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An Bord Stiúrtha 
 

Is iad na comhaltaí a bhí ar an mBord Stiúrtha le linn na bliana ná: Pádhraic Ó Ciardha 

(Cathaoirleach), Clár Ní Bhuachalla, Úna Ní Cheallaigh, Micheál Ó Conghaile, Máirín Uí 

Fhearraigh, Wayne Mac Feilimí, Peadar Ó Lámhna agus Caoimhín Ó Peatáin.  

 

Tá trí phríomhréimse oibre i gceist: 

1. Oideachas in Earnáil an Bhéarla 

2. Oideachas d’Aosaigh 

3. Deiseanna Úsáide Gaeilge 

1.  Oideachas in Earnáil an Bhéarla 

Mórchuspóirí: tionchar ar pholasaithe rialtais i leith na Gaeilge sa dá dlínse, eolas agus 

comhairle ar áiseanna, acmhainní, oiliúint agus dea-chleachtas a chur ar fáil do mhúinteoirí. 

Buaicphointí:  

− Thug An Príomhfheidhmeannach agus An Stiúrthóir Oideachais fianaise do Coiste na Gaeilge, na 

Gaeltachta agus Phobal na Gaeilge ar thodhchaí na gColáistí Samhraidh ar 14 Iúil 2021 agus 

foilseofar tuairisc go luath. Is féidir amharc ar an seisiún anseo: 

https://www.oireachtas.ie/ga/committees/33/an-ghaeilge-an-ghaeltacht-agus-pobal-

labhartha-na-gaeilge/fiseain/  

 

− Litir oscailte seolta chuig an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus 

chuig na meáin - feachtas curtha ar bun le páirtnéirí eile ag éileamh go gcuirfí ar athló an 

próiseas comhairliúcháin go dtí go mbeidh athbhreithniú ceart déanta ar na cúrsaí nua 

Gaeilge a tugadh isteach don Teastas Sóisearach.  

https://tuairisc.ie/eileamh-deanta-go-gcuirfi-stop-laithreach-bonn-le-proiseas-

comhairliuchain-faoi-ghaeilge-na-hardteiste/?fbclid=IwAR0MTy4-

Aadd2ptt8G1Tzw4TVRdK1fPZSwIMDqJmGQzxJjjnjAlAsiu7hL4  

 

− Ó thuaidh: Plé i gcomhar le NICILT, lucht ollscoileanna, múinteoirí Gaeilge agus An Gréasán - 

maidir le moltaí CCEA don siollabas le linn na paindéime agus maidir leis an mholadh an scrúdú 

béil a bhaint den mheasúnú de bharr CÓIVID -19 - litir scríofa chuig PF CCEA agus chuig An 

https://tuairisc.ie/eileamh-deanta-go-gcuirfi-stop-laithreach-bonn-le-proiseas-comhairliuchain-faoi-ghaeilge-na-hardteiste/?fbclid=IwAR0MTy4-Aadd2ptt8G1Tzw4TVRdK1fPZSwIMDqJmGQzxJjjnjAlAsiu7hL4
https://tuairisc.ie/eileamh-deanta-go-gcuirfi-stop-laithreach-bonn-le-proiseas-comhairliuchain-faoi-ghaeilge-na-hardteiste/?fbclid=IwAR0MTy4-Aadd2ptt8G1Tzw4TVRdK1fPZSwIMDqJmGQzxJjjnjAlAsiu7hL4
https://tuairisc.ie/eileamh-deanta-go-gcuirfi-stop-laithreach-bonn-le-proiseas-comhairliuchain-faoi-ghaeilge-na-hardteiste/?fbclid=IwAR0MTy4-Aadd2ptt8G1Tzw4TVRdK1fPZSwIMDqJmGQzxJjjnjAlAsiu7hL4
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Aire Úr Oideachais ó thuaidh, Michelle McIlveen https://tuairisc.ie/eagoir-ar-dhaltai-gaeilge-o-

thuaidh-agus-gan-aon-athru-ar-shiollabais-de-bharr-na-paindeime/ & https://tuairisc.ie/dioma-

leirithe-faoi-chinneadh-fail-reidh-le-scruduithe-cainte-do-dhaltai-gcse-agus-a-leibheal/ 

− 22 x físeán (11 cinn i nGaeilge agus 11 cinn i mBéarla) bailithe le chéile ó dhaoine óga a rinne 

