Tá sé riachtanach go mbeadh tacaíochtaí teanga ar fáil trasna na haoisghrúpaí eile chomh
maith, go mbeadh an gréasán sóisialta d’úsáid agus do shaibhriú na Gaelainne á láidriú do
gach aoisghrúpa sa phobal agus go ndéanfaí soláthar maith do sheirbhísí d’aosaigh an
phobail trí Ghaelainn leis.
Tá na bearta don óige sa rannóg seo sonraithe thíos ó 6.6.1 go dtí 6.6.3. Eascraíonn siad ó
chruinnithe le Muintearas, le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus ó mholtaí a
tháinig ó scoileanna maidir le tacaíocht don óige sa phobal. Ní chuirfear na bearta seo i
bhfeidhm gan struchtúr maoinithe nua chun oifigeach Óige a cheapadh agus gan buiséad
leordhóthanach a bheith ar fáil chun bearta na réimse seo a chur chun cinn.
Déileálann bearta 6.6.4 agus 6.6.5 le forbairtí go bhféadfaí a chur chun cinn d’aosaigh an
phobail, dá gceapfaí an Comhordaitheoir Teaghlaigh/Iarscoile ar cuireadh síos air i rannóg
6.3 agus dá mbeadh maoiniú substaintiúil ar fáil.
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Beart 6.6.1: Struchtúr nua Comhtháite don Óige/ Oifigeach Óige á fhostú don LPT
Réimsí

C

Critéir Pleanála Teanga 2,3,8,10,11,12

Eolas Breise

Struchtúr nua comhtháite don Óige a fhorbairt – Oifigeach Óige
le fostú
Fostófar Oifigeach Óige do Chorca Dhuibhne mar chuid
d’fheidhmiú an phlean teanga chun clár cuimsitheach Gaelainne a
fhorbairt d’óige na leithinse. Oibreofar go dlúth leis na
coistí/comharchumainn eile sa LPT le cinntiú go bhfuil soláthar á
dhéanamh do sheirbhísí óige ina gceantar féin (m.sh. Lios Póil, An
Clochán, An Fheothanach, An Daingean)
Bunófar Clubanna Óige nua trí Ghaelainn - ceann do leanaí 7-11
bliana, ceann do leanaí 12-14 bliana agus ceann do leanaí 15-18
bliana.
Eagrófar imeachtaí eile nasctha leis na clubanna óige m.sh.
dioscónna, tráthanna na gceist, comórtais/féilte idir clubanna
spóirt & caitheamh aimsire, ócáidí ceoil agus ealaíne.
Déanfar naisc le Clubanna Óige i gceantair Ghaeltachta eile, agus
cuirfear aithne ar dhéagóirí ó cheantair eile trí Ghaelainn.
Cuirfear béim ar chúrsaí teicneolaíochta/cumarsáide trí Ghaelainn
agus eagrófar campaí/cúrsaí cumarsáide agus teicneolaíochta trí
Ghaelainn do dhéagóirí.
Forbrófar cúrsaí traenála/ oiliúna/ agus ceannaireachta do
thuismitheoirí agus daoine eile ón bpobal chun tacú leis an obair
óige sa dúthaigh.

Aidhm:

Struchtúr ceart don Óige a fhorbairt trí Ghaelainn, deiseanna
sóisialaithe trí Ghaelainn a chur ar fáil d’Óige Chorca Dhuibhne

Príomhúinéir an
bhirt:

Oifigeach Óige an Aonaid Pleanála Teanga i gcomhar le Muintearas
agus Bord Oideachais & Oiliúna Chiarraí

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na scoileanna (tacaíocht), an óige (rannpháirtíocht), óige i
gceantair eile (rannpháirtíocht), na tuismitheoirí (tacaíocht agus
rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7
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Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 4 + Buiséad Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Leanaí (Gnóthaí Óige), Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil
Teanga)

Dúshlán an bhirt

Comhtháiteacht cheart idir na heagraíochtaí ar fad agus maoiniú a
aimsiú

Réiteach an
dúshláin

Comhtháiteacht a chothú trí mhórán réamhoibre le chéile agus
tábhacht an bhirt a shoiléiriú do na ranna stáit cuí

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Oibreofar i gcomhar le Muintearas/BOOC agus Oifigeach Óige an
Aonaid Pleanála Teanga comhtháiteacht a chothú agus oibriú go
dlúth leis na heagrais eile chun an beart seo a chur i gcrích.
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Beart 6.6.2: Compántas Drámaíochta & Ceoil don Óige a bhunú as Gaelainn
Réimsí

C

Critéir Pleanála Teanga

2,10,11,12

Eolas Breise

Compántas Drámaíochta & Ceoil don Óige
Bunófar meitheal oibre idir na feidhmeannaigh pleanála teanga
agus Aisteoirí Bhréanainn chun compántas drámaíochta/ceoil
don óige a bhunú. Fostófar saineolaí drámaíochta/ceoil chun clár
drámaíochta/ceoil a leagan amach agus reáchtálfar ceardlanna
drámaíochta/ceoil/rince seachtainiúla d’óige na dúthaí –
ceardlanna do leanaí bunscoile agus iarbhunscoile. Bronnfar
sparántacht scríbhneoireachta ar scríbhneoirí áitiúla uair sa
bhliain chun dráma nua do leanaí a scríobh i gcanúint Chorca
Dhuibhne nó chun dráma a aistriú ón mBéarla.
Léireofar dráma/seó amháin in aghaidh na bliana i gcomhar le
hAisteoirí Bhréanainn agus glacfar páirt in imeachtaí drámaíochta
náisiúnta Gaeilge agus Gaeltachta

Aidhm:

Drámaíocht Ghaelainne a chur chun cinn sa dúthaigh ar mhaithe le
saibhriú agus sóisialú teanga na hóige.

Príomhúinéir an
bhirt:

Foireann an Aonaid Pleanála Teanga/ Foireann Tús Maith i
gcomhar le hAisteoirí Bhréanainn

Páirtithe
leasmhara/ról:

Ealaíon na Gaeltachta (tacaíocht), Siamsa Tíre (tacaíocht), na
bunscoileanna (tacaíocht), na hiarbhunscoileanna (tacaíocht), an
óige (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad
3/4/5

Post Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Ealaíon na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Easpa maoinithe

Réiteach an dúshláin

Ríthábhacht an bhirt seo a shoiléiriú do na ranna stáit éagsúla

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Déanfaidh foireann pleanála teanga APTCT monatóireacht ar
éifeacht an bhirt seo trí aiseolas a bhailiú ó Aisteoirí Bhréanainn
agus ó na rannpháirtithe óga.
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Beart 6.6.3 Seomra caidrimh Gaelainne & gréasán/fóram idirlín Gaelainne a bhunú do
dhéagóirí na dúthaí
Réimsí

C

Critéir Pleanála Teanga

2,10,11,12

Eolas Breise

Seomra caidrimh agus Gréasán/Fóram Idirlín trí Ghaelainn a
fhorbairt do dhéagóirí

Aidhm:

Áit a chur ar fáil do dhéagóirí chun bualadh le chéile trí Ghaelainn
ar bhonn rialta agus fóram teagmhála trí Ghaelainn a chruthú ar
ghréasán idirlín na pleanála teanga chun iad a choimeád i
dteagmháil lena chéile trí Ghaelainn.

Príomhúinéir an
bhirt:

Oifigeach Óige an Aonaid Pleanála Teanga i gcomhar le
Muintearas/BOOC.

Páirtithe
leasmhara/ról:

Tuismitheoirí/Oibrithe deonacha (tacaíocht) an Óige
(rannpháirtithe), Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Roinn na
Gaeltachta (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 4 + Buiséad Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Údarás na
Gaeltachta, Foras na Gaeilge

Dúshlán an bhirt

Foirgneamh a fháil a bheadh oiriúnach, tuismitheoirí a fháil chun
é a stiúradh, rannpháirtithe/óige a spreagadh chun na seirbhísí
seo a úsáid.

Réiteach an
dúshláin

Foirgneamh tarraingteach a aimsiú ar cíos ar phraghas réasúnta
chun tacú leis an bpleanáil teanga, tuismitheoirí a spreagadh trí
thábhacht an bhirt a shoiléiriú, na seirbhísí a dhéanamh
an-tarraingteach do dhéagóirí

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
Rathúlacht an bhirt

Beidh dualgas ar an Oifigeach Óige an beart seo a chur i
bhfeidhm agus a éifeacht a mheas trí aiseolas a fháil ó na
déagóirí. Cuirfear tuairisc ar fáil do Stiúrthóir an Aonaid Pleanála
Teanga.

67

DRÉACHT CHÁIPÉIS –do Phobal Chorca Dhuibhne – Ba mhór againn bhur dtuairimí.

Aosaigh an Phobail
Beart 6.6.4: Forbairt ar sheirbhísí d’Aosaigh an Limistéar Pleanála Teanga
Réimsí

C

Critéir Pleanála Teanga

2,3,10,12

Eolas Breise

Forbairt ar sheirbhísí d’Aosaigh an phobail sa LPT
Cinnteofar go dtiocfaidh forbairt ar na seirbhísí atá á gcur ar fáil
d’aosaigh an phobail trí Ghaelainn ar fud an LPT. Leathnófar ar an
gclár imeachtaí sóisialta a chuirtear ar fáil dóibh in ionaid/áiteanna
éagsúla – m.sh. san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh i mBaile an
Fheirtéaraigh, in Ionad Caitlíona i gCeann Trá, agus cuirfear tús le
seirbhísí nua i Lios Póil, ar an bhFeothanaigh agus sa Chlochán.
Oibreofar i gcomhar leis na coistí pobail/comharchumainn sna
ceantair éagsúla chun na seirbhísí seo a fhorbairt.
Comhoibreofar leis an FSS chun réimsí seirbhísí níos leithne a
thairiscint d’aosaigh an phobail trí Ghaelainn, m.sh. dochtúir na
gcos, clinic le dochtúirí, ar bhonn rialta sna hionaid éagsúla.

