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Obair Óige trí mheán na Gaeilge:
Cúiseanna le páirt a ghlacadh

Comhairliúchán le daoine óga agus le hoibrithe
óige
Clár na nÁbhar

1. Cuspóir an Chomhairliúcháin
2. Modhanna a úsáideadh
3. Ceistneoirí
4. Fócasghrúpaí
5. Coiste na nGael Óg
6. Tátal agus Moltaí
7. Aguisíní
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1.

Cuspóir an Chomhairliúcháin
Is é Fóram na nÓg an eagraíocht ionadaíoch don earnáil

óige Ghaeilge. Oibríonn sé chun a chinntiú go mbíonn na
seirbhísí óige a chuirtear ar fáil do Ghaeilgeoirí óga den
chaighdeán is airde is féidir, agus chun fás agus forbairt na
hearnála óige Ghaeilge a spreagadh i ngach réimse.
Tuigeann Fóram na
nÓg gur
tábhachtach an rud
é go mbíonn an
obair óige
treoraithe ag na
daoine óga féin,
agus creideann sé
gur cóir an meon seo a léiriú ina ndéanann sé mar eagraíocht.
Is dá bharr sin a thug Fóram na nÓg faoin chomhairliúchán seo
d’fhonn deis a thabhairt do leanaí, do dhaoine óga, agus
d’oibrithe óige a gcuid smaointe agus tuairimí maidir leis an
earnáil óige Ghaeilge a chur in iúl. Is í aidhm an
chomhairliúcháin seo sainaithint a dhéanamh ar na láidreachtaí
agus ar na laigí arb ann dóibh san earnáil agus deis a thabhairt
do pháirtithe leasmhara gach a dteastaíonn uatha don earnáil
amach anseo a chur in iúl.
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Úsáidfidh Fóram na nÓg torthaí an chomhairliúcháin seo mar
bhonn agus mar thaca ag pleananna don earnáil amach anseo,
agus le teacht ar phríomhthosaíochtaí na heagraíochta.

2.

Modhanna a Úsáideadh
Leis an tuiscint is fearr is féidir a fháil ar smaointe agus ar

thuairimí na ndaoine óga agus na n-oibrithe óige san earnáil
óige Ghaeilge, baineadh feidhm as roinnt modhanna.
Úsáideadh modhanna idir cháilíochtúil agus chainníochtúil
le linn an chomhairliúcháin seo. Ar an gcéad dul síos,
comhlánaíodh na ceistneoirí i scoileanna lán-Ghaeilge lena
mheas cé chomh páirteach is a bhíonn na leanaí i gclubanna
óige agus lena fháil amach cén fáth a nglacann daoine óga
páirt san obair óige Ghaeilge.
Ar an dara dul síos, eagraíodh sraith fócasghrúpaí le
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daoine óga agus le hoibrithe óige araon. Cuireadh na
fócasghrúpaí seo ar bun i gclubanna óige Gaeilge agus ba dheis
iontach iad dóibh siúd a bhí bainteach leis an obair óige
Ghaeilge scéalta agus tuairimí a roinnt, d’fhonn feabhas a chur
ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil dóibh.
Ar deireadh, mar thoradh ar roinnt de na moltaí agus den
phlé a tháinig chun solais i rith an phróisis, thug Fóram na nÓg
cúnamh le bunú Choiste na nGael Óg. Tugtar le chéile i
gCoiste na nGael Óg Gaeilgeoirí atá idir 16 bliana agus 18
mbliana d’aois le plé a dhéanamh ar shaincheisteanna éagsúla
a bhaineann leis an earnáil óige Ghaeilge. Bainfear leas as
Coiste na nGael Óg mar mhodh comhairliúcháin leanúnaigh
lena chinntiú go dtabharfar tús áite do smaointe agus do
thuairimí na ndaoine óga i straitéis na hearnála amach anseo.

3.

Na Ceistneoirí

Chomhlánaigh daoine óga,
a bhí idir bliain 8 agus
bliain 12 in iarbhunscoileanna lánGhaeilge, dhá cheistneoir
éagsúla. Bhí an chéad cheistneoir comhlánaithe acu siúd a
d’fhreastail ar chlub óige go rialta, agus bhí an ceistneoir eile
comhlánaithe acu siúd nach raibh baint ná páirt acu le haon
cheann de na clubanna óige Gaeilge atá ar fáil faoi láthair.
Thug na ceistneoirí faisnéis dúinn faoi cén fáth a nglacann nó
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nach nglacann daoine óga páirt ina leithéid de chlubanna agus
faoin méid eolais a chuirtear ar fáil dóibh faoi sheirbhísí óige trí
mheán na Gaeilge. Tá achoimre ar phríomhthorthaí na
gceistneoirí thíos. Tá na sonraí ar fad faoi na freagraí a
fuarthas le fáil in Aguisín 1 agus in Aguisín 2.
Feasacht ar Grúpaí Óige
Ba í an chéad cheist a cuireadh ar rannpháirtithe a bhí ag
freastal ar ghrúpa óige Gaeilge cheana cén chaoi ar tháinig siad
ar eolas faoin ngrúpa don ógra trí mheán na Gaeilge ar an
gcéad dul síos. Is tábhachtach an rud é go mbíonn a leithéid
de sheirbhísí óige trí mheán na Gaeilge ar fáil do dhaoine óga,
ach tá sé níos tábhachtaí fós go mbíonn siad ar an eolas faoi na
seirbhísí sin agus in ann rochtain orthu. Léirítear i bhFigiúr 1
thíos na freagraí a fuarthas.
Figiúr 1
C.1. Cad é mar a fuair tú eolas faoi do
chlub óige Ghaeilge?
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Léirítear i bhFigiúr 1 an dá phríomhbhealach a gcuirtear
daoine óga ar an eolas faoi chlubanna óige Gaeilge ar an gcéad
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dul síos ná tríd an scoil agus trí chairde leo. Is léir mar sin go
bhfuil tábhacht nach beag ag baint leis an scéal scéil i dtaobh
daoine óga a chur ar an eolas faoi chlubanna óige áitiúla, agus
leagann sé béim ar cé chomh tábhachtach is atá sé soláthar
d’ardchaighdeán a chur ar fáil a mbainfidh na leanaí taitneamh
as agus a spreagfaidh dóibh labhairt lena gcuid cairde faoi.
Rannpháirtíocht
Fuarthas 51 freagra ó dhaoine óga nach raibh ag freastal
ar ghrúpa óige Gaeilge; chuir 40 duine acu (78%) in iúl go
raibh siad ar an eolas faoin ngrúpa óige áitiúil agus chuir 11
duine acu (22%) nach raibh siad ar an eolas faoi. Tugann sé
seo le fios go bhfuil daltaí ann go fóill nach bhfuil ar an eolas
faoin ngrúpa óige ina gceantarsa, ach go bhfuil go leor daoine
óga ann freisin nach rogha leo páirt a ghlacadh ina leithéid de
ghrúpaí, rud atá coitianta go leor san earnáil óige go
ginearálta. Léirítear i bhFigiúr 2 thíos na fáthanna nach rogha
leis na daoine óga sin páirt a ghlacadh sna seirbhísí atá ar fáil i
láthair na huaire.
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Figiúr 2:
Cén fáth nach nglacann tú páirt i do chlub óige Ghaeilge áitiúil?
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Eochair:
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Ní mian liom Gaeilge a dhéanamh lasmuigh den scoil
B'fhearr liom bheith páirteach i gclub Béarla
Níl a fhios agam cén chaoi/cén áit páirt a ghlacadh
Suimeanna Eile