GCSE ‘Irish’ (Irish seachas Gaeilge; dhá ábhar ar ofráil ó thuaidh) – Cuireadh na físeanna seo ar 

fáil roimh an Nollaig 2020 le daltaí breise a mhealladh i dtreo GCSE Irish – 14627 amharc ar na 

meáin shóisialta ar 12.01.21 – Na físeáin ar fáil go buan ar 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=g9-

oIS0zgRw&list=PLkmPFhfwnssXHwgrvTIUDCf6NZNkgYCq- 

− Feachtas ardaithe ballraíochta curtha ar bun agus comórtas do Chromebook dóibh siúd a 

chláraíonn nó a athchláraíonn – tá 1,242 cláraithe leis An Gréasán, 945 acu sin le ballraíocht 

iomlán, 32 acu ó thuaidh – meastar go bhfuil c. 1,500 múinteoir iarbhunscoile Gaeilge i 

bPoblacht na hÉireann agus tá c. 82% acu sin cláraithe le An Gréasán. 

− Suirbhé deartha agus aontaithe agus seolta amach chuig 1242 Múinteoir/ball An Gréasán, 

agus ar Ghrúpaí eile múinteoirí ag iarraidh orthu suirbhéanna chomhairliúchán CNCM a 

líonadh amach. 420 freagra faighte agus torthaí an tsuirbhé sin luaite ag an aire oideachais 

agus scileanna sa Dáil https://tuairisc.ie/dfheadfai-sineadh-ama-a-chur-le-proiseas-

comhairliuchain-faoi-ghaeilge-na-hardteiste/ 

− Plé le Foras na Gaeilge le tacú le feachtas earcaíochta daltaí do GCSE ó thuaidh agus dóchas go 

n-éireoidh leis an iarratas ar mhaoiniú £40K tríd An Gréasán. 

− Éileamh déanta nach rachfaí ar aghaidh le hardú táillí a chruthódh ‘teorainn airgeadais’ do 

mhúinteoirí Gaeilge Ardú ó £44 in aghaidh na bliana go dtí £440 in aghaidh na bliana a 

d’fhéadfadh a bheith i gceist ar mhúinteoirí ó Phoblacht na hÉireann clárú leis An 

https://tuairisc.ie/eagoir-ar-dhaltai-g
https://tuairisc.ie/eagoir-ar-dhaltai-g
https://tuairisc.ie/dioma-leirithe-faoi-chinneadh-fai
https://tuairisc.ie/dioma-leirithe-faoi-chinneadh-fai
https://www.youtube.com/watch?v=g9-oIS0zgRw&list=PLkmPFhfwnssXHwgrvTIUDCf6NZNkgYCq-
https://www.youtube.com/watch?v=g9-oIS0zgRw&list=PLkmPFhfwnssXHwgrvTIUDCf6NZNkgYCq-
https://tuairisc.ie/dfheadfai-sineadh-ama-a-chur-le-proiseas-comhairliuchain-faoi-ghaeilge-na
https://tuairisc.ie/dfheadfai-sineadh-ama-a-chur-le-proiseas-comhairliuchain-faoi-ghaeilge-na
https://tuairisc.ie/eileamh-deanta-nach-rachfai-ar-aghaidh-le-hardu-tailli-a-chruthodh-teorainn-airgeadais-do-mhuinteoiri-gaeilge/
https://tuairisc.ie/eileamh-deanta-nach-rachfai-ar-aghaidh-le-hardu-tailli-a-chruthodh-teorainn-airgeadais-do-mhuinteoiri-gaeilge/
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Chomhairle Mhúinteoireachta ó thuaidh. Gheall An Chomhairle Mhúinteoireachta go 

ndéanfadh siad a seacht ndícheall gan na táillí a ardú. 

2. Oideachas d’Aosaigh: 

Mórchuspóirí:  

Seirbhís eolais d’aosaigh maidir le ranganna, cúrsaí, áiseanna agus acmhainní foghlama Gaeilge, 

agus eolas ar dhea-chleachtais maidir le teagasc na Gaeilge d’aosaigh a leathadh chun 

ardchaighdeáin a chothú. 