Aidhm:

Cur leis na seirbhísí trí Ghaelainn atá ar fáil d’aosaigh an phobail sa
cheantar

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (CFCD): Comhordaitheoir
Teaghlaigh/Iarscoile an ITT

Páirtithe
leasmhara/ról:

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (tacaíocht), Udarás na
Gaeltachta (tacaíocht scéimeanna), Comharchumann Forbartha
Chorca Dhuibhne (tacaíocht ó scéimeanna), Coiste Forbartha
Cheann Trá, Coiste Lios Póil, Comharchumann an Leith Triúigh

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Post 2 + Buiséad

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), FSS

Dúshlán an bhirt

Daoine oiriúnacha ar scéimeanna chun tacú leis na seirbhísí, easpa
foirne le Gaelainn ag an FSS

Réiteach an
dúshláin

Na daoine le Gaelainn ar na scéimeanna a mhealladh i dtreo na
hoibre seo, ranganna Gaelainne spriocdhírithe a chur ar fáil
d’fheidhmeannaigh an FSS
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Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh foireann an Aonaid Pleanála Teanga (Comhordaitheoir
Teaghlaigh/Iarscoile) freagrach as cur i bhfeidhm an bhirt seo agus
baileofar aiseolas maidir le héifeacht na hoibre ó na haosaigh a
úsáidfidh na seirbhísí. Cuirfear tuairisc ar fáil do Stiúrthóir an
Aonaid Pleanála Teanga.
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Beart 6.6.5: Seirbhísí Baile d’Aosaigh an Phobail a fhorbairt
Réimsí

C

Critéir Pleanála Teanga 2,3,10,12

Eolas Breise

Struchtúr Seirbhísí Baile d’Aosaigh an Phobail a fhorbairt i gCorca
Dhuibhne
Comhoibreofar leis na pobail sna mórcheantair Ghaeltachta eile
(comhoibriú le Comharchumann Sailearna agus Comharchumann
Ghaoth Dobhair) in iarracht maoiniú ceart a fháil ón stát chun Ionad
agus Seirbhísí buana Aosaigh – Ionad Lae a bheadh ag feidhmiú trí
Ghaelainn - a bhunú i gCorca Dhuibhne.
Dhéanfadh an t-ionad seo cúram d’aosaigh an phobail trí réimse
leathan seirbhísí agus cúram baile a sholáthar dóibh – béilte ar
rothaí, cúram baile, ionad aclaíochta, feirm churadóireachta, cúrsaí
oideachais fad saoil srl. Mar chuid den struchtúr seo, d’fhéadfaí
tithíocht d’aosaigh a chur ar fáil chomh maith.
Thabharfadh an struchtúr tacaíochta seo seans d’aosaigh an
phobail fanacht ag baile ina dtithe féin, i measc a bpobail
Ghaeltachta féin, gan brú a bheith orthu dul go Tithe Altranais nó go
dtí na hospidéil ar bhonn rialta.

Aidhm:

Aosaigh Chorca Dhuibhne a choimeád ag baile ina dtithe/pobal
Gaeltachta féin agus cúram a chur ar fáil dóibh trí mhórán seirbhíse
a sholáthar dóibh ina dtithe féin agus iad ag dul san aos.

Príomhúinéir an
bhirt:

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne i gcomhar le
comharchumainn Ghaeltachta eile

Páirtithe
leasmhara/ról:

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (tacaíocht), Údarás na
Gaeltachta (tacaíocht), aosaigh an phobail (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1,2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

An Roinn Sláinte, Údarás na Gaeltachta, An Stát

Dúshlán an bhirt

Easpa maoinithe ón státchóras

Réiteach an
dúshláin

An tsábháil airgid, a bheadh i gceist ar deireadh don stát dá
gcruthófaí struchtúr mar seo agus dá dtabharfaí aire d’aosaigh an
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phobail ag baile, a mhíniú don státchóras.
Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus Údarás na
Gaeltachta i dteannta a chéile freagrach as éifeacht an bhirt seo a
mheas trí aiseolas a fháil ó aosaigh an phobail.
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6.7. An Earnáil Gnó, Forbairtí Geilleagracha & Tionsclaíocha agus
An Turasóireacht Chultúrtha i gCorca Dhuibhne
Gnó, Forbairtí Geilleagracha & Tionsclaíocha
Comhthreomhar leis an bpleanáil is gá a dhéanamh don teanga i gCorca Dhuibhne, tá
géarghá leis an bpleanáil gheilleagrach. Mar a léiríodh i Mír 3.3, tá mórán dúshlán
geilleagrach áitiúil agus dúshláin infreastruchtúir gur gá dul i ngleic leo ar mhaithe le bonn
inmharthana eacnamaíochta a chur faoi phobal Chorca Dhuibhne. Gan díriú ar na
fadhbanna a bhaineann le heaspa fáis i ndaonra an phobail (i gcomparáid le fás náisiúnta),
le titim i líon na leanaí bunscoile/meánscoile, le tréigean na ndaoine óga, leis an easpa
tuismitheoirí chun pobal a ath-ghiniúint, leis an nádúr séasúrach/páirt-aimseartha a
bhaineann le cuid mhór den fhostaíocht, leis an am a thógann sé taisteal go haon lárionad
forbartha (cathair nó baile forbartha), agus le heaspa príomhbhealaigh iompair
(mótarbhealaigh) a bheith sa chontae, is deacair a bheith ag trácht ar bhisiúlacht na
teanga in aon chor.
Tá gá le fostaíocht inmharthana, le deiseanna gnó, le hinfreastruchtúr fisiciúil agus
sóisialta sásúil agus le soláthar tithíochta ar phraghas réasúnta chun an pobal a choimeád
anseo sa chéad dul amach. Mura bhfuil an teanga lárnach sa phleanáil
gheilleagrach/fhisiciúil seo, áfach, ní bheidh rath ar an bpróiseas pleanála teanga.
Tá ról lárnach ag Údarás na Gaeltachta i bhforbairt eacnamaíochta, shóisialta agus
chultúrtha na Gaeltachta. Pléann an eagraíocht le forbairt fiontraíochta agus tionscnaimh
cruthaithe fostaíochta sa Ghaeltacht trí chéile. Tugann Údarás na Gaeltachta
mórthacaíocht gnó agus fostaíochta i gCorca Dhuibhne trí scéimeanna éagsúla cúnaimh
do ghnónna seanbhunaithe agus gnónna nua chun fás agus forbairt a dhéanamh. San
áireamh anseo, tá deontas caipitil, fostaíochta, margaíochta, staidéar féidearthachta,
taighde agus forbairt, cúrsaí oiliúna agus meantóireachta. Ceadaíodh €666,049 do thograí
gnó agus pobail i nGaeltachtaí Chorca Dhuibhne le linn 2016 agus sa bhliain chéanna is
572 duine a bhí fostaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne go lánaimseartha i gcomhlachtaí
agus i ngnónna a fuair tacaíocht ón Údarás. Cuireann Údarás na Gaeltachta comhairle
agus treoracha ar fáil do chomhlachtaí maidir le pleananna teanga a fhorbairt agus a
réiteach. Bíonn coinníoll teanga le gach maoiniú a thugtar ach bíonn dúshlán ag baint le
cur i bhfeidhm na gcoinníollacha sin. Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar
scéim/feachtais chun úsáid na Gaelainne sna comhlachtaí a fhaigheann tacaíocht a
spreagadh.
Tá a lán gnónna beaga príobháideacha ar fuaid Chorca Dhuibhne agus go háirithe i mbaile
an Daingin. Is féidir seirbhís trí Ghaelainn a fháil i ngnónna áirithe ach tá a lán gnónna eile
nach bhfuil seirbhís trí Ghaelainn ar fáil iontu.
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Turasóireacht Chultúrtha/Turasóireacht (Gnó) na Gaelainne
Ceantar mór turasóireachta is é Corca Dhuibhne agus is turasóireacht chultúrtha cuid
mhaith de. Is fiú c.€7 milliún don gceantar in aghaidh na bliana an turasóireacht chultúrtha
a chruthaíonn CFCD de bharr na gcúrsaí a sholáthraíonn Coláistí Chorca Dhuibhne agus
Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Tagann a lán cuairteoirí eile don dúthaigh a deir go meallann
an Ghaelainn/an ceantar Gaeltachta iad de réir suirbhé a dhein ÚnaG ar thurasóirí (xx
bliain).
Bailíodh na bearta sa réimse seo mar thoradh ar chruinnithe le gnónna áitiúla, le
cruinnithe agus comhfhreagras le feidhmeannaigh Údarás na Gaeltachta, le cruinniú le
CFCD a riarann an scéim traenála gnó Skillnet i gCúige Mumhan, agus le páirtithe
leasmhara éagsúla atá tábhachtach i réimse na Turasóireachta Cultúrtha i gCorca
Dhuibhne (Coláistí Chorca Dhuibhne/OCD/Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne).
Baineann cuid de na bearta seo le gníomhaíochtaí go bhféadfaí a bhaint amach laistigh de
chlár oibre na bpáirtithe leasmhara éagsúla, baineann bearta eile sa réimse seo le
gníomhachtaí a tharlódh dá gcuirfí struchtúr maoinithe nua agus buiséad leordhóthanach
ar fáil, agus baineann bearta 6.7.1 - 6.7.3 le bearta a bheadh le baint amach ag leibhéal an
státchórais. Ní bheifear ábalta bearta 6.7.4, 6.7.5& 6.7.4 a fheidhmiú gan feidhmeannach
a cheapadh don réimse seo agus an buiséad cuí a bheith ar fáil.
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Gnónna áitiúla
Beart 6.7.1. Feachtas Gnó as Gaelainn a chur ar bun – Corca Dhuibhne ag Caint a
Athbheochaint agus a fhorbairt
Réimsí

E

Critéir Pleanála Teanga

13,14

Eolas Breise

Scéim Gnó le Gaelainn/Corca Dhuibhne ag Caint a fhorbairt
Moltar athbheochan agus forbairt a dhéanamh ar scéim Corca
Dhuibhne ag Caint a bhí i bhfeidhm sa Daingean chun gnónna
agus fostaithe i ngnónna le Gaelainn a aithint.
Meallfar gnónna chun a gcuid Gaelainne a úsáid agus chun daoine
a fhostú le Gaelainn chun go bhféadfaidís páirt a ghlacadh i scéim
cosúil leis an scéim thuasluaite a bhí á riaradh ag OCD/ i gcomhar
le hÚdarás na Gaeltachta sa Daingean. Forbrófar an scéim seo le
comhairle ó na gnónna áitiúla agus cuirfear i bhfeidhm é ar fud an
LPT. Cuirfear gach tacaíocht ar fáil do na gnónna chun a gcuid
seirbhísí a fhorbairt trí Ghaelainn, m.sh. aistriúchán ar
fhógraíocht, biachláir, sain-ranganna Gaelainne gnóbhunaithe a
thairiscint, tacú le suíomh idirlín Ghaelainne.

