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Teanga Tí
Scéim tacaíochta is ea Teanga Tí, a fhéachann le spreagadh agus 
tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh ar mhaith leo a bpáistí a thógáil 
le Gaeilge amháin nó díreach níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile.

Díreofar sa scéim Teanga Tí ar líonraí de theaghlaigh Ghaeilge a 
chruthú agus tacaíocht a chur ar fáil dóibh. Is ionann líonra agus 
grúpaí de theaghlaigh Ghaeilge a thagann le chéile ar bhonn rialta.

Feidhmeoidh Teanga Tí ar bhealaí éagsúla ag brath ar chásanna na 
dteaghlach féin – an áit a bhfuil cónaí ar an teaghlach, a gcumas 
Gaeilge agus mian an teaghlaigh i leith na Gaeilge.  Le grúpa 
Theanga Tí a bhunú, seo na bunrudaí: 

1.  Is í Gaeilge teanga an ghrúpa.
2. Cúig theaghlach ar a laghad a bheidh riachtanach le grúpa 

a dhéanamh.
3. Eagrófar imeacht amháin ar a laghad gach mí ar feadh 

deich mí.
4. Beidh cóhort páistí sa ghrúpa ag an aois chéanna, ie, 

an aois chéanna ag duine amháin ar a laghad as gach 
teaghlach.  

5. Cláróidh na teaghlaigh le Glór na nGael mar ghrúpa 
oifigiúil sa scéim Theanga Tí.

6. Glacfar le rialacha Theanga Tí mar atá siad leagtha amach 
sa Mheabhrán Tuisceana ag deireadh an doiciméid seo.

 
Aithníonn an scéim Teanga Tí líonraí de theaghlaigh sna 
comhthéacsanna seo a leanas:

 • Líonraí neamhfhoirmeálta de theaghlaigh a thagann le 
chéile sa phobal

 • Líonraí de theaghlaigh ag éirí as scoilphobail sna 
scoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta;

 • Líonraí de theaghlaigh ag éirí as clubanna an CLG;
 • Líonraí de theaghlaigh a bhfuil baint acu le coistí pobail 

Gaeilge; agus
 • Líonraí de theaghlaigh ag éirí as réamhscoileanna Gaeilge 

do pháistí.

Is féidir go mbeidh daoine áirithe páirteach i níos mó ná grúpa/líonra 
amháin. Tugann na leathanaigh seo leanas breis eolais faoi na 
grúpaí/líonraí seo ar fad.
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Cad iad na buntáistí as Clárú le Teanga Tí?
Tá buntáistí nach beag ar fáil do theaghlaigh Gaeilge má chláraíonn siad le Glór na nGael:

1. Tugann líonraí Ghlór na nGael deis do theaghlaigh Ghaeilge teacht le chéile le teaghlaigh 
Ghaeilge eile;

2. Is féidir le Glór na nGael maoiniú a chur ar fáil le grúp-imeachtaí a eagrú;
3. Cuireann Glór na nGael acmhainní agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil;
4. Cuidíonn Glór na nGael chun imeachtaí do theaghlaigh a chomhordú;
5. Faigheann na baill nuachtlitir choicísiúil le heolas ábhartha agus eolas faoi imeachtaí do 

theaghlaigh Ghaeilge; agus
6. Is féidir le Glór na nGael abhcóideacht a dhéanamh ar son teaghlaigh Ghaeilge. 
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Suirbhé Theanga Tí 2017-2018
Thosaigh Glór na nGael an scéim Teanga Tí i 20 scoilphobal i Meán Fómhair 2017. Rinneadh suirbhé ar 
na rannpháirtithe ag tús na scéime agus arís ag deireadh na chéad bhliana sin, Meitheamh 2018. Líon 86 
teaghlach an suirbhé isteach. Fiafraíodh an raibh níos mó Gaeilge á labhairt sa teach ag deireadh na scéime 
ná mar a bhí ag a tús. 

