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Plean Oibre 2021
Glór na nGael

Réamhrá

2021 agus tá Covid 19 fós linn, faraor! Thar rud ar bith eile is é dea-shláinte 
gach duine atá ag plé le Glór na nGael atá chun tosaigh agus an clár oibre seo 
á chur i gcrích; ina measc, teaghlaigh, coistí, clubanna, páirtnéirí éagsúla na 
heagraíochta, foireann agus baill an Bhoird Stiúrtha.  

Cé go raibh 2020 dúshlánach ar an oiread sin bealaí, tá muid sásta, agus bródúil 
mar eagraíocht, gur baineadh amach an oiread sin le linn na bliana 2020. Mar sin 
féin, tá muid faoi chomaoin teaghlaigh, coistí, clubanna CLG agus daoine eile a 
léirigh muinín ionainn agus muid ag soláthar na seirbhísí éagsúla. 

Is fiú a rá gur tháinig Plean Oibre 2021 ón bhfoireann agus ón mBord Stiúrtha, 
ag obair as lámha a chéile. Is í an acmhainn is saibhre atá ag Glór na nGael ná 
an fhoireann atá fostaithe aici. Tá an fhoireann seo tiomanta do fhorbairt na 
Gaeilge mar theanga beo agus bliain i ndiaidh a chéile tugann a seiftiúlacht agus 
a gcruthaíocht ardú croí dom.

Tá Plean 2021, nó codanna dó, á fhoilsiú sa cháipéis seo le dóchas! Mar shampla, tá 
buiséad timireachta aitheanta sna meastacháin, ach braithfidh obair thimireachta 
fhisiciúil ar shochaí saor ó Covid 19. Tá an méid céanna fíor faoi imeachtaí agus 
ócáidí theaghlaigh, faoi ócáid Bhronnadh Náisiúnta Duaiseanna Ghlór na nGael, 
faoi chuid mhaith d’obair Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus coistí 
pobail Gaeilge.  Mar a rinneadh i 2020, déanfar athbhreithniú ar dul chun cinn an 
phlean faoi dheireadh Mhárta 2021 agus arís faoi dheireadh Mheithimh 2021. Más 
gá, déanfar leasuithe agus athrófar béim an chlár oibre, ag braith ar conas mar 
atá Covid 19.

Lorcán Mac Gabhann
Ceannasaí
Eanáir 2021
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FORBAIRT POBAIL

Scéim Pobal Gaeilge (SPG)    

SPRIOCANNA
• Go bhfeidhmeoidh Glór na nGael de réir pé ról a aontófar le Foras na nGaeilge i leith forbairt na 

scéime nua, 2021-2024
• Go bhfeidhmeoidh Glór na nGael mar éascaitheoir ar fhóram SPG agus clár oiliúna a fhorbairt
• Go bhfeidhmeoidh Glór na nGael mar bhealach cumarsáide idir ghrúpaí SPG agus
• Foras na Gaeilge ar mhórcheisteanna na scéime agus le linn tréimhse na scéime

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Eagrófar 4 cruinniú den fhóram SPG le linn na bliana 2021 
2. Eagrófar 2 seisiún oiliúna don fhóram SPG le linn 2021 
3. Beidh 2 cruinniú aiseolais ag Glór na nGael le Foras na Gaeilge le linn 2021

Baile Seirbhíse Gaeltachta (BSG)  

SPRIOCANNA
• Go ndéanfar ról cinnte a aontú do Ghlór na nGael le Foras na Gaeilge maidir le forbairt bailte atá 

agus a bheidh aitheanta don stádas BSG
• Go bhfeidhmeoidh Glór na nGael mar éascaitheoir ar fhóram BSG agus clár oiliúna a fhorbairt
• Go bhfeidhmeoidh Glór na nGael mar bhealach cumarsáide idir ghrúpaí BSG agus Foras na Gaeilge 

ar mhór ceisteanna na scéime agus le linn tréimh

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Déanfaidh ionadaithe ó Ghlór na nGael freastail ar 4 cruinniú den fhóram le linn 2021 
2. Eagrófar 2 seisiún oiliúna don fhóram BSG le linn 2021 
3. Beidh 2 cruinniú aiseolais ag Glór na nGael le Foras na Gaeilge le linn 2021