Reáchtálfar fóram chun go bhféadfadh na gnónna seo a
chuireann seirbhísí ar fáil trí Ghaelainn teacht le chéile ar bhonn
rialta chun a gcuid riachtanas a phlé. Coimeádfar ar an eolas iad
chomh maith maidir le clár ama na gcúrsaí Gaelainne a bheidh ag
teacht go dtí an dúthaigh chun go mbeidh na gnónna ullamh a
gcuid seirbhísí a thairiscint as Gaelainn.

Cuireadh deireadh leis an bhfeachtas Corca Dhuibhne ag Caint
cheana cheal maoinithe agus oibrithe oiriúnacha, beidh gá leis an
maoiniú cuí anois chun an beart seo fheidhmiú.
Aidhm:

Athbheochaint agus forbairt a dhéanamh ar fheachtas Corca
Dhuibhne ag Caint sa cheantar ar fad

Príomhúinéir an
bhirt:

Feidhmeannach Gnó an Aonaid Pleanála Teanga (CFCD)/ÚnaG

Páirtithe
leasmhara/ról:

Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Comhaontas Turasóireachta
Chorca Dhuibhne (tacaíocht), na gnónna áitiúla (rannpháirtíocht) ,
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an cheanneagraíocht (tacaíocht)
Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1-2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

POST 6 + Buiséad Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga) agus Údarás na
Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

An maoiniú ceart a aimsiú, gnónna a spreagadh chun a bheith
rannpháirteach

Réiteach an
dúshláin

Post lánaimseartha mar Fheidhmeannach Gnó a cheadú tríd an
bpróiseas pleanála teanga, luach na Gaelainne don ghnó a
shoiléiriú don earnáil gnó

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh an Cheanneagraíocht i gcomhar leis an Údarás freagrach as
monatóireacht a dhéanamh ar éifeacht an bhirt seo.
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Beart 6.7.2 Aip fón póca a chruthú ag soláthar eolais don turasóir faoi sheirbhísí/gnónna
as Gaelainn
Réimsí

E

Critéir Pleanála Teanga

13,14

Eolas Breise

Aip fón póca a chruthú ag soláthar eolais don turasóir faoi
sheirbhísí/gnónna as Gaelainn.
Cruthófar aip fón póca do ghnónna atá ag soláthar seirbhísí as
Gaelainn nó ag cur imeachtaí/seirbhísí as Gaelainn ar fáil chun gur
féidir le turasóirí (nó an pobal áitiúil) teacht ar eolas saoráideach
maidir le gnónna a úsáideann Gaelainn nó imeachtaí a bheidh ar
siúl as Gaelainn gach mí.

Aidhm:

Tacaíocht a sholáthar do ghnónna a sholáthraíonn seirbhísí as
Gaelainn agus eolas a sholáthar do thurasóirí.

Príomhúinéir an
bhirt:

Feidhmeannach Gnó an Aonaid/ Údarás na Gaeltachta

Páirtithe
leasmhara/ról:

Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Gnónna áitiúla (rannpháirtíocht),
Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1-2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Innealtóir IT – aip a
chruthú + a oibriú

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Údarás na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

An t-eolas faoi na gnónna/imeachtaí as Gaelainn a choimeád suas
chun dáta ar an aip

Réiteach an
dúshláin

An tseirbhís a bheith tarraingteach a dhóthain chun go
gcoimeádfadh na gnónna ag soláthar eolais uasdátaithe

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh an fhreagracht ar ÚnaG i gcomhar leis an bhFeidhmeannach
Gnó éifeacht an bhirt seo a mheas trí theagmháil rialta a choimeád
leis na gnónna.
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Beart 6.7.3.: Skillnet : Cúrsaí Traenála do lucht Gnó as Gaelainn
Réimsí

E

Critéir Pleanála Teanga 13,14

Eolas Breise

Traenáil/Oiliúint do Ghnónna a thairiscint as Gaelainn i gCorca
Dhuibhne
Tairgfear cúrsaí traenála/oiliúna do ghnónna cheantar Gaeltachta
Chorca Dhuibhne as Gaelainn nuair is féidir. Cuirfear liosta le chéile
do dhaoine le Gaelainn atá oilte chun a leithéid de thraenáil a
thabhairt agus molfar do ghnónna aon traenáil atá ar fáil as Gaelainn
a chur i bhfeidhm ina gcuid gnónna, spreagfar iad chuige seo trí
lacáiste a chur ar fáil don gcomhlacht má dhéantar an traenáil as
Gaelainn. Cuirfear modúl/cúrsa ar fáil do ghnónna a thabharfadh
feasacht teanga d’oibrithe na gcomhlachtaí

Aidhm:

Breis cúrsaí traenála/oiliúna a chur ar fáil as Gaelainn do ghnólachtaí
Chorca Dhuibhne nuair a bhíonn traenáil gnó á lorg acu.

Príomhúinéir an
bhirt:

Skillnet, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Páirtithe
leasmhara/ról:
Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Skillnet

Dúshlán an bhirt

Daoine a aimsiú le Gaelainn chun traenáil a thabhairt, gnónna a
mhealladh chun traenáil a thógaint trí Ghaelainn

Réiteach an
dúshláin

Comhoibriú le hÚdarás na Gaeltachta chun daoine le Gaelainn a
aimsiú ar bhonn náisiúnta a thugann a leithéid de thraenáil, a
thuilleadh tacaíochta airgid do ghnólachtaí a reáchtálann cúrsaí
traenála as Gaelainn.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh an fhreagracht ar Skillnet (CFCD) éifeacht an bhirt seo a mheas
trí aiseolas a bhailiú ó na comhlachtaí/gnónna.
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Beart 6.7.4: Comhar Creidmheasa Chorca Dhuibhne – a fhorbairt mar ghnó
eiseamláireach trí Ghaelainn sa Daingean
Réimsí

E

Critéir Pleanála Teanga 13,14

Eolas Breise

Comhar Creidmheasa Chorca Dhuibhne – Gnó eiseamláireach trí
Ghaelainn sa Daingean
Leanfar ag cur polasaí teanga Chomhar Creidmheasa Chorca
Dhuibhne i bhfeidhm sa Daingean agus á fhorbairt. Beidh béim
láidir ar an nGaelainn i gcónaí ag freastal ar chustaiméirí agus
labharfar Gaelainn le haon chustaiméir atá ag lorg seirbhíse trí
Ghaelainn. Beidh líofacht sa Ghaelainn riachtanach do phost an
bhainisteora agus líofacht sa Ghaelainn ina bhuntáiste in earcú
foirne eile. Cuirfear traenáil trí Ghaelainn ar fáil don bhfoireann má
tá éileamh air. Déanfar fógraíocht dhátheangach agus cuirfear
leaganacha
dhátheangacha d’fhoirmeacha an Chomhar
Creidmheasa ar fáil. Beidh comharthaíocht an chomhlachta
dhátheangach agus feidhmeoidh cruinnithe boird go dátheangach.
Déileálfar le ranna stáit trí Ghaelainn. Déileálfar leis na scoileanna
áitiúla as Gaelainn amháin.
Tacóidh cur i bhfeidhm an phlean teanga sa limistéar pleanála
teanga seo leis an bpolasaí teanga seo agus cuirfear gach cabhair
ar fáil don gComhar Creidmheasa chun an polasaí a fhorbairt mar
pholasaí eiseamláireach do ghnónna an Daingin.

Aidhm:

Leanúint ag forbairt polasaí teanga láidir Chomhar Creidmheasa
Chorca Dhuibhne, é a bheith mar eiseamláir do ghnónna eile an
Daingin

Príomhúinéir an
bhirt:

Comhar Creidmheasa Chorca Dhuibhne i
Feidhmeannach Gnó an Aonaid Pleanála Teanga

Páirtithe
leasmhara/ról:

Foireann an Aonaid Pleanála Teanga (LPTCT agus Plean Teanga an
Daingin) ( tacaíocht), Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Gnónna an
Daingin (rannpháirtíocht), custaiméirí an Chomhar Chreidmheasa
(rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 6

gcomhar

le

Costas measta
Iomlán
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Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Údarás na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Gnónna eile a mhealladh chun a leithéid de pholasaí a fhorbairt

Réiteach an
dúshláin

Luach na Gaelainne a shoiléiriú do na gnónna, pobal na Gaeltachta
a spreagadh chun seirbhísí trí Ghaelainn a éileamh

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh bainistíocht an Chomhar Creidmheasa mar aon le foireann an
Aonaid Pleanála Teanga freagrach as éifeacht an bhirt seo a mheas
trí athbhreithniú a dhéanamh ar fhorbairt an pholasaithe agus trí
aiseolas a fháil ó ghnónna eile sa Daingean.
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Turasóireacht Chultúrtha
Beart 6.7.5 Taighde Proifisiúnta ar bhuntáiste Geilleagrach na Gaelainne
Réimsí

E

Critéir Pleanála Teanga

3,13,14,18

Eolas Breise

Taighde chun luach a chur le buntáiste Geilleagrach na Gaelainne
Déanfar coimisiúnú ar thaighde a dhéanfaidh staidéar ar bhuntáistí
geilleagracha na turasóireachta cultúrtha – An Ghaelainn- do
cheantar Chorca Dhuibhne. Cuirfear torthaí an taighde i láthair do
lucht gnó agus turasóireachta na leithinse ag seimineár a chuirfidh
béim ar thábhacht na turasóireachta don gceantar agus ar an
mbuntáiste breise a thugann an Ghaelainn don turasóireacht.
Iarrfar ar an gComhairle Contae agus ar Fháilte Éireann margaíocht
speisialta a dhéanamh ar an nGaelainn mar fhócas na
turasóireachta sa cheantar agus tacófar le Comhaontas
Turasóireachta Chorca Dhuibhne chun leanúint ar aghaidh ag cur
béime ar an nGaelainn ina gcuid margaíochta.

