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Achoimre 
Fheidhmeach

Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

1

1.



Is é príomhaidhm na tuarascála seo, eolas agus fianaise a chur ar fáil do Thuismitheoirí na Gaeltachta
(TnaG) a chuideoidh leo clár oibre a chur i dtoll a chéile a thacóidh le tuismitheoirí1 atá ag tógáil a
gclann le Gaeilge nó le tuismitheoirí ar mhaith leo a leithéid a dhéanamh. Is taighde tánaisteach é
an taighde seo sa chaoi agus go bhfuil ár gcuid sintéise agus anailíse bunaithe ar eolas atá ar fáil
cheana. Pléitear an t-eolas sin i gcomhthéacs an 26 limistéar pleanála teanga (LPT) atá leagtha amach
ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (RTCEGSM). Is i gcontaetha
Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe, Chiarraí, Chorcaí, Phort Láirge agus na Mí atá siad. Léirítear
sa taighde ar an nGaeltacht an éagsúlacht atá ann ó thaobh minicíocht úsáide na Gaeilge sa
Ghaeltacht (Ó Giollagáin, Mac Donnacha, Ní Chualáin, Ní Shéaghdha, & O’Brien, 2007) rud a fhágann
go bhfuil éagsúlacht le feiceáil i gcomhdhéanamh theangeolaíoch na dteaghlach chomh maith (Ní
Thuairisg, 2012; Nic Cionnaith, 2012). 

Is léir ón taighde a rinneadh sa Ghaeltacht le roinnt blianta anuas go bhfuil géarchéim sa Ghaeltacht
maidir le labhairt na Gaeilge (Hickey, 2001; Ní Mhianáin, 2003; Mac Donnacha, Ní Chualáin, Ní
Shéaghdha & Ní Mhainín, 2004; Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin et al., 2007; Pétervary, Ó Curnáin,
Ó Giollagáin, & Sheahan, 2014). Léirítear freisin sa taighde gur minic gurb é an Béarla teanga an
tsóisialaithe i measc pháistí agus dhéagóirí na Gaeltachta, go háirithe agus páistí/déagóirí ina measc
a labhraíonn Béarla sa teaghlach (Hickey, 2001; Ní Shéaghdha, 2010; Ní Chuaig, 2016; Muintearas, 2017;
Ní Thuairisg & Ó Duibhir, 2019). Ina ainneoin sin, feictear i dtaighde Uí Thuairisg agus Uí Dhuibhir
(2019) gur mó Gaeilge a bhí á labhairt ag déagóirí lena chéile ar scoil ná taobh amuigh den scoil, rud
a fhágann go mb’fhéidir go mbíonn tionchar ag an timpeallacht agus ag láthair struchtúrtha mar é ar
nósmhaireacht teanga na ndéagóirí ach an deis sin a bheith ar fáil dóibh. Léirítear i dtaighde Mhuin-
tearais (2017) nach bhfuil dóthain deiseanna ag déagóirí os cionn dhá bhliain déag a theacht le chéile
ar bhonn sóisialta agus go bhfuil gá le cur chuige struchtúrtha chun na deiseanna sin a chur ar fáil
dóibh.

Léiríonn na figiúirí a chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) ar fáil dúinn go bhfuil céatadán
an-bheag de theaghlaigh na Gaeltachta ag tógáil a gclann le Gaeilge. De réir fhigiúirí dhaonáireamh
2016, labhraíonn 2889 teaghlach2 an Ghaeilge go laethúil laistigh agus lasmuigh den chóras
oideachais (23%3 den líon iomlán (12,586) de theaghlaigh na Gaeltachta). Is i nGaeltacht na Gaillimhe
agus Dhún na nGall atá formhór na dteaghlach sin. Tá thart ar 1414 de na teaghlaigh i nGaillimh4, 857
i nDún na nGall agus 621 idir Ciarraí, Corcaigh, Maigh Eo, Port Láirge agus an Mhí5. Cé go bhfuil an-
éagsúlacht sa chur chuige a roghnaíodh sna LPT maidir le heolas a bhailiú ar chleachtas teanga an
teaghlaigh, tagann a bhfuil á thuairisciú sa daonáireamh a bheag nó a mhór leis an eolas atá ar fáil
sna pleananna teanga.

2

1 Tuismitheoir/Caomhnóirí. 
2 Teaghlaigh le páistí idir 0-18.
3 Tá na céatadáin sa tuairisc seo slánaithe go dtí an tslánuimhir is gaire.
4 Tá LPT Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh san áireamh i bhfigiúirí na Gaillimhe.
5 Tá neamhréiteach beag staitistiúil ag baint leis na figiúirí daonáirimh seo. Ar mhaithe le cosaint phríobháideachais cuirtear an
luach <6 i gcuid de na catagóirí ina bhfuil líon níos lú ná 6 iontu. Glacadh an cinneadh go mbeadh luach 3 ag baint le <6, 10 ag
baint le <20 agus araile.
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Fheidhmeach



Luaitear taighde a aithníonn géarchéim na Gaeilge sa Ghaeltacht i bpolasaithe stáit agus leagtar
amach cuspóirí i straitéisí ar nós an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge chun tacú le cur chun cinn na
Gaeilge sa Ghaeltacht (Rialtas na hÉireann, 2010). Leagtar béim sa straitéis ar ról na dteaghlach chun
an teanga a sheachadadh ó ghlúin go glúin agus aithnítear go bhfuil éagsúlacht sna teaghlaigh
Ghaeltachta ó thaobh nósmhaireacht teanga de. Moltar do scoileanna faoin bPolasaí don Oideachas
Gaeltachta 2017-2022 aird ar leith a thabhairt ar chainteoirí dúchais sna scoileanna agus cur chuige
idirdhealaithe a chur i bhfeidhm le tacú leo cur lena gcumas teanga féin. Cuireann ranna agus
eagraíochtaí stáit, ar nós RTCEGSM agus Údarás na Gaeltachta (ÚnaG), tacaíocht agus maoiniú ar fáil
d’eagraíochtaí agus do chumainn/eagrais eile chun imeachtaí agus seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge
sa Ghaeltacht. 

Is iad Comhar Naíonraí na Gaeltachta (CNNG) a chuireann seirbhísí réamhscolaíochta ar fáil i
bhformhór na LPT. Tagann céatadán an-bheag de na naíonraí faoi scáth Gaeloideachas Teo. Cé go
bhfuil naíonraí ar fáil i ngach LPT, níl an soláthar sin le fáil i ngach ceantar taobh istigh den LPT sin.
Cuirtear seirbhísí breise ar nós grúpaí spraoi agus grúpa tuismitheoirí agus leanaí ar fáil in ionaid
chúraim leanaí ar leith chun tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh an limistéir. Bíonn leibhéil éagsúla
cumais ag na daltaí ag teacht isteach sa naíonra, rud a mbíonn tionchar aige ar nósmhaireacht teanga
na ndaltaí agus iad le chéile. Ní hionann líon na gcainteoirí dúchais ó bhliain go bliain rud a
chruthódh dúshláin maidir le soisialú teanga na ndaltaí. 

Tuigtear go mbíonn feighlithe linbh ag obair i dteaghlaigh na Gaeltachta ach de réir dealraimh gur ar
bhonn príobháideach a bhíonn a leithéid de chóras ag feidhmiú. Is minic freisin gur i mBéarla a
chuirtear an tseirbhís ar fáil agus nach ann do chóras struchtúrtha ná scéim ar leith chun feighlithe
linbh le Gaeilge a aimsiú. 

Cuireann comhlachtaí agus eagraíochtaí ar nós Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Oidhreacht Chorca
Dhuibhne imeachtaí agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh na Gaeltachta. Feictear freisin go gcuireann
eagraíochtaí deonacha tacaíocht agus imeachtaí ar fáil i LPT éagsúla. In ainneoin dea-obair na n-
eagraíochtaí agus fiúntas a seirbhísí, tá easpa leanúnachais agus buaineachta i gceist lena leithéid
de chóras. Is léir ón iliomad eagraíocht, comharchumann, agus club a chuireann seirbhísí ar fáil do
theaghlaigh, go bhfuil easpa struchtúir cinnte ag baint leis na seirbhísí, na himeachtaí, agus na
tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do theaghlaigh na Gaeltachta. Áitítear i dtaighde Mhuintearais (2017)
go bhfuil an easpa struchtúir chéanna le feiceáil i seirbhísí a bhaineann leis an óige (déagóirí idir
12-18) agus go bhfuil géarghá le struchtúr níos láidre agus níos comhordaithe chun na seirbhísí sin a
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chur ar fáil. Feictear freisin nach ionann an tacaíocht atá ag teastáil i ngach LPT agus go bhfuil gá le
tuilleadh forbartha i gcuid de na LPT thar a chéile. Ní mór na seirbhísí agus na tacaíochtaí atá ag
teastáil ó na teaghlaigh a bheith feiceálach agus tarraingteach agus bunaithe ar riachtanais éagsúla
na dteaghlach sna LPT sin.

Dealraíonn sé nach ann don nós Gaeilge a labhairt agus úsáid á baint as seirbhísí stáit, ar nós seirbhísí
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Braitheann an tseirbhís leighis ar na daoine aonair atá
ag obair sa chóras seachas ar pholasaí láidir teanga ón rialtas féin. Ní haon ionadh mar sin an
claonadh i dtreo an Bhéarla agus na seirbhísí leighis á n-úsáid ag teaghlaigh na Gaeltachta. Cé go
bhféadfaí a rá nach bhfuil an t-éileamh ann, is deacair éileamh a bheith ar nós nár cleachtaíodh
roimhe seo agus is minic gur éasca glacadh leis an nós a bhí ann i gcónaí.