Buaicphointí: 

− Ranganna do Dhaoine Fásta: Eagraíodh 55 cúrsa curtha go dtí seo i mbliana; 31 cúrsa 

oíche agus 24 cúrsa lae. Bhí méadú 288% i líon na ndaoine ó anuraidh. Tá aiseolas á bhailiú 

go leanúnach ó na rannpháirtithe agus beidh tuairisc iomlán againn nuair atá an ceathrú 

téarma (téarma deireanach den bhliain) críochnaithe againn.  

− Ciorcal Comhrá: Bíonn ciorcail chomhrá seachtainiúla ar siúl againn Dé Máirt agus 

Déardaoin d’éinne a rinne cúrsa linn ó thús na bliana seo agus 

a gcuid cairde. Freastalaíonn idir 30-40 duine gach seachtain 

ar na seisiúin seo ó áiteanna éagsúla ar fud an domhain.  

− Cúrsaí TEG: Cuireadh 3 chúrsa ullmhúcháin don 

scrúdú béil TEG B1 ar siúl i mbliana chomh maith 

d’iarratasóirí an MGO. D’fhreastail 103 duine ar na cúrsaí sin. 

Cuireadh gach rannpháirtí faoi bhréagscrúdú béil agus tugadh aiseolas agus bréag-ghrád 

dóibh. 

− Cúrsaí Gaeltachta 2022: tá pleananna i mbun do na cúrsaí Gaeltachta i nGaoth Dobhair 

− Scaipeadh Eolais: Beidh seisiún eolais poiblí ar líne á reáchtáil againn i gcomhar le 

soláthróirí chúrsaí Gaeltachta do dhaoine fásta i mí Dheireadh Fómhair na bliana seo chun 

poiblíocht a dhéanamh ar na cúrsaí agus iad a chur chun cinn. 

− Eolaire: Uasdátaithe ar an suíomh le naisc bheo a thógann duine díreach chuig suíomh idirlín 

an tsoláthróra chúrsa Gaeilge/Gaeltachta. 
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3. Deiseanna Úsáide Gaeilge 

Mórchuspóirí: Straitéis a fhorbairt agus a fheidhmiú le gréasáin Ghaeilge scoil-bhunaithe a bhunú 

agus a bhuanú; sraith d’imeachtaí seach-churaclaim a éascú agus a chomhordú ar gach leibhéal agus 

an scéim Gaelbhratach a fhorbairt. 

Buaicphointí:  

Bhí bliain thar a bheith dúshlánach ag foireann na scéimeanna ach thugadar faoi go cruthaíoch agus 

go cróga.  Níorbh fhéidir tabhairt faoi na comórtais sa ghnáthbhealach traidisiúnta ar ndoigh ach 

thángadar ar aghaidh le seifteanna éagsúla chun imeachtaí seachchuraclam a chur ar fáil do na 

scoileanna, a bhí thar a bheith buíoch go raibh rud éigean seachas an obair ranga (go minic ar líne) ar 

fáil do na daltaí. 

 

Seo roinnt de mhórimeachtaí na tréimhse: 

− Comórtas Óráide an Phiarsaigh  

Óir narbh fhéidir linn foirne a thabhairt le chéile i gcóir babhtaí díospóireachta cinneadh 

comórtas do chainteoirí aonair a eagrú.  Seoladh na hiontrálacha isteach i bhfoirm óráide ar 

fhíseáin. Thosaigh an comórtas ag deireadh mí na Samhna 

agus tugadh 5 rún le plé do na hiontrálaithe. Fuaireamar 

200 iarratais don comórtas agus, tar éis dúinn na físeáin a 

fháil, chuireamar amach iad chuig ár gcuid moltóirí.  

Chuaigh na buaiteoirí (beirt ón dá léibhéal) ó gach craobh 

réigiúnach ar aghaidh go dtí Craobh na hÉireann.  Chraol 

muid na Craobhacha Réigiúnacha ar facebook agus 

YouTube Gael Linn idir an 19 agus 22 Aibreán  agus 

Craobh na hÉireann ar an 19 Bealtaine e ar ár lth. Facebook agus YouTube, amhail is gur clár 

teilifíse beo a bhí ann. Go dtí seo, tá níos mó na 2,000 tar éis féachaint ar clár na craoibhe.   

