CLÁR OIBRE NUA

Meán Fómhair - Mí na Nollag 2020

Réamhrá
Go dáta, bhí 2020 dúshlánach dúinn ar fad in earnáil na Gaeilge. Níl réimse oibre nó
tionscadail nár chuir Covid-19 isteach orthu ó thús na bliana. Is é an easpa teagmhála
pearsanta leis na pobail éagsúla atá Glór na nGael ag plé leo, an dúshlán is mó gur gá
dúinn dul i ngleic leis. Sa tréimhse romhainn tá sé mar aidhm againn an dúshlán seo a
shárú agus ócáidí fisiciúla a eagrú, ach go háirithe do theaghlaigh. Agus muid ag réiteach
don tréimhse romhainn, glacfar le treoir na n-údarás agus le comhairle na dtuismitheoirí
féin, go leanúnach.
Bhí an-rath ar obair na heagraíochta sa tréimhse Eanáir - Lúnasa na bliana seo agus tá
mé dóchasach go n-éireoidh linn teacht ar bhealaí nua le tabhairt faoin obair gur gá a
dhéanamh taobh le Covid-19. Tá an eagraíocht cruthaíoch, mar atá earnáil na Gaeilge trí
chéile, agus is ar an mbunús cruthaíoch seo a thabharfar faoin obair.
Eagrófar meascán d’imeachtaí idir seo agus deireadh na bliana, ina measc, sraith ócaidí
seolta áiseanna ;
• Cluedo as Gaeilge agus trí chluiche iomlán nua - Ós mo chionn, Tríonna agus Liathróid
Spraoi/Aclaíochta
• Leabhar Gníomhaíochta do Theaghlaigh
• Leabhar Dea-chleachtais do Ghrúpaí Súgartha
• Torthaí ar shuirbhé náisiúnta maidir le líon agus láthair teaghlaigh atá ag tógáil a
gclann le Gaeilge
Taobh leis na hócáidí lasmuigh, eagrófar sraith imeachtaí ar líne, m.sh.,
• Léachtaí an Fhómhair a bheidh dírithe ar mheabharsláinte, an timpeallacht, an
teaghlach agus cúrsaí athrú aeráide
• Biongó Beo
• Tráth na gCeist
• Sraith físeán cócaireachta, scéalaíochta, ceardaíochta agus aclaíochta
Is cúis bhróid dúinn í, beag beann ar dhúshláin Covid-19, go bhfuil sé i gceist againn leanúint
le moltóireacht Chomórtas Ghlór na nGael agus le bronnadh na mbonn a bhaineann le
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.
Aithníonn an eagraíocht na dúshláin atá ann do choistí agus do ghrúpaí éagsúla le linn na
paindéime seo. Ar an ábhar sin, beidh Oifigigh Fhorbartha Ghlór na nGael ar fáil le haon
chabhair gur féidir a thabhairt ach an chabhair seo a lorg.
Le gach meas

Lorcán Mac Gabhann
Ceannasaí
Meán Fómhair 2020
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RÉIMSE FORBARTHA TEAGHLAIGH
Ócáidí i measc an phobail do theaghlaigh

Ócáid x 96

Beidh tuilleadh eolais faoi seo ar www.teangati.ie
Nuachtlitir do theaghlaigh

Gach coicís x 9

Pacáiste tacaíochta
• Pacáistí áiseanna le roinnt ar líonraí de theaghlaigh
Seoltaí poiblí

Ócáid sheolta x 3

• Leabhar gníomhaíochtaí do theaghlaigh
• Leabhar dea-chleachtais do ghrúpaí súgartha
• Torthaí taighde náisiúnta ar líon agus láthair teaghlaigh
Clár d’imeachtaí fíorúla ar ardáin éagsúla ar líne:
•
•
•
•
•
•
•

40 líonra

Biongó x 4
Tráth na gceist x 4
Físeán cócaireachta x 4
Físeán ceardaíochta x 4
Físeán scéalaíochta x 16
Físeáin aclaíochta x 4
Webinar dea-chleachtais do ghrúpaí súgartha x 1
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31 Deireadh Fómhair
30 Samhain
31 Deireadh Fómhair
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RÉIMSE FORBARTHA POBAL
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha i gcomhair leis an CLG
Clárú Clubanna CLG
• Clubanna cláraithe fé 31.12.20