Feictear, de bharr líon íseal na dteaghlach atá ag tógáil a gclann le Gaeilge, an ról lárnach atá ag an
gcóras oideachais i gcothú na teanga i measc pháistí na Gaeltachta. Tá formhór na scoileanna atá
sna LPT páirteach sa Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta ach tá roinnt mar sin féin a bheartaigh
gan páirt a ghlacadh sa scéim. Is cinnte gur ag snámh in aghaidh easa atá na LPT a bhfuil scoileanna
iontu nach bhfuil páirteach sa Scéim Aitheantais chun seachadadh na Gaeilge a chinntiú sna LPT
sin. Pléitear Scéim na gCúntóirí Teanga sna pleananna teanga agus an tábhacht atá le scéim dá
leithéid a leathnú agus cinnteacht a bheith ag baint leis. Moltaí iad seo a thagann lena bhfuil á
mholadh san athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga a foilsíodh le deireanaí (Ó Duibhir, Ní
Thuairisg, Ó Ciardubháin, Ó Floinn, & Uí Laighléis, 2020). Tugtar suntas san anailís ar na pleananna
teanga sa taighde seo ar a laghad eolais a bailíodh maidir le riachtanais oideachais speisialta agus
an soláthar ó thaobh na Gaeilge de. Níl ach scoil speisialta amháin sna LPT ar fad ach is deacair a
shamhlú nach mbeadh seirbhís dá leithéid ag teastáil i LPT éagsúla. 

Tuigtear an géarghá atá le díriú orthu siúd atá ag tógáil a gclann le Gaeilge agus tacaíocht chuí a chur
ar fáil dóibh lena chinntiú nach dtiocfaidh lagmhisneach orthu agus iad ag iarraidh an teanga a
thabhairt don chéad ghlúin eile. Aithnítear an éagsúlacht i measc theaghlaigh na Gaeltachta ó thaobh
cumas teanga de, rud a fhágann go dteastaíonn cur chuige struchtúrtha agus idirdhealaithe le
tacaíocht a chur ar fáil dóibh. Is léir freisin nach ann do na seirbhísí céanna i ngach LPT agus go
bhfuil gá le cur chuige struchtúrtha chun a chinntiú go mbeidh na deiseanna céanna ag teaghlaigh i
ngach LPT. Pléitear na príomhmholtaí a d’eascair as ár dtaighde ag deireadh na tuarascála seo.
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Is iad Tuismitheoirí na Gaeltachta (TnaG) a rinne coimisiúnú ar an tuarascáil taighde seo. Bunaíodh
TnaG mar eagraíocht dheonach sa bhliain 2011 chun tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh atá ag tógáil
a gclann le Gaeilge nó le teaghlaigh a bhfuil fonn orthu a leithéid a dhéanamh. Tháinig fás ar an
eagraíocht ó shin agus sa bhliain 2018 d’aontaigh siad plean trí bliana leis an RTCEGSM le feidhmiú
ar bhonn náisiúnta mar thacaíocht don phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht. I nDeireadh Fómhair
na bliana 2019, mar chuid den phlean sin, d’fhógair TnaG tairiscint taighde dar teideal Staidéar ar
theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta. 

Ba iad seo leanas téarmaí tagartha an taighde:
• Staidéar a dhéanamh ar fhoinsí eolais atá ar fáil cheana féin leis an léiriú is fearr agus is féidir a

fháil ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach a bhfuil cónaí orthu laistigh de na limistéir oifigiúla
Gaeltachta arb í an Ghaeilge a bpríomhtheanga nó a gcomhtheanga baile. 

• Tuarascáil a chur ar fáil ina mbeidh:
- Coimriú agus léirbhreithniú ar an taighde agus litríocht atá déanta go dtí seo.
- Rianú i bhfoirm téacs agus i bhfoirm físiúil ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach atá faoi

chaibidil, de réir an eolais atá ar fáil.
- Conclúidí faoi bharántas na faisnéise atá ar fáil agus moltaí faoi bhealaí ina bhféadfaí bearnaí

atá san eolas reatha a iomlánú.
- Moltaí faoi cheisteanna taighde eile is cóir a chur san áireamh i gclár taighde náisiúnta i

dtaca le teaghlaigh Ghaeltachta.

Dírítear sa tuarascáil taighde seo ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge taobh istigh de na
LPT sa Ghaeltacht. Tá 26 LPT aitheanta ag an RTCEGSM faoi Acht na Gaeltachta 2012 (Rialtas na
hÉireann, 2012). Is i gcontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe, Chiarraí, Chorcaí, Phort Láirge
agus na Mí atá na LPT (Aguisín A). Tugtar creatlach in Acht na Gaeltachta (2012) den phróiseas a
bheidh le cur i gcrích sna LPT don phróiseas pleanála teanga. Is éard atá i gceist, go mbeidh pleananna
teanga le cur i dtoll a chéile ag eagraíochtaí sna pobail áitiúla. Cuirtear creatlach de phróiseas pleanála
teanga ar fáil faoin Acht agus is é Údarás na Gaeltachta (ÚnaG) atá ag tacú leis an bpróiseas sin a
reáchtáil6. 

Déantar rangú ar thoghranna na Gaeltachta bunaithe ar líon na gcainteoirí a labhraíonn Gaeilge ar
bhonn laethúil i dtaighde Uí Ghiollagáin et al. (2007), 
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6 Tá na critéir agus na príomhréimsí ar a bhfuil na critéir bunaithe in Aguisín B agus Aguisín C.
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• Catagóir A: “a chuimsíonn na toghranna a bhfuil breis is 67% dá ndaonra iomlán (3bl.+) ina gcain-
teoirí laethúla Gaeilge”,

• Catagóir B: “a chuimsíonn na toghranna a bhfuil idir 44% - 66% dá ndaonra iomlán (3bl.+) ina
gcainteoirí laethúla Gaeilge”,

• Catagóir C: “a chuimsíonn na toghranna a bhfuil faoi bhun 44% dá ndaonra iomlán (3bl.+) ina
gcainteoirí laethúla Gaeilge” (Ó Giollagáin et al., 2007, lch. 503-504). 

Ina theannta sin, déantar idirdhealú idir na cainteoirí éagsúla taobh istigh de na toghranna seo ó
thaobh cumas na Gaeilge de. Tá sé chatagóir i gceist, cainteoir dúchais; cainteoir athdhúchais;
cainteoir leath-dhúchais; comhchainteoir; foghlaimeoir; agus béarlóir (Ó Giollagáin et al., 2007, lch.
36). Taispeánann na catagóirí seo an éagsúlacht atá sa Ghaeltacht ó thaobh cúrsaí teanga de. Is
éagsúlacht í a bhfuil tuairisc déanta uirthi chomh maith in Ní Thuairisg (2012) áit a ndéantar cur síos
ar thrí fhoghrúpa ar leith,  

[i]iad siúd atá ag tógáil clainne le Gaeilge, agus ar mian leo feidhmiú laistigh de chomhthéacs
ina bhfuil an Ghaeilge in uachtar mar theanga pobail; [ii] iad siúd nach bhfuil ar a gcumas
feidhmiú trí mheán na Gaeilge sa chomhthéacs pobail céanna, ach ar mian leo a bheith
rannpháirteach ann, agus cur lena gcumas ar mhaithe leis sin; [iii] iad siúd ar mian leo
maireachtáil sa phobal agus sa cheantar ach feidhmiú trí Bhéarla (lch.172). 

D’áitigh tuismitheoirí i dtaighde Mhic Chionnaith (2012) go raibh ar a laghad trí chatagóir ó shain-
mhíniú Uí Ghiollagáin et al. (2007) le feiceáil acu féin sna scoileanna áitiúla, is iad sin “cainteoirí
dúchais, cainteoirí athdhúchais/leathdhúchais, agus foghlaimeoirí” (lch. 145). Bhí na grúpaí éagsúla
seo le feiceáil ag príomhoidí scoile Chatagóir A chomh maith (Ní Chuaig, 2016). Ní hamháin go raibh
cumas éagsúil ag na daltaí a bhí ag teacht isteach sna naíonáin ach bhí líon na gcainteoirí dúchais
ag athrú ó bhliain go bliain (Ní Chuaig, 2016). Laghdú ar líon na gcainteoirí dúchais den chuid is mó
a bhí i gceist ach ba é an príomhphointe a bhí á dhéanamh ag na príomhoidí nach bhféadfá a bheith
cinnte faoi chumas na ndaltaí de bharr go raibh comhdhéanamh na ndaltaí ag síorathrú (Ní Chuaig,
2016). 

Pléitear éagsúlacht cumais agus úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht sa taighde ar an nGaeltacht go dtí
seo ach ní ann do thaighde a thugann léargas ar theanga teaghlaigh na Gaeltachta sna LPT ar fad.
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Dírítear sa taighde seo ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sna LPT atá leagtha amach ag
an RTCEGSM ach ní bheidh sé teoranta do theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge amháin sa teaghlach.
De bharr líon na gcainteoirí dúchais a bheith ag ídiú de réir a chéile, tuigtear go bhfuil páistí á dtógáil
le Gaeilge agus le Béarla nó le teanga eile. Ní hionann ach oiread minicíocht úsáide na Gaeilge i ngach
teaghlach ach ní bheidh teorannú á dhéanamh de réir minicíocht úsáide ach an oiread. Lena chois
sin, tá na teaghlaigh ar mian leo a gclann a thógáil le Gaeilge le cur san áireamh chomh maith.

Táthar ag súil go gcuideoidh an taighde seo le TnaG clár oibre a chur i dtoll a chéile a thacóidh le
teaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge nó a bhfuil fonn orthu a leithéid a dhéanamh.
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Déantar cur síos sa chaibidil seo ar mhodheolaíocht an taighde seo. Tugtar léargas ar na
príomhcheisteanna taighde, ar na foinsí eolais a bailíodh agus ar chur chuige na hanailíse.

