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Cineál Eagraíochta

Uimhir fóin
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Suíomh idirlín

Líon fostaithe / na mball                                         

Líon cainteoirí Gaeilge ar an bhfoireann . . . . . . . . . . .  

10,523 Duine

65% Cainteoirí Gaeilge

11.5% de Dhaonra Gaeltachtaí na hÉireann
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Cur síos ar chumas Gaeilge na foirne

Gaeilge ó Dhúchas: X  Ag Foghlaim: X

Gaeilge Líofa: X  Gaeilge ar Bith: X

Gaeilge ón Scoil: X

Ainmneacha & rólanna na bpríomhoifigeach

Ainm Ról  

 

An bhfuil polasaí Gaeilge agaibh?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tá Níl  

Ar mhaith libh páirt a ghlacadh sa phróiseas pleanála teanga seo?

Ba mhaith Níor mhaith

Sonraí teagmhála an Oifigigh Teanga

Síniú & Dáta    
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Brollach: Cén chaoi an leabhrán seo a úsáid?

Cáipéis oibre atá sa leabhrán seo chun cuidiú le heagraíochtaí díriú ar phróiseas na pleanála 
teanga agus plean Gaeilge a chur in oiriúint dóibh féin. 

Tá gach eagraíocht éagsúil, tá stádas teanga faoi leith 
ag chuile eagraíocht agus beidh spriocanna teanga 
difriúla ag gach eagraíocht dá réir sin. 

Moltar an leabhrán seo ar fad a léamh ina iomláine mar chéad chéim. Moltar ceardlann 
insealbhaithe le comhordaitheoir teanga ansin chun an cháipéis seo a chíoradh agus a 
líonadh. Moltar go gcuirfidh an comhordaitheoir teanga tacaíocht réasúnta leanúnach 
ar fáil don eagraíocht ina dhiaidh sin. Moltar go nglacfaidh chuile dhuine san eagraíocht 
freagracht ghníomhach i múnlú agus i bhfeidhmiú a bplean féin. 

Ní réiteach simplí uileghabhálach í an phleanáil teanga 
ar fadhbanna casta teanga.

Moltaí seachas rialacha atá sa cháipéis seo agus ní mór do gach eagraíocht a plean teanga 
a mhúnlú chun a sástachta féin bunaithe ar a stádas teanga agus a riachtanais reatha. Cé 
go bhfuil an-tábhacht ag baint le spriocanna teanga a aithint agus a bhaint amach, ní miste 
a choinneáil ar intinn gur próiseas atá i gceist le pleanáil teanga agus is fiú taitneamh agus 
tairbhe a bhaint as an bpróiseas sin chomh maith.

Cuirfear tús le scéim phíolótach pleanála teanga leis an leabhrán seo in Earrach 2013 agus 
déanfar leasuithe ar an leabhrán i bhfianaise na scéime sin.

An Dr Laoise Ní Dhúda
Ar son Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. 
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Réamhrá

Is tréimhse an-chinniúnach í seo do chúrsaí Gaeilge i gceantar na hEachléime agus sa 
Ghaeltacht trí chéile. Mar shampla;

Achtaíodh acht nua Gaeltachta i 2012, Acht na Gaeltachta 2012. Faoin reachtaíocht nua 
seo, ní dhéanfar aon athrú ar theorainneacha reatha oifigiúla Gaeltachta a socraíodh i 
1956 (2012:11) ach d’fhéadfaí stádas Gaeltachta a bhaint de cheantar mura réitíonn an 
‘limistéar pleanála teanga Gaeltachta’ sin plean Gaeilge (2012:13). Faoin acht seo, tá dualgas 
na pleanála teanga le haistriú chuig pobal na Gaeltachta iad féin, sa chaoi is go mbeidh siad 
gníomhach sa phróiseas pleanála teanga as seo amach. Beidh stádas Gaeltachta ag brath 
air sin feasta.

Ba mhaith le Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile, i gcomhpháirtíocht le muintir 
agus le heagraíochtaí na háite, úsáid laethúil na Gaeilge a mhéadú i gceantar na hEachléime 
ar bhonn eagraithe rannpháirtíoch, tógáil ar an obair mhór atá ar siúl i bhfabhar na Gaeilge 
sa cheantar cheana féin, agus tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil d’eagraíochtaí áitiúla ar 
mian leo páirt a ghlacadh sa phróiseas pleanála teanga seo.