Thug 69 teaghlach le fios go raibh agus trí cinn le fios nach raibh:

Bhí

Ní raibh

Léiríonn an taighde seo gur raibh tionchar dearfach nach beag ar a mhinice a bhí an Ghaeilge á labhairt agus 
ar stádas na Gaeilge sna teaghlaigh sin a ghlac páirt sa scéim.
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2017

2018

Fíricí úsáideacha
Fiafraíodh an mbíonn na tuismitheoirí ag léamh leabhair Ghaeilge lena bpáistí.
As an 85 a d’fhreagair an cheist seo i Meán Fómhair 2017 thug 52 le fios go mbíonn. Mhéadaigh an figiúr seo go 
73 i Meitheamh 2018.

An léann tú leabhair Ghaeilge le do pháistí?

Saibhríonn an léitheoireacht Gaeilge an léitheora. Cuireann sin go mór le féimhuinín agus cumas an teaghlaigh an 
Ghaeilge a úsáid níos minice.
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Teanga Tí i Scoilphobail na scoileanna lánGhaeilge is Gaeltachta
Tá Teanga Tí á cur ar fáil i scoilphobail le tacaíocht ón eagraíocht Gaeloideachas.  Is í sprioc na scéime tacaíochta, 
Teanga Tí sa Scoilphobail, ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh pháistí naíonán sinsir (nó Rang 2 
sna Sé Chontae) agus níos airde, an Ghaeilge a labhairt níos minice sa bhaile. 

Cé go mbainfear úsáid as scoileanna mar bhealach chun an grúpaí a bhunú agus a éascú, beidh na grúpaí sin ag feidhmiú 
lasmuigh de struchtúr bainistíochta na scoile, lasmuigh de gheataí na scoile agus lasmuigh d’am oifigiúil na scoile.  
 
Cúig theaghlach ar a laghad a bheidh riachtanach le grúpa a dhéanamh. Is féidir go mbeidh Gaeilge líofa nó Gaeilge 
mheasartha ag tuismitheoirí áirithe agus iad ag iarraidh feabhas a chur ar a gcumas agus go mbeidh tuismitheoirí 
eile ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh uile sa scéim seo. Is 
bunriachtanas é go gcaithfidh páiste amháin i ngach teaghlach a bheith sa rang Naíonán Shinsir ag tús na scéime, 
ach is féidir go mbeidh páistí eile na dteaghlach i ranganna eile. 

Cuirfidh an scoil iarratas ar pháirt a ghlacadh sa scéim i bhfoirm litreach isteach chuig Glór na nGael ar son na 
dteaghlach.

 

Teanga Tí i gClubanna an Chumainn Lúthchleas Gael
Bíonn Glór na nGael ag obair i gcomhar le clubanna CLG timpeall na tíre leis an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá an CLG 
féin ar cheann de na heagraíochtaí is mó in Éirinn a thacaíonn le teaghlaigh. Ó bunaíodh an CLG i 1884 bhí sé riamh 
i gcroílár saol spóirt is cultúrtha na tíre. Ní nach ionadh mar sin go mbeadh clubanna timpeall na tíre ag iarraidh 
freastal níos fearr a dhéanamh ar theaghlaigh Ghaeilge agus labhairt na Gaeilge sa bhaile a spreagadh i measc 
theaghlaigh an chlub.
 
Is féidir le teaghlaigh atá i gclub CLG cheana féin páirt a ghlacadh sa scéim seo. Cúig theaghlach ar a laghad a bheidh 
riachtanach le grúpa a dhéanamh. Is féidir go mbeidh Gaeilge líofa nó Gaeilge mheasartha ag tuismitheoirí áirithe 
agus iad ag iarraidh feabhas a chur ar a gcumas agus go mbeidh tuismitheoirí eile ar bheagán Gaeilge ach gur mian 
leo caighdeán níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh uile sa scéim seo.  
 
