Dréacht – Phlean Teanga
Chonamara Láir
(2018 – 2024)

Achoimre Fheidhmeach
“Tá an Ghaeilge
mar cheann de na
príomhghnéithe a
bhaineann linn
mar chine agus
mar náisiún. Is
teanga shaibhir
agus ársa í agus
ba mhór an feall
dá bhfaigheadh sí
bás lenár linn-se”.
Ráiteas ón
gcomhairleachan poiblí
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An Próiseas Pleanála Teanga
Tá próiseas pleanála teanga leagtha amach faoi scáth Acht na Gaeltachta 2012 le tacú le cur chun cinn
na Gaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh sa Ghaeltacht . Tá 26 Limistéir Pleanála Teanga
aitheanta ar fud na Gaeltachta ina bhfuil pleananna teanga a gcur i dtoll a chéile. Is ar an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhar le Údarás na Gaeltachta atá an fhreagracht an próiseas pleanála
teanga a fheidhmiú sa Ghaeltacht.
Aithníodh Limistéar Chonamara Láir ar cheann de na limistéir pleanála teanga agus tugadh an cúram
don chomharchumann pobail Forbairt Chonamara Láir Teo. feidhmiú mar cheann-eagraíocht an phróisis
pleanála teanga sa limistéir. Tar éis dul i gcomhairle leis an bpobal bunaíodh Coiste Stiúrtha Pleanála
Teanga ar a bhfuil ionadaíocht óna ceantair uile a thagann faoi scáth Limistéar Chonamara Láir. Déantar
mionchur síos ar leathanach 2 ar an limistéar tíreolaíoch atá i gceist.
Earcaíodh comhairleoirí pleanála teanga (Seirbhísí Pleanála Teanga) trí phróiseas earcaíochta poiblí le
sainchomhairle a roinnt leis an gCoiste le linn don phlean a bheith á fhorbairt. Tá an rannpháirtíocht
phobail mar chroílár an phróisis pleanála teanga. Chuaigh an Coiste agus na Comhairleoirí Plean Teanga
i gcomhairle leis an earnáil dheonach, an earnáil phoiblí, agus an earnáil phríobháideach le linn don
Dréacht-Phlean Teanga a bheith á fhorbairt.

Díríodh ar na haidhmeanna seo a leanas ach go háirithe le linn don Dréacht-Phlean a bheith á chur i
dtoll a chéile:
•
•
•

•

Staid Reatha na Gaeilge i Limistéar Chonamara Láir a mheas trí thaighde eolaíoch agus trí
chomhairliúchán poiblí
Tuairimí an phobail ,idir óg agus sean, a fhiosrú maidir le staid agus tábhacht na Gaeilge dóibh
féin agus don limistéar i láthair na huaire agus sa todhchaí
Dul i gcomhairle leis an earnáil dheonach, phoiblí agus phríobhaideach sa limistéar maidir le
leibhéil úsáide na Gaeilge ina gcuid gnóthaí ó lá go lá agus bealaí a scrúdú a bhféadfaí cur leis an
úsáid sin
Bearta a mholadh dírithe ar chothú na Gaeilge mar bhunacmhainn d’fhorbairt eacnamaíoch,
oideachasúil, cultúir agus sóisialta an limistéir don seacht mbliana amach romhainn, eadhon
saolré an Phlean Teanga.
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Limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir
Mar a léirítear i Léaráid A thíos clúdaíonn an ceantar atá faoi chaibidil sciar suntasach de limistéar
iartharach agus iar-thuaisceartach Ghaeltacht na Gaillimhe, an Ghaeltacht is mó agus is láidre sa tír, ó
thaobh labhairt na Gaeilge. Léiríonn staidreamh Dhaonáireamh 2016 go bhfuil cónaí ar 49% de
chainteoirí laethúla na tíre uile ina gcónaí i nGaeltacht na Gaillimhe. 1Síníonn Limistéir Pleanála Teanga
Chonamara Láir achar bóthair c.35Km ó Chamus siar trí Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna agus ó thuaidh go
dtí an Caiseal, an Sraith Salach agus siar go Inis Ní agus Iorras Beag Thiar in abhantrach Chloch na Rón.