Léiríonn na freagraí seo gur iomaí cúis nach rogha leis na
daoine seo páirt a ghlacadh ina leithéid do ghrúpaí, agus ní
imríonn aois an duine mórán tionchair ar an rogha sin.

In

ainneoin gur chuir formhór na bhfreagróirí in iúl go raibh siad
ar an eolas faoi chlub don ógra ina gceantarsa, is léir nach
raibh siad eolach ar cén chaoi ballraíocht a ghlacadh sa chlub
seo nó páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dá chuid. Mar sin, tá
gá le tuilleadh eolais a chur ar fáil faoi na gníomhaíochtaí a
eagraítear laistigh de chlubanna don ógra, chomh maith le
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tuilleadh eolais faoi na laethanta, faoi na hamanna agus faoi na
háiteanna a mbíonn na clubanna ar siúl.
Uaireanta
Oscailte
Fiafraíodh de
dhaoine óga cibé
acu a
fhreastalóidís nó
nach
bhfreastalóidís
ar an gclub óige ní ba mhinice dá mbeadh fáil air. As na 54
freagra a fuarthas ar an gceist seo, chuir 46 duine acu (85%)
in iúl go bhfreastalóidís ar an gclub ní ba mhinice dá mbeadh sé
ar oscailt, agus níor chuir ach 6 duine acu (15%) in iúl nach
bhfreastalóidís.
Deiseanna le Gaeilge a Labhairt
As na 52 duine a thug freagra ar an gceist ar cibé acu a
bhí nó nach raibh deiseanna eile acu Gaeilge a labhairt
lasmuigh den scoil seachas an club óige, chuir 41 duine acu
(79%) in iúl nach raibh.

Chuir beagnach gach uile dhuine de

na freagróirí (98%) in iúl go raibh siad den tuairim go
gcabhraíonn an club óige leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge
agus d’aontaigh na freagróirí d'aon ghuth gur tábhachtach deis
a bheith acu Gaeilge a labhairt lasmuigh den scoil. Léiríonn na
freagraí seo cé chomh tábhachtach is atá sé go mbíonn fáil ag
leanaí agus ag daoine óga a fhreastalaíonn ar scoileanna lán8 | Leathanach

Ghaeilge ar ghrúpaí óige Gaeilge chun cabhrú leo an leas is
fearr is féidir a bhaint as an eispéireas oideachasúil.

4.

Fócasghrúpaí

De réir Denscombe
(2007; 178),
“Is éard atá i gceist
le fócasghrúpaí ná
grúpaí beaga daoine a
dtugann ‘modhnóir’ (an
taighdeoir) le chéile iad
le spíonadh a dhéanamh
ar mheonta, ar
dhearcthaí, ar
mhothúcháin agus ar smaointe i ndáil le hábhar ar leith.”
Dá réir sin, eagraíodh sraith fócasghrúpaí i dtrí chlub
éagsúla don ógra i Mí Eanáir 2014 le daoine óga a bhí idir 11
bhliain agus 16 bliana d’aois, agus leis na hoibrithe, idir
fhostaithe agus dheonach, a d’oibrigh sna clubanna seo.
D’éascaigh na fócasghrúpaí seo tuilleadh plé agus thug siad
deis do na daoine óga a gcuid buarthaí, tuairimí agus smaointe
a chur in iúl.

Luaitear in Aguisín 3 na ceisteanna ar fad a

cuireadh ar na daoine a bhí páirteach sna fócasghrúpaí seo.
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4.1 Fócasghrúpaí le daoine óga a bhí páirteach i
gclubanna óige Gaeilge
Déantar plé leis na freagraí a fuarthas ag na fócasghrúpaí
éagsúla seo ar bhonn ceist ar cheist anseo thíos, seachas plé a
dhéanamh le gach aon ghrúpa ar leith, d’fhonn freastal don
iliomad freagraí cosúla a fuarthas.
Cuid 1: An Obair Óige
1. Cén fáth a nglacann tú páirt i gclub óige?
Tháinig chun cinn trí phríomhfháth ar mian leis na daoine
óga seo bheith páirteach i gclub óige. Is iad seo a leanas na
fáthanna sin:
 An deis le bheith i
measc cairde
 Na gníomhaíochtaí a
eagraíonn an club
óige
 An deis le Gaeilge a
labhairt lasmuigh den
scoil
Ba léir ó na freagraí a fuarthas ó na daoine óga gurb é an
príomhfháth a bhfreastalaíonn siad ar an gclub don órga ná
de bharr go bhfreastalaíonn a gcuid cairde ar an gclub
céanna, rud a chiallaíonn go mbaineann siad taitneamh
sóisialta as. Tugann an club óige deis dóibh am a
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chaitheamh le cairde leo lasmuigh de na gnáthuaireanta
scoile, in áit atá slán sábháilte. Ba thábhacht leis na
rannpháirtithe seo go raibh fáil orthu ar áit inrochtana,
fháilteach ina raibh siad in ann a gcuid ama a chaitheamh i
measc cairde ar bhonn neamhfhoirmeálta.
Is é an dara fáth a
bhfreastalaíonn siad ar an
gclub ná ardchaighdeán na
hoibre agus na
ngníomhaíochtaí don ógra a
nglacann siad páirt iontu,
chomh maith leis na
deiseanna foghlama a
fhaigheann siad de bharr an
chlub. Luadh sna grúpaí go dtugann na grúpaí don ógra deis
dóibh foghlaim faoi rudaí nach mbeadh deis acu foghlaim
fúthu ar an mbealach céanna sa scoil.

