


Cén fáth gur ann don Phlean 
Gníomhaíochta? 

Conas a thugamar faoi? 

Cuspóirí an Phlean 

Léargas ar a bhfuil ann 

Monatóireacht 

 
 

 



 Na heasnaimh a aithint agus a thomhais i dtreo plean a 
ullmhú ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta agus ar leas na 
Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge dá réir 

 

 Béim ar cad a dhéanfar go sonrach thar 5 bliana ar bhonn 
comhpháirtíochta -  Bearta soiléire, intomhaiste, indéanta 
agus réadúla, le tráthchlár ama luaite leo agus cé atá 
freagrach 



 Próiseas Comhairliúcháin 2015 – cruinnithe 
poiblí, aighneachtaí, tuairisc Acadamh na 
hOllscolaíochta Gaeilge (OÉG) 

 

 Plé agus Idirbheartaíocht déthaobhach leis na 
Ranna, forais agus eagraíochtaí ábhartha 





 Soiléireacht 

 Fócas  

 Comhpháirtíocht 

 Comhúinéireacht 

 Comhfhreagracht 

 Trédhearcacht 

 Cuntasacht 

 Comhordú níos fearr 

 Córas monatóireachta 

 

 



 Caibidil 1 - Cúlra agus Comhthéacs 

 Caibidil 2 – Na Réimsí Gnímh 

 Caibidil 3 - Monatóireacht 



 Réimse Gnímh 1: Oideachas  

 Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht  

 Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – 

Idirghabháil go luath 

 Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal 

 Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht  

 Réimse Gnímh 6: Foclóirí  

 Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas 

 Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

 Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana 





 Leanfar le cur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas 
Gaeltachta 2017-2022; 

 Déanfar forbairtí i réimse Soláthair Scoileanna lán-Ghaeilge ag 
leibhéil bhunscoile agus iar-bhunscoile;  

 Déanfar forbairtí i réimse oiliúna múinteoirí; 

 Déanfar tuilleadh forbairtí i dtaca le gnéithe den churaclam 
lena n-áirítear athbhreithniú ar an gclár d’fhoghlaim na 
Gaeilge sa tsraith shinsearach; agus 

 Cuirfear rochtain níos fearr ar fáil ar thaithí foghlama Gaeilge 
agus cultúrtha thar lear. 





 Próiseas Pleanála Teanga - ullmhúchán pleananna a bheith 
críochnaithe i ngach Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta (26),  i  
sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta (suas le 16) agus sna Líonraí Gaeilge 
(3) faoi dheireadh 2020; 

 Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga (caipiteal agus reatha) ar leas 
an phróisis agus an pholasaí don oideachas Gaeltachta; 

 Scéim na gCúntóirí Teanga – athbhreithniú agus cistíocht bhreise; 

 Bearta ar bhonn lárnach  - luathbhlianta, an teaghlach, na 
healaíona traidisiúnta agus an óige; agus 

 Tacaíochtaí a chaighdeánú agus a scaipeadh ar fud na Gaeltachta 
ar fad. 

 





 Beirt speisialtóirí le ceapadh sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí 
Óige – earnáil luathoideachais Ghaeilge;  

 Comhar Naíonraí na Gaeltachta; 

 Tuismitheoirí na Gaeltachta; agus 

 Cúnamh caipitil don earnáil sa Ghaeltacht - 80% go 95% - Clár 
oibre i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta/CNNG 





 Le hachtú Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 
2017, déanfar feabhas a chur ar sholáthar 
seirbhísí poiblí do na ceantair Ghaeltachta agus do 
chainteoirí Gaeilge;  

 Cuirfear caighdeáin teanga in áit scéimeanna 
teanga; agus  

 Méadófar go 20% líon na gcainteoirí dátheangacha 
feidhmiúla Gaeilge a earcófar don tseirbhís 
phoiblí. 





 Foilseofar agus cuirfear i bhfeidhm Plean Digiteach 
don Ghaeilge; 

 

 Cuirfear bonneagar digiteach Gaeilge ar fáil do 
sheirbhísí foghlama, faisnéise agus cultúir; agus 

 

 Meitheal smaointeoireachta a bhunú maidir le 
húsáid na teicneolaíochta i dteagasc na Gaeilge. 
 





 

Foilseofar leagan clóite den Fhoclóir Nua 
Béarla-Gaeilge; agus  

 

Leanfar leis an bpleanáil chuí i ndáil le 
foclóirí, téarmaíocht agus áiseanna eile. 





Déanfar Bille na dTeangacha Oifigiúla 
(Leasú) 2017 a achtú; agus 

 

Cuirfear deireadh leis an maolú ar úsáid 
na Gaeilge san Aontas Eorpach (AE) i mí 
na Nollag 2021. 





 Leanfar de bheith ag cur ar chumas Údarás 
na Gaeltachta a chúram a chomhlíonadh i 
dtaca le coinneáil agus cruthú post i 
gceantair Ghaeltachta; agus 

 Déanfar buiséad caipitil an Údaráis a mhéadú 
de réir a chéile, le súil is go n-éascóidh an 
méid sin cruthú agus coinneáil 8,500 post 
lánaimseartha i gcuideachtaí Gaeltachta faoi 
2022. 
 





Déanfar feachtas turasóireachta cultúrtha 
a fhorbairt agus a fheidhmiú sa 
Ghaeltacht. 





 Bunófar Coiste Stiúrtha – RCOG, ROS, RLGÓ, RCPA, Údarás na 
Gaeltachta agus Foras na Gaeilge – monatóireacht agus tuairisciú 

 

 Leanfar leis an gCoiste Comhairleach 

 

 Leanfar leis an bplé déthaobhach leis na Ranna agus na 
gníomhaireachtaí ábhartha 

 

 Tuairisc bhliantúil ar dhul chun cinn  - a fhoilseofar tar éis é a bheith 
curtha faoi bhráid an Rialtais. 



 Plean a leagann amach raon leathan 
bearta a bheidh mar bhonnlíne 

 Cur chuige freagrúil 

 Cuirfear leis de réir mar a thagann 
deiseanna breise chun cinn thar a 
shaolré 

 Leanfar é le macasamhail de phlean eile 
don tréimhse 2023 ar aghaidh 

 



Go raibh maith agaibh 
 

Tuilleadh eolais agus fiosruithe 
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 

Na Forbacha 
Co na Gaillimhe 

091 503700 
www.chg.gov.ie 