Léaráid A – Limistéir Pleanála Teanga Chonamara Láir

Feictear ó staidreamh náisiúnta (Daonáireamh na hÉireann) agus ó thaighde teangeolaíoch (An Staidéar
Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 200) go bhfuil an-éagsúlacht sa limistéar
Gaeltachta seo ó thaobh pátrúin labhartha na Gaeilge. Tá cuid de na toghranna is bisiúla sa tír ó thaobh
labhairt laethúil na Gaeilge suite i Limistéar Chonamara Láir agus ag an am céanna tá bhfuil codanna de
na toghranna a n-áirítear i measc na gceantar Gaeltachta is laige sa tír maidir le labhairt na Gaeilge, sa
limistéar freisin. Tabharfar tuilleadh léargais ar an éagsúlacht seo in úsáid na Gaeilge sa limistéar i
Léaráid B ar leathanach 4 thíos.
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http://www.cso.ie (Census 2016)
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Léiríonn Tábla A na toghranna, nó codanna, de thoghranna áirithe a thagann faoi scáth Limistéar
Pleanála Teanga (LPT) Chonamara Láir.
Tábla A – Toghranna an LPT

Toghroinn
Cill Chuimín (Gleann Trasna)
Camus
An Turlach (Ros Muc)
Abhainn Ghabhla (Doire Iorrais)

Loch na Scainimhe (Cill Chiaráin)
An Cnoc Buí (Carna)
Cloch na Rón (cuid de - Inis Ní,
Iorras Beag)
Maighros (Sraith Salach - cuid de)

Luadh thuas an éagsúlacht atá sa limistéar maidir le pátrúin úsáide na Gaeilge go laethúil. Sainíonn an
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 2007 leibhéil úsáide na Gaeilge
go laethúil ar bhonn catagóire de réir an choibhneas den phobal a labhraíonn an Ghaeilge.
Léiríonn Léaráid B thíos an catagóiriú seo do limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir.
Léaráid B

Catagóir
Catagóir A
Catagóir B
Catagóir C

Critéar
Toghranna a bhfuil breis is 67% dá ndaonra iomlán (3bl.+) ina gcainteoirí
laethúla Gaeilge2
Toghranna a bhfuil idir 44%–66% dá ndaonra iomlán (3bl.+) ina gcainteoirí
laethúla Gaeilge.
Toghranna a bhfuil faoi bhun 44% dá ndaonra iomlán (3bl.+) ina gcainteoirí
laethúla Gaeilge

Eochair (Dath)

2

An Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (2007)
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Cúinsí Teanga agus Tíreolaíocha
Tá agus beidh tionchar suntasach ag dinimicí teanga agus tíreolaíocha ar thodhchaí limistéar
Chonamara Láir mar cheantar bisiúil Gaeltachta sna blianta amach romhainn. Tá na ceantair sa taobh
thoir (Camus, Ros Muc) agus na ceantair i lár an limistéir (Cill Chiaráin, Carna) áirithe mar Chatagóirí A,
(67%+ den daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge) i measc na gceantar Gaeltachta is láidre sa tír. Tá na
ceantair in iarthuaisceart an limistéir (An Caiseal, An Sraith Salach, Inis Ní,Tuaim Beola, Iorras Beag) ina
gceantair Bhreac-Ghaeltachta ar bhruachimeall na Gaeltachta, suite in abhantrach pobail nach labhartar
aon Ghaeilge, nó fíorbheagán Gaeilge ar a mhéid, ann. Is é Baile an Chlocháin an baile is mó sa limistéar
tíreolaíoch seo agus bíonn tarraingt ag cuid shuntasach de phobal Limistéar Chonamara Láir ar an
mbaile ar bhonn rialta. De bhrí nach baile Gaeltachta é agus nach í an Ghaeilge gnáththeanga an
phobail ina bhantrach an bhaile tá tionchar mór aige ar phátrúin úsáide teanga in abhantrach na
gceantar Gaeltachta is gaire dó.

Má lagann úsáid na Gaeilge tuilleadh sa gcuid iar-thuaisceartach den limistéir déanfar tuilleadh creimthe
ar phátrúin úsáide na Gaeilge, isteach i gcroílár limistéir Chonamara Láir agus isteach i gcroílár
Ghaeltacht Chonamara. Chuirfeadh an cur i gcás seo Gaeltacht Chonamara i mbaol mar shlánaonad
inmharthana teanga. Ar an lámh eile dá spreagfaí an stát agus an pobal leis an Ghaeilge a choinneáil
beo bríomhar i limistéar Chonamara Láir agus go gcuirfí na hacmhainní cuí ar fáil d’fhéadfadh gur breisiú
seachas meath a bheadh i gceist ó thaobh labhairt na Gaeilge in iarthuaisceart Ghaeltacht Chonamara.
Dá mbeadh sé follasach don phobal uile i gConamara Láir agus Thuaidh, sna ceantair Ghaeltachta, agus
lasmuigh dóibh, go bhfuil leas suntasach forbartha ag baint le teanga na Gaeilge agus leis an tsaíocht
Ghaelach ar bhonn eacnamaíoch, oideachais, sóisialta agus cultúir threiseodh sé úsáid na Gaeilge sa
limistéir trí chéile. Níl tábhacht nach beag ag baint leis an bparadím seo i gcomhthéacs an chinnidh atá
tógtha ag an rialtas go bhforbrófar Baile an Chlocháin mar bhaile seirbhíse Gaeltachta amach anseo.