Aidhm:

Tábhacht na Gaelainne don earnáil gnó agus turasóireachta i gCorca
Dhuibhne a shoiléiriú don bpobal gnó agus don bpobal i gcoitinne,
láithreacht na Gaelainne i réimse na seirbhísí a chur chun cinn

Príomhúinéir an
bhirt:

Feidhmeannach Gnó & Turasóireachta an Aonaid Pleanála Teanga i
gcomhar le hÚnaG/ Comhairle Contae Chiarraí

Páirtithe
leasmhara/ról:

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, Rannóg na Turasóireachta
(tacaíocht), Fáilte Éireann (tacaíocht), Comhairle Contae Chiarraí
(Turasóireacht)(tacaíocht), Feidhmeannach Gnó na Pleanála Teanga
(tacaíocht) Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne
(tacaíocht), gnónna an LPT (rannpháirtíocht), Roinn na Gaeltachta
(tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Post 6 + Buiséad

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, Roinn na
Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Ní bheidh aon dúshlán ach an maoiniú a bheith ar fáil
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Réiteach an
dúshláin

Maoiniú a chinntiú

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Coimeádfaidh APTCT agus ÚnaG stiúradh ar an bpróiseas taighde le
cinntiú go gcomhlíonfar é go héifeachtach.
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Beart 6.7.6 Turasóireacht Chultúrtha CFCD a fhorbairt. An Músaem/Coláistí Chorca
Dhuibhne (Na Coláistí Samhaidh) & Cúrsaí Oidhreachta agus Teanga Chorca Dhuibhne a
fhorbairt
Réimsí

E

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise/Cur
Síos:

An Músaem/Coláistí Chorca Dhuibhne (Na Coláistí Samhaidh) &
Cúrsaí Oidhreachta agus Teanga Chorca Dhuibhne a fhorbairt

An Músaem
Forbrófar Músaem Bhaile an Fheirtéaraigh trí roinnt beart nua a
thabhairt chun críche, ina measc: creidiúnú iomlán a bhaint amach
don Mhúsaem; An Músaem a bheith ar fáil an t-am ar fad do
chuairteoirí agus é a bheith ina ionad taighde; seimineáir agus
féilte a eagrú ann trí Ghaelainn.

Cúrsaí Oidhreachta/teanga do dhaoine fásta
Cuirfear barra feabhais ar raon agus ar chaighdeán na gcúrsaí
chun breis rannpháirtithe a mhealladh anseo. Forbrófar breis cúrsaí
do dhaoine in aoisghrúpaí níos óige agus sainchúrsaí ina measc
(m.sh. cúrsaí Gaelainne do mhúinteoirí óga nua-cháilithe, cúrsaí
Gaelainne do lucht gnó, ranganna Gaelainne gearrthréimhseacha i
rith an tsamhraidh do dhaoine atá ar saoire i gCorca Dhuibhne).

Coláistí Samhraidh/Coláistí Chorca Dhuibhne
Cuirfear barra feabhas ar chaighdeán na gcúrsaí trí oibriú ar an
gcuraclam agus réimse níos leithne imeachtaí a reáchtáil mar
chuid de na cúrsaí. Spreagfar breis mná tí i mbun na hoibre agus
cuirfear cúrsa feasachta teanga ar fáil do na mná tí. Cinnteofar go
mbeidh polasaí teanga láidir i bhfeidhm do dhaltaí na gcúrsaí ag an
gcoláiste agus sna tithe. Fiosrófar na féidearthachtaí maidir le
cúrsa nua a bhunú do dhaltaí Gaeltachta – Coláiste Samhraidh do
dhaltaí Gaeltachta a bheadh ar siúl i gceantair Ghaeltachta
dhifriúla gach bliain agus a chuirfeadh béim ar chúrsaí
eachtraíochta agus cultúir as Gaelainn seachas ar ranganna teanga.
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Aidhm:

Leanúint ag forbairt gnó na Gaelainne/na hOidhreachta trína
thuilleadh cúrsaí a fhorbairt agus a thuilleadh turasóirí Gaelainne a
mhealladh go Corca Dhuibhne

Príomhúinéir an
bhirt:

Feidhmeannach Gnó & Turasóireachta an Aonaid Pleanála Teanga i
gcomhar le Coláistí Chorca Dhuibhne / Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Páirtithe
leasmhara/ról:

Feidhmeannach Aos-Oideachais an Aonaid (dearthóir/comhairleoir
cúrsaí) (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán
Feidhmiú

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 6

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Dóthain foirne chun oibriú ar na forbairtí seo

Réiteach an
dúshláin

Feidhmeannach Forbartha/Margaíochta cúrsaí a fhostú

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh foireann Choláistí Chorca Dhuibhne agus foireann
Oidhreacht Chorca Dhuibhne freagrach as éifeacht an bhirt a
mheas i gcomhar le feidhmeannach Gnó/Turasóireachta an Aonaid
Phleanála Teanga trína chinntiú go dtarlaíonn na forbairtí thuas.
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6.8. Eagraíochtaí Pobail agus Comharchumainn
In aon phlean teanga, tá an-tábhacht ag baint le hobair chomhtháite na bpáirtithe
leasmhara ar fad, ag leibhéal an phobail agus leibhéal an stáit. Tá géarghá le
rannpháirtíocht an phobail áitiúil chun go bhféadfar an plean teanga a chur i bhfeidhm go
héifeachtach. Tá ról lárnach ag na heagraíochtaí/na coistí pobail agus na comharchumainn
ar fad sa cheantar i ngríosadh an phobail ina gceantar féin le páirt a ghlacadh. Is gá
struchtúr ceart a bhunú le cinntiú go dtarlódh a leithéid de rannpháirtíocht sa phlean ar
fud an cheantair.
Tháinig an moladh/an beart sa rannóg seo chun cinn mar thoradh ar chruinnithe a
reáchtáladh leis na coistí pobail sa leithinis, m.sh. Coiste Forbartha Lios Póil,
Comharchumann an Leith Triúigh, Comharchumann Dhún Chaoin, Coiste Forbartha
Cheann Trá. Is gá struchtúr foirmeálta a bhunú chun go mbeidh ionadaíocht ag na
heagraíochtaí pobail seo ar Choiste Feidhme na Pleanála Teanga faoi scáth na
ceanneagraíochta. Tá léargas air seo i mbeart 6.8.1 thíos.

84

DRÉACHT CHÁIPÉIS –do Phobal Chorca Dhuibhne – Ba mhór againn bhur dtuairimí.

Beart 6.8.1 Struchtúr nua comhoibrithe idir an Cheanneagraíocht, eagraíochtaí
pobail/comharchumainn i gceantair an LPT chun an plean teanga a chur i bhfeidhm
Réimsí
Eolas Breise/Cur
Síos:

Critéir Pleanála Teanga
Struchtúr nua comhoibrithe idir an cheanneagraíocht,
eagraíochtaí pobail/comharchumainn i gceantair an LPT chun an
plean teanga a chur i bhfeidhm – Aonad nua Pleanála Teanga
Chiarraí Thiar (APTCT)
Bunófar coiste Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (APTCT) faoi
scáth na ceanneagraíochta (Comharchumann Forbartha Chorca
Dhuibhne) chun rannpháirtíocht leathan an limistéir sa phlean a
spreagadh. Beidh ionadaíocht ar an gcoiste seo ó na
heagraíochtaí/coistí pobail sa LPT. Fostófar foireann do APTCT
chun bearta teanga an phlean a chur i bhfeidhm.

Aidhm:

Rannpháirtíocht na bpobal áitiúil sa phlean teanga a spreagadh

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar faoi scáth CFCD

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comharchumann Dhún Chaoin (rannpháirtíocht), Coiste Forbartha
Cheann Trá (rannpháirtíocht), Coiste Forbartha Gaeilge Lios Póil,
Comharchumann an Leith Triúigh (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán
Feidhmiú

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn an Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Ní cheaptar go mbeidh aon dúshlán

