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Cur i láthair do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus
Phobal Labhartha na Gaeilge ó Ghlór na nGael

maidir le obair theaghlaigh
Réamhrá

Ón mbliain 2014, aithnítear Glór na nGael mar an cheanneagraíocht Ghaeilge ag plé

leis na réimsí oibre seo a leanas:

Forbairt Pobail

Forbairt na Fiontraíochta Ghaeilge agus úsáid na Gaeilge i measc gnónanna

Forbairt a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge mar theanga tí

Tagann maoiniú don obair seo go príomha ó Fhoras na Gaeilge agus ón Roinn

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt, agus Meán. Mealltar maoiniú ó

fhoinsí eile chomh maith, ina measc, An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus

Gaelscolaíochta (COGG), An Roinn Oideachais, Údarás na Gaeltacha agus trí

dhíolacháin ón SiopaÚdar.ie. Gan an tacaíocht seo, ní bheadh ar ár gcumas 21

duine a fhostú chun clár oibre dúshlánach agus leathan a chur i gcrích.

Faoi láthair tá Glór na nGael ag plé le 300+ grúpa pobail fud fad na tíre, ina measc

grúpaí pobail Gaeilge, clubanna an CLG agus grúpaí teaghlaigh.



2

➽ Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (Cumann Lúthchleas Gael)

➽ Comórtas Ghlór na nGael

➽ CÉIMEANNA (Coistí nua nó neamhfhorbartha)

➽ GRADAIM, Gnó na hÉireann (Scéim aitheantais do chomhluchtaí)

➽ Teanga Tí (Teaghlaigh)

Is iad na huirlisí/scéimeana a bhaintear úsáid astu chun feidhmeanna na

heagraíochta a bhaint amach ná;

Forbairt Pobail -

Comórtas Náisiúnta Ghlór na nGael dírithe ar ghrúpaí pobail

Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha dírithe ar chlubanna an CLG

CÉIMEANNA dírithe ar choistí nua nó neamhfhorbartha
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Seirbhís timireachta dírithe go príomha ar choistí atá ag iarraidh stádas

LPT,  BSG agus LG a bhaint amach agus ar choistí eile ata ag iarraidh bheith1

cáilithe don scéim SFLG

Faoi dheireadh 2021 beidh maoiniú de €208,000 infheistithe ag Glór na nGael tríd na

scéimeanna thuas in obair fhorbartha na Gaeilge ar bhonn áitiúil. Seo airgead atá

curtha i lámha na gcoistí éagsúla ar mhaithe lena bpleananna féin a chur i gcrích.

Mar sin féin, is í an obair thimireachta ó cheann ceann na bliana an tseirbhís is

luachmhaire a sholáthraíonn Glór na nGael.

Forbairt na Fiontraíochta Ghaeilge agus úsáid na Gaeilge i measc gnóanna -

Cuireadh tús leis an scéim nua GRADAIM, Gnó na hÉireann, i 2021. Is scéim

aitheantais í GRADAIM a aithneoidh, agus a mheallfaidh, comhluchtaí le tuilleadh

Gaeilge a chur chun cinn ina láthair oibre, trí bhéim a leagadh ar chomharthaíocht,

ar mhargaíocht agus ar sheirbhísí labhartha Gaeilge. Tá 60+ pobal ag glacadh páirt

sa scéim 2021/22 agus 300+ iarratas le teacht isteach ó chomhluchtaí sna pobail

sin.

Bíonn an eagraíocht fíor ghníomhach i bhforbairt earraí spraoi nua don mhargadh ó

bhliain go bliain, ina measc, Scrabble as Gaeilge, Monopoly as Gaeilge agus

Cluedo as Gaeilge.

1 LPT = Limistéir Pleanála Teanga, BSG = Baile Seirbhíse Gaeltachta, LG = Líonra Gaeilge, SFLG = Scéim Forbartha
Líonraí Gaeilge
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Ábhar an lae inniu

Forbairt úsáid na Gaeilge i measc teaghlaigh
Tacaíonn rannóg Teanga Tí de chuid Ghlór na nGael le teaghlaigh atá ag tógáil

clainne le Gaeilge. Dar linn, má tá muid chun saibhreas labhartha na Gaeilge a

cinntiú do na glúinte atá romhainn agus is sa teaghlach is mó a bhainfear sin amach.

Bíonn cruthú líonraí agus tacaíocht do líonraí ag croí-lár na hoibre seo. Is trí eagrú

imeachtaí, grúpaí súgartha agus ag tabhairt daoine le chéile a dhéantar seo. Taobh

leis an obair le líonraí, bíonn obair fheasachta idir lámha againn le lanúnacha óga a

spreagadh chun an Ghaeilge a roghnú mar theanga teaghlaigh.