Saibhreas Cultúrtha agus Spiorad Pobail
Pobal tuaithe, cois cósta atá i limistéar Chonamara Láir a bhí ag brath go mór ar shaothrú na nacmhainní nádúrtha sna aimsir atá caite. Bhain an-tábhacht leis an talamh agus leis an bhfarraige riamh
anall. Tá saibhreas na saíochta Gaelaí follasach ó líon na n-amhránaithe, na ndamhsóirí, na scríbhneoirí,
na gceoltóirí, na bhfilí, na saoi ceirde a fáisceadh as an bpobal leis na cianta. Limistéir é a mheall agus a
mheallann scoláirí, scríbhneoirí, ealaíontóirí agus turasoirí ó chian ‘s ó chóngar mar gheall ar a
shaibhreas eisceachtúil teanga, béaloidis, cultúir agus tírdhreach. Tá tírdhreach an limistéir chomh deas
agus chomh héagsúil agus atá aon áit eile sa tír nó ar domhan, farraigí, sléibhte, locha agus gleannta
suite faoi chúlbhrat mhaorga na mBeanna Beola. Meastar nach bhfuil dóthain buntáiste saothraithe ag
an limistéir as an saibhreas eisceachtúil atá sa limistéir ó thaobh na n-ealaíona dúchasacha, go háirithe
mar a bhaineann le traidisiúin na hamhránaíochta agus damhsa ar an sean-nóis, an bhéaloidis agus
oidhreacht na mara. Moltar go scrúdófaí na féidearthachtaí Cultúrlann a fhorbairt a chuirfeadh
éispéireas uathúil sna healaíona dúchasacha, atá chomh saibhir sin sa limistéir, ar fáil don chuairteoir ar
an gCósta Gaelach. D’úsáidfí eilimintí taibhithe agus léirmhínithe lena léiriú don chuairteoir náisiúnta
agus idirnáisiúnta go raibh siad i lár an domhain maidir leis na gnéithe uathúla seo den tsaíocht
Ghaelach
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Tá spiorad seasmhach agus an-teacht aniar sa bpobal agus é sin le feiceáil i réimsí éagsúla den saol, gan
ach corr shampla a lua éachtaí i gcúrsaí sean-nóis agus ceol traidisiúnta, ar an bpáirc imeartha, sa
mbádóireacht agus sa seoltóireacht, sa deonachas pobail agus sa saothrú liteartha. Tá earnáil dheonach
fíorbhríomhar sa limistéir agus breis agus 70 eagraíocht deonach ag plé le chuile ábhar faoin spéir le
cuid a bpobal féin a fheabhsú. Tá mionchur síos ar obair na n-eagraíochtaí deonacha i gCaibidil 6 (6.14)
den Phlean iomlán.

Bánú Tuaithe
Tá bánú tuaithe le feiceáil go láidir sa limistéar cheal deiseanna a bheith ag sciar suntasach den phobal
slí mhaireachtála a bhaint amach dóibh féin ina gceantar dúchais. Tá glúnta de bhunaidh an cheantair
ag cur fúthu sna Stáit Aontaithe, i Sasana agus san Astráil agus i dtíortha eile freisin.

Chuir an cliseadh i ngeilleagar na tíre le deich mbliana anuas agus go háirithe an cúlú i dtionscail na
tógala, na déantúsaíochta agus sa mhuirshaothrú dlús mór leis an imirce as an limistéir. D’fhág an cúlú
eacnamaíoch go raibh ar chuid shuntasach den phobal imeacht as an gceantar le snáth a choinneáil
faoin bhfiacail. Léiríonn staidreamh ó Dhaonáireamh 2016 i dTábla B thíos go bhfuil laghdú 9.4% tagtha
ar dhaonra iomlán an limistéir ón Daonáireamh deiridh i 2011. Tá tionchar an-diúltach aige seo ar
chreatlach sóisialta agus ar phatrúin thraidisiúnta úsáide teanga.