 



6 

 

Bhí cainteoirí ó Ardscoil Mhuire, Béal Átha na Sluaighe; 

Coláiste Pobail Átha Luain; Scoil Mhuire, Maigh 

Chromtha; Meánscoil Chnoc Ainbhil, Baile na nGabhar; 

Meánscoil Loreto, Loch Gorman agus Ardscoil Uí 

Urmholtaigh, Droichead na Bandan páirteach sa craobh 

shóisearach agus sa chraobh shinsearach bhí Coláiste 

Bhreandáin Naofa, Béal an Mhuirthead; Meánscoil Chnoc 

na Labhras, Luimneach; Coláiste Wesley, Baile an tSaoir; 

Meánscoil Loreto, Cluain Meala; Coláiste Chill Chainnigh; 

Coláiste na Carraige Duibhe; Scoil Áine Naofa, Tiobraid Árainn agus Scoil Pháirc Sandford, 

Raghnallach.  

  

Roghnaigh na moltóirí Eve Ní Dhonnchú ó Mheánscoil Loreto, Loch Garman mar bhuaiteoir ar 

Chraobh na Sóisear agus Ava Ní Shúilleabháin ó Scoil Áine Naofa, Tiobraid Árainn mar 

bhuaiteoir ar Chraobh na Sinsear agus is Seán Ó Cofaigh ó Ardscoil Uí Urmholtaigh, Droichead 

na Bandan a tháinig sa dara háit sa rannóg sóisearach agus ar Mháire Ní Chonaire as Coláiste 

Bhreandáin Naofa, Béal an Mhuirthead, a tháinig sa dara háit sa rannóg sinsearach.  

Tá an craobh le feiscint ar an nasc seo: https://youtu.be/pXgK_qD4GPI 

− Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: 

Bhí sé mar sprioc againn an comórtas a thosú go luath in 2021 ach le dúnadh na scoileanna, ní 

rabhamar in ann sin a dhéanamh, go mórmhór mar bhí na scoileanna faoi bhrú ama nuair a d’fhill 

siad. Tá sé mar sprioc againn Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2022 a reachtáil mar a bhí 

go hiondúil ag tosnú thimpeall ar bhriseadh lár théarma na Samhna 2021. 

− Siansa  

De bharr na dianghlasála, ní rabhthas in ann an Craobh 2020 a 

eagrú. Bhíomar le himeacht ar líne a dhéanamh de agus 

bhreathnaigh muid ar bhealaí le lucht féachana níos lú a 

thabhairt chuig an gCeoláras Náisiúnta, nó ag ionad eile a 

bheadh feiliúnach, dá gceadófaí sin de réir na srianta. Cé go 

raibh muid dearfach agus foighneach go dtiocfadh na 

treoirlínte cuí i bhfeidhm leis an gCraobh a reáchtáil, bhí na 

srianta fós ag cur bac orainn dul in aon treo leis.  

Tá sé i gceist againn teastais agus boinn speisialta a sheoladh chuig na hiomaitheoirí mar 

aitheantas gur cháiligh sibh do Chraobhchomórtas Siansa Gael Linn 2020. 

https://youtu.be/pXgK_qD4GPI
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− Scléip Gael Linn:  

D’iarramar na hiarratais i bhfoirm físeáin agus bhíomar an-sásta le líon na n-iontrálacha. D’éirigh 

go geal leis na daoine óga agus d’éirigh leo taifid an-mhaith a chur ar fáil.   

 

D’fhéach moltóirí ar na hiontrálacha ar líne agus roghnaigh siad buaiteoirí ó gach réigiún le dul 

ar aghaidh go dtí Craobh Scléip 2021.  Chuir Micheál Ó Ciardha Chuir  ceithre clár curtha le 

chéile as na hiarratais agus craoladh iad ar leathanach Facebook Gael Linn agus ar YouTube, 

ceithre lá i ndiaidh a chéile, Craobh Réigiúnach amháin in aghaidh an lae.   

 

Chraolamar Craobh Scléip beo ar lth. Facebook agus YouTube Gael Linn ar an 14 Aibreán. 

Bhíomar an-sásta leis an gcaighdeán i mbliana agus bhíomar thar a bheith buíoch de na scoláirí a 

ghlac páirt agus do na múinteoirí a chabhraigh leo. 

Bhuaigh “Camo agus na Leaids” ó Meanscoil Gharman 

gradam Scléip agus bhuaigh Éabha Breathnach Gradam 

Nós leis an amhrán “Ó Neamh go Talamh” 

D’fhéach níos mó ná 2,500 ar an chraobh go dtrí seo 

agus tá an clár le feiscint anseo: 

https://youtu.be/oBtADL3ifL0  

 

− Coirm:  

I mbliana, dúramar dá mbeadh scoileanna sásta seó a chur le chéile, go gcuirfimid léirmheastóir 

chun na scoile chun léirmheas a dhéanamh air agus gradaim a bhronnadh mar a déantar de ghnáth 

san amharclann.   

