
Lch 2: Cluiche agus Leabhar Nua 

ag Glór na nGael 

Lch 3: Maoiniú d’Ionaid 

Ghaeilge  

Lch 4: Imeachtaí Teaghlaigh—

Picnicí agus Neart Eile  

Lch 6:Rannóg na nDaoine Óga 

 

Tá Foras na Gaeilge ag cur 15 scoláireachtaí ar fáil do Chúrsa Teaghlaigh sa Ghaeilge atá a reáchtáil ag 

Cumann an Phiarsaigh i nGaoth Dobhair le linn na seachtaine 15-22 Iúil 2017. Bronnfar 10 

scoláireachtaí de luach €900 an ceann agus 5 scoláireachtaí de luach €200 an ceann ar theaghlaigh a 

bhfuil suim acu freastal ar an chúrsa Gaeilge seo i nGaoth Dobhair. 

Caitheann na teaghlaigh seachtain i nGaoth Dobhair ag freastal ar ranganna agus imeachtaí tré 

Ghaeilge a bheidh ar siúl i bPobalscoil Ghaoth Dobhair. Tá a thuilleadh eolais faoin chúrsa féin ar an 

suíomh idirlíon www.piarsaigh.ie 

Is ar theaghlaigh atá san earnáil Gaelscolaíochta faoi láthair atá na scoláireachtaí dírithe; sé sin le rá 

do theaghlaigh a bhfuil páiste ag freastal ar Ghaelscoil, ar Ghaelcholáiste nó scoil ina bhfuil oideachas 

trí Ghaeilge a chur ar fáil. 

Beidh trí scoláireacht le bronnadh ar an chlár Cóisir Cheoil (15.00-17.00) ar RTÉ RnaG gach lá ón Luan 

8 Bealtaine go Aoine 12 Bealtaine.  Éist leis an chlár le linn na seachtaine agus beidh an deis agat téacs 

a chur isteach le linn an chláir le bheith sa chrannchur do na scoláireachtaí. 

Tá Cumann an Phiarsaigh go mór faoi chomaoin ag Foras na Gaeilge as an tacaíocht seo a thabhairt don 

chúrsa. 

Is féidir eolas breise a fháil ó Joe Ó Gallchóir, stiúrthóir an chúrsa,  ag 086 3048242 nó gall-

joe@eircom.net 

http://www.piarsaigh.ie


 
Tá na mílte ceist faoi sheacht dtéama 
éagsúla — Éire, an spórt, an tíreo-
laíocht, cúrsaí reatha, scannáin agus 
teilifís, an ceol, agus seanfhocail — sa 
chluiche nua seo atá eisithe ag Glór 

na nGael. 

Cosúil leis an chluiche clúiteach Trivi-
al Pursuit, bogann an t-imreoir tim-
peall an chláir imeartha agus é ag 
bailiú píosaí beaga imeartha. Is é 
sprioc an chluiche na seacht 
ndeilbhín daite, ceann in aghaidh an 
téama, a bhailiú roimh na himreoirí 
eile. Tá an leagan seo den chluiche 
oiriúnach do dhaoine atá os cionn 
seacht mbliana d’aois. 
 
Más mian leat an cluiche seo a 
cheannach, is féidir é a fháil a fháil 
ón síopa ar líne www.udar.ie.  
 
  
 
 

http://www.udar.ie/


Tá próiseas comhairliúcháin á reáchtáil ag Foras na Gaeilge le tuairimí a lorg faoin mbealach is 
fearr chun tacaíocht a chur ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar fud an oileáin. Mairfidh an próiseas 
comhairliúcháin as seo go dtí an 22 Meitheamh 2017. 

  
Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh thuairimí an phobail, agus é mar aidhm aige freastal níos 
straitéisí agus níos leithne a dhéanamh ar ionaid Ghaeilge eile atá ag teacht chun cinn ó thu-
aidh agus ó dheas. Cé nach bhfuil aon scéim ag Foras na Gaeilge faoi láthair le freastal ar ion-
aid Ghaeilge tá deontas bliantúil á chur ar fáil do Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i gCathair Bhéal 
Feirste agus do Ghaeláras Uí Chanáin i gCathair Dhoire. Go deireadh 2016, tá infheistíocht 

maoinithe os cionn €6,143,500 nó £4,490,395 curtha ar fáil don dá mhór-ionad Gaeilge ag Foras 
na Gaeilge thar na blianta. Tá luach de £223,000 de mhaoiniú bliantúil á chur ar fáil ag Foras 
na Gaeilge don dá ionad Gaeilge faoi láthair. 
 