Léiríonn figiúirí ó Dhaonáireamh 2016 freisin go rangaítear LPT Chonamara Láir mar cheantar faoi
mhíbhuntáiste. Tá gach toghroinn sa limistéar faoi bhun an mheáin náisiúnta de réir na gcritéir a
húsáidtear le míbhuntáiste a thomhais. Gné lárnach den chritéar a húsáidtear le mhíbhuntáiste a
thomhais is ea an ráta dífhostaíochta agus de réir an staidrimh a d’eisigh an Phríomh-Oifig Staidrimh i
Mí an Mheithimh 2017 tá toghroinn Scainimh i measc na dtoghranna is airde sa tír maidir le ráta
dífhostaíochta. Clúdaítear na critéir maidir le stádas míbhuntáiste go mion i gCaibidil 6 (6.3) den Phlean
iomlán.
Tábla B
Toghranna an Limistéir Pleanála Teanga agus an t-athrú daonra de réir Dhaonáirimh 2016 agus 2011.

Toghroinn
Cill Chuimín (Gleann Trasna)
Camus
An Turlach (Ros Muc)
Abhainn Ghabhla (Doire Iorrais)
Loch na Scainimhe (Cill Chiaráin)
An Cnoc Buí (Carna)
Cloch na Rón (Cuid de - Inis Ní)
Maighros (Sraith Salach - cuid de)
Iomlán

Daonra 2016
149
316
548
257
611
810
c. 92*
c. 152*
2935

Athrú ó 2011
-13 (-8.0%)
-42 (-11.7%)
+3 (+0.6%)
-44 (-14.6%)
-73 (-10.7%)
-43 (-5.0%)
-10 (-9.2%)
+7 (+4.2%)
-215 (-9.4%)
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Fostaíocht
Tá mionchur síos i gCaibidil 6 (6.9.1) de Phlean iomlán ar chomhdhéanamh an gheilleagair sa limistéir
agus líon na bpostanna sa limistéir faoi scáth Údarás na Gaeltachta, an
áisínteacht forbartha tionsclaíoch Gaeltachta. Tuigtear agus an Plean á scríobh
"Fostaíocht!
Níl
go bhfuil Plean Forbartha ar leith á thionscain ag Údarás na Gaeltachta a
aon teanga ann
gan phobal"
leagfaidh béim ar fhorbairt earnálacha a mbaineann poitéinseal ar leith leo ó
thaobh cruthú fostaíochta sa limistéar, earnálacha a bhfuil dlúthbhaint acu le
"Feachtas eolais
hacmhainní dúchasacha an cheantair, e.g. Muirshaothrú, Turasóireacht
do thuismitheoirí
faoin
Chultúrtha, Gaeloideachas. Léiríonn Tábla C ar lth. 8 an tábhacht a bhaineann
dátheangachas"
leis na hacmhainní nádúrtha maidir le líon na ndaoine atá fostaithe san earnáil
sa limistéir i gcomparáid le hearnálacha eile.
"Rud ar bith a

Tá forbairtí úra in earnálacha na turasóireachta cultúrtha (Slí an Atlantaigh
Fhiáin, Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Ionad na nImirceach), an muirshaothrú
(Páirc Mhara Chill Chiaráin agus eile) agus an Ghaeloideachais (Coláistí
Samhraidh, Ionad Ollscoile an Acadaimh, Carna, Ionad GRETB, Ros Muc) ag léiriú
an poitéinseal a bhaineann le deiseanna fostaíochta a chruthú ó acmhainní
nádúrtha an limistéir.

spreagann an taos óg maidir leis
an teanga, tá
tábhacht leis"
(Ráitis
ón
gcomhairleachan
poiblí)

Cruthaíonn an nuatheicneolaíocht deiseanna cur le seirbhísí reatha agus cinn nua a chur chun cinn sa
gceantar. Moltar mol digiteach a fhorbairt a chruthódh deis do ghnónna beaga agus don phobal teacht
a bheith acu ar bhonneagar teileachumarsáide ar ardchaighdeán, rud a chuirfear dlús lena gcuid
seirbhísí.

Meastar gur fiú €2.5 milliún in aghaidh na bliana earnáil na gColáistí Gaeilge
don LPT agus go bhféadfaí an earnáil seo a fhás – e.g. trí shéasúr níos faide,
áiseanna níos fearr a fhorbairt, tógáil ar an aitheantas an-mhaith atá gnóthaithe
ag an earnáil go náisiúnta. Anuas air sin, fostaítear go leor eile in earnáil na
teanga agus ba mhaith an sciar fostaíochta a bhaineann le earnáil na teanga
agus an chultúir sa limistéir a bhuanú agus a mhéadú. Ar an iomlán, teastaíonn
aghaidh a thabhairt ar fhadhb na dífhostaíochta mar thosaíocht straitéiseach i
gcomhthéacs na leibhéil arda dífhostaíochta agus míbhuntáiste sa cheantar.
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Tábla C
Fostaíocht (2016) sa Cheantar i gCliant-chomhlachtaí de chuid Údarás na Gaeltachta de réir earnála.

