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Léiríonn taighde úr nua nach n-éiríonn 
páistí ar tugadh fón póca dóibh ag 
aois óg ina gcuid scrúdaithe chomh 
maith agus a éiríonn le páistí nach 
bhfaigheann guthán go mbíonn siad 
níos sine. 

Thug an ERSI faoin taighde a raibh an 
fócas aige ar pháistí 13 bliain d’aois a 
raibh fón póca acu nuair a bhí siad 
naoi mbliana d’aois. 

Fuair an taighde amach go raibh 
toradh ceithre faoin chéad níos ísle ar 
an meán i measc na bpáistí a raibh 
fón póca acu nuair a bhí siad naoi 
mbliana d’aois. 

Rinneadh an taighde i gcomhar leis an 
Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar 

son na hAeráide agus Comhshaoil agus 
bhí sé bunaithe ar 8,500 páiste atá 
páirteach sa staidéar Growing Up in 
Ireland. 

De réir cosúlachtaí bíonn fón póca ag 
40% de pháistí faoin am go mbíonn 
siad naoi mbliana. Bíonn céatadán 
níos airde paiste a bhfuil guthán acu i 
gceantracha atá faoi mhíbhuntáiste. 

Tá go leor scoileanna timpeall na tíre 
ag forbairt polasaithe guthán póca le 
blianta beaga anuas. Beidh an taighde 
seo úsáideach i bhforbairt na 
bpolasaithe seo a riarfaidh úsáid 
ghuthán póca ar láthair na scoile le 
linn uaireanta scoile. 

Tá taighdeoirí as Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh ag obair i 
gcomhar le Coiste Stiúrtha Pleanála 
Teanga, Gaillimh chun plean teanga 
a chur le chéile do chathair na 
Gaillimhe. Mar thoradh ar Acht na 
Gaeltachta 2012, aithnítear cathair 
na Gaillimhe mar Bhaile Seirbhíse 
Gaeltachta. 

Chun an stádas sin a bhaint amach, 
is gá plean teanga a ullmhú don 
chathair. Chun an plean sin a 
dhreachtú, teastaíonn ón bhfoireann 
anailís a dhéanamh ar na gréasáin 

agus na grúpaí éagsúla Gaeilge atá 
ag feidhmiú sa chathair cheana féin 
féachaint cé na mianta atá acu i 
leith an phlean. 

Ceann amháin de na gréasáin sin atá 
aitheanta ná tuismitheoirí atá ag 
tógáil a gclainne le Gaeilge nó go 
dátheangach sa chathair. Is mian 
leis an bhfoireann taighde grúpa 
fócais a reáchtáil le grúpa 
tuismitheoirí dá leithéid. Más spéis 
leat páirt a ghlacadh sa taighde seo, 
déan teagmháil le do thoil 
le hugh.rowland@nuigalway.ie 
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Bíonn neart le foghlaim ag 
páistí fríd sport agus tá 

cuid maith buntáistí sláinte 

le baint as. 

Cothaíonn sé 
cairdeas 

Smachtaíonn sé 
meáchan 

Méadaíonn se 
féinmhuinín 

Forbraíonn se 
cruthaíocht 

Cuireann sé le 
spiorad an duine 

Feabhsaíonn sé 
codladh 

Feabhsaíonn sé 
cumas cuimhne 

Teagascann sé 
ceachtanna saoil 

Tugann sé tuiscint ar 
cothromas na féinne 

Déanann sé na 
cnámha is ailt níos 

láidre 

Cuireann sé le 
féimmheas 

Cuireann sé le 
cumhacht inchinne 

Cuireann sé 
cumarsáid sóisialta 

chun cinn 

Feabhsaíonn sé na 
frithluailí 

Cuireann sé le neart 
intinne 

Feabhsaíonn cumas 
cinneadh a ghlacadh 

Forbraíonnn sé 
luachanna sóisialta 

Cuireann sé le leibhéil 
fhuinnimh is aclaíochta 

Laghdaíonn sé strus Cuireann sé le cumas 
aird a choinneáil 

Teagascann sé obair 
fhoirne 

Feabhsaíonn se 
staidiúir 

Feabhsíonn sé 
feidhmiú inchinne 

Feabhsaíonn se 
feidhmiú cognaíoch 

Conas an bua a 
bhainistiú 

Cuireann sé le 
láidreacht an choirp 

Forbraíonn sé 
neamhspleáchas 

Cuireann se le cumas 
fócas a dhéanamh 

Conas teip a 
bhainstiú 

Cuireann sé le cuisliú 
fola 

Laghdaíonn sé 
drochghiúmar 

Foghlaim faoi bhaint 
amach chuspóirí 

Forbraíonn scileanna 
bua agus teip 

Feabhsaíonn sé análú         

Spraoi Láidríonn se an córas 
imdhíonachta 
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Tá Below the Radar TV i mbun réamhléirithe ar shraith faisnéise bhreathnaitheach úrnua do 

RTÉ a leanfaidh saolta tuismitheoirí aonair i ngach cearn d'Éirinn.  