3.1 Ceisteanna Taighde 

Is é atá mar aidhm ag an taighde seo, eolas a bhailiú ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach a
labhraíonn Gaeilge sa teaghlach sna LPT chomh maith le heolas a bhailiú ar na riachtanais agus na
deiseanna a bhíonn acu agus iad ag iarraidh a gclann a thógáil le Gaeilge. Is iad seo a leanas na
príomhcheisteanna a bhí againn don taighde seo:

• Cé mhéad teaghlach atá ag tógáil a gclann le Gaeilge taobh istigh de na limistéir phleanála teanga
agus cá bhfuil siad?

• Céard iad na deiseanna agus na dúshláin atá ag teaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge taobh
istigh de na limistéir phleanála teanga?

3.2 Foinsí 

Díríodh ar thaighde ar an nGaeltacht agus ar theaghlaigh na Gaeltachta agus foinsí á mbailiú don
taighde. Leagadh amach téarmaí tagartha don chuardach ar dtús. Ba é sin díriú ar thaighde a bhain
le daoine óga faoi 19, ar thuismitheoirí, agus ar theaghlaigh na Gaeltachta. 

Ceadaíodh foinsí Gaeilge a bhí ar fáil ar líne agus i bhfoirm chlóite ar dtús. Ina measc bhí,
• Irisí Acadúla (mar shampla: An Léann Teanga: An Reiviú; Comhar Taighde; Taighde agus Teagasc

agus araile)
• Cáipéisí Stáit
• láithreáin ábhartha (mar shampla: Údarás na Gaeltachta (ÚnaG), An Chomhairle um Oideachas

Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Muintearas, Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus araile).

Rinneadh cuardach córasach ansin ar na hinnill chuardaigh agus baineadh leas as foclóir a bhain go
díreach leis na téarmaí tagartha chun na foinsí a bhailiú.7 Is beag foinse bhreise a tháinig chun cinn
sa chuardach seo nach raibh san áireamh ón gcuardach thuas. 

Chuathas i dteagmháil le ÚnaG chun cóipeanna a fháil de na pleananna teanga a bhí ar fáil go poiblí
ach nach raibh cóip dóibh ar fáil ar líne. Ina theannta sin, bhíothas i dteagmháil le hoifigigh phleanála
teanga agus le baill na gcoistí éagsúla chun eolas breise a bhailiú8. Rinneadh teagmháil le hoifigigh
i gComhar Naíonraí na Gaeltachta agus i nGaeloideachas chun staitisticí a fháil faoin réamhscolaíocht
sa Ghaeltacht ach ní raibh gach eolas ar fáil dúinn de bharr rialacha a bhain le cosaint sonraí. 
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3.2.1 Eolas ón Daonáireamh
Chuathas i dteagmháil leis an bPOS chun staitisticí an daonáirimh (2016) a fháil maidir le hiompar
teanga i dteaghlaigh na Gaeltachta. In ainneoin na ndeacrachtaí bailíochta a bhaineann le
féintuairisciú ar iompar teanga agus ar chumas teanga, braitheadh go dtabharfadh an ghné seo den
taighde léargas réasúnta dúinn ar staid reatha na Gaeilge i measc theaghlaigh na Gaeltachta.

Cuireadh dhá iarratas chuig an bPOS ach ba léir ón bhfreagra ar an gcéad iarratas, nár bhain an
t-eolas a cuireadh ar fáil le réimsí sainiúla an taighde seo. Bhain cuid den eolas le húsáid na Gaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht agus rinneadh rangú ar na staitisticí de réir contaetha seachas LPT.
Rinneadh an dara hiarratas, inar lorgaíodh soiléirithe agus eolas breise maidir leis na téamaí seo a
leanas:

• Líon na bpáistí sa Ghaeltacht a labhraíonn Gaeilge;
• Líon na dteaghlach sa Ghaeltacht (le páiste nó páistí) a bhfuil an Ghaeilge á labhairt iontu;
• Stádas agus comhdhéanamh na dteaghlach Gaeltachta;
• Deacrachtaí foghlama/riachtanais speisialta i measc bhaill na dteaghlach sin.

Iarradh ar an bPOS táblú speisialta a dhéanamh don taighde seo agus rangú an eolais a bhunú ar LPT
seachas contaetha. Is ar an táblú sin ar an 26 LPT atá ár gcuid anailíse ar an daonáireamh bunaithe.
Níor mhiste a lua, go gcaithfear comhthéacs na LPT a chur san áireamh in aon anailís ar phatrúin
úsáide teanga sa Ghaeltacht. Is ceantair iad atá an-éagsúil óna chéile. Tá limistéir tuaithe,
fo-uirbeacha agus uirbeacha ann, limistéir ar oileáin amach ón gcósta agus limistéir intíre, limistéir
le daonra os cionn 10,000 duine (11,696 i mBearna agus Cnoc na Cathrach mar shampla) agus limistéir
le níos lú ná 200 ann (119 ar Oileán Thóraigh agus 147 ar Oileán Chléire mar shampla). Tá éagsúlachtaí
móra le feiceáil maidir le bisiúlacht na Gaeltachta ó thaobh chainteoirí laethúla Gaeilge chomh maith
agus ní pobal aonchineálach urlabhra a mhaireann iontu. 

3.2.2 Pleananna Teanga
Is é an t-eolas atá sna pleananna teanga, sna LPT, an t-eolas is nuaí atá ar fáil a bhaineann le
teaghlaigh na Gaeltachta. Ní haon ionadh mar sin gur caitheadh cuid mhór den am ag tochailt sna
cáipéisí sin don taighde seo. Bailíodh na pleananna teanga ar fad a bhí ceadaithe ag an RTCEGSM le
chéile chomh maith le dréachtaí de phleananna a bhí ar fáil ar líne. Cuireadh 20 plean teanga san
áireamh don anailís agus bronnadh cód faoi leith ar gach LPT (Tábla 3.1)9. Ní raibh gach plean teanga
ar fáil le linn dúinn an taighde a chur i gcrích. Is iad seo a leanas na LPT nár cuireadh san áireamh
mar chuid den anailís ar na pleananna teanga: Maigh Eo Thiar; Oileáin Árann; Toraigh; Oirthear
Chathair na Gaillimhe; Cléire; agus An Ghaeltacht Láir.
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Tábla 3.1: Na Limistéir Phleanála Teanga a cuireadh san áireamh

Limistéar Pleanála Teanga                                           Cód                              Bliain      Stádas10

Tuaisceart Dhún na nGall                                             DnaG: TDnaG            2018         Ceadaithe

Gaoth Dobhair; Rann na Feirste; Anagaire;              DnaG: GRAL              2016         Ceadaithe
Loch an Iúir

Cloich Cheann Fhaola; Gort a’ Choirce;                    DnaG: CGFM             2017         Ceadaithe
An Fál Carrach; Machaire Rabhartaigh

Na Rosa                                                                              DnaG: R                      2019         Ceadaithe

Árainn Mhór                                                                     DnaG: ÁM                  2018         Ceadaithe

Dún na nGall Theas                                                        DnaG: DnaGT            2018         Ceadaithe

Maigh Eo Thuaidh                                                          M: METhuaidh         2018         Ceadaithe

Ceantar na nOileán                                                         G: CnO                        2019         Ceadaithe

An Cheathrú Rua                                                             G: CR                           2019         Ceadaithe

Conamara Láir                                                                 G: CL                           2018         Ceadaithe

Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh       G/M: DS-TMÉ           2018         Ceadaithe

Cois Fharraige                                                                 G: CF                           2017         Ceadaithe

Maigh Cuilinn                                                                  G:MC                           2019         Ceadaithe

Bearna-Cnoc na Cathrach                                            G: B-CnaC                  2020        Faoi bhráid na Roinne

An tEachréidh                                                                  G: E                              2019         Faoi bhráid na Roinne

Ciarraí Thiar                                                                     C: CThiar                   2018         Ceadaithe

Ciarraí Theas                                                                    C: CTheas                  2017         Ceadaithe

Múscraí                                                                              Cgh: M                       2017         Ceadaithe

Na Déise                                                                             PL: D                           2018         Ceadaithe

Ráth Chairn agus Baile Ghib                                        aM: RC-BG                 2018         Ceadaithe

Feictear i dtábla 3.1 na LPT ar fad a cuireadh san áireamh don anailís. Foilsíodh na pleananna teanga
seo idir 2016 – 2020 mar sin d’fhéadfadh sé go bhfuil athruithe tagtha sna LPT sin ó foilsíodh iad. 

Nuair a bhí na pleananna ar fad bailithe le chéile, rinne gach taighdeoir scagadh ar na pleananna
teanga agus roghnaigh siad na téamaí ba choitianta a bhí ag teacht chun cinn sa taighde maidir le
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teaghlaigh na Gaeltachta. Phléigh na taighdeoirí na téamaí agus socraíodh díriú ar cúig mhórthéama
don scagadh agus don anailís, is iad sin i) cleachtas teanga an teaghlaigh, ii) cúram leanaí agus an
réamhscolaíocht, iii) tacaíochtaí agus seirbhísí do theaghlaigh, iv) oideachas (bunscoil agus iarbhun-
scoil), agus v) an óige agus sóisialú teanga taobh amuigh den scoil.