− Spraoicheist:   

D’éirigh linn 4 Spraoicheist a dhéanamh i rith an 

tSamhraidh le Ticéad Clainne don Zú mar duais. Bhain na 

páistí a bhí páirteach taitneamh as agus bhí na tuicmitheoirí 

an-bhuíoch dúinn as ucht é a reachtáil arís i mbliana. 

 

https://youtu.be/oBtADL3ifL0
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− Féilte Peile Gael Linn 

Glacadh cinneadh nach mbeidh na scoileanna sásta glacadh leis an gcomórtas ag tús na mbliana 

agus iad ag filleadh ar scoil agus leis na coinníollacha le Covid mar atá fós.  Chomh maith leis 

sin, beimid ag iarraidh an comórtas a eagrú mar is gnáth ag deireadh na scoil bliana seo agus níor 

theastaigh uainn tógaint ón gcomórtas sin le mini blitz eile.  Tá súil againn go mbeidh gach aon 

rud réidh agus socraithe chun comórtas iontach a reachtáil ag deireadh na scoil bhliana seo. 

 

Comórtas Podchraoladh 

Bhí dhá chomórtas nua againn i mbliana agus bhí 

an Comórtas Podchraoladh an-oiriúnach mar ábhar 

tionscnaimh do dhaltaí agus iad ag iarraidh dul i 

ngleic leis na baic a cuireadh orthu i rith an 

scoilbhliain de bharr srianta an phaindéim. Is 

comórtas do dhaltaí iar-bhunscoile é agus é dírithe 

ar dhaltaí na hidirbhliana go príomha. Bhí daltaí ó 

scoileanna lán-Ghaeilge agus ó scoileanna nach 

ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu páirteach sa gcomórtas.  

Chláraigh 20 scoil agus sheol a gcuid Podchraolta. Fógraíodh buaiteoirí an chomórtais ar an gclár 

Bladhaire, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Is í Áine Ní Bhreisleáin a chuireann an clár i láthair agus ba 

iad na moltóirí Áine Hensey agus Cathal Póirtéir a d'fhógair na buaiteoirí agus labhair Sibéal Ní 

Ógáin ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, a bhuaigh an duais náisiúnta.   
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Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 

Ghlac 25 scoláire againn páir sa chomórtas seo i mbliana,. Is Mac Dara Mac Donncha, Liam Mac a’ 

Mhaoir, Máire Ní Bhraonáin agus Dara Ó Cinnéide a bhí mar moltóirí againn.  

Bhí caighdeán ard sna hiontrálacha ar fad agus bhuaigh Antaine Ó Seaghdha ó Pobalscoil Chorce 

Dhuibhne an duais Náisiúnta.  

Tá an clár YouTube do torthaí an chomórtais ar fáil anseo: 

https://youtu.be/GRHWl5mSa90 

Bhíomar chomh sásta leis an gcomórtas go bhfuilfimid ag súil é a chur go rialta ar chlár na bliana. 

Cúrsaí Cumarsáide:  Níor éirigh linn aon chúrsaí a reáchtáil i mbliana de bharr na srianta rialtais de 

bharr cóivid.  Cuirfear fáilte roimh ghrúpaí idirbhliana ó mhí Eanáir 2022 ar aghaidh agus tá 10 

gcúrsa pleanáilte againn agus á líonadh faoi láthair.  

 

Oifig Ard Mhacha  

Gael Linn ag tabhairt gach tacaíocht d’imeachtaí in Aonach Mhacha agus don Bhord Stiúrtha ansin. 