Cuirfidh Oifigeach na Gaeilge sa chlub CLG iarratas i bhfoirm litreach ar pháirt a ghlacadh sa scéim isteach chuig Glór 
na nGael ar son na dteaghlach.

Teanga Tí sa Phobal
Comhoibríonn Glór na nGael le coistí deonacha agus le teaghlaigh aonair timpeall na hÉireann, á gcomhairliú maidir 
le pleanáil teanga agus dea-chleachtas. Bíonn na coistí seo ag saothrú leo ag cruthú pobal labhartha Gaeilge i 
gceantair ar fud na tíre.
 
Tá an scéim seo oiriúnach do choistí atá ag iarraidh pobal Gaeilge a chruthú ina gceantar féin. Cúig theaghlach ar 
a laghad a bheidh riachtanach le grúpa a dhéanamh. Is féidir go mbeidh Gaeilge líofa nó Gaeilge mheasartha ag 
tuismitheoirí áirithe agus iad ag iarraidh feabhas a chur ar a gcumas agus go mbeidh tuismitheoirí eile ar bheagán 
Gaeilge ach gur mian leo caighdeán níos airde a bhaint amach. Tá áit ann uile dóibh sa scéim seo.  

Is féidir leis na coistí pobail iarratas i bhfoirm litreach ar pháirt a ghlacadh sa scéim a chur isteach chuig Glór na 
nGael ar son na dteaghlach.
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Eagrú imeachtaí
Nuair a bhíonn imeacht á eagrú is fiú smaoineamh ar 
na cúig phointe seo a leanas::

1. Timpeallacht spreagúil a chruthú do pháistí, 
inar féidir leo bualadh le chéile agus bheith 
ag spraoi go sábháilte agus go compordach; 

2. Páistí a spreagadh chun an Ghaeilge a 
labhairt;

3. Deis a thabhairt do thuismitheoirí Gaeilge a 
labhairt le tuismitheoirí eile; agus

4. Nasc teanga a chothú idir na páistí agus an 
tuismitheoir. 

5. Bíodh teacht ar bhosca garchabhrach i 
gcónaí agus eolas ag tuismitheoirí ar an áit 
a bhfuil sé.

Is fiú féachaint cad atá ar fáil sa cheantar a bheadh 
oiriúnach don ghrúpa – páirceanna poiblí, ionaid do 
chuairteoirí, hallaí poiblí – le himeacht a thaitneoidh le 
daoine a roghnú agus an teacht le chéile a eagrú. Ba 
chóir go ndéanfaí labhairt na Gaeilge agus saibhreas 
teanga a chothú ag na himeachtaí seo.
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Imeachtaí agus ócáidí féideartha  
Imeachtaí Laistigh do ghrúpaí Theanga Tí

 • Ceardlann lúibíní
 • Ceardlann sean-nós
 • Ceardlann ealaíne
 • Ceardlann damhsa
 • Ceardlann Coder Dojo
 • Ceardlann chócaireachta
 • Scéalaíocht
 • Babhláil
 • Comórtas cluichí cláir
 • Cóisir Nollag agus cuairt ó Dhaidí na Nollag
 • Seisiún ceoil nó siamsaíochta
 • Eile

Imeachtaí Lasmuigh do ghrúpaí Theanga Tí
 • Cuairt ar an zú nó ar fheirm oscailte
 • Siúlóid sa choill
 • Siúlóid sléibhe le déagóirí
 • Tóraíocht taisce sa choill
 • Turas staire
 • Picnic
 • Lá teaghlaigh
 • Freastal ar chluiche peile, iomána nó rugbaí
 • Rothaíocht ar rian glas
 • Marcaíocht chapall
 • Lá scileanna spóirt
 • Eile 