Figiúr 3.1: Téamaí don anailís ar na pleananna teanga

Bhí dúshlán ag baint le scagadh a dhéanamh ar an eolas a bhain leis an gcleachtas teanga sa
teaghlach de bharr nárbh ionann an cur chuige a bhí ag na heagraíochtaí sna LPT agus an t-eolas
maidir le teanga an teaghlaigh á bhailiú acu. Bhí éagsúlacht i modheolaíocht na bpleananna teanga
i dtaobh foinsí an eolais, na ceisteanna a cuireadh, agus an rogha freagraí a tugadh11. Ina theannta
sin, cé go mb’fhéidir gur baineadh leas as an bhfoinse chéanna sna LPT, ní hé an córas samplála
céanna a úsáideadh. Mar shampla, díríodh ar rang a cúig agus sé sna bunscoileanna i LPT amháin
agus is ar an scoil iomlán a díríodh i LPT eile. In ainneoin éagsúlacht mhodh na bpleananna teanga,
beartaíodh iarracht a dhéanamh a n-eolas a tharraingt le chéile chun léargas a thabhairt ar a bhfuil
ag tarlú sna limistéir éagsúla. 

13

Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Cleachtas teanga
an teaghlaigh

Cúram leanaí
agus an 

réamhscolaíocht

Tacaíochtaí agus
seirbhísí do
theaghlaigh

Oideachas
(bunscoil agus
iarbhunscoil)

An óige agus
sóisialú teanga
(taobh amuigh
den scoil)

11 Tugtar léargas in Aguisín E ar na foinsí, na ceisteanna, agus na freagraí a bhí sna pleananna teanga maidir le cleachtas teanga
an teaghlaigh.



Bailíodh eolas ón bpobal i gcoitinne, ó thuismitheoirí, agus ó dhaoine óga sna pleananna teanga. Cé
gur bailíodh eolas ó dhaoine óga sna scoileanna i bhformhór na LPT níorbh é an cur chuige céanna a
bhí sna limistéir ar fad. Dá réir, beartaíodh gan ach eolas ó aon ghrúpa amháin den phobal a chur san
áireamh do gach aon LPT don chomparáid idir na LPT (Aguisín F) ach cuireadh figiúirí ó ghrúpaí eile
san áireamh mar chuid den phlé sa tuairisc. Nuair a bhí dhá fhigiúr luaite le haon ghrúpa amháin,
mar shampla sa chás go raibh idirdhealú idir máthair/athair (féach Aguisín G mar shampla) nó
cailín/buachaill, cuireadh figiúr amháin acu sin san áireamh sa chomparáid idir na LPT agus
rinneadh tagairt don fhigiúr eile mar chuid den phlé. Tugadh rogha i gcuid de na ceistneoirí maidir
lena dteanga chumarsáide le baill an teaghlaigh. Mar shampla, bhí rogha le déanamh maidir leis an
teanga chumarsáide idir páistí agus a dtuismitheoirí agus teanga chumarsáide na bpáistí leis an
gclann. Roghnaíodh an figiúr a bhain le teanga na dtuismitheoirí lena bpáistí don chomparáid agus
pléadh an dá fhigiúr mar chuid den phlé.

Níorbh iad an rogha freagraí céanna a tugadh sna ceistneoirí i ngach limistéar maidir le teanga an
teaghlaigh, mar sin beartaíodh na freagraí a rangú. Rinneadh rangú ar na freagraí mar seo a leanas: 
• Gaeilge amháin/Gaeilge/Gaeilge an t-am ar fad
• Gaeilge den chuid is mó/Níos mó Gaeilge ná Béarla
• Gaeilge agus Béarla/ Béarla agus Gaeilge/ Mar a chéile
• Béarla/ Béarla den chuid is mó / Níos mó Béarla ná Gaeilge / Béarla amháin / Béarla den chuid is

mó agus Béarla amháin / Béarla an t-am ar fad
• Teanga Eile/Eile/Gan freagra

Ba é plean teanga Mhúscraí an t-aon phlean a dhírigh ar chéatadáin agus rogha á tabhairt maidir le
minicíocht úsáide na teanga (100% den am; 75% den am; 50% den am; 25% den am). Cuireadh 100% den
am faoi Ghaeilge amháin, 75% faoi níos mó Gaeilge ná Béarla, 50% faoi Gaeilge agus Béarla, agus 25%
faoi Bhéarla den chuid is mó. 

Beartaíodh díriú ar a raibh d’eolas bailithe sna LPT seachas ar a bhfuil leagtha amach ag na LPT do
na blianta atá amach romhainn. É sin ráite, cuirfear na beartais san áireamh agus plé á dhéanamh ar
mholtaí na tuairisce seo. 
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4.
Anailís



Déantar scagadh ar na foinsí agus ar an ábhar a bailíodh don anailís sa chaibidil seo. Breathnófar ar
an taighde a d’eascair as an nGaeltacht féin ar dtús ó thaobh staid na Gaeilge de. Tabharfar spléachadh
ar na beartais rialtais a foilsíodh le roinnt blianta anuas chomh maith leis na tacaíochtaí stáit a
bhaineann go sonrach le comhthéacs na Gaeltachta. Ina dhiaidh sin, pléifear an t-eolas a bailíodh ón
bPríomh-Oifig Staidrimh (POS) ar theaghlaigh na Gaeltachta. Ag teacht i dtreo dheireadh na caibidle
tabharfar léargas ar a raibh sna pleananna teanga faoi na téamaí a pléadh thuas.

4.1 Taighde sa Ghaeltacht

Is iomaí sin taighde a foilsíodh le deich mbliana anuas a dhéanann cur síos ar staid leochaileach na
Gaeilge sna limistéir Ghaeltachta agus ar fhorlámhas an Bhéarla i measc chainteoirí óga na
Gaeltachta (Hickey, 2001; Ní Mhianáin, 2003; Mac Donnacha et al., 2004; Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin
et al., 2007; Pétervary et al., 2014). Is léir ceannas an Bhéarla i measc chainteoirí óga na Gaeltachta i
dtaighde Pétervary et al. (2014), a léirigh go raibh cumas labhartha na gcainteoirí dúchais níos fearr
i mBéarla ná mar a bhí i nGaeilge, “Nuair a chuirtear cumas iomlán sa Ghaeilge i gcomparáid leis an
gcumas sa Bhéarla, trí mhodh scórála, tá gach páiste ceannasach sa Bhéarla” (lch. 221). Tagann an
toradh seo le tuairimí príomhoidí áirithe i mbunscoileanna Gaeltachta a chreideann go bhfuil cúlú
ag teacht ar chaighdeán Gaeilge na ndaltaí sna scoileanna le roinnt blianta anuas (Ní Chuaig, 2016).
Ní hamháin sin ach is léir cumas na ndaltaí seo ó thaobh léitheoireacht an Bhéarla de chomh maith.
Feictear i dtaighde Shiel et al. (2011) go bhfuil ag éirí níos fearr le daltaí i scoileanna Gaeltachta i scrú-
duithe caighdeánaithe an Bhéarla i gcomparáid leis an meán náisiúnta. D’áitigh múinteoirí iarbhun-
scoile go raibh an t-athrú céanna maidir le caighdeán Gaeilge na scoláirí le feiceáil i measc dhéagóirí
na scoile agus go bhfeictear dóibh go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar chaighdeán Gaeilge na
ndéagóirí sin le roinnt blianta anuas (Ní Thuairisg, 2014).

Léirítear i gCaibidil 2 thuas go bhfuil an-éagsúlacht ann ó thaobh cumas teanga mhuintir na
Gaeltachta. Ní haon ionadh mar sin go mbeadh tionchar aige sin ar shóisialú teanga na bpáistí sa
Ghaeltacht. Déantar scagadh i dtaighde Hickey (2001) i naíonraí na Gaeltachta ar an tionchar a bhíonn
ag daltaí a bhfuil an Ghaeilge mar dhara teanga acu ar dhaltaí a bhfuil an Ghaeilge ó dhúchas acu.
Feictear gur minic go n-iompaíonn na daltaí ar an mBéarla nuair a bhíonn dalta ar bheagán Gaeilge
sa ghrúpa. Tugann príomhoidí Gaeltachta suntas don nós seo freisin sa bhunscoil Ghaeltachta (Ní
Chuaig, 2016). Mheas cuid de na príomhoidí gurb é an Béarla teanga shóisialaithe na ndaltaí nuair a
bhíonn daltaí ar bheagán Gaeilge nó a labhraíonn Béarla sa bhaile páirteach sa chomhrá (Ní Chuaig,
2016). Pléadh na dúshláin a bhíonn ag scoileanna an Ghaeilge a spreagadh i measc dhaltaí na scoile
taobh amuigh den seomra ranga i dtaighde Uí Shéaghdha (2010) ar bhunscoileanna Chatagóir A.
Léiríodh sa taighde céanna, áfach, go raibh scoileanna ann nach raibh an deacracht seo acu,
scoileanna beaga a raibh 87% de na daltaí a raibh an Ghaeilge ón mbaile acu, a raibh Gaeilge á clois-
teáil acu sa phobal, agus a raibh sé mar nós sa scoil an Ghaeilge a labhairt (Ní Shéaghdha, 2020,
lch. 34). 
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Tá nós an Bhéarla mar theanga shóisialaithe le feiceáil go láidir i measc dhéagóirí na Gaeltachta
chomh maith (Ní Thuairisg & Ó Duibhir, 2019). Tuairiscíodh i dtaighde Uí Thuairisg agus Uí Dhuibhir
(2019) gurb é an Béarla a bhí in uachtar i measc scoláirí na hidirbhliana beag beann ar a leibhéal
cumais féin. Cé go raibh leibhéal ard cumais ag na scoláirí, dúirt 48.7% díobh gur Béarla amháin nó
Béarla den chuid is mó a labhair siad lena gcairde ar scoil agus dúirt 30.1% gur meascán de Ghaeilge
agus Béarla ach níos mó Béarla ná Gaeilge a bhí á labhairt acu eatarthu féin ar scoil. Tháinig athrú
suntasach ar an bhfigiúr seo nuair a pléadh teanga na cumarsáide taobh amuigh den scoil, áit a ndúirt
70% de na rannpháirtithe gur Béarla amháin nó Béarla den chuid is mó a bhí á labhairt acu lena
gcairde taobh amuigh den scoil (Ní Thuairisg & Ó Duibhir, 2019, lch. 31-34). Tagann an t-eolas seo lenar
tuairiscíodh i dtaighde Mhuintearais (2017) ar dhéagóirí idir 12-18 mbliana d’aois, inar áitíodh nár
labhair ach 35% de na déagóirí Gaeilge lena gcairde. Cé gur cúis imní ceannas an Bhéarla i measc na
ndéagóirí, is léir go bhfuil tionchar de chineál éigin ag an gcomhthéacs ar theanga na cumarsáide,
an scoil i gcás thaighde Uí Thuairisg agus Uí Dhuibhir (2019). 

