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❸ Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge
❹ Imeachtaí ❻ Cúinne CLG 10

Tá TG4 agus Aonad Léann na
Cumarsáide in OÉ Gaillimh ag lorg
tuairimí maidir leis an soláthar a
dhéantar i nGaeilge ar ábhar
Nuachta agus Cúrsaí Reatha.
Tá taighde ar bun ag Aonad Léann
na Cumarsáide in OÉ Gaillimh i
gcomhar leis an togra
taighde Fios Físe le comhairle ón
áisíneacht taighde agus
margaíochta RED C.
Mar chuid den taighde, tá TG4 i
mbun dearcadh agus tuairimí
phobal na Gaeilge faoin soláthar
a dhéantar i nGaeilge ar ábhar
Nuachta agus Cúrsaí Reatha a
mheas.
Tá eolas agus tuairimí á lorg faoi
na háiteanna a dtapaíonn pobal
na Gaeilge an nuacht in aon
teanga, na príomhfhoinsí nuachta
Gaeilge atá acu, agus tuairimí ar
leith an phobail faoi sholáthar
Nuachta agus Cúrsaí Reatha
TG4.

Beidh cur chuige cáilíochtúil (trí shuirbhé gearr a líonadh ag an
ghrúpaí fócais) agus cainníochtúil nasc seo www.acadamh.ie/tg4 .
(Fios Físe) i gceist leis an
Beidh an t-eolas mar fhoinse
taighde.
treorach ag lucht bainistíochta
Cuirfear fáilte freisin roimh
TG4 nuair a bheidh tosaíochtaí á
thuairimí an phobail féachana. Is leagan amach don chainéal don
féidir tuairimí a roinnt trí
tréimhse atá le teacht.

Amhrán na Seachtaine
Cliceálaigí ar an nasc thíos agus éistigí le Aoife Scott ag dul do
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Ghlac teaghlaigh fud fad na
hEireann páirt in imeachtaí fíorúla
Sheachtain na Gaeilge. Seo
blaiseadh den spraoi.
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2 Aibreán

Spraoi & Tae Iarthar BÁC @ 14:00
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Amhail imeachtaí agus
gnáthchúramaí an tsaoil ar fud an
domhain mhóir anois, tá
imeachtaí na tréimhse Gaelaí
curtha ar líne anois fad is a
dhíreoimid ar n-aigne ar chúrsaí
slándála na tíre.
Nuair a bhuaileas le clubanna
Chill Chainnigh os cionn bliain ó
shin chun scéimeanna Ghlór na
nGael a phlé ní raibh an téarma
zoom cloiste fiú ag formhór
againn.
Dheineamar todhchaí na teanga a
chíoradh an oíche chéanna agus
ní fhéadfadh éinne ról na
teicneolaíochta i gcur chun cinn
na Gaeilge a shamhlú. Dhá mhí
déag níos déanaí agus ní féidir
le haghaidh Fhondúireacht
céim siar a thógaint.
Sheosaimh Mhic Dhonncha.
Bhí cruinniú ana-dhearfach ar fad
ag Gaeil an chontae d’fhonn is
athbheochan a dhéanamh ar
stádas na Gaeilge i measc lucht
CLG ar zoom ag tús na
seachtaine.
Labhair an Cathaoirleach, Jimmy
Walsh, fé thábhacht na teangan
san eagraíocht agus na pleananna
a bhí beartaithe ag an gCoiste
Contae ó thaobh na Gaeilge de
don mbliain atá romhainn.

clubanna atá cláraithe as méid
áirithe gníomhaíochtaí ar son na
teangan a chur i gcrích sa chlub.

Is scéim tacaíochta de chuid
Ghlór na nGael agus de chuid an
Chumainn Lúthchleas Gael í
Fondúireacht Sheosaimh Mhic
Dhonncha le haghaidh clubanna
CLG ar mian leo an Ghaeilge a
chur chun cinn.

Is comhartha aitheantais atá sa
bhonn ar an dea-obair atá déanta
sna gclubanna thar tréimhse ama.
De réir mar a chuireann club
gníomhaíochtaí ón liosta molta i
gcrích, bronnfar bonn cré-umha,
bonn airgid nó bonn óir de réir
mar is cuí.

Tá formhór na gclubanna ag cur
na Gaeilge chun cinn bealach
amháin nó bealach eile. Is é
cuspóir na fondúireachta seo ná
na hiarrachtaí sin a fhorbairt ar
Labhair Oifigeach Gaeilge/Cultúir bhonn tomhaiste agus pleanáilte.
Cuirfidh Glór na nGael cabhair ar
an Choiste Contae, Séan
Breathnach, faoin gcomórtas Scór fáil don Oifigeach Gaeilge i
bhfoirm chomhairle, tacaíochta
agus d'impigh sé ar a raibh i
láthair tréaniarracht a dhéanamh agus idéanna le tógaint ar an
obair mhaith atá á déanamh sa
ceoltóirí, amhránaithe agus
chlub cheana féin.
aisteoirí a mhealladh i dtreo an
chomórtais chultúrtha.
Is féidir deontas a lorg ón
Fhondúireacht chun cabhrú leis
Bhíos féin i láthair thar ceann
Ghlór na nGael ar an oíche agus is na pleananna sin a chur i gcrích.
cúis mhór áthais dúinn go bhfuil
22 club sa chontae cláraithe linn

Bronnfar bonn cré-umha as 25%
den liosta a chur i gcrích, bonn
airgid as 50% agus bonn óir as 80%
de na gníomhaíochtaí a
chomhlíonadh.
Ar an ábhar seo tá spreagadh
agus spriocanna cinnte ag
clubanna chun bheith ag éascú
ról don teanga i measc a gcuid
ball.
Agus, dár ndóigh, beidh ardstádas
agus ardghradam ag dul d’aon
chlub a bhaineann an bonn óir
amach dó féin.

Bronnfar bonn snasta, Bonn
Sheosaimh Mhic Dhonncha ar na
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Ar lean ó leathanach 7
.

Ar lean ó leathanach 6

hoifigigh ar son a gcumann agus
le cúnamh Dé tabharfaidh sé
misneach dóibh treabhadh leo
lena gcuid oibre agus meitheal
áitiúil a thabhairt ina dteannta ar
an turas stairiúil seo sa
todhchaí.

Tá grúpa tacaíochta curtha ar
bun ag rannpháirtithe na scéime
a thugann treoir agus comhairle
do na hOifigigh i gCill Chainnigh
le spriocanna na scéime a bhaint
amach.

Beidh clár reatha imeachtaí ar
fáil go seachtainiúil do mhuintir
Chill Chainnigh i gcomhar le Gaeil
i bPáirc an Chrócaigh ag deireadh Chainnigh agus an scéim Teanga
mhí na Nollag agus táimid ag súil Tí. Bí i dteagmháil liom
go mór le hócáid stairiúil do
ag liam@glornangael.ie más
An Bóthar go Páirc an Chrócaigh chlubanna Chill Chainnigh.
maith leat páirt a ghlacadh sna
himeachtaí ar leathanach 4 sa
Is maith go deimhin, an tBronnfar Gradaim Sheosaimh
nuachtlitir seo.
Mhic Dhonncha ag ócáid bhronnta aitheantas a fhaigheann na
Táimid ag súil go dtiocfaidh fás
agus forbairt ar stádas, úsáid
agus foghlaim na Gaeilge agus go
spreagfaidh sé baill na gcumann
chun gnímh.
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