Éascaíonn

timpeallacht foghlama neamhfhoirmeálta na ngrúpaí óige do
na daoine óga páirt níos gníomhaí a ghlacadh i
ndíospóireachtaí ar
shaincheisteanna
agus ar ábhair
éagsúla i gcomparáid
le timpeallacht
acadúil na scoile.
D’fhéadfá a rá go
mbaineann an dá
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fáth seo le formhór na ndaoine óga ar fud na hearnála óige,
ach is minic a cuireadh in iúl sna grúpaí go nglacann na
daoine óga seo páirt san obair óige chun Gaeilge a labhairt
ar bhonn sóisialta go príomha. Ba léir gur tábhachtach leo
an teanga agus bhí siad lán le spleodar nuair a bhí siad ag
caint faoi na gníomhaíochtaí a thiteann amach as Gaeilge
lasmuigh den scoil.
2. An gceapann tú go bhfuil tábhacht ag baint leis an obair don
ógra? Cén fáth?
Bhí na fáthanna a gceapann daoine óga a bhfuil tábhacht ag
baint leis an obair don ógra ag dul leis na fáthanna a
nglacann siad páirt i gclub don ógra a bheag nó a mhór. Ní
hionann an obair a dhéantar sa chlub agus an obair a
dhéantar ar scoil agus bhí siad den tuairim gur éasca leo dul
i ngleic leis na hábhair ar bhealach níos dearfaí.
Chuir siad in iúl chomh maith gur tábhachtach leo an obair
don ógra mar gheall ar go dtugann sí deis dóibh a gcuid
Gaeilge a úsáid i dtimpeallacht shóisialta. Freastalaíonn an
chuid is mó de na daoine atá páirteach i ngrúpaí don ógra trí
mheán na Gaeilge ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tugann na
freagraí a fuarthas le fios, áfach, gur tábhachtach an rud é
an club don ógra sa chaoi go gcuireann sé ar chumas na
ndaoine óga an teanga a úsáid ina saolta laethúla ar bhealaí
sóisialta agus neamhfhoirmeálta araon.
Cuid 2: Earnáil na Gaeilge
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3. An gceapann tú go gcabhróidh an club óige leat feabhas a
chur ar do chuid Gaeilge?
Cosúil leis na ceistneoirí,
bhí na daoine óga den
tuairim go gcabhraíonn an
club don órga leo feabhas a
chur ar a gcuid Gaeilge
toisc go mbíonn deis acu
Gaeilge a labhairt i
dtimpeallacht neamhacadúil. Thug an timpeallacht
neamhfhoirmeálta seo misneach do na daoine óga ós rud é nár
cheap siad go raibh a scileanna acadúla á dtástáil ag múinteoirí
nuair a bhí siad ag labhairt as Gaeilge. Arís, leag na
rannpháirtithe béim ar na buntáistí a bhí ag baint lena gcuid
Gaeilge a úsáid ar bhealach sóisialta toisc go raibh siad ag caint
faoi ábhair agus faoi shaincheisteanna nach ndéanfaidís trácht
orthu sa scoil, rud a chuir lena stór focal agus a thacaigh leis
an bpróiseas sealbhaithe teanga.
4.

An mbíonn deis agat Gaeilge a úsáid lasmuigh den scoil

agus den chlub óige?
Chuir formhór na rannpháirtithe in iúl nach mbíonn deis acu
Gaeilge a labhairt ach ar scoil agus sa chlub óige. Tugadh an
freagra seo ar chúiseanna éagsúla. Chuir roinnt de na daoine
in iúl nach raibh Gaeilge ag a muintir, rud a chiallaigh nach
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raibh deiseanna acu Gaeilge a labhairt sa bhaile, agus chuir
daoine eile in iúl go raibh neart cairde acu lasmuigh den scoil
nach raibh Gaeilge acu, rud a chuir iallach orthu Béarla a
labhairt chun idirghníomhú go sóisialta lena ngrúpa cairde ar
an iomlán.
Chuir roinnt mhaith rannpháirtithe in iúl freisin nach mbaineann
siad úsáid as a gcuid Gaeilge lasmuigh den scoil de bharr nach
mbíonn siad cinnte cibé acu atá nó nach bhfuil Gaeilge ag na
daoine ina dtimpeall. Fiú amháin i gcás cairde a bhfuil Gaeilge
acu, d’admhaigh siad go mbeadh drogall orthu Gaeilge a úsáid
go poiblí de bharr go bhféadfadh daoine eile iad a chloisteáil
agus cur i gcoinne úsáid na Gaeilge. B’fhéidir nach mbeadh an
aird seo diúltach i ngach uile chás, ach níl na rannpháirtithe ag
iarraidh aon aird a tharraingt orthu féin ar an mbealach seo.