Pléadh an easpa seirbhísí atá ar fáil do dhéagóirí os cionn dhá bhliain déag i dtaighde Mhuintearais
(2017) agus an géarghá atá le struchtúr “níos láidre agus níos comhordaithe don obair óige” (lch. 3).
Luadh an bhéim a chuirtear ar oibrithe deonacha sa réimse seo agus go dteastaíonn struchtúr ceart
maoinithe chun an tacaíocht is fearr a chur ar fáil do dhéagóirí na Gaeltachta (Muintearas, 2017,
lch. 3). D’fhéadfadh seirbhísí struchtúrtha den chineál seo cur le nós na Gaeilge i measc na ndéagóirí
mar a fheictear thuas i suíomh na scoile.

4.2 Beartais an rialtais

Áitítear san Fhís don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge go dteastaíonn “cúram agus soláthar ar leith” a
dhéanamh don Ghaeilge sa Ghaeltacht (Rialtas na hÉireann, 2010, lch. 3). 

Tá trí chuspóir déag sa Straitéis chun cur le líon na gcainteoirí Gaeilge sa tír. Luaiter an Ghaeltacht
agus teaghlaigh na Gaeltachta i gcuspóir 3 agus 4,

Cuspóir 3: Tabharfar spreagadh agus tacaíocht do phobal na Gaeilge sa Ghaeltacht agus lasmuigh
di, an Ghaeilge a thabhairt don chéad ghlúin eile mar theanga theaghlaigh. Chuige sin, cuirfear
réimse leathan seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge.
Cuspóir 4: Tabharfar tacaíocht ar leith don Ghaeltacht mar cheantar labhartha Gaeilge (Rialtas
na hÉireann, 2010, lch. 4). 

Leagtar amach réimsí gnímh bunaithe ar na cuspóirí ar fad, réimsí a thagann faoi naoi gceannteideal,
Oideachas; An Ghaeltacht; An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh - Idirghabháil go Luath;
Riarachán, Seirbhísí agus Pobal; Na Meáin agus an Teicneolaíocht; Foclóirí; Reachtaíocht agus Stádas;
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Saol Eacnamaíochta; Tionscnaimh Leathana. Feictear béim mhór i réimse na Gaeltachta ar an
bpleanáil teanga agus ar an struchtúr a leagfaí síos mar chuid den phróiseas pleanála teanga. Tugtar
aitheantas do ról lárnach an teaghlaigh sa phróiseas sin sa tríú réimse thuas (An Teaghlach ag Cur
na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath) áit a ndeirtear gur “...cloch choirnéil é [teanga a chur
ar aghaidh sa teaghlach chuig an gcéad ghlúin eile] san obair ó thaobh cur leis an méid cainteoirí
líofa” (Rialtas na hÉireann, 2010, lch. 21). Is léir ó na bearta atá molta faoin réimse seo go dtuigtear an
éagsúlacht a bhíonn le feiceáil i dteaghlaigh ó thaobh na Gaeilge de. Déantar tagairt, mar shampla,
do theaghlaigh nach labhraíonn ach tuismitheoir amháin an Ghaeilge iontu. Leagtar amach príomh-
spriocanna i dtaca leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 (An
Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 2018). Sonraítear ceithre phríomhsprioc ar leith faoin
gceannteideal An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh - Idirghabháil go Luath, is iad sin,

"...breis tacaíochtaí [a chur] ar fáil i dtaca le soláthar na Gaeilge san earnáil luathbhlianta,
lena n-áirítear beirt speisialtóirí a cheapadh sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

...infheistíocht bhreise [a chur] ar fáil don eagraíocht Comhar Naíonraí na Gaeltachta chun
cur ar a gcumas tacú níos fearr leis an soláthar luathbhlianta trí mheán na Gaeilge i gceantair
Ghaeltachta.

...an leibhéal uasta maoinithe caipitil atáthar a sholáthar faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus
Teanga na Roinne a [mhéadú] ó 80% go 95% de na costais iomlána incháilithe do thograí i
réimse na luathbhlianta sa Ghaeltacht.

...acmhainní suntasacha breise [a chur] ar fáil don eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta
chun breis tacaíochtaí a chur ar fáil do theaghlaigh i gceantair Ghaeltachta a bhfuil a leanaí
á dtógáil le Gaeilge nó ar mian leo é sin a dhéanamh" (An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta, 2019, lch. 9). 

Tá ról ag scoileanna Gaeltachta faoin Acht Oideachais 1998 tacú leis an nGaeilge agus “...í a choinneáil
mar phríomhtheanga an phobail” (lch. 14). I nDeireadh Fómhair na bliana 2016, d’fhoilsigh an Roinn
Oideachais agus Scileanna (ROS) an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 d’fhonn tacú le
scoileanna Gaeltachta an aidhm seo a bhaint amach. Ní hamháin go n-aithnítear sa pholasaí gur
mionlach iad na daltaí a thógtar le Gaeilge sna scoileanna Gaeltachta ach áitítear, “... nach bhfuil
noirm an chainteora dúchais nó sealbhú iomlán agus saibhriú sa teanga á ngnóthachtáil ag cainteoirí
dúchais óga Gaeilge sa Ghaeltacht” (ROS, 2016, lch. 37). Moltar do scoileanna aird ar leith a thabhairt
ar na daltaí/scoláirí seo agus cur chuige idirdhealaithe a chur i bhfeidhm ionas go dtacófaí leo cur
lena gcumas teanga féin. Anuas air sin, tuigtear a thábhachtach is atá an scoil agus cur chuige na
scoile “... chun tacaíocht agus dearbhú a thabhairt ar iarrachtaí na dtuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí
trí Ghaeilge” (ROS, 2016, lch. 37). Bunaíodh an tAonad um Oideachas Gaeltachta sa Roinn Oideachais
agus Scileanna chun maoirseacht a dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt don Pholasaí don
Oideachas Gaeltachta. Sonraítear nasc ar leith idir an próiseas pleanála teanga agus an Scéim
Aitheantais mar scoil Ghaeltachta sna critéir a leagtar síos chun an t-aitheantas sin a bhaint amach. 
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4.3 Tacaíochtaí Stáit

Tá ranna stáit agus eagraíochtaí faoi chúram na ranna stáit sin a chuireann tacaíocht ar fáil don
Ghaeltacht agus pléitear cuid de na tacaíochtaí sin thíos.

4.3.1 An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán
Tá cúig rannán taobh istigh den Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na
Meán (RTCEGSM), an Rannán Turasóireachta, Rannán Spóirt; Rannán Cultúir agus Ealaíon; Rannán
Gaeltachta; agus an Rannán Meán agus Gnóthaí Corparáideacha. Is iomaí gníomhaireacht agus
comhlacht a thagann faoin RTCEGSM. Ina measc, tá Foras na Gaeilge, An Coimisinéir Teanga agus
ÚnaG. Is iad an RTCEGSM a chuireann maoiniú ar fáil do na gníomhaireachtaí/comhlachtaí seo. Ina
theannta sin, cuirtear scéimeanna ar leith chun cinn faoin Roinn, ina measc tá Scéim na
bhFoghlaimeoirí Gaeilge; Coláistí Gaeilge agus Scéim na gCúntóirí Teanga. Is iad an RTCEGSM a
dhéanann riaradh ar na Coláistí Samhraidh Gaeilge sa Ghaeltacht ach déantar monatóireacht orthu
i gcomhar leis an ROS. Is féidir le coistí agus eagraíochtaí pobalbhunaithe a fheidhmíonn trí Ghaeilge
sa Ghaeltacht iarratais a dhéanamh faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga, le maoiniú a fháil
chun áiseanna pobail a thógáil nó a athchóiriú nó trealamh/troscán a cheannach. 

4.3.2 Údarás na Gaeltachta
Tagann Údarás na Gaeltachta (ÚnaG) faoi scáth an RTCEGSM. De réir shuíomh gréasáin an Údaráis
is é “caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don
chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta” (2020). Is ar an bhfiontraíocht
agus ar chúrsaí fostaíochta, chomh maith le himeachtaí “...pobail, cultúrtha agus teangabhunaithe”
a dhírítear chun an bunchuspóir sin a bhaint amach (ÚnaG, 2020). Tá trí réimse luaite le hobair an
Údaráis taobh istigh den eagraíocht féin, is iad sin seirbhísí corparáideacha; fiontraíocht, fostaíocht,
maoine agus innealtóireacht; agus forbairt réigiúnach, pobail agus pleanála teanga. Tá oifigí réigiú-
nacha ag ÚnaG i nDún na nGall, i Maigh Eo, i nGaillimh, i gCiarraí, agus i gCorcaigh. 

Tá ÚnaG freagrach as eagraíochtaí a roghnú chun pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú sna
LPT agus is é atá freagrach as comhordú a dhéanamh ar an bpróiseas sa Ghaeltacht chomh maith.
Cuireann ÚnaG tacaíocht ar fáil d’os cionn 30 Ionad Seirbhísí Teanga sa Ghaeltacht, ina measc tá na
comharchumainn áitiúla atá sna LPT éagsúla. 