Teastaíonn struchtúr cinnte idirghabhála agus tacaíochta chun an seans is fearr a thabhairt 
do phróiseas na pleanála teanga. Leagtar amach an struchtúr sin sa phlean teanga seo, 
nuair a roinntear próiseas na pleanála teanga ina chéimeanna soiléire:

Céim 1: Measúnú ar ár stádas teanga 
Céim 2: Ár Spriocanna teanga
Céim 3: Gnéithe praiticiúla eile
Céim 4: Ár nDialann Teanga

Ar deireadh, táimid ag súil go mbeidh plean Gaeilge 
beo dá cuid féin ag gach eagraíocht áitiúil, ionas go 
mbeidh muid ar fad ag glacadh páirt ghníomhach 
shoiléir i méadú úsáid na Gaeilge sa cheantar.
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Cén fáth an 
dteastaíonn 
plean Gaeilge 
uainn? 
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Is acmhainn luachmhar í an Ghaeilge 
do mhuintir na háite seo. 
Rinne an rialtas infheistiú mór sa cheantar seo síos trí na blianta toisc gur ceantar oifigiúil 
Gaeltachta é. Leis sin, tagann scoláirí Gaeilge ó chian is ó chóngar chun freastal ar chúrsaí 
Gaeilge go háitiúil. Cuirtear obair ar fáil do mhuintir na háite dá réir sin. 

Plean Teanga Scríofa
Tá an-tábhacht ag baint le plean teanga scríofa aontaithe a réiteach mar chuid de phróiseas 
na pleanála teanga, chun struchtúr eagraithe rannpháirtíoch a chur ar an bpróiseas.

Rannpháirtíocht na nDaoine
Tá rannpháirtíocht na ndaoine agus toil an phobail thar a bheith cinniúnach i bpróiseas 
pleanála teanga ar bith. Tá ról tábhachtach ag gach duine sa phobal nó san eagraíocht, dála 
foireann peile. Tá páirt lárnach ag gnólachtaí agus eagraíochtaí áitiúla i gcúrsaí Gaeilge an 
cheantair freisin toisc go bhfuil dlúthbhaint ag an bpobal leo. 

Cur Chuige Dearfach
An bealach is fearr chun nósmhaireacht teanga a athrú ná ar bhealach dearfach 
comhoibreach, nuair a ghlacann gach duine freagracht as a iompar teanga féin. 

An féidir leatsa smaoineamh ar aon fháth eile?

Céard iad na buntáistí a bhaineann leis an nGaeilge a úsáid agus a chur chun cinn i 
d’eagraíocht?
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Gaeltacht Iorrais

Gaeltacht Mhaigh Eo
(Gaeltacht Iorrais san áireamh)

10,523 Duine

65% Cainteoirí Gaeilge

11.5% de Dhaonra Gaeltachtaí na hÉireann

7,216 Duine

62% Cainteoirí Gaeilge

69% de Dhaonra Gaeltacht Mhaigh Eo
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Measúnú ar Ár 
Stádas Teanga 
Ní mór do gach grúpa/eagraíocht a chúinsí féin a scrúdú sula dtéann siad i mbun 
ghníomhaíocht na pleanála teanga  Moltar measúnú ionraic a dhéanamh ar an stádas reatha 
teanga ionas gur féidir spriocanna réadúla agus moltaí fónta a cheapadh dá réir  Déanfaimid 
measúnú ar stádas teanga na heagraíochta seo leis na ceisteanna plé seo a leanas 

Cé chomh minic is a úsáideann muid Béarla le hais Gaeilge?
Saol Pearsanta:  San Eagraíocht Seo:

%Gaeilge 
 

%Gaeilge 

%Béarla  %Béarla

Cén uair a labhraíonn muid Gaeilge?
Cén Áit Cé leis   

CÉIM

1
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Cén uair a labhraíonn muid Béarla?
Cén Áit Cé leis   

Ar mhaith linn níos mó Gaeilge a labhairt?
Saol Pearsanta:  San Eagraíocht Seo:

Ba mhaith

Níor mhaith

Ba mhaith

Níor mhaith

Céard is féidir linn a athrú? 
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Mar shampla...
Cén chaoi ar féidir 
linn a léiriú go soiléir 
go bhfuil fáilte 
roimh an nGaeilge 
san eagraíocht agus 
freastal trí Ghaeilge 
ar fáil?