5.An gceapann tú gurbh mhór an difear a bheadh ann duitse dá
roghnófá club óige trí mheán an Bhéarla?
Chuir roinnt rannpháirtithe in iúl go raibh siad den tuairim go
bhfuil atmaisféar an-dearfach ann ina gclub óige Gaeilge. Toisc
go bhfuil Gaeilge ag gach duine sna clubanna seo cheana féin,
bíonn suim acu sna rudaí céanna, agus bíonn sé níos éasca
dóibh aithne a chur ar a chéile dá bhrí sin. Chuir na
rannpháirtithe in iúl go mbaineann siad taitneamh as an obair
don ógra a tharlaíonn ina gclub, ach gur tábhachtaí leo teanga
na Gaeilge i dtaobh an club a roghnú. Is dá bharr sin nach
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roghnaíonn siad na clubanna don ógra trí mheán an Bhéarla ina
gceantar áitiúil, in ainneoin gur minic a bhíonn fáil acu ar
acmhainní níos fearr.

Cuid 3: D’Eispéireas
6. Céard iad na rudaí is fearr
faoin gclub óige seo?
Nuair a fiafraíodh de na
rannpháirtithe céard iad na
gnéithe is dearfaí dá gclub
óige, luaigh cuid mhaith acu
an caidreamh láidir atá ann idir na daoine óga agus na
hoibrithe sna clubanna. I bhformhór na gcásanna,
freastalaíonn níos lú daoine ar chlubanna óige trí mheán na
Gaeilge ná clubanna trí mheán an Bhéarla, agus chuir na
rannpháirtithe in iúl gur mór leo an ghné seo dá gclub toisc go
ndéanann sé níos éasca dóibh siúd sa ghrúpa aithne a chur ar a
chéile.
Chuir an-chuid de na rannpháirtithe in iúl gurb í an
Ghaeilge an ghné is dearfaí dá gclub. Bhí sé seo antábhachtach do dhaoine óga a d’fhreastail ar bhunscoil lánGhaeilge ach a bhog go dtí meánscoil Bhéarla go háirithe. Is é
an club óige Gaeilge a thugann deis, b’fhéidir an t-aon deis, do
na leanaí seo úsáid a bhaint as a gcuid Gaeilge. Mhol na
daoine óga freisin na cineálacha éagsúla oibre óige a dhéantar
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sna clubanna. Ar cheann eile de na gnéithe dearfacha a luadh
bhí na turais allamuigh, mar aon leis an ngrúpobair a dhéanann
siad ar ábhair éagsúla. Léirigh na daoine óga gur mhaith leo ní
ba mhó oibre den chineál seo a dhéanamh, an ghrúpobair agus
gníomhaíochtaí eagraithe eile go háirithe.
7. Céard iad na fadhbanna atá ann leis an gclub óige seo?
Rinne na rannpháirtithe tagairt d’fhadhbanna éagsúla i
ngach ceann de na clubanna óige ina raibh na fócasghrúpaí ar
siúl. Ní raibh baint ag na fadhbanna seo leis an obair féin a
dhéantar sna clubanna, ach leis na saoráidí agus leis na
hacmhainní a mbíonn fáil ag an gclub orthu. Chuir roinnt
rannpháirtithe in iúl go bhféadfaí feabhas a chur ar na
foirgnimh ina mbíonn na clubanna ar siúl. Ina theannta sin,
nocht roinnt acu nach mbíonn fáil acu ar an oiread sin
acmhainní agus a theastaíonn uathu, go háirithe i gcás uirlisí
ceoil agus soláthairtí ealaíne.
8. Céard iad na rudaí ba mhaith leat a fheiceáil sa chlub seo
don ógra amach anseo?
Nuair a fiafraíodh díobh céard iad na rudaí ba mhaith leo a
fheiceáil ina gclub amach anseo, bhí na freagraí a fuarthas
bunaithe ar na struchtúir atá ann cheana, ach lena thuilleadh
saoráidí bheith ar fáil. Cosúil leis na ceistneoirí, chuir cuid
mhaith rannpháirtithe in iúl gur mhaith leo go mbeadh a gclub
ar oscailt ar oícheanta breise ionas go bhféadfaidís freastal air
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ní ba mhinice, nó go gcuirfí leis na huaireanta oscailte ar na
hoícheanta reatha. Moladh freisin gur chóir don chlub dul ar
thurais ní ba mhinice, go háirithe más rud é go ndéanfaí na
gníomhaíochtaí trí mheán na Gaeilge ar a leithéid de thurais.
Chuir siad in iúl d’aon ghuth freisin gur mhaith leo go gcuirfí
saoráidí ní b’fhearr ar fáil don chlub, ó thaobh an fhoirgnimh,
an infreastruchtúir agus na n-acmhainní a mbíonn fáil ag an
gclub orthu agus obair don ógra á déanamh aige.
9. Céard a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tuilleadh daoine óga a
mhealladh chun an chlub óige seo?
Cuireadh an cheist seo ar rannpháirtithe na
bhfócasghrúpaí seo de bharr go bhfreastalaíonn an chuid is mó
acu ar scoileanna lán-Ghaeilge agus tá aithne acu ar dhaoine
óga eile nach nglacann páirt in obair óige faoi láthair.
D’fhéadfaidís sainaithint a dhéanamh ar na fáthanna ar rogha
leo bheith páirteach i ngrúpa óige agus ar na fáthanna nár
rogha le daoine eile bheith páirteach. I measc na
bpríomhfháthanna a luadh bhí an easpa eolais faoi sheirbhísí
óige, mar aon le heaspa eolais faoi chuspóir na hoibre óige ar
an iomlán. Bhí an dearcadh seo forleathan i measc na
rannpháirtithe ab óige go háirithe, dream a chuir in iúl gur
cheap siad nár thuig a gcuid cairde scoile na fáthanna ar
eispéireas dearfach í an obair don ógra agus go raibh faitíos
orthu go mbeadh an grúpa don ógra cosúil leis an scoil. Thug
na rannpháirtithe ba shine le fios go raibh cuma eile ar an scéal
ina n-aoisghrúpa, ach nach dócha go nglacfadh daoine óga
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nach raibh páirteach cheana féin páirt anois toisc go
bhféadfadh sé go mbeidís páirteach i rudaí eile amhail clubanna
spóirt, srl. nó nár mhian leo bheith páirteach ar chúiseanna
eile.
D’fhéadfaí dul i ngleic leis
seo ach bileoga eolais a
chur ar fáil i scoileanna
agus in áiteanna eile a
bhféadfadh daoine óga
teacht orthu go héasca,
bileoga ina mbeadh eolas
faoi na clubanna, faoi na
háiteanna a mbíonn siad
ar siúl agus faoi na gníomhaíochtaí a eagraítear. Moladh freisin
gurbh fhiú cuairt a thabhairt ar scoileanna go díreach chun
caint a thabhairt do na daoine óga ar na clubanna óige agus ar
na buntáistí a bhaineann leis an obair óige. Léirigh an
ceistneoir gur iomaí duine óg nach nglacann páirt de bharr
nach bhfuil a fhios acu cén chaoi páirt a glacadh; rachadh a
leithéid de bhearta i ngleic leis an bhfadhb seo.
Moladh chomh maith gur chóir úsáid a bhaint as na meáin
shóisialta chun tuilleadh daoine óga a mhealladh chun clubanna
don ógra. D’fhéadfadh sé seo cur le hiomrá na gclubanna agus
cur ar chumas daoine óga feasacht a fháil ar an obair óige trí
mheán na Gaeilge ar bhealach a bhfuil siad eolach air cheana.
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4.2 Fócasghrúpaí le hoibrithe i gclubanna don ógra trí
mheán na Gaeilge
Is ar na fócasghrúpaí a bhí ar siúl i Mí Eanáir 2014 atá na
freagraí seo a leanas bunaithe. Cuireadh na ceisteanna céanna
ar gach aon ghrúpa oibrithe óige agus luaitear na ceisteanna ar
fad in Aguisín 4. Rinneadh na
hoibrithe sainaithint ar réimse
leathan láidreachtaí agus laigí atá
ann san earnáil óige Ghaeilge i
láthair na huaire. Rinneadh tagairt
do neart saincheisteanna cosúla
sna freagraí agus is nádúrtha an
rud é gur luadh roinnt réimsí eile is
ábhar cúram freisin. Mar sin, níl
an t-eolas thíos roinnte de réir an
ghrúpa ná na ceiste d’fhonn an tathrá a sheachaint.
Bhain na príomhthéamaí a ndearna na hoibrithe plé orthu leis
an dea-chaidreamh atá ann le pobal na Gaeilge, leis an oiliúint
agus leis na hacmhainní a bhíonn ag teastáil san earnáil, agus
leis an tuiscint agus leis an aitheantas atá ag teastáil chun an
earnáil óige trí mheán na Gaeilge a fhorbairt go héifeachtach
agus freastal ar riachtanais na ndaoine óga.
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4.3