Ag labhairt dó inniu ar fhógairt an phróisis, dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras 
na Gaeilge: “Tugann taighde le fios dúinn, má bhíonn ‘spás sábháilte’ ar fáil ag daoine a 
labhraíonn mionteanga go gcuireann sin go mór le húsáid na Gaeilge sa phobal.  Aithníonn 
an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 an tábhacht a bhaineann le timpeallacht faoi 
leith a chothú do phobal labhartha na Gaeilge agus ról an ionaid Ghaeilge mar institiúid leis an 
‘spás sábháilte’ a chur ar fáil do chainteoirí Gaeilge i gceantair éagsúla. Is gné ríthábhachtach 
de phrionsabail na pleanála teanga é an gréasán sóisialta, tá ról lárnach ag ionaid Ghaeilge 
chun deiseanna úsáidte do phobail na Gaeilge a spreagadh laistigh de thimpeallacht shóisialta, 
agus ba mhaith linn tuairimí an phobail a fháil ar an bhealach is fearr leis sin a dhéanamh.” 

  
Ba mhaith le Foras na Gaeilge tuairimí a fháil ón bpobal ar na ceithre rogha éagsúla atá leagtha 
amach sa doiciméad comhairliúcháin, agus iarrtar tuairimí, go háirithe, ó ghrúpaí maoinithe 
reatha, ó dheontaithe faoi scéimeanna éagsúla Fhoras na Gaeilge chomh maith le tuairimí na 6 
Cheanneagraíocht ar na roghanna éagsúla agus ar fhorbairt scéim nua d’ionaid Ghaeilge, trí 
aighneachtaí scríofa agus teagmháil leanúnach. 

  
Tá sonraí agus doiciméad comhairliúcháin an phróisis ar fáil ag an nasc seo. Foilseofar toradh 
an phróisis agus achoimre freagairtí ar shuíomh gréasáin Fhoras na 
Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie, san fhómhar 2017. 
 
 

http://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/comhairliuchan/
http://www.forasnagaeilge.ie


12:30-15:00 
Picnic Teaghlaigh ar an Bhinn Bhorb, Co. Thír Eoghain  
ainin@glornangael.ie / 07749126949 
 

12:00-14:00 
Picnic Teaghlaigh i bPáirc Naomh Áine, Cluain Tarbh 
noirin@glornangael.ie / 083 445 0720 
 

12:00-14:00 
Picnic Teaghlaigh sa Pháirc Spraoi i mBaile Mhúirne, Gaeltacht Mhúscraí 
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914 
 

9:30-5:00 
Fleadh Cheoil Ard Mhacha, Ardscoil Naomh Pádraig, An Céide, Co. Ard Mhacha 
Seomra do Theaghlaigh Ghaeilge; Cluichí, spraoi, leitheoireacht agus neart eile 
ainin@glornangael.ie / 07749126949 
 

14:00-16:00 
Picnic do theaghlaigh i bPáirc Fiadhúlra Fhóite, Carraig Tuathaill, Co Chorcaí  
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914 
 

http://www.glornangael.ie/imeachtaí




Rannta don chlós súgartha  

Bainigí úsáid as na rannta seo le daoine a cheapadh sna cluichí 

clóis. Buíochas leis an leathanach Facebook ‘Tuismitheoirí le 

Gaeilge i mBaile Átha Cliath’ as iad a roinnt.  

Eenie meanie miney mo 

Beir ar choinín,  

beir go beo.  

Má screadann sé lig uaidh 

go deo.  

Eenie meanie miney mo.  

Eenie meanie miney mo,  

Tóg do sheans anois go 

beo,  

Bhuail an moncaí bocht a 

cheann 

'is thit an creatúr anuas 

den chrann  