Imeachtaí Cois Uisce:
 • Siúlóid ar an trá  
 • Tóraíocht dúlra ar an trá
 • Picnic & spraoi ar an trá 
 • Sealgaireacht ar an trá
 • Comórtas tógála caisleán
 • Rásaí & cluichí ar an trá
 • Lá imeachtaí uisce ar nós na surfála, na 

cadhcála nó na blocartála
 • Turas báid ag lorg deilfeanna nó míolta móra
 • Iascaireacht ar abhainn, cois farraige, i 

bhfeirm éisc nó i loch 
 • Turas go hoileán 
 • Turas go linn snámha 
 • Turas go huisceadán
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Teanga Tí do Pháiste Réamhscoile
Tacaíonn Glór na nGael le grúpaí súgartha arb í an Ghaeilge teanga na ngrúpaí sin.

Cúig theaghlach ar a laghad a bheidh riachtanach le grúpa a dhéanamh. Is féidir go mbeidh Gaeilge líofa nó Gaeilge 
mheasartha ag tuismitheoirí áirithe agus iad ag iarraidh feabhas a chur ar a gcumas agus go mbeidh tuismitheoirí 
eile ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh uile sa scéim seo.  

Is féidir leis leo siúd ar mian leo grúpa súgartha a bhunú teagmháil a dhéanamh le Glór na nGael le comhairle a fháil.

Is iad aidhmeanna an ghrúpa súgartha:

1. Timpeallacht spreagúil a chruthú do pháistí óga, inar féidir leo bualadh le chéile agus bheith ag spraoi go 
sábháilte agus go compordach; 

2. Páistí a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt;
3. Deis a thabhairt do thuismitheoirí a bhfuil Gaeilge acu í a labhairt le tuismitheoirí eile;
4. Cabhrú leis na páistí an Ghaeilge a shealbhú ar shlí nádúrtha; 
5. Nasc teanga a chothú idir na páistí agus na tuismitheoirí; agus  
6. Tuismitheoirí a mhealladh chun rogha dhearfach a dhéanamh Gaeilge a labhairt sa bhaile.

Más mian leat grúpa súgartha a bhunú, tá oifigigh fhorbartha Ghlór na nGael ar fáil le comhairle a chur ort.
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Conas grúpa Theanga Tí a bhunú
Má éiríonn le hiarratas ar thacaíocht faoin scéim Teanga Tí, eagrófar cruinniú idir na teaghlaigh agus Oifigeach 
Forbartha Ghlór na nGael leis an scéim a mhíniú.  Ag an gcruinniú sin pléifear an tslí leis an nGaeilge a shealbhú agus 
í a chur á labhairt. Bunófar grúpa oibre chun na himeachtaí a reachtáil agus aontófar spriocanna don bhliain. Iarrfar 
ar gach grúpa:  

1. Cuireadh a thabhairt d’Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael freastal ar chruinniú agus ar imeachtaí an 
ghrúpa.

2. Glacadh le plean chun níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile.
3. 10 n-ócáid teaghlaigh, trí mheán na Gaeilge, a eagrú i gcaitheamh na scoilbhliana do na teaghlaigh sa 

ghrúpa.
4. Clár ama do na himeachtaí seo a aontú ag an tús agus
5. Glacadh leis an meabhrán tuisceana.
6. Páirt a ghlacadh i suirbhé maidir le cad iad na teangacha a labhraíonn an teaghlach. 

Beidh Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael ar fáil le treoir agus comhairle a thabhairt i rith na bliana.
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 Aguisíní

Cúraimí Ghlór na nGael agus an Ghaeilge sa Teaghlach
Is é Foras na Gaeilge a mhaoiníonn Glór na nGael ar mhaithe le 
spreagadh, tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do theaghlaigh ar 
fud na tíre atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge. Is féidir leis an tacaíocht 
seo bheith dírithe ar theaghlach aonair má tá riachtanas ar leith i 
gceist nó ar ghrúpa teaghlach. 