Réiteach an
dúshláin

Ní cheaptar go mbeidh aon dúshlán

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh an cheanneagraíocht (CFCD) freagrach as feidhmiú an bhirt
seo agus a rathúlacht a chinntiú.
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Tugann Mír 3 den bplean seo léargas soiléir ar phríomhdhúshlán na Gaeltachta. Tugann sé
cuntas ar an dtaighde náisiúnta Gaeltachta a thaispeánann nach bhfuil dóthain cosanta
agus tacaíochta á dtabhairt do chainteoirí baile/dúchais na Gaelainne sa Ghaeltacht chun
gur féidir leo leanúint orthu ag forbairt mar chainteoirí laethúla Gaelainne lena
gcomhaoisigh agus iompaíonn siad ar an mBéarla dá bharr. Is pobal Béarla atá á chruthú
ag formhór cainteoirí óga dúchais Gaelainne ina measc féin toisc go bhfuil siad i bhfad
níos compordaí agus níos cumasaí sa Bhéarla nuair a shroicheann siad deireadh na
bunscolaíochta. Ní bheidh ann do phobal Gaeltachta a thuilleadh mura dtugtar aghaidh ar
an ndúshlán seo ar bhonn práinneach agus tús áite a thabhairt don ngéarchéim seo i
measc an phobail a labhrann an Ghaelainn mar chéad teanga. Bheifí ag súil, mar sin, go
dtreoródh an stát do na ceanneagraíochtaí pleanála teanga tosaíocht a thabhairt, i
bhfeidhmiú na bpleananna teanga, do na ceantair sna LPTanna ina bhfuil pobal beag
d’óige an phobail fós á dtógaint le Gaelainn mar theanga baile (.i. na ceantair atá
aitheanta mar cheantair Chatagóir A na Gaeltachta).
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6.9. Na Meáin Chumarsáide
Na meáin chumarsáide agus an phleanáil teanga
Tá láithreacht na Gaelainne sna meáin chumarsáide ríthábhachtach mar réimse tacaíochta
don teanga. Tá an tacaíocht/seirbhís atá ar fáil sna meáin chumarsáide don
mhionteangach chomh tábhachtach céanna leis an soláthar oideachais agus na
tacaíochtaí rialtais atá ar fáil don mhionteanga dar le Fishman, 1991:357.
Na meáin chumarsáide i gCorca Dhuibhne
Tá an Ghaelainn tar éis deis a thabhairt do roinnt d’óige Chorca Dhuibhne postanna ar
ardchaighdeán a bhaint amach sna meáin chumarsáide Ghaeilge agus Bhéarla sa
Ghaillimh agus i mBaile Átha Cliath – le TG4, Raidió na Gaeltachta, Tuairisc.ie agus RTÉ.
Tá iriseoir amháin fostaithe ag TG4 i gCorca Dhuibhne agus tá comhlacht neamhspleách
teilifíse lonnaithe sa Daingean ag déanamh cláracha ceoil agus faisnéise do TG4. Tá
stiúideo ag Raidió na Gaeltachta i mBaile na Gall agus 12 fostaithe ann.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tosnaithe ag forbairt campaí samhraidh
cumarsáide do dhéagóirí óga sa dúthaigh.
Bailíodh bearta na réimse seo trí chruinnithe a reáchtáil leis na páirtithe leasmhara thuas.
Baineann beart 6.9.1 le traenáil óige sa chumarsáid/caitheamh aimsire don óige a
fhorbairt i gCorca Dhuibhne agus baineann beart 6.9.2 le togra saibhrithe teanga idir
Raidió na Gaeltachta agus daltaí bunscoile/iarbhunscoile. Tá beart 6.9.2 ag brath go
hiomlán ar an bpróiseas pleanála teanga chun é a chur i bhfeidhm.
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Beart 6.9.1 Campaí Cumarsáide d’Óige an Cheantair a fhorbairt
Réimsí

G

Critéir Pleanála Teanga

10,11,12

Eolas Breise/Cur
Síos

Campaí cumarsáide d’óige an cheantair a fhorbairt go bliantúil
Reáchtálfar campa cumarsáide do dhéagóirí óga/daltaí rang a sé i
rith an tsamhaidh. Tabharfar blaiseadh don óige ar dhéanamh
cláracha teilifíse, ar scéalta nuachta a scríobh don raidió agus don
teilifís agus ar chartúin a dhéanamh ar an ríomhaire.
Déanfar forbairt ar an gcúrsa seo ar bhonn bliantúil. Cruthófar
gréasán maith sóisialta trí Ghaelainn do chainteoirí óga Gaelainne na
dúthaí. Tabharfar taithí dóibh ar réimse thábhachtach d’obair na
Gaelainne, na meáin chumarsáide, agus beifear ag súil feasacht na
hóige a ardach i dtaca le deiseanna saoil/oibre as Gaelainn.

Aidhm:

Gréasán sóisialta agus caitheamh aimsire trí Ghaelainn a láidriú do
chainteoirí óga Gaelainne, traenáil teangalárnaithe a chur ar fáil don
óige i réimse na cumarsáide, buntáiste na Gaelainne don
bhfostaíocht a mheabhrú d’óige an cheantair.

Príomhúinéir an
bhirt:

Bord Oideachas agus Oiliúna Chiarraí

Páirtithe
leasmhara/ról:

Muintearas (tacaíocht), Oidhreacht Chorca Dhuibhne (tacaíocht), na
bunscoileanna
(rannpháirtíocht),
na
hiarbhunscoileanna
(rannpháirtíocht amach anseo?), iriseoirí/léiritheoirí teilifíse áitiúla
(tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán Bliain 1
Feidhmiú

Costas measta in
aghaidh na bliana

Bliain 1-7
Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Muintearas, Bord Oideachas agus Oiliúna Chiarraí

Dúshlán an bhirt

Ní cheaptar go mbeidh aon dúshlán leis an mbeart seo

Réiteach an dúshláin Ní cheaptar go mbeidh aon dúshlán leis an mbeart seo
Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh BOOC freagrach as éifeacht an bhirt seo a mheas trí aiseolas a
fháil ó na rannpháirtithe óga agus ó thraenálaithe/iriseoirí an chúrsa.
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Beart 6.9.2 RnaG – Freastal ar an Óige trí chomórtais Raidió idir bunscoileanna a fhorbairt
Réimsí

G

Critéir Pleanála Teanga

2,6,8,10,12,16 (?)

Eolas Breise/Cur
Síos

Freastal ar Óige Chorca Dhuibhne trí chomórtais éagsúla idir scoileanna
a fhorbairt

Díreofar ar shraith nua cláracha a mheallfaidh an óige agus a chabhróidh
go mór le saibhreas Gaelainne na ndaltaí a chur chun cinn. Déanfar sraith
díospóireachta idir scoileanna – scoileanna Chiarraí Thiar ar dtúis agus
ansin é a leathnú amach go Scoileanna Gaeltachta na Mumhan agus
idirGhaeltachta ina dhiaidh sin. Beidh an díospóireacht bunaithe ar ábhair
a mbeidh suim ag daoine óga iontu. Beidh duais ann don scoil agus don
duine aonair is fearr. Cuirfidh sé seo go mór le saibhreas teanga na ndaltaí
agus tabharfaidh sé deis do dhaoine óga Gaeltachta bualadh le chéile go
sóisialta trí Ghaelainn.
Déanfar sraith eile a bhunú ar chomórtas idir scoileanna ar Shaibhreas
Teanga, brí focal agus nathanna cainte. Úsáidfear cóip de chláracha
cartlainne agus cuirfear na leanaí ag plé agus i mbun díospóireachta ag plé
nathanna agus focail nach bhfuil acu cheana féin ag iarraidh orthu teacht
ar an mbrí. Arís, beidh duais don scoil is fearr agus don dalta is fearr.
Aidhm:

An Óige a cheangal leis an Raidió, saibhreas teanga daoine óga a
spreagadh

Príomhúinéir an
bhirt:

Raidió na Gaeltachta i gcomhar le foireann APTCT

Páirtithe
leasmhara/ról:

An Cheanneagraíocht – Foireann an Aonaid Pleanála Teanga (tacaíocht),
daltaí na mbunscoileanna (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in Buiséad Post 1/3
aghaidh na bliana

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga) agus Raidió na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Dóthain daltaí leis an gcaighdeán Gaelainne a bheadh ag teastáil a aimsiú

Réiteach an
dúshláin

Dóthain ama a thabhairt do na scoileanna réamhobair a dhéanamh do na
comórtais

89

DRÉACHT CHÁIPÉIS –do Phobal Chorca Dhuibhne – Ba mhór againn bhur dtuairimí.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an
bhirt

Beidh Raidió na Gaeltachta agus foireann an Aonaid Pleanála Teanga
freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar éifeacht an bhirt trí aiseolas a
fháil ó na scoileanna agus na daltaí.
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6.10. Seirbhísí Stáit/Poiblí
Mura bhfuil an stát ag soláthar a gcuid seirbhísí as Gaelainn do phobal na Gaeltachta agus
na Gaelainne, léiríonn sé drochmheas ar an bpobalteanga agus laghdaíonn sé stádas
oifigiúil na teanga (ní bhíonn aon díon ar an dtigh pleanála teanga – léaráid 6.1). Faoi
láthair, tá an státchóras ag iarraidh ar phobal na Gaeltachta pleananna teanga a réiteach
dá bpobal in iarracht an teanga a tharrtháil sa Ghaeltacht ach ag an am céanna tá mórán
seirbhísí stáit á soláthar acu féin don bpobal as Béarla amháin. Le déanaí, chuir pobal na
Gaeltachta a ndíomá in iúl maidir leis an leibhéal íseal inniúlachta sa Ghaelainn atá sa
státchóras trí chéile mar aon leis an leibhéal íseal feasachta i dtaca le cearta agus mianta
an phobail agus iad ag éileamh seirbhís phobail as Gaelainn (tuarascáil Acadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge bunaithe ar chruinnithe poiblí sa Ghaeltacht www.tuairisc.ie Dé
Céadaoin 1 Márta 2017).
Moltar straitéis earcaíochta a thabhairt isteach a rachadh i ngleic níos fearr leis na
heasnaimh reatha maidir le soláthar seirbhís Ghaeilge ar fud an státchórais, ag díriú orthu
siúd a bhfuil cumas sa Ghaelainn cheana féin (www.tuairisc.ie Dé Céadaoin 1 Márta 2017).
Le linn an obair pháirce don bplean teanga seo, is iad na seirbhísí stáit/poiblí is mó a bhí ag
dó na geirbe ag muintir Chorca Dhuibhne nuair a luadh an réimse seo ag cruinnithe
éagsúla na Seirbhísí Sláinte (FSS), seirbhísí na Roinne Talamhaíochta (Teagasc), Seirbhísí
Oifig na nOibreacha Poiblí, An Garda Síochána, An Post agus Seirbhísí Eaglasta in áiteanna
áirithe sa LPT. Baineann na bearta atá sa réimse seo le slite go bhféadfadh an próiseas
pleanála teanga (le maoiniú) tacú le pobal Chorca Dhuibhne éileamh a dhéanamh ar
sheirbhísí Gaelainne ón stát agus ó pháirtithe leasmhara na seirbhísí poiblí éagsúla. Gan
foireann a fhostú do APTCT, ní fhéadfar an tacaíocht seo a chur ar fáil.
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Beart 6.10.1 Seirbhísí Stáit a éileamh as Gaelainn
Réimsí

H

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise/Cur
síos:

Seirbhísí Stáit a éileamh trí Ghaelainn

3,13,18

Tosnófar ar fheachtas pobail chun a chur ina luí ar an bpobal go
bhfuil cearta teanga acu agus gur cheart dóibh a bheith ag éileamh
seirbhísí stáit áirithe (na seirbhísí atá in ainm is a bheith ar fáil) as
Gaelainn. Míneofar an tábhacht a bhaineann leis na seirbhísí seo a
éileamh agus an tábhacht a bhaineann le stocaireacht a dhéanamh
chun brú a chur ar an stát na seirbhísí seo a sholáthar. Eagrófar go
dtabharfaidh an Coimisinéir Teanga cuairt ar an gceantar arís chun
an pobal a spreagadh.
Lorgófar tacaíocht ó Roinn na Gaeltachta, ó Údarás na Gaeltachta
agus ó Chomhairle Contae Chiarraí chun dul i bhfeidhm ar na
heagrais stáit agus na ranna rialtais go háitiúil (m.sh. Teagasc, Oifig
na nOibreacha Poiblí, An Garda Síochána, An Post)(agus ar bhonn
náisiúnta) maidir le seirbhísí as Gaelainn a sholáthar do phobal
Chorca Dhuibhne.