Tuairimí an Phobail
Mar a luadh thuas tá rannpháirtíocht an phobail mar chroílár an phróisis pleanála teanga. I
measc na mbearta le tuairimíocht an phobail a fhiosrú faoi staid reatha agus todhchaí na
Gaeilge ar raon leathan ábhar bhí siad seo a leanas:
•
•

•
•
•
•

Cruinnithe Poiblí i gCamas, i Ros Muc, i gCill Chiaráin, i gCarna, ar an gCaiseal agus ar an
Sraith Salach i Mí na Samhna 2016.
Scaipeadh breis agus 1000 ceistneoir ar thithe sa limistéar uile i Mí Feabhra 2017 leis an
rannpháirtíocht is leithne a chinntiú. Fuarthas aiseolas ó 414 freagróir de thoradh an
bhearta seo. Fuarthas dóthain aiseolais ó gach ceantar sa limistéir le léargas a thabhairt
dúinn ar thuairimíocht an phobail iontu.
Eagraíodh grúpaí fócais sna scoileanna dara leibhéal, le lucht eagraithe imeachtaí spórt
CLG agus na gColáistí Gaeilge.
Reáchtáladh suirbhé ar dhéagóirí an cheantair sa dhá scoil iarbhunoideachais
Reáchtáladh suirbhéireacht ghnó ar leith ar ghnólachtaí sa limistéar
Taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil ar staidreamh éagsúil maidir le staid na Gaeilge i
limistéir Chonamara Láir.
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Léirítear i dTábla D cuid de na príomhthorthaí a d’eascair ón anailís a rinneadh ar thorthaí an
chomhairliúcháin pobail. Tá mionchur síos ar na torthaí uile sa bPlean iomlán.
Tábla D
Téama
Báúlacht don Ghaeilge : Daoine Fásta
Báúlacht don Ghaeilge : Déagóirí
Na hábhair is mó atá ag déanamh
tinnis don phobal
Dífhostaíocht

Cumas Labhartha sa nGaeilge :
Daoine Fásta
Cumas labhartha sa nGaeilge :
Déagóirí
Cár tógadh muintir an cheantair?
Cén teanga a bhfuil déagóirí á tógáil
léi?

Achoimre ar Thorthaí
Luaigh 95% den phobal tacaíocht don Ghaeilge sa limistéar
61% Go láidir i bhfabhar, 29% fabhrach go leor
Easpa fostaíochta, Bánú na Tuaithe,
Easpa seirbhísí criticiúla ar nós leathanbhanda
Tá ceann de na toghranna sa cheantar mar cheann de na
‘spotaí dubha’ náisiúnta de bharr an ráta ard
dífhostaíochta atá ann
76% Cainteoirí Dúchais, 5% Cainteoirí Líofa eile nach ón
nGaeltacht iad ó thús
Tuairiscíonn 61% go bhfuil Gaeilge líofa acu
86% i nGaeltacht Chonamara
33% le Gaeilge amháin, 33% le meascán de Ghaeilge agus
Béarla, 33% le Béarla amháin.

Cuspóirí Ard-Leibhéil an Phróisis Pleanála Teanga i LPT Chonamara Láir
Liostáiltear i dTábla E na cuspóirí ardleibhéil a tháinig chun cinn ón gcomhairliúchán poiblí.

Tábla E
1.

Réimse
Slí
Mhaireachtála

2.

Daonra

3.

Fostaíocht

4.