Dea-chaidreamh le Pobal na Gaeilge
Ar cheann de phríomhláidreachtaí na hearnála óige

Ghaeilge a ndearna na hoibrithe ar fad sainaithint air bhí an
dea-chaidreamh atá ann idir clubanna óige Gaeilge agus pobal
na Gaeilge. Aithníonn oibrithe gur foinse thábhachtach
tacaíochta é pobal na Gaeilge don obair óige, go háirithe sa
chás nach bhfuil fáil ar acmhainní ná ar chúnamh ó fhoinsí eile.
Chuir na hoibrithe in iúl go dtuigeann pobal na Gaeilge go
bhfuil tábhacht ag baint leis an obair óige Ghaeilge ar dhá
bhealach .i. seirbhísí tábhachtacha a chur ar fáil do dhaoine
óga tríd an obair féin, agus deiseanna a chruthú le Gaeilge a
labhairt lasmuigh den scoil do dhaoine óga atá ag gabháil don
tumoideachas.
Mhínigh duine de na hoibrithe cé chomh tábhachtach is
atá an obair óige do na daoine óga sin atá ag gabháil don
tumoideachas sa chaoi a gcumasaíonn na grúpaí do na daoine
a fhreastalaíonn orthu cur lena stór focal sóisialta agus úsáid a
bhaint as an teanga i dtimpeallacht neamhacadúil. Tugann an
fhianaise le fios go bhfuil na buntáistí céanna ag baint leis an
obair don ógra beag beann ar cibé acu a dhéantar trí mheán na
Gaeilge nó trí mheán an Bhéarla í. Ach, éascaíonn an obair
óige Ghaeilge an sealbhú teanga, rud atá an-tábhachtach san
earnáil seo i gcomhthéacs eispéireas oideachasúil na ndaoine
óga a úsáideann seirbhísí dá leithéid.
Ciallaíonn an dea-chaidreamh atá ann le pobal na Gaeilge
go bhfuil na naisc idir na clubanna éagsúla an-láidir freisin.
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Cuireann sé seo ar chumas na hearnála ar an iomlán leas a
bhaint as taithí na ngrúpaí ar fad agus samplaí de dheachleachtais a chomhroinnt lena chéile.

4.4

Acmhainn
Is é ceann de na fadhbanna is mó dá bhfuil ann san

earnáil óige Ghaeilge faoi láthair ná nach bhfuil a dhóthain
oibrithe ann chun na seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil. Toisc
nach bhfuil an earnáil ar an bhfód ach le tamall anuas a bheag
nó a mhór, is ann d’easpa oibrithe incháilithe a bhfuil an taithí
acu a bheadh in ann glacadh le róil cheannaireachta laistigh
den earnáil. Thug roinnt de na rannpháirtithe le tuiscint, cé go
bhfuil fáil ar oiliúint atá curtha in oiriúint don earnáil don ógra
trí mheán na Gaeilge, go bhfuil easpa daoine ann ar féidir leo
an oiliúint seo a chur ar oibrithe, go háirithe lasmuigh de
mhórcheantar Bhéal Feirste. In ainneoin go bhfuil an acmhainn
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seo ar fáil don earnáil mar sin, ní féidir úsáid iomlán a bhaint
aisti.
Caithfear tuilleadh oiliúna a chur ar fáil trí mheán na
Gaeilge do na hoibrithe seo freisin agus an oiliúint sin a chur in
oiriúint d’eispéireas na hearnála don ógra trí mheán na Gaeilge.
D’aithin na hoibrithe deacracht leis an oiliúint a fhaightear trí
mheán an Bhéarla amháin mar gheall ar go mbíonn ar na
hoibrithe na modhanna agus na smaointe a aistriú go Gaeilge
agus a chur in oiriúint do chás éagsúil. Ní fhreastalaíonn
oiliúint den sórt sin ar an eispéireas ar leith atá ann i gclubanna
óige Gaeilge ach an oiread, rud a chiallaíonn go gcaithfidh na
hoibrithe féin dul i ngleic leis na saincheisteanna a thagann
chun cinn de dhroim an dátheangachais agus na timpeallachta
tumoideachais féin.