Aidhm:

Cur ina luí ar an bpobal seirbhisí stáit a éileamh as Gaelainn agus cur
leis na seirbhísí stáit a chuirtear ar fáil as Gaelainn don bpobal.

Príomhúinéir an
bhirt:

Foireann an Aonaid Pleanála Teanga (CFCD)

Páirtithe
leasmhara/ról:

Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Comhairle Contae Chiarraí
(tacaíocht), Oifig an Choimisinéara Teanga (tacaíocht), Roinn na
Gaeltachta (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 3

Feidhmiú

Blain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 1

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Daoine a spreagadh chun seirbhísí Gaelainne a éileamh

Réiteach an
dúshláin

An buntáiste a mhíniú, na cearta teanga a shoiléiriú agus na
deiseanna fostaíochta a bheadh ann do dhaoine le Gaelainn dá
n-éileofaí na seirbhísí seo a mhíniú.

Monatóireacht ar

An cheanneagraíocht a bheidh freagrach as éifeacht an bhirt a
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éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

mheas. Déanfar teagmháil le hOifig an Choimisinéara Teanga chun
fáil amach cé chomh sásta agus atá pobal Chorca Dhuibhne leis na
seirbhísí stáit atá á soláthar as Gaelainn.
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Beart 6.10.2 Seirbhísí Sláinte FSS as Gaelainn
Réimsí

H

Critéir Pleanála Teanga

3,13,18

Eolas Breise/Cur
Síos

Seirbhísí Sláinte FSS i gCorca Dhuibhne a sholáthar trí Ghaelainn
Cuirfear liosta eolais le chéile de na Seirbhísí Sláinte (FSS) atá ar
fáil as Gaelainn sa cheantar agus dáilfear é ar thuismitheoirí a
úsáideann seirbhísí an ITT agus ar na coistí/eagraíochtaí pobail eile
sa cheantar (trí choiste APTCT). Cuirfear an t-eolas seo ar fáil ar
shuíomh idirlín na pleanála teanga (Tobar Dhuibhne) chomh maith.
Oibreofar i gcomhar le FSS (beart 6.3.4) chun seirbhísí teaghlaigh a
sholáthar don ITT as Gaelainn.
Lorgófar tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta chun dul i bhfeidhm ar
an FSS maidir lena polasaí teanga ag comhoibriú leo i soláthar
seirbhísí iomlána a bheith fáil as Gaelainn do phobal Chorca
Dhuibhne (agus ar bhonn náisiúnta Gaeltachta).

Aidhm:

Eolas a scaipeadh ar an bpobal faoi aon seirbhísí atá á gcur ar fáil ag
FSS as Gaelainn. Stocaireacht a chur sa tsiúl chun go mbeadh
polasaí teanga éifeachtach á chur i bhfeidhm ag an FSS sa cheantar
agus go mbeadh níos mó de sheirbhísí na heagraíochta ar fáil as
Gaelainn.

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (CFCD): Comhordaitheoir
Teaghlaigh/Iarscoile an ITT

Páirtithe
leasmhara/ról:

Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Feidhmeannacht na Seirbhísí
Sláinte (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas measta Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Easpa Gaelainne ag foireann an FSS

Réiteach an
dúshláin

Ranganna Gaelainne spriocdhírithe (ar an láthair oibre) a thairiscint
d’fhoireann an FSS.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus

Beidh dualgas ar fhoireann an aonaid pleanála teanga
(comhordaitheoir teaghlaigh/iarscoile) éifeacht an bhirt a mheas trí
chuntas a choimeád ar na seirbhísí atá á gcur ar fáil ag FSS as
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rathúlacht an bhirt

Gaelainn agus trí aiseolas a fháil ó na daoine a úsáideann na
seirbhísí.

95

DRÉACHT CHÁIPÉIS –do Phobal Chorca Dhuibhne – Ba mhór againn bhur dtuairimí.

Beart 6.10.3 Seirbhísí Eaglasta as Gaelainn ar fud an LPT
Réimsí

H,J,K

Critéir Pleanála Teanga

2,3,8,10,12,18

Eolas Breise

Seirbhísí Eaglasta as Gaelainn ar fud an LPT a fhorbairt
Tacófar leis na heagraíochtaí pobail/comharchumainn lastoir den
Daingean ina n-éileamh ar sheirbhísí eaglasta as Gaelainn. Is i
mBéarla a bhíonn an tAifreann sa Daingean agus sa Chlochán faoi
láthair agus bíonn Aifreann as Gaelainn uair sa mhí i Lios Póil.
Cuirfear tacaíocht ar fáil do Chomhairle Tréadach an Pharóiste
laistiar den Daingean chun an eaglais (Ghaelainne) a láidriú trí:

Aidhm:

● forbairt a dhéanamh ar phobal na hEaglaise (a thuilleadh
daoine a mhealladh amach go dtí an tAifreann) trí bhreis
ócáidí sóisialta a bheith acu tar éis an aifrinn (m.sh.
maidineacha caife)
● nasc níos fearr a dhéanamh le leanaí na scoile
● CD Gaelainne a dhéanamh dírithe ar leanaí óga le
paidreacha agus ceol ón aifreann mar aon le suíomh idirlín
a fhorbairt le paidreacha agus eolas faoi chúrsaí eaglasta in
Iarthar Dhuibhneach.
● Tús a chur le féile beag chun Lá Naomh Uinseann a
cheiliúradh i mBaile an Fheirtéaraigh i Meán Fómhair gach
bliain.
Tacú le seirbhísí poiblí (Eaglasta) as Gaelainn i gCorca Dhuibhne

Príomhúinéir an
bhirt:

Coiste Forbartha Lios Póil/Comharchumann an Leith Triúigh agus
Comhairle Tréadach an Pharóiste i gcomhar le APTCT

Páirtithe
leasmhara/ról:

Foireann APTCT (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 2

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (an Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Sagart nua gan Ghaelainn bheith ceaptha

Réiteach an
dúshláin

A chur ina luí ar an stát gur togra mór ilghnéitheach an plean
teanga seo gur fiú a mhaoiniú
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Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh an fhreagracht ar an gcoiste pobail/comharchumainn agus
ar an gcomhairle tréadach éifeacht an bhirt seo a mheas.
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6.11. Pleanáil agus Forbairt Fhisiceach
Is é Comhairle Contae Chiarraí a chuireann seirbhísí rialtais áitiúil ar fáil do Chontae
Chiarraí (pobal Gaeltachta san áireamh) agus a fheidhmíonn mar údarás pleanála don
gContae.
Bíonn dualgas orthu Plean Forbartha (Pleanála) don gContae a réiteach agus
athbhreithniú a dhéanamh air gach sé bliana. Tá Plean Forbartha Chontae Chiarraí 20152021 i bhfeidhm faoi láthair chun pleanáil agus forbairt fhisiceach an chontae a threorú.
Tá Oifig na Gaeilge sa Chomhairle Contae lárnach i gcur i bhfeidhm spriocanna teanga na
Comhairle. Tá na spriocanna seo dírithe ar sheirbhísí na Comhairle a chur ar fáil trí
Ghaelainn agus ar úsáid na Gaelainne sa Ghaeltacht i gCiarraí a láidriú. De réir cruinnithe a
reáchtáladh leis an mBainisteoir Contae, le Coiste Polasaí Straitéiseach agus le hOifig na
Gaeilge sa Chomhairle, is iad na tacaíochtaí pleanála / seirbhísí rialtais áitiúil is mó go
bhféadfadh Comhairle Contae Chiarraí a fhorbairt chun tacú leis na ceantair Ghaeltachta
ná: clásail a cheangail le tithíocht (féach thíos beart 6.11.1) ; an Ghaelainn a chur chun
cinn mar ghné lárnach den dturasóireacht chultúrtha (féach siar go beart 6.7.7);
timpeallacht shóisialta Gaelainne a chruthú d’aos óg na Gaeltachta (féach thíos beart
6.11.2) agus tógaint ar na tacaíochtaí teanga atá ar fáil d’fhoghlaim na Gaelainne sa
Ghaeltacht (féach siar go Beart 6.5.1). Bheadh gá le stocaireacht agus tacú ón bpróiseas
pleanála teanga chun go dtarlódh na bearta sa réimse seo.
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Beart 6.11.1 Clásail teanga d’Eastáit Tithíochta Príobháideacha agus Sóisialta sa
Ghaeltacht
Réimsí

I

Critéir Pleanála Teanga

2,17

Eolas Breise

Clásail teanga d’eastáit tithíochta príobháideacha agus sóisialta
Tacóidh an próiseas pleanála teanga le cur i bhfeidhm chlásail
tithíochta sa Ghaeltacht a thacódh le príomhsprioc na Gaeltachta.
Iarrfar ar an rialtas áitiúil eolas a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm
Acht Forbartha agus Pleanála 2000 i dtaca leis an gcéatadán de
thithíocht atá curtha ar fáil do chainteoirí laethúla Gaelainne sna
heastáit tithíochta príobháideacha sa Ghaeltacht i gCorca
Dhuibhne.
Fiosrófar dualgas reachtúil an rialtais áitiúil (ag eascairt as Acht
Tithíochta 1988 Cuid 11 Mír 2a) maidir le clásail teanga a cheangail
le tithíocht shóisialta sa Ghaeltacht. Chiallódh dualgas mar seo go
dtabharfaí tús áite, i dtithíocht shóisialta a thógfar amach anseo,
do lucht labhartha na Gaelainne i dtaca le céatadán áirithe den
dtithíocht seo. Bheadh an céatadán tithíochta a bheadh curtha go
leataobh do chainteoirí Gaelainne ag teacht leis an gcéatadán de
chainteoirí laethúla atá sa cheantar de réir fhigiúirí an daonáirimh.
Déanfar stocaireacht chun ceist bhreise faoi chumas sa Ghaelainn
a chur sa phróiseas iarratais do thigh aonair nua sa Ghaeltacht, ag
cinntiú go mbeadh sé níos fusa do chainteoirí laethúla Gaelainne
cead pleanála a fháil sa Ghaeltacht, go háirithe sna ceantair
Ghaeltachta is láidre -Cat A. (leasú ar reachtaíocht náisiúnta ag
teastáil chuige seo).
Fiosrófar an bhféadfaí coinníoll Gaelainne a chur le post an
Oifigigh Phleanála a bhíonn ag obair le muintir na Gaeltachta ó
thaobh na pleanála de.