Oideachas

Sprioc
Slí Mhaireachtála an cheantair a árdú le nach mbeadh aon Toghroinn i gConamara Láir faoi
mhíbhuntáiste faoin mbliain 2024., de réir na gcritéar a húsáidtear go náisiúnta le
míbhuntáiste a thomhais.
Daonra an cheantair a ardú os cionn 3,000 duine ar a laghad [méadú de 5%] ag deireadh
saolré an phlean agus an sciar gur Cainteoirí Laethúla Gaeilge iad a ardú 2%.
Beidh spriocanna ardleibhéil 1 & 2 thuasluaite ag brath ar bhreis fostaíochta a chruthú sa
limistéir trí chéile agus gur fostaíocht buansheasmhach í.. Meastar go mbaineann
poitéinseal ar leith leis na hacmhainní dúchasacha, go háirithe turasóireacht chultúrtha,
Gaeloideachas, muirshaothrú) Earnáil na nuatheicneolaíocht a fhorbairt trí áiseanna
digiteacha den scoth a fhorbairt.
Stádas Scoil Ghaeltachta a bheith ag chuile scoil agus aitheantas Gaeltachta ag chuile
naíonra mar atá beartaithe sa bPolasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (POG).
Fóra(i)m a bhunú do na scoileanna, do bhoird bainistíochta, do na príomhoidí, na múinteoirí
agus d'fhostaithe na naíonraí mar thacaíocht dóibh déileáil leis na dúshláin teangeolaíocha
agus do chur i bhfeidhm an POG.
Mar atá molta sna critéir theanga-bhunaithe do bhunscoileanna chun Stádas Gaeltachta a
bhaint amach, go leanfaí leis an mbéim atá ar an ngné seo maidir le láidriú na Gaeilge sa LPT
agus go dtreiseofaí é.
Straitéis ar leith a fhorbairt d’earnáil na naíonraí sa limistéir le dul i ngleic leis na dúshláin
suntasacha atá ag naíonraí an limistéir ó thaobh inmharthanachta mar gheall ar bhallraíocht
íseal ar lámh amháin agus easpa acmhainní leis na sruthanna teanga éagsúla atá de dhíth a
chur ar fáil le freastal ar pháistí le leibhéil éagsúla cumais sa Ghaeilge, ar an lámh eile.
Buanú agus treisiú a dhéanamh ar an soláthar Ollscolaíochta Ghaeilge faoi scáth Acadamh
na hOllscolaíochta Gaeilge sa limistéir.
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5.

Teaghlaigh

6

An Óige

7.

Na hEalaíona
Dúchasacha

8.

Mealltacht
Náisiúnta
&
Idirnáisiúnta

Ardú 5% ar líon na dtuismitheoirí atá ag tógáil a gclann le Gaeilge. Scéimeanna tacaíochta do
a) thuismitheoirí ar cainteoirí dúchasacha iad, b) tuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge líofa acu
agus c) teaghlaigh ina bhfuil níos mó ná teanga amháin á labhairt iontu.
Infheistíocht in áiseanna den scoth d’aos óg an limistéir uile a chothóidh saol sóisialta agus
deiseanna caitheamh aimsire d’aos óg an limistéir i dtimpeallacht nádúrtha teanga.
Tógáil ar an mórtas pobail agus ar an saibhreas eisceachtúil atá sa limistéir ó thaobh na nealaíon agus na hoidhreachta dúchasaigh trí thionscnaimh ar leibhéal náisiúnta/idirnáisiúnta
a chur chun cinn a mheallfaidh infheistíocht shubstaintiúil agus deiseanna fostaíochta go dtí
an limistéir.
Brandáil ar leith a dhéanamh ar limistéir Chonamara Láir mar áit a bhfuil eispéireas
eisceachtúil teanga agus cultúir ar fáil ann agus leas a bhaint as tionscnaimh ar nós Slí an
Atlantaigh Fhiáin, Ionad Cultúir an Phiarsaigh, Ionad na nImirceach leis an mbranda seo a
chur i láthair an domhain mhóir faoin gcoincheap ‘An Cósta Gaelach’. Comharchumann
Turasóireachta do Ghaeltacht Chonamara a bhunú. Áis ar leith a fhorbairt do shaothrú agus
do thaibhléiriú na nEalaíona Dúchasacha.

Na Príomh-Bhearta
Léirítear i dTábla F na Príomh-bhearta a d’eascair as an gcomhairliúchán poiblí.
Tábla F
A

B

Réimse
Bonneagar
Forbartha Pobail
leis an bPróiseas
Pleanála Teanga
a bhuanú sa LPT.

