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Teanga Tí
Is í sprioc na scéime thacaíochta, Teanga Tí, ná 
spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh 
gur spéis leo a bpáistí a thógáil le Gaeilge nó gur spéis 
leo forbairt a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge sa bhaile.

Feidhmeoidh Teanga Tí ar bhealaí éagsúla ag braith 
ar chomhthéacsanna na dteaghlach difriúil - cá bhfuil 
teaghlaigh lonnaithe, cumas, a mianta féin agus eile.  
Le bheith sna áireamh mar ghrúpa Teanga Tí, tá na 
bunriachtanais seo a leanas le comhlíonadh:

1. Gur i nGaeilge a fheidhmeoidh an grúpa.
2. Is é méid na dteaghlach is lú le páirt a 

ghlacadh sa ghrúpa ná cúig.
3. Go n-eagrófaí ar a laghad imeacht amháin in 

aghaidh na míosa ar feadh deich mí.
4. Go mbeidh cóhort páistí sa ghrúpa atá ag an 

aois chéanna, ie, ar a laghad duine amháin 
ag an aois chéanna ó gach teaghlach.  

5. Go mbeidh na teaghlaigh cláraithe le Glór na 
nGael mar scéim oifigiúil.

6. Go nglacfar le rialacha na scéime mar atá le 
léamh sa Mheamram Comhthuisceana sna 
haguisíní ag deireadh an caipéise seo.

 
Aithníonn an scéim Teanga Tí líonraí teaghlach sna 
comhthéacsanna seo a leanas:

 • Líonraí neamhfhoirmeálta sa phobal
 • Líonraí sa scoilphobail scoil lánGhaeilge agus 

scoileanna Gaeltachta;
 • Líonraí i bpobail chlubanna an CLG;
 • Líonraí a bhfuil baint acu le coistí pobail 

Gaeilge; agus
 • Líonraí le páistí ag aois réamhscoile.

Bíonn trasnú a chéile. Tugann na leathanaigh seo 
leanas breis eolais faoi na comhthéacsanna seo faoi 
seach.
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Buntáistí as Clárú le Teanga Tí
Tá buntáistí neach beag do líonraí teaghlaigh Gaeilge má chláraíonn siad le Glór na nGael:

1. Tugann líonraí Ghlór na nGael deis do theaghlaigh Ghaeilge teacht le chéile le teaghlaigh eile 
Ghaeilge;

2. Is féidir le Glór na nGael maoiniú a chur ar fáil le himeachtaí líonra a eagrú;
3. Cuireann Glór na nGael acmhainní agus tacíocht phraiticiúil ar fáil;
4. Cuidíonn Glór na nGael le hmeachtaí do theaghlaigh a chomhordú;
5. Faigheann na baill nuachtlitir choicisiúil le heolas ábhartha agus eolas faoi imeachtaí do 

theaghlaigh le Gaeilge; agus
6. Is féidir le Glór na nGael abhcóideacht a dhéanamh ar son teaghlaigh Ghaeilge.
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Suirbhé Teanga Tí 2017-2018
Thosaigh Glór na nGael an scéim Teanga Tí i 20 scoilphobal Meán Fómhair 2017. Rinneadh suirbhé ar 
na rannpháirtithe ag tús na scéime agus arís ag deireadh an chead bhliain sin, Meitheamh 2018. Líon 86 
teaghlach an suirbhé isteach. Fíofraíodh an raibh níos mó Gaeilge in úsáid sa teach ná mar abhí ag tús na 
scéime. 

Thug 69 teaghlach le fios go mbíonn agus trí cinn le fios nach mbíonn:

Bíonn

Ní Bhíonn
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2017

2018

Fíricí úsáideacha
Fíofraíodh an mbíonn natuismiethoirí ag léamh leabhar Gaeilge le do chuid páistí?
As an 85 a d’fhreagair an cheist seo i Meán Fómhair 2017 thug 52 le fios go mbíonn. Ardaíodh an 
figiúr seo go 73 i Meitheamh 2018.

Léiríonn an taighde seo gur raibh tionchar deafach nach beag ar miníocht úsaide agus stádas na 
Gaegile sna teaghlaigh aghlac páirt sa scéim.
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Teanga Tí i scoilphobail na scoileanna lánGhaeilge is Gaeltachta
Tá Teanga Tí i gcomhtéasc scoilphobail á fhorbairt le tacaíocht ón eagraíocht Gaeloideachas.  Is í sprioc na scéime 
thacaíochta, Teanga Tí sa Scoilphobail, ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh pháistí naíonán sinsir, 
(nó Rang 2 sna Sé Chontae) agus níos airde, an Ghaeilge a labhairt níos minice sa bhaile. 