200

An Próiseas Pleanála i gClubanna CLG
• Suirbhéanna scaipthe i measc baill fé 31.12.20

152

• Suirbhéanna curtha i gcrích sna clubanna fé 31.12.20

152

• Dréachtphlean Teanga scríofa ag clubanna fé 31.12.20

70

Timireacht le clubanna CLG
• Líon cruinnithe déanta fé 31.12.20

600

Deontas
• Babhta 02 2020 (Deireadh Fómhair 2020)

€37,500

Moltóireacht
• Bonn le bronnadh

40 club

• Moltóireacht ar chlubanna do Bhonn Airgid agus Óir

16 - 26 Samhain

Bronnadh Bhonn Sheosaimh Mhic Dhonncha
• Ócáid bhronnta a eagrú i gcomhair le CLG agus maoinitheoirí Nollaig 2020
Aip Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
• Leagan Android den aip seolta

15/10/2020

• Leagan Apple den aip seolta

20/11/2020

Físeáin
• Físeán ar sheisiúin traenála trí Ghaeilge

3

31/12/2020
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Coistí Pobail & Cumainn Ghaelacha

Comórtas Ghlór na nGael
Clárú Coistí
• Clubanna cláraithe do mholtóireacht fé 31.10.20

40

Timireacht
• Líon cruinnithe déanta fé 31.12.20

200

Moltóireacht
• 3ú Samhain - 20ú Samhain Moltóireacht

40 coiste pobail

Céimeanna
Clárú Coistí
• Coistí cláraithe

14

Timireacht & Cruinnithe Pleanála
• Líon cruinnithe déanta fé 31.12.20

60

Fóraim SPG
Cruinnithe Fóraim
• Líon cruinnithe déanta fé 31.12.20

9

Comórtas 3ú Leibhéal
• Cruinnithe Eolais le hOifigeach na Mac Léinn
• Cumann Gaelacha a chlárú

15

• Cláir oibre na gCumann a aontú do chomórtas 2020
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RÉIMSE FOR-ROCHTANA

Cluichí nua seolta faoi

30/11/2020

Seoladh 1 - cluichí nua Ghlór na nGael:

3 chluiche

• Ós mo chionn
• Tríonna
• Liathróid Spraoi
Seoladh 2 -

1

• Cluedo

Sraith léachtaí An Fhómhair
Beidh sraith cainteanna ar shainábhair faoi leith á eagrú ag Glór na nGael le linn Deireadh
Fómhair 2020 dírithe ar ghrúpaí pobail Gaeilge. Tá an phaindéim reatha ag cur brúanna ar bhaill
den phobail agus is iarracht iad na cainteanna seo deis a thabhairt do ghrúpaí pobail Gaeilge dul
i ngleic leo.
5 Deireadh Fómhair 2020, Oíche Luan - 7.00i.n
Cainteoir : Ionadaí ó Pieta House - Ríonach de hÓir Campbell (Príomhtheiripeoir)
Ábhar: Scéimeanna agus tionscadail Pieta House gur féidir le grúpaí pobail Gaeilge tacú leo, eg,
Dorchadas go Solas.
Siceolaí i Seirbhísí Meabhairshláinte - Lorcán Fingleton
Ábhar: Na dúshláin a bhaineann le meabhairshláinte agus na seirbhísí, tacaíochtaí & eolas gur
chóir go mbeadh coistí pobail ag soláthar a éascóidh na dúshláin seo.
12 Deireadh Fómhair 2020, Oíche Luan - 7.00i.n
Cainteoir : Caoimhe Ní Chathail
Ábhar : Faisean inbhuanaithe agus an dóigh gur féidir le coistí pobail cuidiú leis an timpeallacht
fríd éadaí a roinnt ar a chéile agus a ath-úsáid.
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19 Deireadh Fómhair 2020, Oíche Luan - 7.00i.n
Cainteoir : Stella Uí Chatháin - Tuismitheoir
Cainteoir: Cáit Verling - Siceolaí
Ábhar : Cad iad na dúshláin a bhaineann le tógáil clainne (beag beann ar chúrsaí teanga) agus na
seirbhísí & tacaíochtaí go mbeadh coistí in ann a chur ar fáil a éascóidh na dúshláin seo.
Tógáil clainne idir aois 0 - 12 bliain d’aois.
26 Deireadh Fómhair 2020, Oíche Luan - 7.00i.n
Cainteoir : Rónán Ó Dálaigh
Ábhar : Tionscadail fhéideartha athrú aeráide go mbeadh ar chumas coistí deonacha tabhairt
futhu.
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FIONTRAÍOCHT