 » Labhair an Ghaeilge 
i dtosach le 
custaiméirí

 » Fógraí Gaeilge
 » Freagair an fón trí 
Ghaeilge

 » Úsáid an Ghaeilge 
atá agat; slán, go 
raibh maith agat, 
fáilte romhat

Feic, chomh maith, 
‘Moltaí Breise’ 
 (lch. 34).

Ár Spriocanna 
Teanga
I ndiaidh measúnú a dhéanamh ar an stádas teanga, moltar go réiteoidh an grúpa liosta 
réalaíoch de réir tosaíochta ina léirítear a spriocanna teanga uathúla féin  Cabhraíonn 
na ceisteanna plé seo a leanas le caoi a chur ar an liosta sin 

Céard iad ár spriocanna teanga?

CÉIM

2

Spriocanna Ord
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CÉIM

3
Gnéithe 
Praiticiúla Eile 
Is fiú i gcónaí machnamh a dhéanamh ar ghnéithe praiticiúla eile a chabhróidh linn ár 
spriocanna teanga a chur i bhfeidhm  

Céard eile a theastaíonn chun go mbeimid in ann ár 
spriocanna teanga a bhaint amach? 

Constaic Socrú   

Mar shampla...
 » Traenáil bunaithe ar fhreastal ar chustaiméirí trí Ghaeilge
 » Seirbhís aistriúcháin a úsáid chun fógraí a aistriú go Gaeilge
 » Múinteoir chun ceardlanna comhrá a dhéanamh linn
 » Tacaíocht agus comhairle a lorg ón gcúntóir teanga
 » Raidió na Gaeltachta, TG4 nó Raidió RíRá a chur ar siúl 
 » Stáiseanóireacht dátheangach nó trí Ghaeilge a ordú
 » Ár seoladh poist a scríobh i nGaeilge
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Ár ndialann 
teanga

Moltar dialann teanga a choinneáil chun: 
 »Spriocanna teanga agus amscála a leagan amach 
 »Monatóireacht leanúnach a dhéanamh 
 »Athbhreithniú rialta a dhéanamh ar dhul chun cinn 
 »Leasuithe a dhéanamh más gá 

CÉIM

4
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )

Beannaigh do gach custaiméir trí Ghaei lge amháin  Gach Duine

  - Liosta beannachtaí a chur le chéi le    Máire

  - Insealbhú le is an bhfoireann    Máire  

Déan iarracht faoi le ith comhrá Gaei lge a mheal ladh  Gach Duine 

Cén chaoi bhfui l tú? Maith go leor agus tú féin . Ag baint lá dhó. Go measartha.

Aon scéal? Diabhal scéal mura bhfui l scéal agat féin . Scéal an anró!

An bhfaca tú na cistí s in atá ar leathphraghas inniu? An-mhargadh go deo.

Tá an cháis sa chuisneoir, ar an dara sei lf ón mbun. 

Níor tháinig fear an bhainne fós. Tá scéim nua Gaei lge againn.

Bhí roinnt deacrachtaí ag Máire an Ghaei lge a labhairt toisc go bhfui l sí ar bheagán Gaei lge 
ach tá dearcadh an-dearfach aic i agus d’fhoghla im sí na nathanna cainte a bhí uaithi as a 
stuaim féin . Is féid ir lé i tógái l a ir s in gach seachtain . Ní raibh aon suim ag Seán sa scéim nua 
seo. Shuigh mé síos le is agus phléigh mé an scéim agus na fáthanna go bhfui l imid páirteach sa 
scéim. D’ iarr mé dó comhréiteach a mholadh agus tá sé sásta níos mó iarrachta a dhéanamh, 
le cabhair speis ia lta uaim, nathanna cainte a chleachtadh gach maidin thar cupán tae.

Thug muid faoi deara go bhfui l an bheannacht i nGaei lge tábhachtach chun comhrá Gaei lge a 

thosú ach teastaíonn iarracht faoi le ith anuas air sin chun comhrá Gaei lge a chinntiú . 