Cé go mbainfear úsáid as scoileanna mar bhealach chun an gréasán a bhunú agus a éascú, feidhmeoidh siad 
lasmuigh de struchtúr bainistíocht na scoile, lasmuigh de gheataí na scoile agus lasmuigh de amannta oifigiúla na 
scoile.  
 
Is íosmhéid de chúig a bheidh páirteach i ngach grúpa. Is féidir go bhfuil Gaeilge líofa nó Gaeilge mheasartha ag 
tuismitheoirí agus iad ag iarraidh feabhas a chur lena gcumas nó iad ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán 
níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh sa scéim seo.  Is bun-riachtanas é go gcaithfidh páiste amháin i ngach 
teaghlach a bheith sa rang Naíonán Shinsir ag tús na scéime, ach is féidir go mbeidh páistí eile an teaghlaigh i 
ranganna eile. 

Cuirfidh an scoil iarratas páirt a ghlacadh sa scéim chuig Glór na nGael ar son na dteaghlach.

 

Teanga Tí i gclubanna an Cumann Lúthchleas Gael
Bíonn Glór na nGael ag obair lámh ar lámh le clubanna CLG timpeall na tíre leis an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá 
an CLG féin ar cheann de na heagraíochtaí is mó a mhúnlaigh Éire mar aithnímid í inniu. Ó bunaíodh Í sa bhliain 
1884 bhí sÍ ag croí lár saol spóirt is cultúrtha na tíre. Ní nach ionadh mar sin go mbeadh clubanna timpeall na tíre 
ag iarraidh freastal níos fearr a dhéanamh ar theaghlaigh Ghaeilge agu labhairt na Gaeilge sa bhaile a spreagadh i 
measc teaghlaigh an chlub.
 
Is féidir le teaghlaigh atá mar chuid de phobail an chlub páirt a ghlacadh. Is íosmhéid de chúig theaghlach a bheidh 
páirteach i ngach grúpa. Is féidir go bhfuil Gaeilge líofa nó Gaeilge mheasartha ag tuismitheoirí agus iad ag iarraidh 
feabhas a chur lena gcumas nó iad ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán níos airde a bhaint amach. Tá áit 
ann dóibh sa scéim seo.  
 
Cuirfidh Oifigeach na Gaeilge sa chlub iarratas páirt a ghlacadh sa scéim chuig Glór na nGael ar son na dteaghlach.

Teanga Tí sa Phobal
Comhoibríonn Glór na nGael le coistí deonach agus teaghlaigh aonaracha timpeall na hÉireann, á gcomhairliú maidir 
le pleanáil teanga agus dea-chleachtas. Bíonn na coistí seo ag saothrú leo ag cruthú pobal labhartha Gaeilge ar 
bhonn logánta.
 
Tá an scéim seo oiriúnach dóibh ina n-iarrachtaí an pobal sin a chruthú sna cheantair ina mbíonn siad ag feidhmiú. 
Is íosmhéid de chúig a bheidh páirteach i ngach grúpa. Is féidir go bhfuil Gaeilge líofa nó Gaeilge mheasartha ag 
tuismitheoirí agus iad ag iarraidh feabhas a chur lena gcumas nó iad ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán 
níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh sa scéim seo.  

Is féidir leis na coistí pobail iarratas páirt a ghlacadh sa scéim a chur chuig Glór na nGael ar son na dteaghlach.
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Eagrú imeachtaí
Nuair a bhíonn imeacht á n-eagrú is fiú an cúig phointe 
seo a leanas a chuimhniú:

1. Timpeallacht spreagúil a chruthú do pháistí 
óga, ina bhfuil siad in ann bualadh le chéile 
agus bheith ag spraoi go sábháilte agus go 
compordach; 

2. Páistí a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid;
3. Deis a thabhairt do thuismitheoirí Gaeilge a 

úsáid le tuismitheoirí eile; agus
4. Nasc teanga a chothú idir na páistí agus idir 

an tuismitheoir. 
5. Bíodh teacht ar bhosca céad chabhrach ann 

i gcónaí agus eolas ag tuismitheoirí cá bhfuil 
sé.