Plean Oibre 2021
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Líonraí Gaeilge (LG)     

SPRIOCANNA
• Déanfaidh Glór na nGael comhoibriú le LG ar mhórcheisteanna na pleanála teanga agus iad 

a mhealladh le páirt lárnach a ghlacadh i scéimeanna ar nós Fondúireacht Sheosaimh Mhic 
Dhonncha, Teanga Tí, Comórtas Náisiúnta Ghlór na nGael

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Beidh 3 cuairt/gníomh timireachta ag foireann Ghlór na nGael le gach LG le linn 2021

Limistéir Pleanála Teanga (LPT)  

SPRIOCANNA
• Déanfaidh Glór na nGael comhoibriú le LPT agus iad a mhealladh páirt lárnach a ghlacadh i 

scéimeanna ar nós Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, Teanga Tí agus Comórtas Náisiúnta 
Ghlór na nGael

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Déanfar 1 x cruinniú a ghairm le hÚdarás na Gaeltachta maidir le buntáistí na scéimeanna 

thuasluaite 
2. Déanfaidh foireann Ghlór na nGael freastail ar 6 x cruinniú d’fhóraim áitiúla LPT maidir le 

buntáistí scéimeanna na heagraíochta 
3. Déanfar timireacht leanúnach le coistí pobail atá páirteach i gComórtas Ghlór na nGael i gceantar 

LPT agus beidh rannpháirteachas i scéimeanna Ghlór na nGael ar chlár an chruinnithe

Coistí pobail eile          

SPRIOCANNA
• Go gcuirfidh an scéim CÉIMEANNA (https://www.glornangael.ie/pobal/ceimeanna/ ) in oiriúint do 

choistí nach bhfuil aon aitheantas acu faoi na teidil thuas. 
• Tríd CÉIMEANNA déanfar na coistí seo a fhorbairt go dtí an pointe go mbeidh siad cumasach agus 

sásta cur isteach ar cheann de na scéimeanna maoinithe Stáit

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Déanfar 12 x coistí a chlárú agus a chothú le bheith ag obair de réir chlár forbartha agus 

gníomhaíochtaí na scéime
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Comórtas Ghlór na nGael  

SPRIOCANNA
• Beidh comórtas Ghlór na Gael ag ceiliúradh 60 bliain ar an bhfód sa bhliain 2021. 
• Mar chuid den chomóradh, meallfar an oiread coistí agus gur féidir le páirt a ghlacadh sa 

chomórtas. Eagrófar clár le ceiliúradh a dhéanamh ar obair na gcoistí agus obair na heagraíochta 
tré chéile.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Feachtas poiblíochta a eagrú faoi Comórtas Ghlór na nGael a ardóidh líon na gcoistí atá páirteach i 

mbliana go 52 grúpa 
2. Duaischiste de €54,000+ a chinntiú chun dáileadh ar rannpháirtithe an chomórtais 
3. Cinnteofar ardán aitheantais d’obair na gcoistí (ag brath ar Covid 19) ag searmanas speisialta le 

linn na bliana 
4. Déanfar tuairiscí iarmholtóireachta a dháileadh ar gach coiste a d’imigh tríd an bpróiseas 

moltóireachta 
5. Déanfar moltóireacht ar 45 coiste pobail mar chuid de chomórtas 2021 le linn mí na Samhna

Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha  

SPRIOCANNA
• Is mian le Glór na nGael, i gcomhar leis an CLG, FSMD a láidriú agus a mhéadú fud fad na 32 

contae sa tréimhse romhainn. Go dáta tá 109 bonn cré-umha, 43 bonn airgid agus 8 bonn óir 
bronnta ar chlubanna agus é de sprioc againn an líon sin a ardú de réir a chéile

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Déanfar líon na gclubanna atá páirteach san Fhondúireacht a mhéadú go 200 clubInfheistíocht 

de €144,000 a dhéanamh ar thionscadal Gaeilge sna chlubanna trí scéim deontais na 
Fondúireachta 

2. Líon na gclub atá ag feidhmiú de réir phlean teanga a ardú go 100 agus na pleananna sin 
bunaithe ar thorthaí shuirbhé inmheánach atá déanta i measc ballraíocht an chlub. 

