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Lch 2: Treoirleabhar do 

theaghlaigh Ghaeilge foilsithe ag 

Glór na nGael. 

Lch 2:  Suíomhanna gréasáin 

úsáideacha 

Lch 4: Léiriú scoildrámaí do 

theaghlaigh 

Lch 5-6: Deireadh Seachtaine do 

Theaghlaigh i gCarn Tóchair 

 

Scéim nua leis 

an Ghaeilge a 

chur chun cinn 

sa scoilphobal 

 

Tá tús á chur le scéim nua, Teanga 

Tí, le labhairt na Gaeilge a 

spreagadh i measc teaghlaigh an 

scoilphobail.  

Beidh ciste tacaíochta de luach 

€900 ag dul leis an scéim in 

aghaidh na scoile. Tacóidh an 

maoiniú seo le heagrú imeachtaí 

do na teaghlaigh rannpháirteacha. 

Agus tá Glór na nGael ar lorg léiriú 

suime ó phríomhoidí 

gaelscoileanna agus scoileanna 

Gaeltachta ar mhaith leo scoil 

s’acu a chlárú leis an scéim a 

mhairfidh trí bliana ó 2017-2020. 

Is é is sprioc le Teanga Tí ná 

spreagadh agus tacaíocht a 

thabhairt do theaghaigh an 

Ghaeilge a labhairt níos minice sa 

bhaile. Is scéim uile-ghabhálach í 

a fhreastalóidh ar riachtanais 

teanga teaghlaigh difriúla agus 

beidh ról lárnach ag 

gaelscoileanna agus scoileanna 

Gaeltachta ina éascú. Is ar 

theaghlaigh a bhfuil páistí acu sa 

rang Naíonán Shinsir ar a bhfuil an 

scéim dírithe.   

Beidh ciste tacaíochta mar chuid 

de. Bronnfaidh an scéim €600 ar 

gach scoil a ghlacfaidh páirt agus 

cuirfidh na scoileanna airgead 

maitseála de €300 ar fáil. Tacóidh 

an maoiniú seo le heagrú 

imeachtaí do na teaghlaigh 

rannpháirteach. 

Sa bhreis ar an mhaoiniú 

d’imeachtaí, gheobhaidh gach 

teaghlach a ghlacfaidh páirt 

dearbhán de luach suas go €140 a 

chuideoidh leo timpeallacht 

Ghaeilge a chruthú sa bhaile.  

Le suim a léiriú sa scéim ní gá do 

phríomhoidí gaelscoileanna nó 

scoileanna Gaeltachta ach litir A4 

a chur chuig Marcas Mac Ruairí 

roimh 7 Aibreán 2017 ag 

marcas@glornangael.ie ag míniú 

cén fáth go gur mhaith leo go 

mbeidh scoil s’acu féin páirteach 

sa scéim. Moltar teagmháil a 

dhéanamh le Marcas roimh ré le 

critéir iomlán na scéime a fháil.  

Tá an scéim á riarú le tacaíocht 

Gaeloideachas Teo. agus Foras na 

Gaeilge. Is scéim phíolóta í Teanga 

Tí. 



Tá treoirleabhar foilsithe ag Glór 

na nGael do theaghaligh atá ag 

tógáil clainne le Gaeilge. 

Ag fáiltiú roimh ar fhoilsiú an 

leabhair, An Buntáiste Breise, 

dúirt ceannaire Ghlór na nGael, 

Lorcan Mac Gabhann: “Aithníonn 

Glór na nGael an ríthábhacht a 

bhaineann leis an teaghlach mar 

aonad pleanála teanga ann féin. Is 

ábhar sásaimh dúinn an treoir-

leabhar seo a chur ar fáil do thui-

smitheoirí ar mhaith leo paistí 

s’acu a thógáil leis an Ghaeilge. 

“Tá i gceist againn go mbeidh 

forbairt leanúnach ar na seirbhísí 

agus an tacaíocht a chuirtear ar 

fáil do theaghlaigh Ghaeilge. 

Eagrófar imeachtaí fud fad na tíre. 

Cuirfear áiseanna spraoi ar fáil do 

pháistí a bheidh oiriúnach don 

láthair teaghlaigh cosúil le 

Monopoly agus Scrabble as 

Gaeilge agus bréagáin oiriúnacha 

eile. Aontófar Straitéis Náisiúnta i 

gcomhar leis na heagrais atá ag 

plé leis an teaghlach ó thaobh na 

Gaeilge de. 

“Is rogha aonair agus rogha 

phríobháideach í an teanga a 

mbaineann aon teaghlach úsáid 

aisti mar theanga tí. Mar sin féin, 

déanfaidh Glór na nGael gach 

iarracht spreagadh a thabhairt do 

thuismitheoirí a thógáil le 

Gaeilge; “ ar sé. 

Tá caibidlí sa leabhar, An 

Buntáiste Breise, faoi bhuntáistí 

an dátheangachais, an próiseas 

sealbhaithe teanga, pleanáil 

teanga don teaghlach, acmhainní 

tacaíochta agus an tacaíocht atá ar 

fail ó do thuismitheoirí ar mhaith 

leo páistí a thógail le Gaeilge. 

Tá tuilleadh eolas ó Mharcas Mac 

Ruairí ag marcas@glornangael.ie. 

 

 

Tá An Buntáiste 

Breise ar fáil le 

ceannach ar líne 

ag www.udar.ie ar  

€10.  