Cuireann ÚnaG maoiniú agus tacaíocht ar fáil do chomhlachtaí agus eagraíochtaí éagsúla, ina measc
tá Muintearas Teo. agus Comhar Naíonraí na Gaeltachta (CNNG). Is fochomhlacht de chuid ÚnaG é
Muintearas Teo. Tá an fochomhlacht maoinithe ag an Údarás chun “... cuspóirí áirithe forbartha
oideachais, teanga, óige agus pobail a bhaint amach” (2020). Is iad CNNG a chuireann seirbhísí
luathoideachais agus cúram leanaí trí Ghaeilge ar fáil sa Ghaeltacht.

Bunaíodh Ealaín na Gaeltachta (EnaG) sa bhliain 1997 ar comhpháirtíocht é idir ÚnaG agus An
Chomhairle Ealaíon, chun seirbhísí agus scéimeanna deontais a chur ar fáil le tacaíocht a thabhairt
d’eagraíochtaí agus d’ealaíontóirí aonair forbairt a dhéanamh ar na healaíona dúchasacha agus
comhaimseartha sa Ghaeltacht (EnaG, 2020). 
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4.4 Daonáireamh 2016

Breathnófar anois ar an eolas a bailíodh ón bPríomh-Oifig Staidrimh (POS) maidir le líon na
dteaghlach a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht. Tabharfar léargas ar dtús ar an daonáireamh agus ar
an táblú a déanadh don taighde seo, breathnófar ina dhiaidh sin ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge
atá sa Ghaeltacht agus díreofar ansin ar na teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge go laethúil sa Ghaeltacht.

4.4.1 Réamhrá
Cuirtear dhá cheist sa daonáireamh maidir leis an nGaeilge faoi cheist 14 atá dírithe ar dhaoine atá
os cionn 3 bliana d’aois mar a léirítear i bhfigiúr 4.1 thíos (POS, 2016; Aguisín H). Ar ndóigh, is féintu-
airisciú atá i gceist anseo, mar sin baineann an freagra le tuairim an duine féin, bíodh sé fíor nó
bréagach. 

Figiúr 4.1: Ceisteanna an daonáirimh

Is suimiúil an ní é nach gcuirtear ceist faoi theanga an teaghlaigh don Ghaeilge ach go gcuirtear an
cheist sin i gcás teangacha eile. Dírítear go sonrach i gceist 15 ar theanga an teaghlaigh áit a gcuirtear
na ceisteanna seo a leanas, a) An labhraíonn tú teanga seachas Béarla nó Gaeilge sa bhaile? b) Cén
teanga í sin? c) Cén cumas labhartha an Bhéarla atá agat? 1. An-mhaith 2. Go maith 3. Go dona 4. Ní
labhraíonn (An Phríomh-Oifig Staidrimh, 2016, lch. 5; Aguisín H). De bharr nach bhfuil ceist dhíreach
sa daonáireamh maidir leis an nGaeilge sa Ghaeltacht, bhí ar an bPOS táblú a dhéanamh ar an eolas
a bhí uainn maidir le líon na dteaghlach a labhair Gaeilge sa Ghaeltacht. 

Ábhar suntais don anailís chainníochtúil seo is ea an rangú staitistiúil agus an téarmaíocht
ghaolmhar atá in úsáid ag an bPOS ar fhoirm an daonáirimh, go háirithe mar a bhaineann sé lena
gcur síos ar mhinicíocht labhairt na Gaeilge. Chun léargas níos mionsonraithe a fháil ar chleachtais
teanga na bhfreagróirí, déantar catagóiriú ar chainteoirí Gaeilge de réir na minicíochta a labhraíonn
siad an teanga, chomh maith le rangú breise bunaithe ar labhairt na Gaeilge a tharlaíonn laistigh
agus lasmuigh den chóras oideachais.  
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Tábla 4.1: Minicíocht labhairt na Gaeilge12

Níor mhiste aird a tharraingt ar an gcéatadán sách ard de “gan a bheith ráite” sa daonáireamh. Maidir
leis na staitisticí i measc pháistí na Gaeltachta mar shampla, léirítear go bhfuil 7,496 duine sa
chatagóir sin, beagnach 30% den fhigiúr iomlán (25,207). Is airde arís an chatagóir “gan a bheith ráite”
i dteaghlaigh na Gaeltachta, 37% nó 4,620 teaghlach (as 12,586 teaghlach ar fad). Ciallaíonn sé seo
nach bhfuil Gaeilge á labhairt nó nach bhfuil figiúirí beachta daonáirimh ar fáil maidir le 37% de
theaghlaigh na Gaeltachta. Suntasach go leor, is airde an ráta “gan a bheith ráite” sna LPT ina bhfuil
úsáid laethúil na Gaeilge níos ísle, mar shampla, 33% i Maigh Eo Thiar, 43% i mBearna agus Cnoc na
Cathrach, 47% sna Rosa agus 56% in Oirthear Chathair na Gaillimhe. 

Gné eile den anailís staitistiúil ar cheart a bheith airdeallach faoi is ea ról an “duine tagartha” i
gcatagóiriú na bhfigiúirí daonáirimh, ach go háirithe mar a bhaineann sé le hiompar teanga bhaill
an teaghlaigh. Bunaítear na figiúirí ar an “duine tagartha”, is é seo an príomhfhreagróir (freagróir
uimhir a 1) ar fhoirm an daonáirimh. Tá impleachtaí suntasacha ag an gcur chuige anailíse seo ar na
torthaí a cuireadh ar fáil. Mar eiseamláir shimplí amháin, d’fhéadfadh an duine tagartha seo a bheith
ina chainteoir laethúil Gaeilge agus go gcuirfí an teaghlach ar fad isteach sa chatagóir “cainteoirí
laethúla Gaeilge” dá bharr, in ainneoin go bhféadfadh Béarla amháin a bheith á labhairt ag páirtí an
fhreagróra agus a bpáistí. Ar an lámh eile, b’fhéidir go gcuirfeadh an duine tagartha in iúl nach mbíonn
an Ghaeilge á labhairt aige ach go hannamh agus an teaghlach ar fad curtha sa chatagóir sin dá bharr,
in ainneoin go bhféadfadh a pháirtí agus a chlann a bheith ag labhairt na Gaeilge go laethúil laistigh
agus lasmuigh den chóras oideachais.  

4.4.2 Cainteoirí laethúla na Gaeltachta de réir an daonáirimh
Léiríonn figiúirí an daonáirimh go raibh 99,61713 duine (gach aois) ina gcónaí sa Ghaeltacht. Is iomaí
leibhéal cumais agus úsáide a chuimsíonn sé. Rangaítear na cainteoirí seo ar speictream minicíochta,
lena n-áirítear cainteoirí laethúla, seachtainiúla agus iad siúd a chuir in iúl go labhraíonn siad an
Ghaeilge “ní chomh minic sin”, laistigh agus lasmuigh den chóras oideachais (Tábla 4.1). Níor chuir
ach 20,586 (21% den iomlán) duine in iúl go labhraíonn siad an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den
chóras oideachais14. Chuir 19,840 freagróir in iúl go labhraíonn siad an Ghaeilge gach lá sa chóras
oideachais agus 15,087 (76%) díobh ag maíomh gur sa chóras oideachais amháin a tharlaíonn an úsáid
laethúil seo.
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12 Tá leagan Béarla den téarmaíocht ar fáil in Aguisín J.

13 Tá an figiúr 96,090 luaite ar shuíomh an POS ach tá sé míchruinn. Figiúr uasdátaithe in úsáid againn anseo.

14 Tá dhá fhigiúr san áireamh san iomlán seo, iad siúd a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais amháin
agus iad siúd a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil laistigh agus lasmuigh den chóras oideachais.



4.4.3 Labhairt na Gaeilge i measc pháistí na Gaeltachta
Tá 25,207 páiste sa Ghaeltacht (ó aois 0-18) (Aguisín I). Chun beocht na Gaeilge i measc pháistí na
Gaeltachta a thomhais, glacadh an cinneadh don taighde seo, ransú a dhéanamh ar líon iomlán na
gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais, lena n-áirítear dhá fhigiúr ar leith: (a)
líon na bpáistí a Labhraíonn an Ghaeilge go laethúil laistigh agus go laethúil lasmuigh den chóras
oideachais agus (b) líon na bpáistí a Labhraíonn an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den chóras
oideachais amháin. Léiríonn an suimiú seo go bhfuil 4,090 páiste ann a labhraíonn an Ghaeilge sa
Ghaeltacht ar bhonn laethúil lasmuigh den chóras oideachais, 2,351 díobh a labhraíonn an Ghaeilge
lasmuigh agus laistigh den chóras oideachais agus 1,739 a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil
lasmuigh den chóras oideachais amháin. Ciallaíonn sé sin nach labhraíonn ach 16% de líon iomlán
na bpáistí Gaeltachta an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais. 