4.5

Saoráidí agus Acmhainní
Tá imní ar roinnt oibrithe óige nach bhfuil sa chúnamh a

thugtar do ghrúpaí óige Gaeilge ach béalghrá agus nach
dtugtar aitheantas dóthanach do réimse na riachtanas atá ann
laistigh den earnáil.
Ar cheann de na mórdhúshláin eile atá le sárú ag an
earnáil óige Ghaeilge faoi láthair tá an easpa saoráidí
fóirsteanacha le haghaidh clubanna óige Gaeilge. Tá i gceist
leis seo na foirgnimh ina mbíonn na clubanna ar siúl, na
hacmhainní a mbíonn fáil ag na clubanna orthu agus na
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háiseanna arb ann dóibh lasmuigh den chlub i dtaca leis an
obair óige.
Mhol roinnt de na
hoibrithe óige go
mb’fhéidir go bhféadfaí
tuilleadh a dhéanamh
chun cur le hiomrá na
hearnála óige trí mheán
na Gaeilge ar fud fad na
hearnála don ógra go
ginearálta. D’fhéadfaí é
seo a dhéanamh, mar shampla, trí oiliúint a chur ar oibrithe,
idir Bhéarlóirí agus Ghaeilgeoirí, maidir le grúpaí óige a
fheidhmíonn i dtimpeallacht tumoideachais.
Is iondúil a roinneann club Gaeilge saoráidí le club Béarla,
ag úsáid an fhoirgnimh agus na n-acmhainní céanna ar
oícheanta éagsúla den tseachtain. Cé go raibh an socrú seo
tairbheach tráth a raibh a leithéid de chlubanna á gcur ar bun
den chéad uair in áiteanna nach raibh fáil ar aon chóiríocht eile,
d’fhéadfadh sé bheith ina chúis le deacrachtaí freisin. In
ainneoin go roinneann dhá chlub an foirgneamh céanna, ní
roinneann siad na hacmhainní laistigh den fhoirgneamh sin i
ngach uile chás, rud a chiallaíonn go bhféadfadh soláthairtí
ealaíne nó uirlisí ceoil, mar shampla, bheith ar an láthair le
haghaidh an chlub trí mheán an Bhéarla, ach nach mbeadh siad
ar fáil don chlub trí mheán na Gaeilge. Mar gheall ar nach
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bhfuil roinnt mhaith de na clubanna óige Gaeilge ar an bhfód
ach le tamall anuas agus nach mbíonn fáil acu ach ar mhéid
teoranta acmhainní, d’fhéadfadh sé seo cur isteach go mór ar
ghníomhaíochtaí an chlub.
Mar a tháinig chun solais sa chomhairliúchán a rinneadh
leis na daoine óga a úsáideann na seirbhísí seo, baineann siad
an-taitneamh go deo as gníomhaíochtaí pleanáilte agus as
grúpobair leis na clubanna. Chuir na hoibrithe in iúl, áfach, gur
deacair leo a leithéid de sheirbhísí a chur ar fáil trí mheán na
Gaeilge in amanna mar thoradh ar an easpa acmhainní
fóirsteanacha a bhíonn ar fáil dóibh. Cuirtear iallach ar na
hoibrithe acmhainní a chur le chéile as a stuaim féin chun obair
den chineál seo a dhéanamh trí mheán na Gaeilge mar gheall
ar an easpa ábhair foghlama chuí. Caitheann na hoibrithe a lán
ama, fuinnimh agus airgid chun acmhainní a tháirgeadh as a
stuaim féin, rudaí a d’fhéadfaí a chur chun sochair i réimsí eile
dá gcuid oibre. D’fhéadfadh sé seo bheith an-deacair d’oibrithe
atá ag iarraidh obair don ógra a chur le chéile ar dhrugaí nó ar
an meabhairshláinte go háirithe, de bharr go bhfuil seans ann
nach mbeadh taithí acu ná ag na daoine óga ar an téarmaíocht
chuí. Ní fadhb ar leith é seo san earnáil don ógra; chuir na
fadhbanna céanna as don earnáil oideachais trí mheán na
Gaeilge, agus tá siad fós ag cur as di go pointe áirithe.
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4.6 Turais/gníomhaíochtaí trí mheán an Bhéarla

Ar cheann eile de na
deacrachtaí atá le sárú ag an
earnáil tá an chaoi a
ndéantar formhór na
ngníomhaíochtaí trí mheán
an Bhéarla nuair a théann
grúpaí óige Gaeilge ar
thurais. Tá turais allamuigh
chun gníomhaíochtaí a dhéanamh ina ngné fhadbhunaithe den
obair óige, agus níor chóir go gcaillfeadh grúpaí óige Gaeilge
amach orthu. Is minic a dhéantar cuid den turas ar a laghad trí
Bhéarla de dheasca nach mbíonn fáil ach ar líon rítheoranta
turas as Gaeilge, rud nach bhfuil ag teacht le croíchuspóirí na
hoibre don ógra trí mheán na Gaeilge.
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5.