Réamonn Ó Ciaráin (Cathaoirleach) agus Meghan Ní Raifeartaigh ceaptha ar an bhord. D’éirigh leis na 

stiúrthóirí deonacha na fiacha a bhí le bheith ar Aonach Mhacha £250,000 (iasacht bainc) a ghlanadh trí 

dheontas a mhealladh ón Roinn Pobal. Níl fiacha ar bith ar Aonach Mhacha anois.  

https://youtu.be/GRHWl5mSa90
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Gach tacaíocht tugtha do Camino Mhacha – ócáid 

dhátheangach do dhaoine fásta (faoin aer) – siúlóid 

24.5 míle ar 1 Lúnasa 2021 don dara bliain. Thóg an 

ócáid seo c.£10K d’Aonach Mhacha. Réamonn Ó 

Ciaráin agus Meghan Ní Raifeartaigh ó Gael Linn a 

d’eagraigh an ócáid. Bhí ceithre oiread páirteach i 

mbliana agus a bhí anuraidh – 100 duine fásta i mbliana agus cinntíodh urraíocht £11.5K. 

https://tuairisc.ie/gailearai-camino-mhacha-siulta-go-seoigh/  

Tráth na gCeist 

D’eagraigh na scoileanna réamhócáidí ag úsáid pacáistí 

a d’ullmhaigh Gael Linn dóibh.  D'éirigh go hiontach 

leis na hócáidí agus roghnaigh trian de na scoileanna á 

dhéanamh tríd an aip Kahoot. Bronnadh t-léinte nua-

dheartha ar na buaiteoirí i ngach scoil.  

Níor éirigh linn an chraobh a reáchtáil ó tharla na 

scoileanna a bheith druidte agus easpa ama ar mhúinteoirí agus daltaí ina dhiaidh sin. 

Abair: 

Athraíodh an comórtas i mbliana go comórtas fiseáin de bharr na srianta agus rinneadh moltóireacht 

orthu.  Ar an drochuair, níor éirigh linn an chraobh a reáchtáil. Bronnadh plaiceanna ar na daltaí sin a 

tháinig sa chéad agus sa dara h-áit ina gcuid rannóga féin. 

 

Tá leabhrán á ullmhú ag oifig Ard Mhacha de na hóráidí is fearr a tugadh thar na blianta, le 

grianghraif – 30 x óráid.  Beidh sé ina áis d’iarrthóirí ar an chomórtas agus do mhúinteoirí le cuidiú 

le haistí. Tuairim is 40 óráid bailithe isteach don leabhrán agus tá eagar á dhéanamh air. 

 

Na Coláistí Samhraidh: 

Ar threoir ón Roinn Sláinte, chomh maith leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 

cinneadh na cúrsaí ar fad inár gcoláistí samhraidh a chur ar ceal in 2020. 

https://tuairisc.ie/gailearai-camino-mhacha-siulta-go-seoigh/
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Le tacaíocht ó Gael Linn, tá athchóiriú breise déanta ar Scoil Bhun an Inbhir mar atá leithris eile do 

dhaoine fásta an uair seo. Cuideoidh é seo go mór le reáchtáil cúrsaí. Tá a mbuíochas curtha in iúl ag 

Coiste Scoil Bhun an Inbhir do Gael Linn as an tacaíocht leanúnach. 

Tá obair idir lámha le cúrsa na ndaoine óga a uasdátú agus a uasghrádú a thacóidh fosta le hobair na 

múinteoirí i gColáiste Mhachaire Rabhartaigh agus i mBun an Inbhir. 

 

Freagra eisithe ag Gael Linn ar mholtaí RTCEGSM (Roinn na Gaeltachta) maidir le Coláistí Samhraidh: 

‘Dúirt Gael Linn le gairid go gcaithfeadh Roinn na Gaeltachta “ceannaireacht” a léiriú agus cinneadh a 

dhéanamh na cúrsaí a chur ar ceal.’ (Tuairisc, 28 Aibreán 2020) 

Grinnfhiosrú Gardaí le huasdátú ar na teaghlaigh ina mbíonn daltaí agus ar fhoireann.  

GAELBHRATACH: 
 

Rinneadh taifead le físealaíontóir le déanaí le hábhar bolscaireachta/margaíochta a chruthú don 

scéim. Cuireadh agallamh ar fhoireann Gaelbhratach faoin scéim agus na rólanna atá ag an gceathrar 

againn i measc rudaí eile.  Beidh sé seo an-úsáideach don suíomh, na meáin shóisialta agus 

d’iarratais etc amach anseo. 

Bronnadh bratacha agus teastais ar na scoileanna a bhí ag iarraidh dul faoi mheasúnú. Tá na 

scoileanna ag úsáid an córas nua idirlín anois, agus don mhórchuid, tá ag éirí go maith leo.  