Aidhm:

Lonnaíochtaí Gaeltachta a fhorbairt i slí a chabhródh leis an
dteanga sa Ghaeltacht. Tacú le lánúineacha óga na Gaeltachta
tithíocht a thógaint ar phraghas réasúnta sa Ghaeltacht.

Príomhúinéir an
bhirt:

Foireann APTCT i gcomhar le hOifig Gaeilge agus Pleanála
Chomhairle Contae Chiarraí

Páirtithe
leasmhara/ról:

APTCT, CCC, dlíodóirí (tacaíocht)
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Saolré

Costas measta in
aghaidh na bliana

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 3

Feidhmiú

Bliain 4-7
Costas measta Iomlán

Foinsí maoinithe

Comhairle Contae Chiarraí/APTCT

Dúshlán an bhirt

Tacaíocht na gcomhairleoirí a fháil, reachtaíocht náisiúnta a leasú

Réiteach an
dúshláin

Bolscaireacht agus stocaireacht náisiúnta Gaeltachta ar an gceist a
thionscamh

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh comhoibriú idir APTCT agus Comhairle Contae Chiarraí chun
an beart seo a chur i bhfeidhm agus a chinntiú go bhfuil
dea-thionchar aige ar lonnaíocht teangalárnaithe sa Ghaeltacht
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Beart 6.11.2 Scéim a fhorbairt a thacóidh le himeachtaí trí Ghaelainn a reáchtáil d’óige na
Gaeltachta in LPTCT
Réimsí

I

Critéir Pleanála Teanga

2,7,8,10,11,17

Eolas Breise

Scéim a fhorbairt a thacóidh le himeachtaí trí Ghaelainn a
reáchtáil d’óige na Gaeltachta sna LPT
Forbrófar scéim chun tacú le heagraíochtaí pobail agus le cumainn
spóirt atá ag feidhmiú i gCorca Dhuibhne a gcuid imeachtaí a
reáchtáil trí Ghaelainn. Cuirfear ciste airgid ar fáil chun maoiniú a
sholáthar ar shlite éagsúla, m.sh. chun traenálaithe/meantóirí
Gaelainne a fhostú nó chun traenáil/oiliúint trí Ghaelainn a chur ar
fáil d’imeachtaí óige.

Aidhm:

Timpeallacht/ Gréasán Ghaelainne a chruthú do dhéagóirí na
Gaeltachta, dul i bhfeidhm ar nósmhaireacht teanga óige na
Gaeltachta

Príomhúinéir an
bhirt:

Comhairle Contae Chiarraí

Páirtithe
leasmhara/ról:

Bord
Oideachais
agus
Oiliúna
Chiarraí
(tacaíocht),
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne (tacaíocht), Foireann
an Aonaid Pleanála teanga (tacaíocht), Pobalscoil Chorca
Dhuibhne (tacaíocht & rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 3

Feidhmiú

Bliain 4-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas measta Iomlán

Foinsí maoinithe

Comhairle Contae Chiarraí

Dúshlán an bhirt

Ní cheaptar go mbeidh aon dúshláin ag baint leis an mbeart seo

Réiteach an
dúshláin

Ní cheaptar go mbeidh aon dúshláin ag baint leis an mbeart seo

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Comhairle Contae Chiarraí freagrach as éifeacht an bhirt seo
a mheas trí aiseolas a fháil ón óige a úsáideann na seirbhísí seo.
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6.12. Seirbhísí Sóisialta agus Caitheamh Aimsire
Mar a míníodh i Mír 3.4. (cur síos ar na tacaíochtaí teanga sa dúthaigh), tá bearna mhór sa
bhfreastal as Gaelainn atá á dhéanamh ar an bpobal ó thaobh seirbhísí sóisialta agus
caitheamh aimsire de, go háirithe ar óige an cheantair. Tá mórán clubanna/cumann spóirt
agus caitheamh aimsire ag feidhmiú trí Bhéarla sa cheantar. Tá cumainn eile, ar nós
Cumann Caide na Gaeltachta agus Cumann Ban Chorca Dhuibhne, a bhfuil polasaithe
teanga i bhfeidhm acu.
Bíonn an earnáil seo ag brath ar obair agus am deonach an phobail go minic agus bíonn sé
deacair teacht ar thraenálaithe/oibrithe deonacha le Gaelainn. Níl aon eagraíocht amháin
ag plé leis na cumainn agus clubanna caitheamh aimsire sa réimse seo agus mar sin is
deacair dul i bhfeidhm ar ghníomhaíochtaí na hearnála chun tacaíocht teangalárnaithe a
sholáthar.
Tháinig bearta na réimse seo chun cinn trí chruinnithe a reáchtáil le roinnt
cumainn/clubanna spóirt is caitheamh aimsire sa phobal agus trí mholtaí na gcoistí pobail
atá ag feidhmiú i gceantair éagsúla an LPT a lorg. Tá na bearta sonraithe thíos in 6.12.1 go
6.12.5 . Tá na bearta seo go léir ag brath ar mhaoiniú An Aonaid Pleanála Teanga (APTCT)
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Beart 6.12.1 Polasaí teanga do Chumainn Spóirt is Caitheamh Aimsire
Réimsí

J

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

Polasaí teanga a fhorbairt agus tacaíocht phraitiúil a
sholáthar do na cumainn spóirt is caitheamh aimsire

Trí scéim tacaíochta do chumainn spóirt agus chaitheamh
aimsire (don óige) a fhorbairt, tacóidh APTCT leis na cumainn
polasaí éifeachtach Gaelainne a fhorbairt agus a chur i
bhfeidhm. Cuirfear polasaí samplach teanga ar fáil do
chumainn spóirt agus caitheamh aimsire agus déanfar gach
iarracht traenálaithe óga a mhealladh chun cabhrú le
himeachtaí na gcumann a rith nó leis an dtraenáil a dhéanamh.
Comhoibreofar le Pobalscoil Chorca Dhuibhe (cúrsa
cinnireachta/meantóireachta) anseo. Cuirfear maoiniú i dtreo
an bhirt seo chun go bhféadfaí cinnirí óga a chur ag obair leis na
cumainn spóirt agus caitheamh aimsire chun imeachtaí a
rith/traenáil a dhéanamh/ranganna a thabhairt.
Aidhm:

Úsáid na Gaelainne i measc na gcumann spóirt agus caitheamh
aimsire a threisiú, timpeallacht Ghaelainne a chothú d’óige an
cheantair.

Príomhúinéir an
bhirt:

APTCT (An cheanneagraíocht – faoi scáth CFCD)

Páirtithe
leasmhara/ról:

Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (tacaíocht), An
Phobalscoil (tacaíocht), Comhairle Contae Chiarraí (tacaíocht),
na cumainn spóirt is caitheamh aimsire (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus
ullmhúchán

Bliain 1

Feidhmiú

Bliain 2-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad APTCT
(Post 1)

Costas measta Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga), Comhairle Contae
Chiarraí, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Muintearas

Dúshlán an bhirt

Na cumainn a spreagadh le bheith páirteach ann

Réiteach an dúshláin

Tacaíocht phraiticiúil a sholáthar dóibh – daoine óga a chur ar
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fáil chun cabhrú leis na himeachtaí a rith/traenáil a dhéanamh
etc.
Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Aonad na Pleanála Teanga/ An Cheanneagraíocht
freagrach as éifeacht an bhirt seo a mheas trí theagmháil a
dhéanamh agus a choimeád leis na cumainn.
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Beart 6.12.2 Cúrsa traenála Gaelainne do thraenálaithe spóirt/ caitheamh aimsire
Réimsí

J

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

Cúrsa traenála do thraenálaithe spóirt/caitheamh aimsire
Forbrófar cúrsa Gaelainne ar ardchaighdeán do thraenálaithe spóirt
sa dúthaigh a bheidh oiriúnach do roinnt mhaith cumann difriúil sa
cheantar. Díreofar ar dhaoine atá i mbun na traenála cheana féin
agus ar dhaoine nua (le Gaelainn) a mhealladh isteach go dtí an
réimse.

Aidhm:

Oiliúint as Gaelainn a chur ar fáil do dhaoine ar suim leo traenáil
spóirt a dhéanamh le leanaí óga/déagóirí

Príomhúinéir an
bhirt:

APTCT i gcomhairle le BOOC

Páirtithe
leasmhara/ról:

Comhairle Contae Chiarraí (tacaíocht), Institiúid Teicneolaíochta Thrá
Lí (Rannóg Spóirt) (tacaíocht), West Kerry Fitness, (tacaíocht), na
cumainn spóirt (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 3

Feidhmiú

Bliain 4-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 1

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

CLG, RUI, FAI, Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Rannpháirtithe a mhealladh ar an gcúrsa.