3. Eagrófar Ócáid Bhronnta Boinn FSMhicD i bPáirc an Chrócaigh agus bronnfar boinn óir, airgid 
agus cré-umha ar chlubanna 

4. Déánfar 52 uasdhátaú ar aip FSMD le linn na bliana 
5. Tabharfar faoi thuairisc anailíse ar chaiteachas deaontas FSMD a scaipeadh le linn 2020
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Timireacht       

SPRIOCANNA
• Is í an tseirbhís timireachta an rud is luachmhaire a thugann Glór na nGael do ghrúpaí atá ag 

cothú úsáid na Gaeilge i measc an phobail. Leanfar leis an timireacht in 2021, agus ag brath 
ar thionchar Covid 19 ar ár gcuid oibre, beidh sé mar sprioc go mbeidh suas le 850 gníomh 
timireachta curtha i gcrích faoi dheireadh 2021

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Go ndéanfar 300 x gníomh timireachta le coistí pobail le linn 2021 
2. Go ndéanfar 550 x gníomh timireachta le clubanna Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le 

linn 2021 
3. Go n-eagrófar fóram oscailte do ghrúpaí forbartha pobail go náisiúnta ar mhór théamaí na 

teanga

Oiliúnt agus Cainteanna     

SPRIOCANNA
• Tá sé de sprioc ag Glór na nGael go n-eagrófar dhá sraith cainteanna oiliúna ar théamaí éagsúla 

agus a bheidh dírithe ar obair ghrúpaí pobail. Eagrófar an chéad sraith san Earrach agus an dara 
shraith san Fhómhar

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. 3 x caint ar an oideachas agus cianfhoghlaim san Earrach 
2. 3 x caint ar obair óige san Fhómhar

Straitéis Fhorbartha Pobail Gaeilge    

SPRIOCANNA
• I gcomhar le Foras na Gaeilge, aontófar ar Straitéis Fhorbartha Pobail Gaeilge ag an leibhéal 

logánta trí na tacaíochtaí chuí ó thaobh na pleanála teanga de a aithint agus trí ról na 
príomhghníomhairí sa phróiseas a chinntiú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Beidh dréacht de Straitéis Fhorbartha Pobail Gaeilge scríofa  

agus curtha faoi bhráid Foras na Gaeilge le linn 2021
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Grúpaí a chumasú le hiarratais a dhéanamh ar an  
Scéim Pobal Gaeilge

SPRIOCANNA
• Le linn an phróisis iarratais Scéim Pobal Gaeilge nua tabharfar tacaíocht phraiticiúil d’uasmhéid 

50 grúpa agus iad ag ullmhú iarratas don scéim nua. (Braitheann an figiúr seo ar an gcineál 
scéim a aontófar don SPG nua - bun leibhéal, meán leibhéal agus ard leibhéal) 

GNÍOMHAÍOCHTA 
1. Beidh spriocanna le cinntiú agus le hoantú ag brath ar chruth nua na scéime SPG
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AN TEAGHLACH
     

Is scéim í Teanga Tí chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le 
Gaeilge. Cuireadh tús léi in 2017 agus í ag dul ó neart go neart ó shin. Fuarthas tacaíocht bhreise ó 
Roinn na Gaeltachta i dtreo deireadh 2018, rud a chabhróidh go mór le forbairt a dhéanamh ar líon na 
rannpháirtithe aonaracha agus ar líon na ngréasán a bheidh ag feidhmiú

SPRIOCANNA
• Tabharfar tacaíocht do ghrúpaí gníomhacha Teanga Tí, ach go háirithe i gceantair SPG, LPT,  