Is ar dheiseanna sóisialta a chruthú a chuirtear an bhéim is mó 
san obair seo. Aithnítear go bhfuil dúshlán ar leith ag baint leis an 
nGaeilge a thabhairt ar aghaidh ó ghlúin go glúin i gcás teaghlach atá 
scartha amach óna chéile agus i sochaí ina bhfuil an Béarla i réim. 
Eagraímid clár imeachtaí ó cheann ceann na bliana lena n-áirítear: 

 • Cuidiú le líonra nó grúpaí tacaíochta teaghlaigh a bhunú, 
faoin mbranda Teanga Tí, i bpobail éagsúla – coistí pobail, 
grúpaí scoilphobail, clubanna CLG agus mar sin de ina 
measc

 • Imeachtaí a chabhraíonn le líonraí Teanga Tí a fhorbairt
 • Seachtainí saoire do theaghlaigh lánGhaeilge
 • Deirí seachtaine eachtraíochta  do theaghlaigh lánGhaeilge 

agus do theaghlaigh dhátheangacha
 • Seomra na dTeaghlach ag Oireachtas na Gaeilge 
 • Cuairteanna ó Dhaidí na Nollag
 • Ceardlanna comhairleoireachta

Cuidíonn an clár oibre seo le teaghlaigh a thabhairt le chéile, 
chun aithne a chur ar a chéile agus cairdeas a chothú chun go 
bhfoghlaimeoidh tuismitheoirí conas tacú lena chéile. Tugann na 
himeachtaí agus na líonraí deis do na páistí aithne a chur ar pháistí 
eile atá á dtógáil le Gaeilge. 

Bíonn Glór i mbun taighde ar labhairt na Gaeilge sa teaghlach, ar na 
dúshláin a bhaineann le clann a thógáil le Gaeilge agus ar riachtanais 
na dteaghlach sin. 

Tá bunachar sonraí náisiúnta de theaghlaigh le Gaeilge curtha i dtoll a 
chéile ag Glór na nGael. Le clárú leis an mbunachar sonraí náisiúnta 
teaghlach agus níos mó eolais a fháil, is féidir ríomhphost a sheoladh 
chuig teaghlaigh@glornangael.ie.  

Faigheann na teaghlaigh atá cláraithe le Glór na nGael nuachtlitir 
rialta lán eolais faoina bhfuil ar siúl agus comhairle faoin tslí le páistí a 
thógáil le Gaeilge.
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Meabhrán Tuisceana na scéime Teanga Tí
Is í sprioc Theanga Tí ná imeachtaí lánGhaeilge a chur ar fáil do 
theaghlaigh agus grúpaí teaghlach a fhorbairt. Tá sé de dhualgas 
ar thuismitheoirí a chinntiú go dtuigeann siad féin agus a bpáistí 
na rialacha agus an cód iompair seo a leanas:  
 

1. An Ghaeilge  
 • Gaeilge amháin a labharfar ag na himeachtaí, chomh 

fada agus is féidir
 

2. Tuismitheoirí  
 • Tá sé riachanach go gcoinneoidh tuismitheoirí smacht 

ar a bpáistí féin agus go mbeadh a fhios acu i gcónaí cá 
háit a bhfuil a bpáistí féin.  

 • Is gá go mbeadh tuismitheoir nó caomhnóir in éineacht 
le gach páiste ag na himeachtaí.  

 

3. Páistí  
 • Táthar ag súil le dea-iompar agus dea-bhéasa ó gach 

páiste.  
 • Táthar ag súil gur i nGaeilge a dhéanamh na páistí 

cumarsáid lena chéile, lena dtuismitheoirí féin agus le 
tuismitheoirí eile.

 

4. An Timpeallacht  
 • Pé láthair ina mbíonn na himeachtaí, is gá é a 

choimeád glan agus meas a léiriú ar an timpeallacht 
agus ar na háiseanna. 