313 imeacht ar líne idir Eanáir agus Meán Fómhair 2021

• Spraoi ar líne x 20
• Inár Measc x 53
• Scéalaíocht x 95
• Seisiúin ghrúpaí súgartha x 60
• Seisiúin aclaíochta x 54
• Ceardlanna x 21
• Deireadh Seachtaine Náisiúnta x 8

58 imeachtaí beo do Theaghlaigh 2021

• Seisiúin aclaíochta x 4
• Turais x 5
• Picnicí x 2
• Oíche chultúir 1
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• Seachtain saoire sa Ghaeltacht 42 imeacht (100+ duine rannpháirteach)

Siúlóid sléibhe le linn Seachtain Saoire sa Ghaeltacht

Teanga Tí agus clubanna CLG

Oibríonn Glór na nGael i gcomhpháirtíocht leis an Chumann Lúthchleas Gael, ag

tabhairt tacaíocht agus spreagadh do chlubanna an Ghaeilge a shealbhú agus a

lárnú in imeachtaí na gcumainn. Tarlaíonn an comhoibriú seo faoi scáth

Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Tá scéim nua seolta againn, i measc

clubanna, chun clár oibre a chur i bhfeidhm le labhairt na Gaeilge a spreagadh i

measc teaghlaigh an chlub. Beidh ar na clubanna ar a laghad imeacht amháin in

aghaidh na míosa a eagrú do theaghlaigh i bpobail an chlub atá ag iarraidh clann a

thógáil le Gaeilge.

Obair fheasachta agus www.teangati.ie

Bíonn an Rannóg Theanga Tí ag soláthar eolas agus ag cur comhairle ar fáil faoi na

hacmhainní, tacaíochtaí, scéimeanna agus imeachtaí a bhíonn ann do theaghlaigh

atá ag tógáil clainne le Gaeilge. Tá an t-eolas seo lárnaithe ar www.teangati.ie.

Cuirimid 26 nuachtlitir amach in aghaidh na bliana agus tá bunachar sonraí de 1,511

duine a fhaigheann an nuachtlitir sin. I measc an obair fheasachta i mbliana bhí

feachtas feasachta sé seachtaine, scéim Ghaisce Ghlór, agus feachtas ceisteanna

coitianta a bhfuil eolas fúthu thíos.

http://www.teangati.ie
http://www.teangati.ie
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Feachtas feasachta Eanáir-Feabhra 2021

Mar chuid den fheachtas feasachta tharla na gníomhaíochtaí seo a leanas:

● Tobar Teanga Tí Craoladh 8 gcaint beo ar Facebook
● Blag Foilsíodh 9 mblag ar www.teangati.ie
● Cás Staidéar Foilsíodh 4 chás-staidéar ar www.teangati.ie
● Fógraíocht Raidió Craoladh fógra ar 3 stáisiún raidió
● Líne Cabhrach Cuireadh seirbhís Gaeilge ar fáil le linn mí

Feabhra ó Chumann Leanbh Anabaí na hÉireann
● Seisiúin saineolaithe Soláthraíodh 5 x saineolaí le 5 sheisiún

an duine do theaghlaigh a dhéanamh

http://www.teangati.ie/
http://www.teangati.ie/
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Gaisce Ghlór Aibreán-Bealtaine 2021

Is scéim í Gaisce Ghlór do theaghlaigh ina bhfuil an Béarla i réim mar theanga tí.

Spreagann an scéim iad chun iompú ón mBéarla agus nósmhaireacht Ghaeilge a

chothú sa bhaile. Tugtar 40 dúshlán do na teaghlaigh agus bíonn orthu 75% acu a

chomhlíonadh agus fianaise a chur ar fáil dúinn go bhfuil siad comhlíonta acu.

Aiseolas Ghaisce Ghlór ó thuismitheoirí:

• Úsáideann mé féin agus mo mhac Gaeilge sa bhaile i gcónaí ach thug an

scéim seo spreagadh agus fuinneamh úr do mo mhac agus rinne sé iarracht

níos fearr Gaeilge a úsáid níos minice.

• Go raibh míle maith agat arís as ucht chuile rud, is spreagadh iontach é sin

dúinn ar fad sa theaghlach bheith ag labhairt as Gaeilge i mbealach nádurtha

& spraíúil!