Is fiú na féidearthachtaí uile sa cheantar a fhiosrú – 
páirceanna poiblí, ionaid chuairteoirí, hallaí poiblí eile - 
le teacht ar an rogha is fearr le himeacht agus teacht le 
chéile a eagrú. Ba chóir an deis a thapú úsáid a bhaint 
as imeachtaí le saibhreas teanga a chothú.

Ba chóir fócas a bheidh ann ar saibhriú teanga ag 
imeachtaí Teanga Tí.
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Imeachtaí agus ócáidí féideartha 
Imeachtaí Laistigh do Teanga Tí

 • Ceardlann luibíní
 • Ceardlann sean-nós
 • Ceardlann ealaíne
 • Ceardlann damhsa
 • Ceardlann Coder Dojo
 • Ceadlann chócaireachta
 • Scéalaíocht
 • Babhláil
 • Comórtas cluichí boird
 • Cóisir Nollag agus cuairt Daidí na Nollag
 • Seisiún ceoil nó siamsaíochta
 • Eile

Imeachtaí Lasmuigh do Teanga Tí
 • Cuairt ar an zú nó feirm oscailte
 • Siúlóid sa choill
 • Siúlóid sléibhe le déagóirí
 • Toraíocht taisce sa Choill
 • Turas staire
 • Picnic
 • Lá teaghlaigh
 • Freastal ar cluiche peil, iománaíocht nó 

rugbaí
 • Rothaíocht ar rian glas
 • Marcaíocht chapall
 • Lá scileanna spórt
 • Eile 

Imeachtaí Cois Uisce:
 • Siúlóid ar an dTrá  
 • Tóraíocht Dúlra ar an dTrá
 • Picnic & Spraoi ar an dTrá 
 • Sealgaireacht ar an dtrá
 • Comórtas Tógail Chaisleáin
 • Rásanna & Cluichí ar an dtrá
 • Lá imeachtaí uisce ar nós Surfáil, 

Cadhacadóireacht, nó Blocartáil
 • Turas Báid ag lorg Deif nó Míol Móra 
 • Iascaireacht ar Abhainn, Cois Farraige, i 

bhFeirm Éisc nó i Loch 
 • Turas go hOileán 
 • Turas go Linn Snámha 
 • Turas go Uisceadán
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Teanga Tí do Líonraí le Páiste Réamhscoile
Tacaíonn Glór na nGael le grúpaí súgartha gurb í an Ghaeilge teanga na ngrúpaí sin.

Is íosmhéid de chúig a bheidh páirteach i ngach grúpa. Is féidir go bhfuil Gaeilge líofa, Gaeilge mheasartha ag 
tuismitheoirí agus iad ag iarraidh feabhas a chur lena gcumas nó iad ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán 
níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh sa scéim seo.  

Is féidir leis leo siúd a bhfuil suim acu grúpa súgartha a bhunú teagmháil a dhéanamh le Glór na nGael le comhairle a 
fháil.

Is iad aidhmeanna an ghrúpa súgartha:

1. Timpeallacht spreagúil a chruthú do pháistí óga, ina bhfuil siad in ann bualadh le chéile agus bheith ag 
spraoi go sábháilte agus go compordach; 

2. Páistí a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid;
3. Deis a thabhairt do thuismitheoirí a bhfuil Gaeilge acu, í a úsáid le tuismitheoirí eile;
4. Cabhrú le sealbhú agus cothú Gaeilge na bpáistí, i suíomh nádúrtha; 
5. Nasc teanga a chothú idir na páistí agus idir an tuismitheoir; agus  
6. Tuismitheoirí a mhealladh chun an rogha dearfach a dhéanamh an Ghaeilge a labhairt sa bhaile. 

Má tá suim agat grúpa súgartha a bhunú, tá oifigigh fhiorbartha Ghlór na nGael ar fáil le comhairle a sholáthar.
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Próiseas bunú grúpa Teanga Tí
Má éiríonn le hiarratas tacaíochta don scéim Teanga Tí, eagrófar cruinniú idir na teaghlaigh agus Oifigeach Forbartha 
Ghlór na nGael leis an scéim a mhíniú.  Ag an gcruinniú sin pléfar an próiseas agus céimeanna le nósmhaireacht 
teanga sa teach a chíoradh. Bunófar grúpa oibre chun na himeachtaí a reachtáil aontófar spriocanna don bhliain. 
Iarrfar ar gach grúpa:  

1. Cuireadh a thabhairt d’Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael freastal ar chruinniú agus ar imeachtaí an 
ghrúpa.