BSG agus LG le linn na bliana
• Beifear ag súil go mbeidh ar a laghad 10 dteaghlach páirteach i ngach grúpa Teanga Tí, rud  

a chiallóidh go mbeidh íosmhéid de 470 páirteach sa ghréasán náisiúnta seo.  
• Tá sé i gceist freisin forbairt a dhéanamh ar www.teangati.ie le bheith mar thairseach eolais  

do ghrúpaí Teanga Tí agus ina mbeidh físeáin oiliúna, áiseanna agus eile ar fáil

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Beidh 60 grúpa gníomhach faoi dheireadh 2021 
2. Bunófar 9 ngrúpa nua Teanga Tí i gclubanna an CLG 
3. Eagrófar 90 imeacht poiblí do ghrúpaí teaghlaigh ar bhonn áitiúil chun go gcuirfidh  

teaghlaigh aithne ar a chéile agus go gcruthófar líonraí. 
4. www.teangati.ie a fhorbairt mar áis chuimsitheach tacaíochta 
5. Déanfar na háiseanna leictreonacha spraoi agus oideachasúla (nó nascanna chucu) atá  

ar fáil trí Ghaeilge a lonnú ar www.teangati.ie 
6. Foilseofar 26 nuachtlitir dírithe ar 1,400 theaghlach faoi dheireadh 2021 
7. Cuirfear tús le tionscadal nua Gaisce Ghlór* a fhorbairt go náisiúnta 

*Is scéim spriocdhírithe do theaghlaigh í an scéim Gaisce Ghlór. Bronntar cairt ar gach teaghlach 

le 25 dushlán air ó thaobh labhairt na Gaeilge de mar theaghlach, rudaí ar nós, cluiche boird 
Gaeilge a imirt agus comharthaí Gaeilge a chur timpeall an tí. Chomh maith leis sin, gheobhaidh 
siad greamán le cur ar gach sprioc nuair atá sé bainte amach acu. Is bealach dearfach, físiúil 
é seo le labhairt na Gaeilge a spreagadh sa teach. Nuair a bhaintear na spriocanna amach, 
faigheann na páistí teastas mar aitheantas ar an iarracht a rinne siad.
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Ócáidí móra Teanga Tí      

SPRIOCANNA
• Ag brath ar Covid19 déanfar luathphleanáil do mhór-ócáidí na bliana ar mhaithe le gréasánú idir 

teaghlaigh a chothú.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ -  PLEAN A (GAN COVID) 
1. Eagrófar 90 imeacht áitiúil i rith na bliana 
2. Eagrófar Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach i gContae na Mí, Bealtaine do 20 

teaghlach 
3. Eagrófar seachtain Saoire sa Ghaeltacht do 15 teaghlaigh i Lúnasa 2021 
4. Beidh ócáid deireadh seachtaine i mí Meán Fómhair 2021, ag a mbeidh rang saibhriú teanga do 

thuismitheoirí gan líofacht na Gaeilge 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ - PLEAN B (SRIANTA COVID GO FÓILL I BHFEIDHM) 
Eagrófar 117 imeacht go deireadh na bliana dírithe ar shainspéiseanna na dteaghlach 
1. Eagrófar ceardlann tógáil clainne le Gaeilge beo dírithe ar na dúshláin a bhaineann leis (Márta) 
2. Eagrófar dhá fhóram beo do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge le riachtanais na 

dteaghlach a chíoradh 
3. Cuirfear grúpa súgartha ar siúl ar líne x 11 
4. Eagrófar 49 seisiún siamsaíochta teaghlaigh (chluiche bunaithe) trí Zoom 
5. Eagrófar 42 rang aclaíochta beo ar Zoom 
6. Eagrófar 6 tráth na gceist beo ar Facebook gach dara mí 
7. Eagrófar 6 Biongó ar Facebook, gach dara mí 
8. Eagrófar 4 ceardlann ceardaíochta ar bhonn séasúrach
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Obair fheasachta teaghlaigh     

SPRIOCANNA
• Le linn 2019, cuireadh borradh faoi obair fheasachta Ghlór na nGael i measc teaghlaigh 