Más tuismitheoir aonair thú ar chúis amháin nó ar chúis eile, agus má tá Gaeilge líofa agat, 

ba bhreá linn cloisteáil uait.  

Téigh i dteagmháil linn ar an ghuthán nó trí ríomhphost ag na sonraí thíos:  

cuimhuiri@belowtheradar.tv 
 
+44 (0)28 9031 5522 (fón oifige) 
 
BELOW THE RADAR LTD 
2ú Urlár Callender House, 
58-60 Upper Arthur Street, 
Béal Feirste, BT1 4GJ 

Tá Tyrone Productions ag 

breathnú ar an Uchtú in 

Éirinn agus ba mhaith 

linn labhairt le daoine 

uchtaithe atá sa tóir ar 

mháthair nó athair breithe. Déan 

teagmháil le:  

jfarley@tyrone-productions.ie  

mailto:cuimhuiri@belowtheradar.tv
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Tá 'Lá Teaghlaigh' á eagrú ag an LexIcon don Sathairn 2 Feabhra agus beidh imeachtaí 

Gaeilge do pháistí ar siúl mar chuid d'imeachtaí an lae  

Beidh ceolchoirm beag le ceoltóirí Chraobh Phiarais Uí Ghreagáin, Comhaltas Ceoltóirí 

Éireann, Baile na Manach ar siúl ó 13.20 go 13:50 i Leabharlann an LexIcon, Dún 

Laoghaire ar Dé Sathairn 2 Feabhra. Ní gá clárú ach moltar a bheith ann go luath mar 

gheall go mbíonn éileamh ar na himeachtaí.  

 

Beidh Ceardlann Rithime le Rossa Ó Snodaigh ar siúl i Leabharlann an LexIcon, Dún 

Laoghaire ar Dé Sathairn 2 Feabhra ón 14:00 go 15:00 i Leabharlann na bPáistí ar an 4ú 

Urlár mar chuid de Lá Teaghlaigh atá a eagrú ag an Leabharlann . Arís, ní gá clárú ach 

moltar duit a bheith ann go luath. Seans go mbeidh éileamh olmhór ar an imeacht seo 

le Rossa, ach go háirithe.  
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Beidh Glór na nGael agus Coláiste na Rinne 
ag teacht le chéile arís i Mí Fheabhra 2019 
chun dhá dheireadh seachtaine do 
theaghlaigh a chur ar siúl i nGaeltacht na 
nDéise. Tá spás fós ar fáil ar an saoire ó 22 
go 24 Feabhra ach tá an deireadh 
seachtaine 15 go 17 Feabhra iomlán lán.  

Costas €150 an duine fásta agus €90 an 
páiste le lóistín & béilte agus costas €90 an 
duine fásta agus €50 an páiste gan lóistín 
atá ar an dá dheireadh seachtaine. Beidh 
páistí faoi thrí saor in aisce. 

Beidh ceardlanna, siúlóidí agus cluichí, 
agus neart níos mó ar siúl. Tabharfaidh an 
dá dheireadh seachtaine deis do 
theaghlaigh seal a chaitheamh trí Ghaeilge 
le teaghlaigh eile.  Déan áirithint go luath 
le cabrini@glornangael.ie chun spás a 
chinntiú. Gach eolas ar fáil ó Cabríní de 
Barra, Glór na nGael ar 083 445 5914.  
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Déantar ‘Lá na hAstráile’ a cheiliúradh ar an 26 Eanair gach bliain. Is iomaí 

Éireannach atá ag cur faoi sa tír sin anois, ach cá mhéad eolais atá agat uirthi? 
Bain triail as an tráth ceisteanna seo le fáil amach.  

 
Thig leat an dara leathanach a mhaisiú agus a dhathú chomh maith.  

Freagraí: 
1. Fíor, 2. Sydney, 3. Canberra, 4. 26 Eanair, 5. C, 6. Aborigines, 7. Didgeridoo, 8. Aussies, 9. Cangarú, 
cóála, 10. Tagann sé ar ais nuair a chaitheann tú é 

1. Fíor nó Bréagach: 
Is tír, oileán agus ilchríoch í An 

Astráil 
  
  

6. Cad é an t-ainm a thugtar ar 
bhundhúchasaigh na hAstráile? 

2. Cad is ainm don chathair a dtug-
tar ‘The Harbor City’ uirthi? 

  
  

7. Cad is ainm don uirlis ceoil seo? 

3. Is é 
……………………………… 
príomhchathair na hAstráile. 

  
  

8. Cad é an leasainm a dtugtar ar 
mhuintir na hAstráile? 

4.  Bíonn Lá na hAstráile á 
cheiliúradh ar an dáta seo. 

  
  

9. Ainmnigh an dá ainmhí seo 

5. Is é ………. daonra na 
hAstráile: 
a. 12 milliún 
b. 18 milliún 
c. 25 milliún 

10. Cad é atá speisialta faoin       
bhúmarang? 
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