Meán Fomhair 2013

Dialann Samplach- Gnólacht - 
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )

Dialann Samplach- Foireann Spóirt - 

Labhair an Ghaei lge amháin chun ordaithe a thabhairt ag   

 an seis iún traenála .     An bainisteoir 

Oibriú i dtreo seis iún traenála ar fad a reáchtái l trí Ghaei lge. An bainisteoir

Chugam, tabhair dom an l iathróid, tóg seans ar chúl . Anois beidh clu iche beag againn, 

tosaithe in aghaidh cosantóirí gan aon chúl báire. Cá bhfui l Seán inniu? Tá mé traochta. 

Tá mé spalptha le is an tart . An mbeidh clu iche againn an deireadh seachtaine seo? 

Cathain an mbeidh na geansaithe nua againn? 

Feabhra 2014

Labhair le is na daoine a bhfui l Gaei lge labhartha acu i dtosach. Mínigh an plean go soi lé ir 

agus cuir ceist orthu cabhrú leat an Ghaei lge a úsáid & a chothú ag an seis iún traenála . Iarr 

orthu gan iompú ar an mBéarla .

Tá dhá treoir leabhar maith le fái l ó http://www.gaa. ie/about-the-gaa/cultur-agus-gaei lge/ 

( i ) leabhrán chun cabhrú le hatmaisféar Gaei lge a chothú sa chlub spóirt ( i i )  leabhrán 

téarmaí Gaei lge. Is fiú go mór na leabhráin seo a léamh agus úsáid a bhaint astu.
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )

Dialann Samplach
- Institiúid Oideachais - 

Scéim duaiseanna d’ iompar dearfach Gaei lge a chur ar bun  múinteoir / scolá irí

Cárta glas, cárta dearg, duais, dearfach, diú ltach . . .

Márta 2014

Chuir na scolá irí an-suim sa scéim duaiseanna seo. Spreag an duais iad chun iarracht faoi 

le ith a dhéanamh an Ghaei lge a labhairt, sa chlós ach go háir ithe. 

Is fiú rud mór a dhéanamh as na hiarrachtaí is fearr agus duaiseanna a bhronnadh ag an 

tionól maidne gach lá. D’fhéadfaí na scoláirí a chur i ngrúpaí, l íon na gcártaí glasa a áireamh 

gach seachtain / mí / téarma agus duais mhór a bhronnadh ar an ngrúpa is fearr. Msh. 

geansaí cochail l le teachtaireacht i nGaeilge, dearbhán chun freastal ar choláiste samhraidh srl .
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Dialann 
Teanga
Ráithe 1

Tosaigh Anseo
Líon isteach bosca 1 & 2 ar dtús:

 »Cuimhnigh ar na spriocanna a liostaigh tú cheana (lch  12)
 »Roghnaigh sprioc mhíosúil amháin ar a laghad

Athbhreithniú
Líon isteach bosca 3 & 4 tar éis míosa:

 »An bhfuil an sprioc bainte amach? 
 »An bhfuil gach rud déanta (cuir tic leis i mbosca 1)?
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Cén chaoi ar éirigh linn i ráithe 1?

Dialann 
Teanga
Ráithe 2
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Cén chaoi ar éirigh linn i ráithe 2?

Dialann 
Teanga
Ráithe 3

26



Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Cén chaoi ar éirigh linn i ráithe 3?

Dialann 
Teanga
Ráithe 4

30



Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Céard a d’oibrigh / nár oibrigh?

Aon mholadh eile

Sprioc: Cé atá freagrach Déanta Sprioc: Cé atá freagrach Déanta 

Nathanna teanga úsáideacha: Nathanna teanga úsáideacha: 

Mí Bliain

!  Stop ... déan athbhreithniú tar éis míosa (boscaí gorma  )
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Moltaí Breise
Seo liosta de mholtaí breise duit chun cuidiú leat méadú a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge i 
do shaol proifisiúnta agus i do shaol pearsanta más maith leat. Is féidir ‘úsáid na Gaeilge’ a 
bhriseadh síos ina gceithre mhír (i) labhairt (ii) éisteacht (iii) léamh (iv) scríobh. An bhfuil na 
gnéithe seo mar chuid de do phlean teanga?

Tugtar liosta samplach moltaí, cuid acu uaillmhianach, anseo thíos.