Coiste na nGael Óg

Fóram ionadaíoch is
ea Coiste na nGael Óg ar a
bhfuil daoine óga atá
páirteach san earnáil óige
Ghaeilge. Tugtar deis do
dhaoine óga tríd an
bhfóram seo a gcuid
tuairimí agus smaointe a
roinnt faoi threo na
hearnála ar bhonn leanúnach. Imríonn na hábhair a ndéanann
Coiste na nGael Óg plé orthu agus na cinntí a dhéanann sé
tionchar ar na bearta a dhéanann Fóram na nÓg. Trí Choiste
na nGael Óg, cuirtear ar chumas Fhóram na nÓg deimhin a
dhéanamh de go gcoinníonn sé ar an láneolas faoi thuairimí
agus faoi mhianta na ndaoine óga a úsáideann na seirbhísí don
ógra trí mheán na Gaeilge. Cineál comhairliúcháin leanúnaigh
is ea é seo a chumasaíonn don earnáil tús áite a thabhairt do
na daoine óga i gcónaí.
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6. Tátal
Tá léirithe sa
chomhairliúchán seo
go bhfuil an ghné
teanga dá gclubanna
ar cheann de na
príomhfháthanna a
nglacann leanaí agus
daoine óga páirt san earnáil óige Ghaeilge. Ó thaobh na
ngnéithe teanga agus sóisialta de, chuir bunús na
rannpháirtithe in iúl go raibh siad den tuairim go mbaineann
siad agus a gcuid comhpháirtithe leas as an nGaeilge a
labhraítear laistigh den chlub.
Teastaíonn ó na rannpháirtithe seo go mbeadh fáil ar a
thuilleadh seirbhísí agus saoráidí don ógra trí mheán na Gaeilge
amach anseo, d’fhonn cur ar a gcumas eispéireas iomlán a
bhrath ar gach uile ghné den obair óige ina rogha teanga.
Teastaíonn uathu chomh maith go ndéanfaí an earnáil óige
Ghaeilge a phríomhshruthú agus go dtabharfaí aitheantas di
san earnáil óige ar an iomlán.
Luaigh roinnt mhaith de na rannpháirtithe sa
chomhairliúchán go n-úsáidfidís seirbhísí óige trí mheán na
Gaeilge níos minice dá mbeadh siad ar fáil. Dá bhrí sin, is cóir
d’Fhóram na nÓg díriú ar acmhainn na hearnála agus na
gclubanna ar leith a fhorbairt trí oiliúint agus acmhainní nua
Gaeilge a chur ar fáil d’fhonn cuidiú leis an earnáil freastal ar
an éileamh méadaitheach ar na seirbhísí seo.
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8. Aguisíní

Aguisín 1 – Torthaí an cheistneora le haghaidh daoine óga a
bhí páirteach i ngrúpa óige

Aguisín 2 – Torthaí an cheistneora le haghaidh daoine óga
nach raibh páirteach i ngrúpa óige

Aguisín 3 – Ceisteanna a cuireadh ar Fhócasghrúpaí le leanaí
agus le daoine óga

Aguisín 4 – Ceisteanna a cuireadh ar Fhócasghrúpaí le
hoibrithe óige
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Aguisín 1
Torthaí an Cheistneora
Cuireadh na ceisteanna seo a leanas ar dhaoine óga a d’fhreastail ar scoil
lán-Ghaeilge agus a bhí páirteach i ngrúpa óige Gaeilge freisin.

C.1. Cad é mar a fuair tú eolas faoi do
chlub óige Gaeilge?

1ú Bliain

2ú Bliain

3ú Bliain

4ú Bliain

Eile

Cairde

Scoil

Eile

Cairde

Scoil

Eile

Cairde

Scoil

Eile

Cairde

Scoil

Eile

Cairde

Scoil

12
10
8
6
4
2
0

5ú Bliain

C 2. Cá mhéad oíche in aghaidh na
seachtaine an bhfreastlaíonn tú ar an
chlub óige?
12
10
8
6
4
2

0
1

2

3

1ú Bliain

1

2

3

2ú Bliain

1

2

3

3ú Bliain

1

2

3

4ú Bliain

1

2

3

5ú Bliain
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C 3. An bhfreastalófá ar níos mó oícheanta
dá mbeadh siad ar fáil?

1ú Bliain

2ú Bliain

3ú Bliain

4ú Bliain

Ní freastlóinn

D'fhreastlóinn

Ní freastlóinn

D'fhreastlóinn

Ní freastlóinn

D'fhreastlóinn

Ní freastlóinn

D'fhreastlóinn

Ní freastlóinn

D'fhreastlóinn

14
12
10
8
6
4
2
0

5ú Bliain

C 4. Ar bhfearr leat páirt a ghlacadh i gclub
óige Gaeilge ná club óige Béarla?

First Year

Second
Year

In amanna

Níor mhaith

Ba mhaith

In amanna

Níor mhaith

Ba mhaith

In amanna

Níor mhaith

Ba mhaith

In amanna

Níor mhaith

Ba mhaith

In amanna

Níor mhaith

Ba mhaith

14
12
10
8
6
4
2
0

Third Year Fourth Year Fifth Year

C 5. An síleann tú go gcuidíonn do chlub óige
Gaeilge leat feabhas a chur ar an Ghaeilge a
fhoghlaimíonn tú ar scoil?

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Ní chuidíonn

Cuidíonn

Ní chuidíonn

Cuidíonn

Ní chuidíonn

Cuidíonn

Ní chuidíonn

Cuidíonn

Ní chuidíonn

Cuidíonn

14
12
10
8
6
4
2
0

Bliain 5
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C 6. An síleann tú go bhfuil sé tábhachtach
go mbíonn an deis agat do theanga dúchais a
labhairt, le do chairde, taobh amuigh den
scoil?

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Ní shílim

Sílim

Ní shílim

Sílim

Ní shílim

Sílim

Ní shílim

Sílim

Ní shílim

Sílim

14
12
10
8
6
4
2
0

Bliain 5

C 7. An síleann tú go mbeadh an seans
agat an oiread céanna Gaeilge a labhairt
taobh amuigh den scoil más rud é nach
raibh do chlub óige ann?