Fostaíocht

Beart
Struchtúr 3 Leibhéal a bhunú chun an Plean Teanga a chur i bhfeidhm:
(a) Fóram Pleanála Teanga Chonamara Láir (FPTCL) atá ionadaíoch ar an bpobal a bhunú
le treoir a thabhairt don phróiseas pleanála teanga amach anseo
(b) Coiste Pleanála Teanga Chonamara Láir (CPTCL) le stiúradh agus monatóireacht a
dhéanamh ar an dhul chun cinn an phlean.
(c) Oifig Pleanála Teanga Chonamara Láir (OPTCL) ag cheapadh le bheith ag obair ar an
talamh leis an bplean a chur i bhfeidhm ó lá go lá.
Foireann de thriúr oilte a cheapadh agus OPTCL a oscailt. Go ndíreofaí ar na ceantair
éagsúla seachas bheith in aon lár-ionad, scaipeadh cothrom do Chatagóirí A & C.
Feachtas poiblíochta a eagrú chun eolas a roinnt faoin bPlean agus faoi na gnéithe
éagsúla a bhaineann leis.
Maoiniú a chinntiú do chur i bhfeidhm an phlean thar thréimhse seacht mbliana.
Plean Gnímh / Tascfhórsa do chruthú fostaíochta le béim ar leith ar na hearnálacha a naithnítear deiseanna ar leith ag baint leo agus atá ag cruthú go maith sa limistéir cheana
féin. (e.g. turasóireacht chultúrtha, Gaeloideachas, muirshaothrú, nuatheicneolaíocht).
Páirc Náisiúnta don Mhuirshaothrú a fhorbairt i bhfianaise an phoitéinseal a bhaineann
leis an earnáil don limistéir
Cultúrlann a fhorbairt a mhealladh cuairteoirí ó ar fud na tíre agus an domhain trí
thaibhiú agus léirmhínithe a dhéanamh ar shaibhreas cultúrtha eisceachtúil an
cheantair (amhránaíocht agus damhsa ar an sean-nós, ceol traidisiúnta, béaloideas,
oidhreachta na mara) agus go mbeadh an áis ina ghné lárnach d’eispéireas an ‘Chosta
Gaelach’.
Mol Digiteach a fhorbairt sa limistéar le háiseanna a chur ar fail do ghnónna a
dteastaíonn seirbhísí teileachumarsáide ar ardchaighdeán uathu agus le gnólachtaí nua
a spreagadh
Taighde sainiúil a choimisiúnú faoi scáth Údarás na Gaeltachta trína ndéanfaí
mionluacháil ar luach agus poitéinseal na n-acmhainní nádúrtha i gcruthú fostaíochta i
LPT Chonamara Láir. (e.g. muirshaothrú, turasóireacht chultúrtha, Gaeloideachas) agus
é mar aidhm an ráta dífhostaíochta sa limistéir a ísliú go dtí, nó faoi, an mheán leibhéil
náisiúnta taobh istigh de shaolré an phlean seo, 2024.
Feabhas a chur ar bhonneagar criticiúil bóithre agus leathanbhanda le lucht gnó agus
pobal a mhealladh chun cónaithe, idir mhuintir na háite agus pobal seachtrach. Cead
pleanála a éascú le deis a thabhairt do dhaoine cur fúthu sa limistéar.
Scéim tacaíochta do ghnónna an limistéir faoi scáth Údarás na Gaeltachta a chuimseodh
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C