Úsáid Teanga
• Tapaigh gach deis do chuid Gaeilge a úsáid, ná bí ag fanacht ar dhaoine eile chun Gaeilge 

a labhairt leat. Bí réamhghníomhach.
• Cuir iachall ort féin an Ghaeilge amháin a labhairt le do chomhghleacaithe oibre sa 

suíomh oibre agus pléigh an nós nua seo leo.
• Úsáid na focail Ghaeilge atá agat, ‘slán’ ‘bainne’ ‘go maith’ ‘Cén chaoi bhfuil tú?’ ‘cupán 

tae’ ‘liathróid’ ‘pionta’ ‘cé mhéad?’ agus mar sin de.
• Beannaigh do gach custaiméir trí Ghaeilge amháin agus déan iarracht faoi leith comhrá 

Gaeilge a mhealladh uaidh/uaithi, fiú murar nós duit Gaeilge a labhairt leis/léi.
• Breathnaigh ar an liosta acmhainní Gaeilge iniata leis seo agus caith roinnt ama ar na 

suíomhanna idirlín atá luaite.
• Freastail ar chiorcal comhrá/rang Gaeilge chun do chumas sa Ghaeilge a fheabhsú ach 

dírigh go speisialta ar úsáid agus gnáthchomhrá Gaeilge.
• Roghnaigh focal agus nath cainte an lae agus taispeáin go soiléir don fhoireann agus 

do chustaiméirí iad, ar an róta oibre nó ar chlár na bhfógraí mar shampla. Úsáid na 
focail agus nathanna cainte sin.

• Freagair an fón trí Ghaeilge “Dia duit, siopa an phobail, Máire anseo.”
• Cuir teachtaireacht trí Ghaeilge ar an meaisín teachtaireachtaí “Dia duit, siopa an 

phobail, ní féidir linn an fón a fhreagairt ach fág teachtaireacht agus cuirfimid glaoch 
ar ais ort. Slán.”

• Forbair suíomh idirlín dátheangach don eagraíocht.
• Roghnaigh seirbhísí stáit trí Ghaeilge (msh. Comhairle Chontae, Leabharlann, Revenue 

agus mar sin de).
• Beannaigh do chomharsana agus daoine áitiúla eile trí Ghaeilge mar iarracht chun 

comhrá Gaeilge a spreagadh leo agus do chuid Gaeilge a úsáid. Is fiú é seo a thriail 
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cúpla babhta.
• Labhair an Ghaeilge amháin le do chlann ag am na mbéilí sa bhaile (.i. bricfeasta ar dtús, 

lón, dinnéar srl). Is féidir cur leis an nós seo gach mí.
• Léigh leabhar trí Ghaeilge.
• Glac páirt sa chumann spóirt áitiúil a bhíonn ar siúl trí Ghaeilge in halla an pharóiste.
• Glac páirt sna gníomhaíochtaí eile a bhíonn ar siúl trí Ghaeilge sa cheantar, grúpa tuistí 

agus páistí, club óige, club eachtraíochta UISCE srl.
• Cuir Raidió na Gaeltachta agus TG4 ar siúl ar feadh tamaill gach lá. Éist go cúramach 

leo agus cuir le do shaibhreas teanga.
• Úsáid ‘a chara’ agus ‘is mise le meas’ ‘le dea-mhéin’ in ionad an leagan Béarla.
• Scríobh seiceanna trí Ghaeilge ‘caoga euro glan.’ 
• Aon mholadh eile agat?

Dearcaí Teanga
• Faigh éadaí oibre / geansaithe spóirt / t-léinte trí Ghaeilge.
• Úsáid comharthaí agus fógraí trí Ghaeilge. Tá teacht ar roinnt comharthaí  Gaeilge 

saor in aisce ó Fhóras na Gaeilge (.i. ‘Gaeilge agus Fáilte’).
• Díol nó cuir earraí trí Ghaeilge ar fáil .i. pinn, nótaí dea-mhéine, riostbhandaí, cártaí 

poist, maighnéid chuisneora agus mar sin de.
• Tosaigh scéim duaiseanna d’iompar dearfach Gaeilge, msh. comórtas “Gaeilgeoir na 