Tábla 4.2: Páistí a labhraíonn Gaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais

                                               Labhraíonn Gaeilge go laethúil               Labhraíonn Gaeilge go laethúil          Iomlán na gcainteoirí laethúla 

                                               laistigh den chóras oideachais         (lasmuigh den chóras oideachais      lasmuigh den chóras oideachais

                                                  agus go laethúil lasmuigh de                                                         amháin)

                                                                                                

Iomlán                                                       2,351                                             1,739                                       4,090
DnaG: TDnG                                                  37                                                <10                                             42
DnaG: CGFM                                                163                                                138                                           301
DnaG: T                                                            7                                                  12                                             19
DnaG: GRAL                                                312                                               272                                           584
DnaG: R                                                          24                                                  19                                             43
DnaG: ÁM                                                      32                                                  18                                             50
DnaG: GL                                                        45                                                 22                                             67
DnaG: DnaGT                                                32                                                  21                                             53
M: METhuaidh                                             51                                                  53                                           104
M: METhiar                                                  22                                                    8                                             30
G/M: DS-TMÉ                                               38                                                 23                                             61
G:CL                                                              147                                                143                                          290
G: CR                                                             175                                                166                                           341
G: CnO                                                           172                                                 88                                          260
G: OÁ                                                               71                                                 45                                            116
G: CF                                                             349                                                313                                          662
G: MC                                                              24                                                 27                                             51
G: B-CnaC                                                      87                                                 49                                           136
G: OCnaG                                                        14                                                  14                                             28
G: E                                                                  34                                                  13                                             47
C: CTheas                                                       16                                                  10                                             26
C: CThiar                                                     201                                                128                                           329
Cgh: M                                                          146                                                 60                                          206
Cgh: C                                                             <6                                                  <6                                            615

PL: D                                                               98                                                  53                                            151
aM: RC-BG                                                     50                                                  35                                             85
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15 Cgh: C <6+<6 (3+3)



Níl ach dhá LPT fágtha sa tír, G: CR agus G: CnO i gCo. na Gaillimhe, a bhfuil céatadán níos airde ná
50% dá bpáistí ina gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais. Is mór an t-údar
díomá agus duairce iad na figiúirí seo maidir le hinmharthanacht na Gaeilge mar theanga phobail sa
Ghaeltacht. Is iad na ceantair is láidre maidir le líon na bpáistí a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil
lasmuigh den chóras oideachais ná G: CF (662; 39% de líon iomlán an LPT), DnaG: GRAL (584; 39% de
líon iomlán an LPT), G: CR (341; 53% de líon iomlán an LPT) agus DnaG: CGFM (301; 31% de líon iomlán
an LPT). 

Léiríonn na figiúirí go bhfuil níos lú ná 1,159 páiste i nDún na nGall a labhraíonn an Ghaeilge go
laethúil lasmuigh den chóras oideachais. Is iad DnaG: GRAL (584), DnaG: CGFM (301) agus DnaG: GL
(67) is láidre ó thaobh líon na bpáistí a labhraíonn Gaeilge i nDún na nGall. Cé go bhfuil líon níos lú
ag DnaG: T (19) tá daonra beag ina gcónaí ar an oileán sin agus formhór díobh ag labhairt Gaeilge sa
teaghlach. Tá 2,126 páiste i gCúige Chonnacht (Gaillimh agus Maigh Eo) a labhraíonn an Ghaeilge go
laethúil lasmuigh den chóras oideachais. Nuair a chuirtear figiúirí Chúige Mumhan le chéile (C:
CThiar; C: CTheas; Cgh: M; Cgh: C; PL:D) sonraítear go bhfuil 718 páiste ina gcónaí ansin a labhraíonn
an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais. Ábhar imní do LPT na Mumhan go bhfuil
líon na gcainteoirí Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais i ngach LPT ansin faoi bhun 30%: C:
CTheas (26; 7% de líon na bpáistí sa LPT), C: CThiar (329; 22% de líon na bpáistí sa LPT), Cgh: M (206;
20% de líon na bpáistí sa LPT) agus PL: D (151; 26% de líon na bpáistí sa LPT). Labhraíonn 85 páiste i
LPT na Mí (15% de líon na bpáistí sa LPT) an Ghaeilge go laethúil taobh amuigh den chóras oideachais.

Tábla 4.3: Cainteoirí Laethúla de réir LPT16

As an 25,207 páiste a thuairiscíonn go labhraíonn siad an Ghaeilge sa Ghaeltacht, léiríonn an
daonáireamh go bhfuil 11,000 a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil laistigh den chóras oideachais
amháin. 

Nuair a shuimítear na staitisticí minicíochta maidir le húsáid laethúil na Gaeilge laistigh den chóras
oideachais sonraítear go bhfuil thart ar 13,637 páiste sa chatagóir seo. Is sna limistéir mhóra uirbeacha
agus fho-uirbeacha timpeall ar chathair na Gaillimhe a fheictear tábhacht an chórais oideachais
maidir le húsáid laethúil na Gaeilge sa chóras oideachais amháin, G: B-CnaC (1,579), G: OCnaG (552)
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16 Cgh: C <6+<6 (3+3)



agus G: E (1085) mar shampla agus é soiléir go bhfuil úsáid na Gaeilge sna ceantair seo ag brath go
láidir ar an gcóras oideachais. 

Tuairiscítear go bhfuil 632 páiste sa bhreis a labhraíonn an Ghaeilge go seachtainiúil (lasmuigh den
chóras oideachais amháin) agus 1,000 glan a mhaíonn go labhraíonn siad an Ghaeilge lasmuigh den
chóras oideachais amháin “ní chomh minic sin”. 

4.4.4 Labhairt na Gaeilge i dTeaghlaigh na Gaeltachta 
Is é an téarma “líon tí” atá in úsáid ag an bPOS sa daonáireamh seachas an téarma “teaghlach” atá in
úsáid againne sa tuairisc seo. Tagraíonn an téarma “líon tí” do dhaoine atá ina gcónaí le chéile ag aon
seoladh amháin:

Is éard atá i líon tí príobháideach ná duine amháin nó grúpa daoine a chónaíonn…ag an
seoladh céanna agus…a itheann…ar a laghad béile amháin le chéile sa lá, nó a dhéanann siad
seomra suí nó seomra comhluadair a roinnt.  Le bheith curtha san áireamh sa teaghlach,
caithfidh gur ghnáthchónaitheoir a bhí sa duine… (An Phríomh-0ifig Staidrimh, 2020:
Comhfhreagras Pearsanta leis na Taighdeoirí, 2020).

Cuireadh tábla ar fáil dúinn a chuireann eolas ar fáil maidir le líon na dteaghlach a bhfuil páistí iontu
idir 0-18 mbliana d’aois áit a bhfeictear go bhfuil éagsúlacht ag baint le comhdhéanamh na dteaghlach
Gaeltachta (Aguisín K). Mar aon leis na staitisticí ar úsáid laethúil na Gaeilge i measc pháistí na
Gaeltachta, glacadh an cinneadh don taighde seo breathnú ar úsáid laethúil na Gaeilge lasmuigh den
chóras oideachais lena n-áirítear an dá chatagóir seo a leanas: i) Líon na dteaghlach ina bhfuil an
Ghaeilge á labhairt go laethúil lasmuigh den chóras oideachais amháin agus ii) Líon na dteaghlach
ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt go laethúil lasmuigh den chóras oideachais agus laistigh de (Tábla
4.4). Mar a pléadh thuas, cuirtear i láthair staitisticí an daonáirimh a bhaineann le baill theaghlaigh
Ghaeltachta, bunaithe ar a ngaol leis an “duine tagartha” sa teaghlach sin. 2,889 teaghlach atá sa
Ghaeltacht ina labhraítear an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais de réir an
daonáirimh (433 a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil lasmuigh agus laistigh den chóras oideachais
agus 2,456 go laethúil lasmuigh den chóras oideachais amháin).
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Tábla 4.4: Úsáid laethúil na Gaeilge i dteaghlaigh an LPT17

                                        Labhraíonn Gaeilge go laethúil                  Labhraíonn Gaeilge go                        Líon iomlán na
                                         laistigh den chóras oideachais                 laethúil (lasmuigh den       dteaghlach a labhraíonn
                                           agus go laethúil lasmuigh de          chóras oideachais amháin)                  Gaeilge go laethúil

Iomlán                                                                 433                                           2,456                                    2,889
DnaG: TDnG                                                          <6                                                29                                         32
DnaG: CGFM                                                         30                                              190                                       220
DnaG: T                                                                    0                                                12                                          12
DnaG: GRAL                                                          59                                              355                                       414
DnaG: R                                                                  <6                                                 51                                         54
DnaG: ÁM                                                              <6                                                24                                         27
DnaG: GL                                                                 6                                                48                                         54
DnaG: DnaGT                                                        <6                                                41                                         44
M: METhuaidh                                                     13                                                59                                         72
M: METhiar                                                          <6                                                17                                         20
G/M: DS-TMÉ                                                         9                                                52                                          61
G: CL                                                                       28                                              173                                       201
G: CR                                                                      45                                              165                                       210
G: CnO                                                                    33                                              166                                       199
G: OÁ                                                                        6                                                78                                         84
G: CF                                                                       72                                              362                                       434
G: MC                                                                        8                                                45                                         53
G: B-CnaC                                                              18                                                97                                        115
G: OCnaG                                                               <6                                                21                                         24
G: E                                                                         <6                                                30                                         33
C: CTheas                                                                6                                                14                                         20
C: CThiar                                                               36                                              218                                       254
Cgh: M                                                                    18                                              120                                       138
Cgh: C                                                                       0                                                <6                                           3
PL: D                                                                       17                                                64                                          81
aM: RC-BG                                                             13                                                20                                         33
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17 Tá neamhréiteach beag staitistiúil ag baint leis na figiúirí daonáirimh seo. Ar mhaithe le cosaint phríobháideachais cuirtear an
luach <6 i gcuid de na catagóirí ina bhfuil líon níos lú ná 6 iontu. Glacadh an cinneadh go mbeadh luach 3 ag baint le <6, 10 ag
baint le <20 agus araile.