• Táimid ag baint an-sult as an scéim agus tá Liam ag úsáid níos mó Gaeilge

sa bhaile anios.
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Ceisteanna coitianta Meitheamh - Iúil 2021

Bhí feachtas sé seachtaine ar na meáin shóisialta ag tabhairt cuireadh do

thuismitheoirí na dúsháin maidir le tógáil páistí le Gaeilge ceisteanna a ardú. Tá na

freagraí á gcur ar fáil againn mar thobar saineolais ar www.teangati.ie

Scéim Meantóireachta Mheán Fómhair

Rinneadh seoladh ar scéim meantóireachta ag tús Mheán Fómhair chun deiseanna

teagmhála agus comhairle a chur ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil páistí le

Gaeilge. Tá bunachar tuismitheoirí aimsithe againn a thóg clann s’acu féin le Gaeilge

cheana féin agus iad sásta bheith ina meantóirí. Tríd an scéim, beidh na

tuismitheoirí, nó iad siúd atá ag smaoineamh faoi theaghlach a thógáil le Gaeilge,

ábalta comhairle a fháil ó thuismitheoir eile a rinne an cinneadh céanna cheana.

Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha

Tá leabhar nua, Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha, foilsithe againn a chuireann

eolas agus comhairle ar fáil ar conas mar is féidir grúpa súgartha a bhunú agus a

riaradh. Cuimsíonn an leabhar leideanna praiticiúla, eolas faoi rannta agus dánta,

scéalaíocht, amhránaíocht, trealamh, sláinte agus sábháilteachta agus conas

seisiúin a phleanáil.

http://www.teangati.ie
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Taighde Ollscoil na Gaillimhe

Tá taighde a choimisiúnaigh Glór na nGael le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh chun

staidéar a dhéanamh ar fhoinsí eolais atá ar fáil cheana féin, leis an léiriú is fearr

agus is féidir a fháil ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach a bhfuil cónaí orthu

lasmuigh de na limistéir oifigiúla Gaeltachta sna 32 contae arb í an Ghaeilge a

bpríomhtheanga nó a gcomhtheanga baile.

Déanfaidh an tuarascáil chríochnaithe:

● Coimriú agus léirbhreithniú ar an taighde agus litríocht atá déanta go dtí seo

● Rianú i bhfoirm téacs agus i bhfoirm físiúil ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach

atá faoi chaibidil, de réir an eolais atá ar fáil

● Conclúidí faoi bharántas na faisnéise atá ar fáil agus moltaí faoi bhealaí ina

bhféadfaí bearnaí atá san eolas reatha a iomlánú

● Moltaí faoi cheisteanna taighde eile gur chóir a chur san áireamh i gclár taighde

náisiúnta i dtaca le teaghlaigh Gaeltachta

Aiseolas ó cheardlanna tuismitheora

Mar fhocal scoir, ní mór an deis a thapú aiseolas a roinnt a thagann ó na ceardlanna

a bhíonn againn le tuismitheoirí. Bíonn ceardlanna againn le tuismitheoirí chun

riachtanais s’acu a mheas le go mbeidh muid ábalta freastal níos fearr a dhéanamh

ar na teaghlaigh.

Is iad seirbhísí sláinte is mó a luann tuismitheoirí linn. Is é sin gurb iad na

deacrachtaí teacht ar sheirbhísí sláinte teaghlaigh is mó a chruthaíonn deacrachtaí

do thuismitheoirí agus iad ag iarraidh clann a thógáil le Gaeilge. Is ceist í seo a

mholfainn do na húdaráis cuí aird a thabhairt uirthi.
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Conclúid

Ó cheapadh Glór na nGael mar cheanneagraíocht sa bhliain 2014, tá go leor bainte

amach sa trí réimsí oibre a tugadh di, Pobal, Teaghlaigh agus Fiontraíocht/Gnó.

Tharla an dul chun cinn le tacaíocht airgid, go háirithe ó Fhoras na Gaeilge agus

Roinn na Gaeltachta.

Mar sin féin, is buiséad teoranta, €34,719, atá ag Glór na nGael chun seirbhísí

teaghlaigh a sholáthar go bliaintúil. Léiríonn líon na n-imeachtaí atá thuasluaite, 371

go deireadh Mheán Fómhair 2021, an luach a thugann Glór na nGael don mhaoiniú

sin.

Thosaigh Glór na nGael ag gníomhú sa réimse Teaghlaigh sa bhliain 2014 agus is

fiú comparáid a dhéanamh idir aschur 2021 agus aschur na heagraíóchta i 2014.

Bhí 26 líonra ag feidhmiú in áit an 42 sa bhliain 2021 faoi shrianta dianghlasáil.

Eagraíodh 67 imeacht i 2014 agus 355 i 2021. Is léiriú é an fás seo ar dhian-obair

agus ar dhílseacht fhoireann Ghlór na nGael.