Treoirleabhar do theaghlaigh 

foislithe ag Glór na nGael 

mailto:marcas@glornagael.ie
http://www.udar.ie


Suíomhanna usáideacha ag an BBC 
Rinneamar eolas libh an tseachtain seo caite faoi shraith suíomhanna gréasáin atá usáid do theaghlaigh atá 

ag tógail clainne le Gaeilge. Tá leathanaigh eile ar líne forbartha ag an BBC a bheadh úsáideach do thui-

smitheoirí atá ag foghlaim na Gaeilge taobh ar thaobh lena bpaistí. 

 

Do thosaitheoirí iomlán tá ceacht ar cad é mar a chuireann tú fein in aithne do dhaoine eile ag: 

http://www.bbc.co.uk/irish/video_audio/player/595/gaeilge/ 

 

Agus is féidir cur lena bhfuil foghlamtha ag an nasc sin agus gliogáil ar: 

http://www.bbc.co.uk/irish/features/8/gaeilge/ 

 

Tá bun-cheachtanna ar an GSCE ag: 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/irish/ 

 

Agus ardceachtanna GCSE ag:  

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/irish/listeningh/ 

 

Is féidir le deacrachtaí fuaime agus físe bheith ann d’úsáideoirí suíomh gréasán an BBC taobh amuigh de 

na Sé Chontae. 

Gabhaimid buíochas le Marcas Ó Murchú as an eolas seo a roinnt linn. 

http://www.bbc.co.uk/irish/video_audio/player/595/gaeilge/
http://www.bbc.co.uk/irish/features/8/gaeilge/
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/irish/
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/irish/listeningh/


Beidh léiriú scoildrámaí do 

theaghlaigh Ard Mhacha Dé 

hAoine 24 Marta. Eagraíonn 

An Cumann Scoildrámaíochta, 

atá faoi phátrúnacht an Aire 

Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus 

Gaeltachta, féilte drámaíochta 

chun drámaí trí Ghaeilge a chur 

chun cinn ar fud na tíre.  

Is scoláirí bunscoile agus iar-

bhunscoile a ghlacann páirt sna 

féilte seo.  

Is cúis bróid don chumann go 

nglacann thart ar 10,000 páiste 

páirt sna Féilte a reachtáiltear ar 

fud na tíre gach bliain.  

I mbliana tá an Féile Uladh ar 

siúl in Amharclann Ard Mha-

cha ar an 23 agus 24 lá de Mhí 

Márta ó 10:00 go dtí a 17:00. 

 Tá fáilte roimh scoileanna, 

teaghlaigh, grúpaí óige agus an 

pobal a fad bheith i láthair mar 

chuid den lucht féachana.  

Má tuilleadh eolais de dhíth is 

féidir dul i dteagmháil le 

seanrua1959@gmail.com.  

Léiriú drámaí scoile do theaghlaigh 

mailto:seanrua1959@gmail.com




Tá muid ag tabhairt aghaidhe ar Charn Tóchair arís i mbliana don deireadh seachtaine 
teaghlach i ndiaidh an tsaoire taitneamhaigh a bhí againn anuraidh. Is áit speisialta ar fad í An 
Carn, le scoth na ndaoine ann chomh maith le feirm, sliabh ar chúl, tearmann dúra, siopa, am-
harclann agus lóistín ar an suíomh. Tá gach eolas thíos maidir leis an chlár. 
  
Lóistín: Tá dhá teach ag An Carn le trí sheomra ensuite, cistin agus seomra suí iontu.  
Bia: Tá cistin sna tithe ach cuirfear bia ar fáil do theaghlaigh ar an Satharn (bricfeasta, lón 
agus dinnéar) agus maidin Dé Domhnaigh. 
  
Imeachtaí 
Aoine: Nuair a shroicheann na teaghlaigh An Carn beidh deis acu aithne a chur ar a chéile. Dé-
anfaidh muid píotsa le chéile agus amharcfaimid ar scannán Gaeilge sa Choire. 
 
Satharn: Caithfimid an lá i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh. Beidh boghdóireacht, tógáil tear-
mainn, cluichí foirne agus léar mór eile ar siúl againn. 
Agus muid ag ligint ár scíth i ndiaidh an lá a chaitheamh amuigh faoin aer déanfaimid neadacha 
seacláide Cásca le chéile. Beidh dinnéar againn agus rachaimid suas staighre ina dhiaidh le fu-
inneamh na bpáistí a ídiú ar an chaisleán preabtha agus beidh neart cluichí eile againn chomh 
maith. 
Beidh seisiún ceoil le ceoltóirí ón Charn ar leath i ndiaidh a hocht. Má tá uirlisí ag na páistí 
beidh fíorfháilte rompu bualadh leo chomh maith. 
 
Domhnach: Beidh bricfeasta againn agus le críoch a chur leis an deireadh seachtaine, dé-
anfaimid ciseáin Chásca mar ullmhúchán don toraíocht uibheacha a bheas ann sa tearmann 
dúlra. Tá seo saor in aisce agus ní gá do theaghlaigh fanacht dó, ach má tá an t-am agaibh 
beidh go leor spraoi againn! Tá muid ag súil go mbeidh an toraíocht críochnaithe faoi 12:00. 
  
Costais 
Lóistín: £100 do sheomra ar feadh an deireadh seachtaine (tá na seomraí measartha mór mar 
sin is féidir le teaghlach fanacht in aon seomra amháín, ag brath ar aoiseanna agus méid) 
Bia: £30 an duine do dhaoine fásta agus £15 do pháistí. Clúdaíonn sé seo bricfeasta, lón agus 
dinnéar ar an Satharn agus bricfeasta maidin Dhómhnaigh 
Imeachtaí: £10 an teaghlach do na gníomhaíochtaí ar an Satharn i dTearmann Dúlra Dhroim 
nDamh. 
  
 
 
 
 

 