éagsúla, le páistí agus gan páistí. Cuirfear leis an obair thábhachtach seo le linn na bliana 2020.  
Aithnítear, áfach, nach bhfuil dóthain maoinithe faighte ag an eagraíocht le forbairt mar is chóir 
a dhéanamh ar an ngné seo den obair. Leagfar béim faoi leith ar an easnamh seo i mbuiséad na 
heagraíochta agus obair abhcóideachta ar bun le linn na bliana.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Beidh 1,400 teaghlach cláraithe ar bhunachar na heagraíochta faoi dheireadh 2021 
2. Craolfar seiminéar gréasáin dea-chleachtais do ghrúpaí súgartha, Feabhra 2021 
3. Craolfar sraith podchraoltaí don fheachtas feasachta ar a mbeidh comhairle agus spreagadh 

agus roinnt eolais ina measc x 4 in aghaidh na bliana 
4. Dearfar póstaeir chun aird daoine a tharraingt ar buntáistí na Gaeilge agus conas teagmháil a 

dhéanamh le Glór na nGael chun tacaíocht a fháil 
5. Foilseofar taighde ar líon agus lonnaíochtaí na dteaghlaigh Ghaeilge 
6. Forbrófar taobh Béarla de www.teangati.ie 
7. Beidh tairseach ar Tairseach ar  www.teangati.ie ar mbeidh eolais agus físeáin oiliúna do 

Ghrúpaí Súgartha 
8. Déanfar réamhphleanáil do Seachtain Feasachta Teaghlaigh Gaeilge 2022.  Déanfar iarracht an 

Stáit, sa dá dlínse, a fháil ar bhord do seo 
9. Forbrófar scéim mheantóireachta chun go mbeidh deiseanna teagmhála agus comhairle rialta i 

measc tuismitheoirí. Earcófar daoine mar mheantóirí deonacha mar chuid den ghníomh seo
10. Foilseofar leathanach ceisteanna coitianta agus freagraí ar www.teangati.ie
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Obair abhcóideachta Teaghlaigh/Pobal & Fiontraíochta    

Is fíor bheagán obair abhcóideachta atá déanta ag Glór na nGael ar a cuid oibre ná ar a gcuid riachtanais 
thar na blianta. Tá sé aitheanta anois ag an eagraíocht gur píosa mór oibre í seo gur gá tabhairt faoi má 
tá sí chun na forbairtí gur gá a dhéanamh sna réimsí Teaghlach, Pobal agus Fiontraíocht a bhaint amach.
 

SPRIOCANNA 
• Cinnteofar cruinniú amháin, ar a laghad, agus cuir i láthair os comhair Chomhchoiste 

na Gaeilge, na Gaeltachta, na nOileán agus Phobal na Gaeilge ar ghné éigin d’obair na 
heagraíochta 

• Lorgófar ar a laghad cruinniú amháin leis an Aire Pobail agus le hoifigigh sinsearacha eile na 
Roinne, le cuir i láthair a dhéanamh ar obair reatha na heagraíochta sna Sé Chontae

• Lorgófar cruinniú le Roinn na Leanaí le cás agus dúshláin na dteaghlach atá ag tógáil a gclann le 
Gaeilge a chur ina láthair 

• Cuirfear obair, spriocanna agus torthaí na heagraíochta os comhair eagrais Stáit eile ar bhonn 
leanúnach, ar nós, Roinn na Gaeltachta, Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta, COGG, 
Comhairle na Gaelscolaíochta, ranna rialtais éagsúla eile thuaidh agus theas 
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FIONTRAÍOCHT/GNÓ agus FOR-ROCHTAIN

Scéim Náisiúnta Aitheantais Gnó     

SPRIOCANNA 
• I gcomhar le Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta agus grúpaí féinroghnaithe ó na LPG, SPG 

agus BSG, cuirfear tús le scéim nua le úsáid na Gaeilge a mhealladh i measc comhlachtaí.  Beidh 
leagan amach na scéime ag teacht leis an scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Go mbeidh scéim chomónta aitheantais don Ghradam Gnó pléite agus aontaithe le grúpaí LPT, 