Seachtaine”
• Léirigh dea-shampla agus dea-dhearcadh i gcónaí ar son na Gaeilge.
• Socraigh go mbeidh clár na bhfógraí i nGaeilge amháin nó dátheangach i nGaeilge agus 

i mBéarla (le húsáid cothrom Béarla agus Gaeilge).
• Tabhair cuairt ar ghnólacht nó eagraíocht áitiúil eile a dhéanann gnó trí Gaeilge chun 

smaointe a lorg agus a roinnt, cruthaigh nasc le gnólachtaí eile trí Ghaeilge.
• Úsáid do chuid Gaeilge, téigh i dtaithí ar labhairt na Gaeilge gan bheith imníoch faoi 

chineál agus caighdeán na Gaeilge sin go fóill.
• Ná déan breithiúnas ar iarrachtaí daoine eile an Ghaeilge a labhairt, cabhraigh leo ar 

bhealach comhoibreach.
• Aon mholadh eile agat?
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Bainistíocht Teanga
• Togh oifigeach teanga don eagraíocht ach cuir béim mhór ar ról gach duine i labhairt 

agus i gcur chun cinn na Gaeilge.
• Athraigh ról an oifigigh teanga sách rialta.

Céard é Ról an Oifigigh Teanga?
• An Ghaeilge a labhairt agus a chur chun cinn go leanúnach.
• Dea-shampla agus dea-dhearcadh a léiriú i gcónaí ar son na Gaeilge.
• Freagrach as plean Gaeilge na heagraíochta a chur i bhfeidhm.
• Úsáid na Gaeilge a stiúradh san eagraíocht ar bhonn leanúnach.
• Comhréiteach leis an bhfoireann maidir leis na treoirlínte chun an plean teanga a chur 

i bhfeidhm.
• Scéim duaiseanna a thosú agus a reáchtáil.
• Deiseanna Gaeilge i suíomhanna éagsúla a chothú.
• Cur chuige cuiditheach daonlathach a úsáid agus tú ag plé leis an bhfoireann.
• Dialann dul chun cinn a scríobh agus athbhreithniú rialta a dhéanamh ar dhul chun cinn.
• Aon mholadh eile agat?
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Acmhainní Leictreonacha Gaeilge
Tugtar anseo thíos liosta d’acmhainní leictreonacha Gaeilge. Is féidir leat cuir go mór leis 
an liosta seo.
Ionad Deirbhile: www.ionaddeirbhile.ie
UISCE: www.uisce.ie 
Gael Linn: www.gael-linn.ie 
Áras Inis Gluaire: www.arasinisgluaire.ie 
TG4: www.tg4.ie
Raidió na Gaeltachta: www.rte.ie/rnag
Raidió na Life: www.raidionalife.ie
Raidió Rí Rá: www.rrr.ie
Gaelport: www.gaelport.com 
Nuacht 24: www.nuacht24.com
Beo: www.beo.ie 
Comhluadar: www.comhluadar.ie 
Tús Maith: www.tusmaithocd.ie
Focal.ie: www.focal.ie 
Acmhainn.ie: www.acmhainn.ie 
Foclóirí: www.focloir.ie
Abair: www.abair.tcd.ie
Fuaimeanna: fuaimeanna.ie/ga 
Clár Doegen: dho.ie/doegen 
Litriocht: www.litriocht.com
Cló Iar-Chonnachta: www.cic.ie  
Spraoi Online: www.spraoi-online.com
Cló Mhaigh Eo: www.leabhar.com 
Údar: udar.ie 
Seachtain na Gaeilge: www.snag.ie
Glór na nGael: www.glornangael.ie
Foras na Gaeilge: gaeilge.ie 
Údarás na Gaeltachta: www.udaras.ie
Roinn na Gaeltachta: www.ahg.gov.ie 
Gaillimh le Gaeilge: www.gleg.ie
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Nótaí
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Gnó Mhaigh Eo: www.gnomhaigheo.ie

© Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile, An Eachléim, An Fód Dubh, Co  Mhaigh Eo
097 85727 // eolas@ionaddeirbhile ie 

Bród d’ár nOidhreacht

Cáipéis oibre atá sa leabhrán seo chun cuidiú le heagraíochtaí díriú ar phróiseas na pleanála 
teanga agus plean Gaeilge a chur in oiriúint dóibh féin. Céim ar chéim a thógtar na caisleáin 
.i. beagán ar bheagán, le comhoibriú gach duine, is féidir iompar teanga a athrú. Seo 
túsphointe, tugann an leabhrán seo rogha do dhaoine an deis seo a thapú, a nGaeilge a 
úsáid, a chleachtadh agus a fheabhsú le chéile mar fhoireann. 

Cinntíonn 1% dul chun cinn gach lá go mbainfear 
amach feabhas 365% faoi dheireadh na bliana.

dearadh // cillian ie