Réiteach an
dúshláin

Scéim/tacaíochta (i bhfoirm deontais) a bheith ar fáil do na cumainn
má chuireann siad an traenáil ar siúl as Gaelainn.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Aonad na Pleanála Teanga agus Bord Oideachais agus Oiliúna
Chiarraí freagrach as éifeacht an bhirt a mheas trí aiseolas a fháil ó
na cumainn agus ó rannpháirtithe na gcumann.
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Beart 6.12.3 An Ghaelainn agus Féilte
Réimsí

J

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

An Ghaelainn a chur chun cinn ag Féilte Áitiúla

Coinníoll teanga éifeachtach a bheith le haon scéim tacaíochta (i
bhfoirm deontais) atá ar fáil d’fhéilte áitiúla. Polasaí a chur i bhfeidhm
a cheanglóidh deontais le húsáid na Gaelainne le linn imeachtaí na
bhféilte, a chinnteoidh go mbeidh an Ghaelainn lárnach ag féilte ar
nós féile Pháidí Uí Shé, Féile an Phráta, Na Regattanna áitiúla.
Aidhm:

An Ghaelainn a chur chun cinn ag féilte áitiúla Chorca Dhuibhne

Príomhúinéir an
bhirt:

Údarás na Gaeltachta/ Ealaíon na Gaeltachta/Comhairle Contae
Chiarraí

Páirtithe
leasmhara/ról:

APTCT (tacaíocht), Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Roinn na
Gaeltachta (tacaíocht) Coistí na bhFéilte (rannpháirtíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Údarás na Gaeltachta/ Roinn na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

A chinntiú go bhfuil an Ghaelainn in úsáid ag na féilte.

Réiteach an
dúshláin

Freastal ar fhéilte a fhaigheann tacaíocht ó eagrais Ghaeltachta.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh Údarás na Gaeltachta/APTCT (CFCD) freagrach as éifeacht an
bhirt seo a mheas trí chuntas a fháil ar cén imeachtaí a reáchtáladh trí
Ghaelainn ag na féilte.
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6.12.4 An Lab (sa Daingean) a fhorbairt go leanúnach mar lárionad Cultúrtha/ Ealaíne do
phobal na Gaelainne sa LPT
Réimsí

J

Critéir Pleanála Teanga

2,6,10,11,12

Eolas Breise

An Lárionad Cultúrtha & Ealaíne Gaelainne sa Daingean, An Lab,
a fhorbairt ar bhonn leanúnach
Leanfar ag forbairt gníomhaíochta an Lab sa Daingean chun go
mbeidh sé ina lárionad cultúrtha/sóisialta/ealaíne do mhuintir an
LPT ar fad. Leanfar ag forbairt an chláir imeachtaí ealaíne
Gaelainne agus ag soláthar ionaid agus siamsaíochta ealaíne agus
amharclainne do mhuintir na Gaeltachta trí Ghaelainn.

Aidhm:
Príomhúinéir
bhirt:

Lárionad sóisialta Gaelainne a fhorbairt sa Daingean
an An Lab

Páirtithe
leasmhara/ról:

Roinn an Gaeltachta (tacaíocht), Ealaín na Gaeltachta (tacaíocht),
An Chomhairle Ealaíne (tacaíocht), Comhairle Contae Chiarraí
(tacaíocht), Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar (ionadaíocht ón
nDaingean)(tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas
Iomlán

measta

Foinsí maoinithe

Roinn an Gaeltachta, Ealaín na Gaeltachta

Dúshlán an bhirt

Easpa maoinithe

Réiteach
dúshláin

an Tábhacht an bhirt don bpleanáil teanga a shoiléiriú, foinsí éagsúla
maoinithe a fhiosrú.

Monatóireacht ar
éifeacht,
cur
i
bhfeidhm
agus
rathúlacht an bhirt

Beidh foireann an Lab agus foireann Pleanála Teanga an Daingin
freagrach as éifeacht an bhirt a mheas trína chinntiú go bhfuil fás
agus forbairt leanúnach ag teacht ar an Lab mar lárionad
sóisialta/cultúrtha Gaelainne.
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6.12.5: Club Sóisialta do dhaoine fásta; Comhluadar Gaelainne (club
leabhar/cócaireachta/ceoil)
Réimsí

J

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

Club Sóisialta/caitheamh aimsire do dhaoine fásta;
Comhluadar Gaelainne (club leabhar/cócaireachta/ceoil/) a
fhorbairt
Forbrófar club sóisialta do dhaoine fásta chun freastal ar
ócáidí sóisialta a bheidh á reáchtáil trí Ghaelainn ar bhonn
míosúil. Gheobhair aiseolas ón bpobal faoi cén saghas club is
mó a mbeadh suim ann (m.sh. club leabhar as Gaelainn, club
cócaireachta, club siúlóide, club ceoil, nó gné dhifriúil gach mí).
Cuirfear an club ar siúl ar bhonn míosúil in ionaid éagsúla ag
brath ar an imeacht.

Aidhm:

Gréasán sóisialta Gaelainne do dhaoine fásta a láidriú

Príomhúinéir an
bhirt:

Aonad na Pleanála Teanga/OCD

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na heagraíochtaí/coistí pobail eile sa LPT (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 2

Feidhmiú

Bliain 3-7

Costas measta in
aghaidh na bliana

Buiséad Post 1

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Roinn na Gaeltachta (An Phleanáil Teanga)

Dúshlán an bhirt

Daoine a spreagadh le freastal ar an gclub

Réiteach an
dúshláin

Foireann leathan daoine a bheith ag plé le heagrú an chlub

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh freagracht ar an gceanneagraíocht éifeacht an bhirt a
mheas trí aiseolas a bhailiú ó rannpháirtithe an chlub.
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6.13. Staid na Gaelainne i Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí
Thiar
Má éiríonn leis an bpróiseas pleanála teanga i gCorca Dhuibhne maoiniú leordhóthanach a
chinntiú chun Aonad Pleanála Teanga Chiarraí Thiar a bhunú faoi scáth Chomharchumann
Forbartha Chorca Dhuibhne agus chun na feidhmeannaigh atá luaite sna bearta seo a
fhostú, creidtear go mbeidh éifeacht ollmhór ag sin ar Staid na Gaelainne i Limistéar
Pleanála Teanga Chiarraí Thiar. Creidtear nach féidir na bearta thar na réimsí ar fad thuas a
scarúint ón réimse seo ‘Staid na Gaelainne’ agus nach bhfuil gá le haon bhearta eile
sonracha chun dul i bhfeidhm ar dhearcadh, ar chumas agus ar nósmhaireacht an phobail i
leith na Gaelainne. Tá gach beart thuas atá tugtha ó 6.3 go 6.12 ag déileáil le staid na
Gaelainne sa LPT – le dearcadh, cumas, agus nósmhaireacht an phobail i leith na teanga.
An t-aon bheart breise atá á lua sa rannóg seo ná beart a nascfaidh pobal Gaeltachta
Chorca Dhuibhne níos fearr leis ag gcumhacht náisiúnta. Cuireann beart 6.13.1 síos ar
fheachtas atá ag teastáil chun tacaíocht a lorg ó na polaiteoirí áitiúla agus ón iliomad
cuairteoir rialta a thagann ar laethanta saoire go dtí an ceantar ar mhaithe le dul i
bhfeidhm ar staid na teanga i gCorca Dhuibhne. Tháinig an beart seo chun cinn mar
thoradh ar chruinniú leis an gceanneagraíocht le linn an phróisis taighde.
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6.13.1: Ar Thóir na Cumhachta: Feachtas i measc na bPolaiteoirí Áitiúla agus i measc
cuairteoirí rialta Chorca Dhuibhne
Réimsí

K

Critéir Pleanála Teanga

Eolas Breise

Ar Thóir na Cumhachta: Feachtas i measc na bPolaiteoirí Áitiúla
agus i measc cuairteoirí rialta Chorca Dhuibhne

Forbrófar feachtas chun an plean teanga a mhíniú do na
polaiteoirí áitiúla agus chun a dtacaíocht a fháil ar mhaithe le
staid na teanga i gCorca Dhuibhne a mhíniú ar bhonn náisiúnta.
Beifear ag súil go dtacóidh an feachtas seo leis an maoiniú atá ag
teastáil do chur i bhfeidhm an phlean seo a fháil.

Le tacaíocht ó Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus ó ghrúpaí eile a
mbíonn teagmháil acu le cuairteoirí rialta Chorca Dhuibhne (an
pobal a bhfuil tithe saoire acu anseo agus eile), rachfar i
dteagmháil leis na cuairteoirí. Déanfar cur i láthair dóibh ar staid
na teanga i gCorca Dhuibhne agus ar an bplean teanga agus
lorgófar a dtacaíocht (go labharfaidh siad lena bpolaiteoirí féin)
chun staid na teanga a mhíniú ar bhonn náisiúnta. Beifear ag súil
go dtacóidh an feachtas seo leis an maoiniú atá ag teastáil do
chur i bhfeidhm an phlean a fháil.

Aidhm:

Tacaíocht a lorg ó na polaiteoirí áitiúla chun dul i bhfeidhm ar an
bpráinn teanga. Tacaíocht a lorg ón iliomad cuairteoir rialta a
thagann go Corca Dhuibhne gur spéis leo staid na Gaeltachta
chun dul i bhfeidhm ar an bpráinnn teanga.

Príomhúinéir an
bhirt:

Foireann APTCT (faoi Scáth CFCD)

Páirtithe
leasmhara/ról:

Na polaiteoirí áitiúla (rannpháirtíocht), na cuairteoirí áitiúla
(rannpháirtíocht) Oidhreacht Chorca Dhuibhne (tacaíocht)

Saolré

Pleanáil agus ullmhúchán

Bliain 2

Feidhmiú

Bliain 3-7
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Costas measta in
aghaidh na bliana

Costas measta
Iomlán

Foinsí maoinithe

Buiséad na pleanála teanga

Dúshlán an bhirt

Tacaíocht na bpolaiteoirí a chinntiú. Rochtain a fháil ar na
cuairteoirí ar fad.

Réiteach an
dúshláin

Dul i bhfeidhm ar na polaiteoirí ar bhonn leanúnach. Eolas a chur
amach sa phost go dtí na tithe saoire ar fad.

Monatóireacht ar
éifeacht, cur i
bhfeidhm agus
rathúlacht an bhirt

Beidh APTCT freagrach as éifeacht an bhirt seo a mheas trí
chuntas a choimeád ar an méid tacaíochta atáthar ag taispeáint
ar bhonn náisiúnta do na pleananna teanga Gaeltachta, PTLPTCT
san áireamh.
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