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Ní bheadh

Bheadh

Ní bheadh

Bheadh

Ní bheadh

Bheadh

Ní bheadh

Bheadh

Ní bheadh

Bheadh

14
12
10
8
6
4
2
0

Bliain 5
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C 8. An síleann tú go bhfuil do chlub
chomh maith leis an chlub Béarla áitiúil?
12
10
8
6
4
2
0
Tá

Níl

Bliain 1

Tá

Níl

Bliain 2

Tá

Níl

Bliain 3

Tá

Níl

Bliain 4

Tá

Níl

Bliain 5

C 9. An síleann tú go bhfuil na háiseanna
agus na turais i do chlub chomh maith
leo siúd sa chlub Béarla?
10
8
6
4
2
0
Tá

Níl

Bliain 1

Tá

Níl

Bliain 2

Tá

Níl

Bliain 3

Tá

Níl

Bliain 4

Tá

Níl

Bliain 5
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Aguisín 2
Torthaí an Cheistneora
Cuireadh na ceisteanna seo a leanas ar dhaoine óga a d’fhreastail ar
scoil lán-Ghaeilge ach nach raibh páirteach in aon ghrúpa don ógra trí
mheán na Gaeilge. Bhí sé mar aidhm ag na ceisteanna seo sainaithint a
dhéanamh ar na fáthanna nár fhreastail na daoine óga seo ar aon chlub
don ógra, agus ar na hathruithe a d’fhéadfaí a dhéanamh chun iad a
spreagadh chun páirt a ghlacadh i gclub dá leithéid.

C 1. An bhfuil tú eolach ar ghrupaí/clubanna
óige i do cheantair?
10
8
6
4
2
0
Tá

Níl

Bliain 1

Tá

Níl

Bliain 2

Tá

Níl

Bliain 3

Tá

Níl

Bliain 4

Tá

Níl

Bliain 5

C 2. An bhfuil tú eolach ar ghrupaí óige
Gaeilge i do cheantair?
6
5
4
3
2

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Níl grupaí ar bith i…

Níl

Tá

Níl grupaí ar bith i…

Níl

Tá

Níl grupaí ar bith i…

Níl

Tá

Níl grupaí ar bith i…

Níl

Tá

Níl

Tá

0

Níl grupaí ar bith i…

1

Bliain 5
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Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

B'fheidir

Bliain 4

Ní chuideodh

Cuideodh

B'fheidir

Bliain 3

Ní chuideodh

Cuideodh

B'fheidir

Bliain 2

Ní chuideodh

Cuideodh

B'fheidir

Bliain 1

Ní chuideodh

Cuideodh

Suimeanna Eile

Níl a fhios agam cad é…

B'fhearr liom bheith…

Níor mhaith liom…

Níl suim agam ann

Suimeanna Eile

Níl a fhios agam cad é…

B'fhearr liom bheith…

Níor mhaith liom…

Níl suim agam ann

Suimeanna Eile

Níl a fhios agam cad é…

B'fhearr liom bheith…

Níor mhaith liom…

Níl suim agam ann

Suimeanna Eile

Níl a fhios agam cad é…

B'fhearr liom bheith…

Níor mhaith liom…

Níl suim agam ann

Suimeanna Eile

Níl a fhios agam cad é…

B'fhearr liom bheith…

Níor mhaith liom…

Níl suim agam ann

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

B'fheidir

Ní chuideodh

Cuideodh

C 2(a) Cén fáth nach nglacann tú pairt i do chlub
óige Gaeilge áitiúil?

Bliain 5

C 2(b) An dóigh leat go gcuideodh níos mó
poiblíochta leat foghlaim faoi na séirbhísí atá ar fáil
duit?

9

8

7
6

5

4

3

2
1

0

Bliain 5
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C 2 (c) Ar mhaith leat bheith i do bhall de
chlub óige Gaeilge?

First Year

Second Third Year
Year

Fourth
Year

Níor mhaith

Ba mhaith

Níor mhaith

Ba mhaith

Níor mhaith

Ba mhaith

Níor mhaith

Ba mhaith

Níor mhaith

Ba mhaith

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fifth Year
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Aguisín 3
Fócasghrúpaí le daoine óga a bhí páirteach i ngrúpaí óige
Gaeilge
An 13 Eanáir – An 16 Eanáir 2014
Cuid 1: An Obair Óige
1. Cén fáth a bhfuil tú páirteach i gclub óige?
2. Cén fáth a gceapann tú a bhfuil tábhacht ag baint leis an
obair óige?
Cuid 2: Earnáil na Gaeilge
3. An gceapann tú go gcabhróidh an club seo leat feabhas a
chur ar do chuid Gaeilge?
4. An mbíonn aon deis eile agat Gaeilge a labhairt lasmuigh den
scoil agus den chlub óige?
5. An gceapann tú gur mór an difríocht atá ann idir club óige trí
mheán na Gaeilge agus club óige trí mheán an Bhéarla?
Cuid 2: D’Eispéireas Féin
6. Céard é an rud is fearr faoin gclub óige seo?
7. Céard é an rud is measa faoin gclub óige seo?
8. Céard iad na rudaí ba mhaith leat a fheiceáil sa chlub seo
don ógra amach anseo?
9. Céard a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tuilleadh daoine óga a
mhealladh chun páirt a ghlacadh sa chlub seo don ógra?
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Aguisín 4
Fócasghrúpaí le hoibrithe óige
An 13 Eanáir – An 16 Eanáir 2014

Cuid 1: An obair óige Ghaeilge
1. An bhfuil go leor deiseanna oiliúna ar fáil d’oibrithe don ógra
trí mheán na Gaeilge?
2. Céard iad na príomhdhifríochtaí idir an obair óige Ghaeilge
agus an obair óige Bhéarla?

Cuid 2: D’Eispéireas Féin
3. An bhfuil fáil agat ar shaoráidí/chúnamh cuí chun seirbhísí a
chur ar fáil don ógra anseo?
4. Céard iad príomhláidreachtaí na hearnála óige trí mheán na
Gaeilge?
5. Céard iad na príomhdhúshláin atá le sárú ag an earnáil óige
Ghaeilge?

Cuid 3: Fóram na nÓg

6. Cén ról ba chóir d’Fhóram na nÓg a bheith aige amach
anseo?
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