SPG agus BSG 
2. Go mbeidh creatlach chomónta marcála don Ghradam Gnó in úsáid ag na grúpaí atá páirteach 

sa scéim 
3. Go mbeidh deich mbaile/ceantar páirteach i scéimeanna áitiúla Gradam Aitheantais Gnó le linn 

2021

Áis/cluiche nua a fhorbairt
SPRIOCANNA 
• Clár leathan de áiseanna spraoi agus oideachais a aontú don trí bliain romhainn.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Go dtabharfar áis/earra Gaeilge nua ar an mhargadh don aoisghrúpa 0-18 mí le linn 2021
2. Bunófar grúpa oibre inmheánach san eagraíocht le clár forbartha áiseanna a aontú don trí bliana 

romhainn

Veain COGG        

SPRIOCANNA 
• Ag brath ar Covid19 leanfar le camchuairt an veain ar bhunscoileanna, ar iarbhunscoileanna,  

ar chúrsaí oiliúna d’ábhair múinteora agus ar cúrsaí éagsúla oideachais.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. 150 cruinniú Zoom duine le duine le scoileanna - ón veain  

a. Ean-Márta x 50  
b. Aibreán-Meitheamh x 50  
c. MF-Noll x 50 

2. 15 x físeáin ar na háiseanna - turas ar an veain 
3. 10x físeáin sainspéise dírithe ar scoileanna
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www.údar.ie
SPRIOCANNA 
• An siopa-ar-líne údar.ie a fhorbairt le go mbeidh sé ina ardán aitheanta d’áiseanna Gaeilge 

d’ard-chaighdeán
• Méadú 10% ar dhíolachán 2020 a chinntiú do 2021

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Forbrófar Údar.ie mar ardán d’fhorbróirí áiseanna Gaeilge eile le linn 2021. Beidh áiseanna ó 15 

forbróir eile le feiceáil ar údar.ie faoi dheireadh 2021 
2. Córas anailíseach nua a fhorbairt chun cabhrú linn tuiscint a fháil ar chonas a thagann na 

custaiméirí orainn agus cén uirlisí margaíochta atá ag feidhmiú go maith 
3. Tógáil ar lucht leanúna Udar.ie ar na meáin shóisialta. Ardú 10% ar fhigiúir 2020 a chinntiú le 

linn 2021 
4. Eagrófar 6 chomórtas ar na meáin shóisialta in aghaidh na bliana, bunaithe ar ‘roinn/tabhair 

ordóg do’

Daidí na Nollag 2021 

Le linn mí na Nollag 2020, thug Daidí na Nollag cuairt ar níos mó ná 1,000 páistí i mbunscoileanna 
timpeall na tíre, agus ar níos mó ná 100 teaghlach.

SPRIOCANNA 
• Go leanfar leis an seirbhís Daidí na Nollaig, do scoileanna agus do theaghlaigh, i 2021 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Eagrófar cuairteanna Daidí na Nollag ar 70 rang scoile (go fíorúil nó / agus go fisiciúil), ag 

labhairt le c1400 páistí bunscoile le linn tréimhse 6 go 17 Nollaig 2021 
2. Déanfar cuairt ar 150 teaghlach, ag freastal ar an trí mhórchanúint, thar ceithre lá, 11, 12, 18 

& 19 Nollaig 2021
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Obair fhor-rochtana leis na gCumainn Gaelacha,  
Institiúidí Tríú Leibhéil

SPRIOCANNA 
• Tá comórtas aitheantais ar siúl ag Glór na nGael i measc na gcumainn Gaelacha ar feadh 10 

mbliana. Tá sé i gceist ag Glór na nGael leanúint leis an gcomórtas aitheantais i 2021 agus cur 
leis na seirbhísí tacaíochta do na cumainn. 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Aontófar scéim aitheantas ag teacht le leagan amach Fondúireacht Sheosamh Mhic Dhonncha le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn 
2. 15 Cumann Gaelach a bheith páirteach sa scéim don bhliain acadúil 2021-2022 
3. Ullmhófar iarratais mhaoinithe chun duine a fhostú le linn 2021 chun feidhmiú mar Oifigeach 

Mac Léinn agus Fiontraíochta 
4. Bunófar grúpa oibre in-mheánach san eagraíocht le plé a dhéanamh ar na bealaí is fearr le obair 

Ghaeilge na gCumann a fhorbairt

  

Obair le Fiontraithe Óga
Cuireadh tús le hardán aitheantais d’fhiontraithe óga ar shuíomh www.udar.ie le linn 2020. 