2. Glacadh le plean nosmhaireacht teanga sa teaghlach a athrú go Gaeilge.
3. 10 ócáid chlainne, tré mheán na Gaeilge, a eagrú i gcaitheamh na scoilbliana do na teaghlaigh a bheidh 

rannpháirteach.
4. Clár ama do na himeachtaí seo a aontú ag an tús. agus
5. Glacadh leis an meamran comhthuisceana.
6. Páirt a ghlacadh i suirbhé maidir le húsáid teanga sa teaghlach. 

Beidh Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael ar fáil le treoir agus comhairle a thabhairt i rith na bliana.  
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Aguisíní
Glór na nGael
Tá Glór na nGael maoinithe ag Foras na Gaeilge le spreagadh, 
tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do theaghlaigh ar fud na tíre 
atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge. Is féidir leis an tacaíocht seo bheith 
dírithe ar theaghlach aonarach má tá riachtanas ar leith i gceist nó ar 
ghreasán do theaghlaigh. 

Is ar chruthú deiseanna sóisialta a bhíonn an bhéim is mó san 
obair seo. Aithníonn an bhéim go bhfuil dúshlán ar leith bainte le 
seachadadh na Gaeilge go idirghlúineach do theaghlaigh atá scartha 
amach óna chéile i sochaí ina bhfuil an Béarla i réim. Eagraímid clár 
imeachtaí ó cheann ceann na bliana lena n-áirítear: 

 • Cuidiú le bunú gréasán, nó grúpaí tacaíochta teaghlaigh, 
faoin branda Teanga Tí i bpobail éagsúla, ina measc, coistí 
pobail, grúpaí scoilphobail, clubanna CLG nó eile

 • Imeachtaí a thacaíonn le forbairt líonraí Teanga Tí
 • Seachtainí saoire do theaghlaigh lánGhaeilge
 • Deirí seachtaine eachtraíochta  do theaghlaigh lán 

Ghaeilge agus teaghlaigh dhátheangacha
 • Seomra na dTeaghlach ag Oireachtas na Gaeilge 
 • Cuairteanna Daidí na Nollag
 • Ceardlanna comhairleoireachta

Cuidíonn an clár oibre seo le teaghlaigh a thabhairt le chéile, 
gréasánú agus cairdeas a chothú chun go mbeidh deis ag 
tuismitheoirí tacaíocht a thabhairt dá chéile. Tugann na himeachtaí 
agus na líonraí deis do na páistí aithne a chur ar pháistí eile atá á 
dtógáil le Gaeilge. 

Bíonn Glór i mbun taighde ar úsáid na Gaeilge sa teaghlach, na 
dúshláin a bhaineann le tógail teaghlach le Gaeilge agus riachtanais 
na dteaghlach sin. 

Tá bunachar náisiúnta de theaghlaigh le Gaeilge forbartha ag Glór na 
nGael. Le clárú leis an mbunachar náisiúnta teaghlach agus le níos 
mó eolais a fháil ar a bhfuil, is féidir teagmháil a dhéanamh trí r.phost 
a sheoladh chuig teaghlaigh@glornangael.ie.  

Faigheann na teaghlaigh atá cláraithe le Glór na nGael nuachtlitir 
rialta lán eolais faoin a bhfuil ar siúl agus comhairle faoi thógáil páistí 
le Gaeilge.Meamram Comhthuisceana na scéime Teanga Tí
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Is í sprioc Teanga Tí ná imeachtaí lán Ghaeilge a chur ar fáil 
do theaghlaigh agus gréasáin a fhorbairt. Tá sé de dhualgas ar 
thuismitheoirí a chinntiú go dtuigeann siad agus go dtuigeann a 
bpáistí féin na rialacha agus an cód iompair seo a leanas:  
 

1. An Ghaeilge  
 • Isí an Ghaeilge teanga na n-imeachtaí.  

 

2. Tuismitheoirí  
 • Tá sé riachanach go gcoinneoidh tuismitheoirí smacht 

ar a bpáistí féin agus fios a bheith acu i gcónaí ar an áit 
a bhfuil a bpáistí féin.  

 • Is gá go mbeidh tuismitheoir / caomhnóir ag gach 
páiste ag na himeachtaí.  

 

3. Páistí  
 • Táthar ag súil le dea-iompair agus dea-bhéasaíocht ó 

gach páiste.  
 • Táthar ag súil gur i nGaeilge a dhéanamh páistí 

cumarsáid lena chéile, lena tuismitheoirí féin agus le 
tuismitheoirí eile.