 • Má scriostar bréagán nó trealamh le linn spraoi gharbh, 
beidh ar na tuismitheoirí nó an té atá freagrach as an 
bpáiste íoc as an damáiste.  

5. Tuairisciú
 • Ní mór aiseolas a thabhairt ar gach imeacht: cá raibh 

an imeacht, cé mhéad daoine a bhí ann, conas a 
caitheadh an t-airgead a cuireadh ar fáil chuige. Beidh 
airgead d’imeachtaí eile ag brath ar an aiseolas sin.

 
Meabhraítear do thuismitheoirí agus do pháistí gur gá na 
rialacha seo a chomhlíonadh ionas go mbeidh imeacht fiúntach 
taitneamhach ann agus go mbeidh dea-thoil ann i leith na Gaeilge. 
Eagrófar scéim Theanga Tí de réir an mheabhráin tuisceana seo 
idir na tuismitheoirí agus Glór na nGael. 
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Buntáiste na Gaeilge do do Theaghlach
Is é sprioc Ghlór na nGael an Ghaeilge a chur á labhairt i dteaghlaigh. Aithnítear go hidirnáisiúnta gurb é an teaghlach 
an láthair is tábhachtaí chun teangacha a thabhairt ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Tugann an scéim Teanga Tí faoin 
dualgas seo. Is sochaí dhátheangach í Éire ach níl an Ghaeilge chomh láidir leis an mBéarla, atá le cloisteáil i ngach 
áit. Is trí Ghaeilge a labhairt sa bhaile a dhéanfaimid ár gcion chun go mbeidh Gaeilge agus Béarla araon ag ár 
bpáistí. Tá lear mór buntáistí ag baint le seo:

1. Féinmhuinín 
Bíonn páistí atá líofa sa Ghaeilge féinmhuiníneach agus bródúil as.1

2. Cultúr 
Tugann cumas sa Ghaeilge deis do pháistí tuiscint níos fearr a bheith acu ar chultúr na hÉireann.

3. Oideachas 
Éiríonn níos fearr le páistí dátheangacha ina gcuid scrúduithe.2

4. Léitheoireacht 
Bíonn teacht ag páistí ar shaibhreas liteartha an dá theanga.

5. Fostaíocht 
Is scil bhreise í an Ghaeilge sa mhargadh oibre.3

6. Caoinfhulaingt 
Bíonn páistí dátheangacha níos oscailte do chultúir eile.4

7. Foghlaim teangacha eile  
Is mó seans go bhfoghlaimeoidh páistí dátheangacha an tríú is an ceathrú
teanga.5

8. Scileanna cumarsáide 
Bíonn scileanna cumarsáide níos fearr ag páistí dátheangacha.6   

9. Smaointeoireacht chruthaitheach 
Bíonn sé de chumas ag daoine dátheangacha smaointeoireacht a dhéanamh ar
bhealaí níos solúbtha agus níos ildánaí.7

10. Sláinte 
Meastar go gcuireann an dátheangachas moill le tús an ghealtachais.8

11. Sláinte 
Foghlaimíonn páistí atá ar speictream an uathachais conas smaointeoireacht
theibí a dhéanamh ar shlí níos gaiste. Tá cineálacha difriúla uathachais ann 
agus i gcásanna áirithe bíonn bua teangacha ag na páistí seo.9

1 Kendell King & Alison Mackey, The Bilingual 
Edge, Harper Perennial, New York 2007, 
leathanach 15.

2 Kendell King & Alison Mackey, The Bilingual 
Edge, Harper Perennial, New York 2007, 
leathanach 160.

3 Kendell King & Alison Mackey, The Bilingual 
Edge, Harper Perennial, New York 2007, 
leathanach 14.

4 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 6.

5 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 67.

6 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 60.

7 Barbara Zurer Pearson, Raising a Bilingual Child, 
New York, 2008, leathanach 23.

8 http://www.medicalnewstoday.com/
articles/216955.php

9 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 115.
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