Na dúshláin atá roimh theaghlaigh atá ag tógáil clann le Gaeilge

1. Is teacht ar sheirbhísí sláinte teaghlaigh trí Ghaeilge is mó a chruthaíonn

deacrachtaí do thuismitheoirí

2. Tá géarghá le gréasán feighlithe linbh a fhorbairt. Tá bunachar sonraí

d’fheighlithe linbh ag Tusla agus aon scil ar leith atá ag na feighlithe linbh

luaite ann. Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge luaite ar an liosta seo.

3. Seachas Béal Feirste, níl fáil ar ionad cúraim leanaí/naíolann sa tír. Tá

éileamh ann dá leithéid, ach go háirithe i mBaile Átha Cliath agus ba chóir go

mbeadh soláthar den chineál seo sa phríomh chathair ina phríoracht

4. Creidimid go láidreoidh sé feasacht ar thógáil clainne le Gaeilge dá mbeadh

eiseamláirí cháiliúla nó dea-shamplaí ann le lanúnacha óga a spreagadh

an Ghaeilge a roghnú mar theanga tí.  Níl seo déanta ag Glór de bharr easpa

maoinithe
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Na dúshláin atá ag Glor na nGael agus í i mbun na hoibre seo

1. Ní thugann an cheist reatha sa daonáireamh eolas dúinn faoi úsáid na

Gaeilge mar theanga teaghlaigh. Ta taighde déanta ag Ollscoil na hÉireann,

Gaillimh, a léiríonn nach féidir linn bheith cinnte faoi líon agus lonnaíocht

teaghlaigh atá ag tógail clainne le Gaeilge sa tír. Beidh an taighde seo réidh le

foisliú go luath.

Moltar go ndéanfar anailís ar a úsáidí agus atá foclaíocht na ceiste faoin

nGaeilge a bhíonn sa daonáireamh.

2. Moltar go ndéanfar anailís chriticiúil ar an dóigh a ndéanann tuismitheoirí

cinneadh maidir le rogha teanga agus beartas teanga.

3. Moltar tuilleadh taighde le go mbeadh tuiscint níos fearr againn ar ionad na

Gaelscolaíochta i saol an teaghlaigh a labhrann Gaeilge, agus cén dóigh a

bhféadfaí Glór na nGael agus eagraíochtaí eile straitéis náisiúnta a fheidhmiú.

4. Éiríonn le tuismitheoirí agus caomhnóirí na bpáistí beartas teanga teaghlaigh

a fheidhmiú  a fhad is atá na páistí óg, ach éiríonn sé níos dúshlánaí de réir

mar a théann an clann in aois. Is gá anailís a dhéanamh ar seo agus

acmhainní cuí a chur in áit chun an claonadh seo a mhaolú.

5. Moltar taighde níos leithne ar bhonn níos buaine agus níos leanúnaí chun

monatóireacht a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge sna teaghlaigh agus chun

tuiscint fheidhmiúil a fháil ar na slite chun tacú leo agus cur lena líon.

6. Is léir go bhfuil rath níos fearr ag iarrachtaí grúpaí éagsúla Gaeilge mais

chriticiúl de chainteoirí líofa Gaeilge a fhorbairt. Is fiú a nótáil go bhfuil

infheistíocht ard á dhéanamh sna ceantair seo agus léiríonn rath na

n-iarrachtaí sin tábhacht na hinfheistíochta sin.

7. Tá iarrachtaí láidre pobal-bhunaithe in áiteanna eile nach bhfuil an rath

chéanna ag éirí astu. Moltar taighde comparáideach ar an ábhar seo.
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8. Tá foireann de 4.5 duine ag an rannóg Teanga Tí agus iad ag clúdach 32

contae. Ní leor sin le clúdach ceart a thabhairt ar an éileamh atá ann nó le

forbairt a dhéanamh ar an éileamh sin amach anseo.

9. Tar éis costais foirne a ghlanadh, is €34,719 atá fágtha do na seirbhísí a

bhíonn an Rannóg Theanga Tí á sholáthar. Is dúshlán leanúnach é bheith

ábalta freastal mar is cuí leis an mhaoiniú teoranta sin.

10. Is é Seachtain Saoire sa Ghaeltacht ceann de na himeachtaí is mó atá

againn. Tá an ráchairt d’áiteanna le linn na seachtaine seo éirithe chomh mór

sin go mbíonn orainn daoine a chur ó dhoras. Beidh gá leis an dara seachtain

ach níl an maoiniú againn a ligfeadh dúinn a leithéid a eagrú.