An Teaghlach

D

An Óige

E

Oideachas

F

Na
hEalaíona
Dúchasacha

buntáistí margaíochta na Gaeilge, comharthaíocht, cumarsáid trí Ghaeilge, aghaidh na
Gaeilge a chur chun cinn, iompar teanga i measc na foirne, ranganna Gaeilge
Scéim feasachta, tacaíochta agus saibhrithe teanga a reáchtáil do thuismitheoirí ar
cainteoirí ó dhúchais agus feidhmiúla ar mhaithe le labhairt na Gaeilge ar a dteaghlach
agus sa bpobal a threisiú. .
Spárántachtaí / Deontais do thuismitheoirí atá ag tógáil a gclann le Gaeilge, bheadh na
sparántachtaí dírithe ar dheiseanna ar leith a chruthú don chlann na dteaghlaigh barr
feabhais a bhaint amach i réimsí éagsúla den Ghaeloideachas ag an chéad, dara agus
tríú leibhéal.
Scéim feasachta agus tacaíochta teanga a reáchtáil le tuismitheoirí nach cainteoirí
Gaeilge iad a mhealladh i dtreo na Gaeilge trína buntáistí a bhaineann léi a chur ar a
gcuid súl.
Pacáiste tacaíochta teanga atá cuimsitheach, céimnitheach agus leanúnach a thairiscint
do fhoghlaimeoirí idir fásta agus óga araon. Ranganna, ciorcail chomhrá, cabhair ón
bpobal, cabhair aonair, acmhainní digiteacha, na meáin shóisialta.
Leas a bhaint as an nuatheicneolaíocht agus na meáin shóisialta le hacmhainní teanga a
fhorbairt a chabhróidh le saibhriú agus sealbhú teanga i measc na spriocghrúpaí
thuasluaite
Dhá Ionad a fhorbairt sa limistéir, ceann ar an taobh thoir agus ceann ar an taobh thiar
ina mbeadh fáil ag óige an limistéir ar áiseanna agus ar sheirbhísí den scoth, trína
gcruthófaí timpeallacht shóisialta ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga chumarsáide ag
ógánaigh. Tógáil ar mholtaí Straitéis Óige na Gaeltachta nua-fhoilsithe.
Oiliúint chuí i bhfeasacht agus in iompar teanga a chur ar dhaoine fásta, ar
chóitseálaithe spóirt, ar cheannairí agus orthu siúd a bhíonn ag obair leis an óige. Ba
chóir go ndíreodh an oiliúint seo go sonrúil ar na bealaí leis an Ghaeilge a thabhairt
chun cinn i mbealach mealltach dearfach. Go gceanglófaí modúil maidir le saibhriú
teanga leis na cúrsaí oiliúna a dhéanann daoine sna réimse seo.
Go rithfí scéim oiliúna phíoltach i gcomhair le C.L.G. do chóitseálaithe cluichí Gaelacha
ina mbeadh béim ar leith ar úsáid na Gaeilge ar an bpáirc imeartha agus traenála.
Scileanna cinnireachta a fhorbairt sa bpobal i measc an aosa óig féin le freastal ar
riachtanais na hÓige.
An leas is mó a bhaint as an bPolasaí Oideachais Gaeltachta ar mhaithe le eispéireas
Gaeloideachais den scoth a bheith ar tairiscint d’aos óg an limistéir. Acmhainní
digiteacha nua-aimseartha a fhorbairt don seomra ranga trí chomhoibriú idir scoileanna
agus áisínteachtaí oideachasúla.
Timpeallacht a chruthú do ghasúir atá á dtógáil le Gaeilge an teanga a shaibhriú go dtí
go mbeidh sí sealbhaithe go hiomlán acu (aois a seacht mbliana a mholtar). Sin le rá go
mbeadh polasaí buanaithe teanga ag na hIonad cúraim leanaí, agus ag na
réamhscoileanna, bunscoileanna, iarbhunscoileanna, eagrais spóirt agus imeachtaí
taobh amuigh d’am scoile.
Scagadh a dhéanamh ar na riachtanais réamhollscoile agus ollscolaíochta trí mheán na
Gaeilge atá ag pobal an limistéir agus na hacmhainní a aimsiú le freastal ar na
riachtanais sin gar go bhaile trína hIonaid Oideachais Gaeltachta atá ag an Acadamh
(OÉ, Gaillimh) agus an GRETB. Cur leis na deiseanna tumoideachais Gaeltachta atá ar fáil
do mhic léinn in Ionad an Acadaimh, Carna.
Forbairt a dhéanamh ar thionscail na turasóireachta cultúrtha mar earnáil a bhfuil
poitéinseal ar leith ag baint leis don limistéir. Coincheap an ‘Cósta Gaelach’ a chur chun
cinn agus a mhargú, go bhfuil turas teanga, oidhreachta agus cultúir le fáil sa limistéir
nach bhfuil a mhacasamhail le fáil.
Comharchumann Turasóireachta a bhunú a thabharfadh na páirtnéirí uile le chéile sa
limistéir, le comhoibriú laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht i gConamara Láir agus i
dTuaisceart Chonamara.
Cultúrlann a fhorbairt alimistéir Chonamara Láir i láthair, go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta, mar chroílár an domhain maidir le traidisiún an tsean-nóis, áit a bhfuil
éispéireas uathúil ar fáil don chuairteoir ar an gCósta Gaelach maidir leis an ngné seo
den tsaíocht Ghaelach. Bheadh gné léirmhínithe agus taispeántais bheo ag baint leis an
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áis agus feidhmiú mar lárionad d’Fhéilte an limistéir.
G

An Earnáil
Phobail agus
Phoiblí

Forbairt Bhaile an Chlocháin mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, na himpleachtaí agus na
deiseanna a mhionscrúdú
Plean a chur le chéile de na seirbhísí stáit atá ag teastáil trí mheán na Gaeilge sa
limistéir le go bhfanóidh an Ghaeilge chun cinn mar theanga pobail san earnáil phoiblí.
An Plean a fhorbairt i gcomhthéacs Forbairt Bhaile an Chlocháin mar Bhaile Seirbhíse
Gaeltachta
Clár feasachta maidir leis na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann leis an nGaeilge a
choinneáil mar ghnáthurlabhra ag imeachtaí poiblí, a mbíonn an claonadh ann an Béarla
a úsáid
Scéim tacaíochta do choistí pobail atá ag feidhmiú trí Ghaeilge ar mhaithe le cabhrú leo
dul i ngleic leis an ualach rialachais a bhaineann le forbairtí a chur chun cinn.

"Is í an Ghaeilge an seod in ár gcoróin agus an rud is luachmhaire ar fad atá 'ainn"
Ráiteas ón gcomhairleachan poiblí

An Plean go dtí seo agus an bóthar romhainn

2010
Straitéis20
bliain.

2015 FCL mar
Ceanneagraíocht

2012 Acht na
Gaeltachta

Coiste Pleanála
Teanga

2016

Lár 2016
Seisiún eolais
2016 - 2017
Taighde

10 '17
Cruinnithe
Poiblí
11 '17 Plean
Seolta ÚnaG /
Roinn na G.
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