Straitéis Náisiúnta Fiontraíochta a aontú le príomhpháirtnéirí

31/12/2020

Fiontraithe óga
Faoi dheireadh 2020 teagmháil le hiarbhunscoileanna faoi scéim
tacaíochta do mhicléinn idirbhliana ar mhaith leo cluichí/áiseanna
nua Gaeilge a fhorbairt

25 iarbhunscoil

Faoi dheireadh Deireadh Fómhair 2020 aibhsiú a dhéanamh d’earraí
fiontraithe óga ar www.údar.ie

3 fiontraí

Margadh na Nollag
Siopa d’earraí Gaeilge a oscailt i gcathair na Gaillimhe do shéasúr na Nollag

1

Crosfhocail agus puzail
Meán Fómhair - Nollag
• crosfhocal fásta

45

• crosfhocal na n-óg

45

• cuardach focal

45
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RÉIMSE ACMHAINNÍ DAONNA AGUS CUMARSÁIDE

Polasaithe & Cleachtais

6

• Polasaí Obair ón mBaile le forbairt

30 Meán Fómhair

• Polasaí Timpeallachta le forbairt

30 Meán Fómhair

• Polasaí um Chosaint Sonraí a athbhreithniú

30 Samhain

• Córas Sláinte & Sábháilteachta a athbhreithniú

30 Samhain

• Lámhleabhar Saoire Mháithreachais a ullmhú

30 Samhain

• Prótacal Filleadh ar an Obair - COVID-19 a mhaoirsiú

31 Nollaig

Údar.ie
• Údar.ie athbhreithnithe

30 Meán Fómhair

• Tús le feachtas margaíochta www.udar.ie (earraí Nollag)

30 Meán Fómhair

• Cuntais na Meán Shóisialta Údar.ie a mhaoirsiú

31 Nollaig

• Cuir le réimse táirgí Údar.ie

31 Nollaig

• Córas anailísíochta a fhorbairt

31 Nollaig

• Orduithe a phroiseáil agus a sheachadadh

31 Nollaig

Cumarsáid
• Cuntais na Meán Shóisialta Ghlór na nGael a mhaoirsiú

31 Nollaig

• Grianghraif earraí Údar a chur tríd Photoshop

30 Samhain

• Tacú ‘Cuairt Fíorúil’ veain COGG a fhíorú

31 Nollaig

• Cumarsáid/Poiblíocht ‘Seoladh’ Veain COGG Fíorúil’

31 Nollaig

• Imeachtaí Fíorúla Teanga Tí : chluiche do theaghlaigh gur
féidir a imirt ar Zoom a fhorbairt

3 chluiche

• Imeachtaí Fíorúla: Oiliúint a thabhairt do na hOifigigh Fhorbartha
ar na cluichí fíorúla

31 Nollaig

• Seoladh fíorúil/bolscaireacht Cluichí nua (Cluedo 7rl)
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• Cumarsáid/Poiblíocht leanúnach ar imeachtaí teaghlaigh Teanga Tí
• Cumarsáid/Poiblíocht Aip FSMD

x4

• Cumarsáid/Poiblíocht Suíomh Teanga Tí

x4

• Cumarsáid/Poiblíocht Suíomh Údar

x4

• Tacú le Sraith Léachtaí an Fhómhair
Veain COGG
• Seirbhís sainchomhairle ar líne a ofráil do scoileanna
• Eispéireas fíorúil Veain COGG a fhorbairt
• Eispéireas fíorúil Veain COGG a mhaoirsiú
• Físeáin Scéalaíochta - ceann sa tseachtain.
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16 físeán

www.glornangael.ie