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Ceardlanna – Ionaid Oideachais 

Bhí os cionn 500 duine i láthair ag ceardlanna a bhí ar siúl againn tríd na hIonaid Oideachais idir mí 

Feabhra agus mí Bhealtaine. Bhí téamaí éagsúla i gceist mar shampla; Gaeilge sa bhaile, smaointe 

praiticiúla do SnaG, An Ghaeilge agus ábhair eile (corpoideachas, ceol agus ealaín). Tá nasc láidir 

cruthaithe againn anois leis na hionaid éagsúla agus táthar ag súil leis an gcaidreamh seo a chothú 

amach anseo. Chuir Deirdre ceardlann ar fáil do mhúinteoirí nua-cháilithe chun an scéim a mhíniú 

dóibh ag deireadh mhí Iúil. Bhí beirt múinteoir atá ag obair ar an scéim ina gcuid scoileanna féin ann 

mar aoichainteoirí chun a dtaithí féin a roinnt leis na rannpháirtithe. Is minic a bhíonn múinteoirí óga 

mar seo páírteach in reáchtáil na scéime agus ní i gcónaí a bhíonn siad i láthair do na ceardlanna ag 

tús an phróisis. Rinneadh taifead ar an gceardlann agus beidh muinteoirí/scoileanna in ann teacht air 

go héasca amach anseo.  

 

Bizzy Breaks 

 Tá an t-aistriúchán críochnaithe agus dréacht iomlán den 

leabhrán réidh.   

 

Rinneadh taifead proifisiúnta de shraith físeán le Mícheál Ó 

Ciaraidh agus Aedín Ó Tiarnaigh i nGaillimh agus tá 

eagarthóireacht agus léiriú ar siúl faoi láthair. Cuirfear ceardlann 

oiliúna ar siúl i gcomhar le Foras Croí na hÉireann agus déanfar 

poiblíocht fhairsing ar an áis. 

 

 

 

 

 

An Tríú Leibhéal:  

Bréagchúirt Uí Dhálaigh:  

Beimid ag iarraidh Bréagchúirt a dhéanamh mar ghnáth-chomórtas i mbliana ar an Aoine 5 Samhain. 

Táimid i mbun cainte faoi láthair le Ostaí na Rí féachaint an mbeidh siad in ann an ionad a thabhairt 

dúinn ach níl siad cinnte fós. Má thiteann an lug ar an lag beidh orainn ionad eile a phiocadh, ach 

beimid ag iarraidh comórtas aghaidh ar aghaidh a bheith againn más féidir. 
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Comórtas Díospóireachta Tríú Leibhéal 

Beidh an Chraobh seo ar siúl againn Dé Sathairn 30 Deireadh Fómhair mar chuid de dheireadh 

seachtaine an Oireachtais. Táimíd ag iarraidh an comórtas a eagrú mar comórtas aghaidh ar aghaidh 

le/gan slua ag braith ar na srianta. Níl ionad socraithe fós ach beidh an ocáid á chraoladh ar 

YouTube/Facebook an Oireachtas agus Gael Linn. 

 

Foilseacháin 

B’éigean roinnt de na caibidil a fhoilsiú ar líne de bharr na scoileanna a bheith dúnta.   

 

 

 

 

Cistíocht agus Gnó 

Cairde 

Cuireadh cúpla crannchur ar ceal idir mí Márta agus mí na Samhna 2020 agus idir Eanáír agus 

Aibreán 2021 mar gheall ar Cóivid-19.   

Sríob-Linn 

Díoltar scríobchártaí Gael Linn trí ghréasán siopaí ar fud na tíre.    

An Fáinne: 

Tá éileamh seasta ar An Fáinne, agus roinnt mhaith díolta ar líne ó tharla an dianghlasáil.  

 

Ceirníní: Albaim nua á dtaifeadadh ag IMLÉ agus ag Téada. Cómóradh á dhéanamh ar bhás Sheáin 

Uí Riada a cailleadh caoga bliain ó shin (1971).   
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Oíche Chultúir 

 

Eagraíodh craoladh beo de Abair 

Amhrán Linn leis na Casaidigh don 

Oíche Cultúir ar an 17 Meán Fómhair, le 

feiceáil ar chainéal You Tube Gael Linn 

agus ar an leathanach Facebook.  Tá 

foireann Ard Mhacha ag tacú le              

himeachtaí éagsúla atá ar siúl in Aonach 

Mhacha ar an oíche. 

______________________________________________ 


