
Gairm le haghaidh : Léiriú Suime
Conradh na Gaeilge: Feabhra / Márta 2021

Nóta tosaigh: Fáiltíonn Conradh na Gaeilge roimh chomhairleoirí teanga, taighdeoirí nó
páirtithe leasmhara eile leis na cáilíochtaí cuí tabhairt faoi thionscadal taighde de réir
na dtéamaí atá thíos luaite.

Treoir-chaipéis maidir le: Gairm ar sheirbhísí taighde

Téama Taighde: Tionchar na Paindéime ar ghrúpaí / coistí pobail Gaeilge ó thuaidh agus moltaí
forbartha agus athnuachána ag dul chun tosaigh.

Tréimhse taighde: 1 Márta 2021 - 31 Márta 2021 (ní mór don taighde bheith curtha i gcrích faoin dáta seo)

Modheolaíocht inmhianaithe:
● Cuirfear an taighde seo i gcrích iomlán trí Ghaeilge ach amháin nuair atáthar ag plé le rannpháirtí nó

fáisnéiseoir nach bhfuil Gaeilge acu
● Comhairliúchán a dhéanamh le grúpaí agus coistí pobail Gaeilge reatha i ngach cúige agus ceantar,

de réir mar is féidir agus atá ionadaíoch
● Plé le tuairiscí taighde reatha idirnáisiúnta maidir le tionchar paindéime ar phobail mhionteanga
● Scagadh a dhéanamh ar straitéisí agus polasaithe Rialtais maidir le forbairt teanga go

géarthréimhseach, méantéarmach, fádtéarmach mar atá leagtha amach thíos
● Anailís a dhéanamh ar scéimeanna reatha maoinithe in earnálacha na Gaeilge agus forbartha pobail

i gcoitinne maidir le cothú agus cur chun cinn na Gaeilge go háitiúil agus

Spriocanna inmhianaithe:
● Tuairisc chuimsitheach taighde a leagan amach an stádas reatha maidir le grúpaí / coistí Gaeilge ó

thuaidh
● Tionchar soiléir na paindéimse ar ghrúpaí / choistí Gaeilge agus ar a gcumas pleanála, feidhmithe,

forbartha agus eile, mar a bhaineann
● Sráith moltaí praiticiúla maidir le fás, forbairt, inbhuainitheacht na ngrúpaí / na gcoistí pobail ag dul

chun tosaigh:
○ Go géarthréimhseach sa tréimhse ama díreach i ndiaidh na paindéime
○ Go méantéarmach 3-5 bliana
○ Go fádtéarmach 5-10 mbliana

● Ba cheart go gcuirfí san áireamh moltaí do scéimeanna reatha pobail agus teanga le freastail ar na
grúpaí ag dul chun tosaigh

● Ba cheart go gcuirfí san áireamh moltaí do mhaoinitheoirí pobail agus teanga leis an fhreastail chuí
sin a striúradh go géarthréimhseach, go méantéarmach agus go fádtéarmach.

● Go ndéanfaí moltaí ar féidir a chur san áireamh sa phróiseas deartha don Straitéis 20 Bliain don
Ghaeilge ó thuaidh.

Foilsiú an taighde:
● Cuirfear ar fáil leagan críochnúil Gaeilge do Chonradh na Gaeilge
● Beidh Conradh na Gaeilge ag súil leis go bhfoilseofaí leagan iomlán dátheangach den taighde. Is

Conradh na Gaeilge a thabharfaidh áird ar ghnéithe aistriúcháin, eagarthóireachta agus cló.
● Ba cheart go gcuirfí torthaí an taighde i láthair na meán agus páirtithe leasmhara eile agus go

ndéanfar sin a chur i láthair idir an príomh-thaighdeoir agus Conradh na Gaeilge féin.

Léiriú Suime:
● Seoltar léiriú suime chuig conchur@cnag.ie roimh 4pm Aoine 26 Feabhra 2021.
● Cuirtear san áireamh mar chuid den léiriú suime na gnéithe seo a leanas ar fad:

● Litir chúmhdaigh a léiríonn an taithí agus an réimse saineolais cuí
● Plean taighde a chuimsíonn modheolaíocht taighde agus am-scála soiléir
● Meastachán iomlán ar chostás ioman na seirbhísí taighde
● Briseadh síos cotais cuimsitheach ar gach gné caiteachais lena mbaineann
● Aon eolas breise a cheaptar bheith oiriúnach le measúnú an iarratais

mailto:conchur@cnag.ie