 

4. An Timpeallacht  
 • Pé láthair ina mbíonn imeachtaí, is gá é a choimeád 

glan agus meas a léiriú ar an timpeallacht agus ar na 
háiseanna. 

 • Má scriostar bréagáin nó trealamh de bharr spraoi 
ghairbh, gearrfar costas ar thuismithoeirí nó ar an té 
atá freagrach leis an damáiste a chlúdach.  

5. Tuairisciú
 • Beidh ballraíocht leanúnach sa scéim ag brath ar 

ais-eolas i bhfoirm tuairisc ghairid faoi lonnaíocht, líon 
freastal agus caiteachas gach imeacht.

 
Ní foláir do thuismitheoirí agus do pháistí a thuiscint go bhfuil gá 
leis na rialacha seo lena chinntiú go mbeidh imeacht fiúntach 
taitneamhach ag cách agus go gcaomhnaítear timpeallacht na 
teanga.  Beidh an tionscadal á riaradh de réir an mheamram 
comhthuisceana seo idir na tuismitheoirí agus Glór na nGael. 



14

Buntáiste na Gaeilge do do Theaghlach
Tá forbairt ar úsáid na Gaeilge sa teaghlach ag croí lár obair Ghlór na nGael. Aithnítear go hidirnáisiúnta gurb é an 
teaghlach an láthair is tábhachtaí chun teangacha a sheachadadh ó ghlúin go glúin. Tugann an scéim Teanga Tí faoin 
riachtanas seo. Is sóchaí dátheangach é Éire agus tá an Béarla timpeall orainn gach lá. Is trí labhairt na Gaeilge sa 
bhaile a chinntímid go mbeidh ár bpáistí cumasach sa Ghaeilge chomh maith. Tá an uile iomad buntáiste ag baint le 
seo:

1. Féinmhuinín 
Cruthaíonn líofacht sa Ghaeilge féinmhuinín agus bród sna páistí.1

2. Cultúr 
Tugann cumas sa Ghaeilge deis do pháistí tuiscint níos fearr a bheith acu ar chultúr na hÉireann.

3. Oideachas 
Éiríonn níos fearr le páistí dátheangacha ina gcuid scrúdaithe.2

4. Léitheoireacht 
Bíonn teacht ag páistí ar saibhreas liteartha an dá teanga.

5. Fostaíocht 
Is scil breise í an Ghaeilge sa mhargadh oibre.3

6. Caoinfhulaingt 
Bíonn páistí dátheangacha níos oscailte do chultúir eile.4

7. Foghlaim teanga eile 
Is mó seans go bhfoghlamóidh páistí dátheangacha an tríú is an ceathrú teanga.5

8. Scileanna cumaráide 
Bíonn scileanna cumarsáide níos fearr ag páistí dátheangacha.6 

9. Smaointeoireacht chruthaitheach 
Bíonn de chumas ag an té dátheangach smaointeoireacht a dhéanamh ar bhealaí 
níos solúbtha agus ilúsáidí.7

10. Sláinte 
Cuireann an dátheangachas moill le forbairt néaltraithe.8

11. Sláinte 
Foghlaimíonn páistí a bhfuil uathachas orthu conas smaointeoireacht go teibí 
níos gaiste. Tá cineálacha difriúla uathachas ann agus i gcásanna áirithe bíonn bua 
ag na páistí seo le teangacha.9

1 Kendell King & Alison Mackey, The Bilingual 
Edge, Harper Perennial, New York 2007, 
leathanach 15.

2 Kendell King & Alison Mackey, The Bilingual 
Edge, Harper Perennial, New York 2007, 
leathanach 160.

3 Kendell King & Alison Mackey, The Bilingual 
Edge, Harper Perennial, New York 2007, 
leathanach 14.

4 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 6.

5 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 67.

6 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 60.

7 Barbara Zurer Pearson, Raising a Bilingual Child, 
New York, 2008, leathanach 23.

8 http://www.medicalnewstoday.com/
articles/216955.php

9 Colin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to 
Bilingualism, Multilingual Matters, Bristol, 2014, 
leathanach 115.
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Tuilleadh eolais
Tá tuilleadh eolais ar fáil ó:
Glór na nGael, Ráth Chairn, Áth Buí, Contae na Mí, C15Y7CY

Fón: +353 46 943 0974

Rphost: teaghlaigh@glornangael.ie 

Idirlíon: www.glornangael.ie
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