SPRIOCANNA 
• Tá sé i gceist leanúint leis an tionscnamh sin le linn 2021
• Tá sé i gceist tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil d’fhiontraithe óga tríd www.udar.ie

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. Trí earra/áis forbartha ag fiontraithe óga a bheith ar fáil tríd www.udar.ie 
2. Airgead síolta a chur ar fáil (suas go dtí €1,000) d’fhiontraithe óga lena moltaí a thabhairt ón 

gcéim phleanála go dtí an chéim táirgíochta
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Cumarsáid

Feachtas feasachta ar na meáin shóisialta
SPRIOCANNA 
• Le linn na tréimhse Eanáir 2021 tabharfar faoi fheachtas feasachta leathan, dírithe ar 

chineálacha éagsúla teaghlaigh fud fad na hÉireann.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
Sraith seacht gcainteanna ar líne: Tobar Teanga Tí 
1. Ceithre bhlag a ullmhú agus a fhoilsiú ar teangati.ie 
2. Ceithre thionchaire ag glacadh seilbhe ar Scéalta Instagram Teanga Tí (Luan-Déardaoin) 
3. 10 bpodchraoladh a ullmhú agus a fhoilsiú 
4. Ceithre chás-staidéar a ullmhú agus a fhoilsiú 
5. Craolfar fógraí ar Raidió RíRá, Raidió Fáilte agus Raidió na Life 
6. Sceideal cruthaithe le hábhar crochta ar Instagram, Facebook agus Twitter go rialta le linn an 

fheachtais

Cainteanna poiblí ar réimse ábhair
SPRIOCANNA 
• Ag tógáil ar chainteanna 2020 ar Zoom, tabharfar faoi shraith cainteanna saineolacha dírithe ar 

ghrúpaí éagsúla sa phobal, ina measc, teaghlaigh, grúpaí pobail, grúpaí CLG, grúpaí gnó agus 
eile. 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
1. #60Glór: 3x Shraith de chainteanna comhdhéanta d’ocht gcaint an cheann 
2. 60 duine páirteach i bhfíseáin, agallaimh, agus cainteanna Ghlór le linn 2021 
3. Póstaer i bhfoirm colláise le 60 duine páirteach in obair Ghlór na nGael le linn na bliana 

comórtha a chruthú agus a fhoilsiú 
4. Bunófar grúpa oibre inmheánach le dialann a aontú a dhéanfaidh comóradh ar 60 bliain na 

heagraíochta
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Seoltaí agus poiblíocht leanúnach d’obair Ghlór na nGael
Tá an chineál oibre a thugann Glór na nGael fuithi illghnéitheach agus clúdaíonn sí réimse leathan ábhair.  
Ar an mbunús, forbrófar plean séasúrach margaíochta agus poiblíochta bunaithe ar an bplean oibre seo.

SPRIOCANNA 
1. Seoladh áiseanna nua Ghlór na nGael, m.sh. Liathróid Aclaíochta, Cluedo, Lámhleabhar Grúpaí 

Súgartha 
2. Foghrúpa cumarsáide bunaithe le hionadaíocht ó na rannóga éagsúla 
3. Struchtúr agus straitéis cumarsáide á chur i bhfeidhm d. Méadú 10% ar lucht leanúna meáin 

shóisialta éagsúla Ghlór le linn 2021 
4. Méadú 10% ar idirghníomhaíocht ar na meáin shóisialta éagsúla Ghlór le linn 2021

Críoch
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