Tábla 4.5: Líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge go laethúil de réir contae18

Is iad DnaG: GRAL (414 teaghlach: 55% de líon na dteaghlach sa LPT) agus DnaG: CGFM (220 teaghlach:
42% de líon na dteaghlach sa LPT) is láidre ó thaobh líon na dteaghlach a chuir in iúl gur labhair siad
an Ghaeilge go laethúil i gCúige Uladh. 634 teaghlach san iomlán atá ina gcónaí sna trí LPT seo a
labhraíonn an Ghaeilge ar bhonn laethúil. Maidir leis na pobail oileánda i nDún na nGall, tá an
céatadán is airde de theaghlaigh ina labhraítear an Ghaeilge go laethúil i LPT DnaG: T, cé nach bhfuil
ach líon beag teaghlach i gceist (12 theaghlach: 80% de líon na dteaghlach sa LPT). I DnaG: ÁM tá thart
ar 27 teaghlach (59% de líon na dteaghlach sa LPT) ina labhraítear an Ghaeilge go laethúil. Is iad DnaG:
TDnaG (thart ar 32 teaghlach: 10% de líon na dteaghlach sa LPT) DnaG: DnaGT (thart ar 44 teaghlach:
12% de líon na dteaghlach sa LPT) agus DnaG: R (thart ar 54 teaghlach: 8% de líon na dteaghlach sa
LPT) ba laige ó thaobh labhairt laethúil na Gaeilge sa teaghlach.

Tábla 4.6: Líon agus céatadán na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge go laethúil: Dún na nGall
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18 Tá Tuar Mhic Éadaigh san áireamh i bhfigiúr na Gaillimhe.



Is i LPT G: CF atá an líon is mó teaghlach ina labhraítear an Ghaeilge ar bhonn laethúil i gCúige
Chonnacht (434 teaghlach san iomlán), cé nach gcuimsíonn an figiúr sin ach 51% de chéatadán iomlán
na dteaghlach sa cheantar sin. Is iad G: CnO (199 teaghlach: 77% de líon na dteaghlach sa LPT); G: OÁ
(84 teaghlach: 71% de líon na dteaghlach sa LPT); G: CR (210 teaghlach: 69% de líon na dteaghlach sa
LPT); agus G: CL (201 teaghlach: 65% de líon na dteaghlach sa LPT) is láidre ó thaobh chéatadán na
dteaghlach a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil. 61 teaghlach atá lonnaithe i LPT G/M: DS-TMÉ (19%
de líon iomlán na dteaghlach sa LPT ina labhraítear an Ghaeilge go laethúil); 72 teaghlach i
M: METhuaidh (9% de líon iomlán na dteaghlach sa LPT); agus 20 teaghlach i M: METhiar (10% de líon
iomlán na dteaghlach sa LPT). Is sna LPT uirbeacha agus fo-uirbeacha timpeall ar Chathair na
Gaillimhe atá an líon is ísle de theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge go laethúil. Tá an Ghaeilge á labhairt
ag líon an-bheag teaghlach i G: OCnaG (24 clann: 3% de líon na dteaghlach); G: E (33 teaghlach: 3% de
líon na dteaghlach), G: B-CnaC (115 teaghlach: 7% de líon iomlán na dteaghlach) agus G: MC (53
teaghlach: 8% de líon iomlán na dteaghlach sa LPT). I nGaeltacht na Mí, tá 33 teaghlach a labhraíonn
Gaeilge go laethúil (12% de líon iomlán na dteaghlach sa LPT).

Tábla 4.7: Líon agus céatadán na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge go laethúil: Cúige Chonnacht
agus Cúige Laighean

Is iad C: CThiar (254 teaghlach: 34% de líon na dteaghlach sa LPT), Cgh: M (138 teaghlach: 28% de
theaghlaigh an LPT) agus PL: D (81 teaghlach: 31% de theaghlaigh an LPT) is láidre ó thaobh líon na
dteaghlach a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil i gCúige Mumhan. Tá an Ghaeilge á labhairt ag líon
an-bheag teaghlach i C: CTheas (20 clann: 10% de líon iomlán na dteaghlach) agus Cgh: C (thart ar 3
chlann, thart ar 21% de líon iomlán na dteaghlach)19.
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19 Tá sé an-deacair teacht ar fhigiúr cruinn do cheantair bheaga mar seo toisc go bhfuil na luachanna 0 agus <6 luaite sa
daonáireamh.



Tábla 4.8: Líon agus céatadán na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge go laethúil i gCúige Mumhan

In ainneoin na gceisteanna bailíochta a bhaineann le féintuairisciú ar iompar teanga, ról an duine
tagartha sa chatagóiriú a dhéantar ar staitisticí, chomh maith le céatadán ard “gan a bheith ráite”, is
foinse luachmhar eolais é an daonáireamh a chuireann go mór lenár dtuiscint ar staid leochaileach
na Gaeilge sa Ghaeltacht. Léiríonn na figiúirí nach bhfuil an Ghaeilge á labhairt mar theanga
teaghlaigh i gcuid mhór de theaghlaigh na Gaeltachta. 

4.5 Scagadh ar na pleananna teanga

Tabharfar léargas thíos ar an anailís a rinneadh ar na pleananna teanga sna LPT. Breathnófar ar dtús
ar an eolas a bailíodh maidir le cleachtas teanga an teaghlaigh sna limistéir éagsúla. Ina dhiaidh sin,
tabharfar léargas ar a bhfuil ar fáil sna limistéir ó thaobh tacaíochtaí agus seirbhísí do theaghlaigh
na gceantar. Cuireadh an chéad phlean teanga i gcló in 2016 agus foilsíodh an ceann is deireanaí sa
bhliain 2020, mar sin d’fhéadfadh go bhfuil athrú tagtha ar chuid den eolas a phléitear thíos ó shin.

4.5.1 Cleachtas teanga an teaghlaigh 
Déantar iarracht an t-eolas uilig a bhí sna pleananna teanga maidir le cleachtas teanga an teaghlaigh
a thabhairt le chéile thíos. Ar ndóigh, caithfear a chur san áireamh gur féintuairisciú a bhí i gceist
san eolas a bailíodh agus na pleananna teanga á dtiomsú agus nach gá gurb í an bhrí chéanna a
bhainfeadh gach duine as na ceisteanna a cuireadh. Lena chois sin, mar a luadh sa mhodheolaíocht,
ní hiad na ceisteanna céanna ná an grúpa céanna sa phobal a roghnaíodh i ngach limistéar. Tá
tuilleadh eolais maidir leis na ceisteanna a cuireadh agus na grúpaí ón bpobal a cuireadh san áireamh
in Aguisín E agus Aguisín F. Déantar nasc anseo freisin idir an t-eolas a chuirtear i láthair sna
pleananna teanga agus na figiúirí a thagann ó oifig an daonáirimh maidir le teanga chumarsáide an
teaghlaigh. Feictear i dtábla 4.9 go n-áitíonn 72.73% de chailíní faoi 18 i G: CnO gurb í an Ghaeilge
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príomhtheanga labhartha an teaghlaigh. Is iad “Gaeilge”, “Gaeilge agus Béarla” agus “Béarla” na
roghanna a bhí sa suirbhé a rinneadh do phlean teanga an LPT agus 166 duine, 20.39% de dhaonra an
LPT a d’fhreagair an cheist. Glactar leis gur “Gaeilge amháin” a bhí ar intinn acu agus “Gaeilge” á
roghnú acu de bharr a chosúlacht le figiúr an daonáirimh, áit a maíonn 77% de na teaghlaigh go
labhraíonn siad Gaeilge go laethúil. Bhí céatadán na mbuachaillí faoi 18 beagáinín níos airde - 75.76%. 

Tábla 4.9: Gaeilge/An Ghaeilge amháin 

Bhí dhá LPT ann a raibh thart ar leath na rannpháirtithe a raibh an Ghaeilge mar phríomhtheanga
teaghlaigh iontu – G: CF agus G: CR. Baineann an céatadán atá i dtábla 4.9 do Chois Fharraige le
tuismitheoirí de bhunadh na Gaeltachta le páistí faoi naoi mbliana déag amháin agus is tuairsciú ó
177 tuismitheoir atá i gceist. Ba é 48% an ráta freagartha a bhí i gCois Fharraige do na ceistneoirí bailí.
Nuair a chuirtear na tuismitheoirí i gCois Fharraige a deir gur “Gaeilge amháin” (52.5%) nó “Gaeilge
den chuid is mó” (23.4%) a labhraíonn siad lena bpáistí le chéile, feictear go n-áitíonn 75.9% de na
tuismitheoirí go labhraíonn siad Gaeilge ina dteaghlaigh. 

Tagann a dtuairiscíonn déagóirí G: CR i suirbhé a scaipeadh san iarbhunscoil leis an eolas a bailíodh
sa suirbhé pobail. Bhí trí rogha ag na scoláirí agus an cheist maidir le teanga chumarsáide an
teaghlaigh á freagairt acu, “Gaeilge amháin”, “Gaeilge agus Béarla” agus “Béarla amháin”. Roghnaigh
85% de na déagóirí “Gaeilge amháin” (46%) nó “Gaeilge agus Béarla” (40%). 

D’áitigh déagóirí G: CL gur labhair 30% acu “Gaeilge amháin” mar theanga teaghlaigh. Dúirt 34% gur
“Gaeilge den chuid is mó” a bhí á labhairt acu sa teaghlach. Tagann an dá fhigiúr seo le líon na
dteaghlach i gConamara Láir a dúirt go raibh an Ghaeilge á labhairt ar bhonn laethúil ina dteaghlaigh
sa daonáireamh (65%). 

Ba é 85.7% (66 duine) an ráta freagartha a bhí i DnaG: ÁM ar an suirbhé, áit a ndúirt 13.6% de dhaltaí
agus de scoláirí an oileáin gur “Gaeilge amháin” a bhí á labhairt sa teaghlach. 12.1% acu a dúirt go
raibh “níos mó Gaeilge ná Béarla” á labhairt sa teaghlach. Ní hionann sin agus figiúr an daonáirimh
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áit a bhfeictear gur 58% de theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge ar bhonn laethúil taobh amuigh den
chóras oideachais. D’fhreagair 334 duine an suirbhé a scaipeadh sna scoileanna i DnaG: GRAL. D’áitigh
11.1% de na daltaí/scoláirí gur “Gaeilge amháin” a bhí acu sa teaghlach agus 30.2% gur labhair siad
“níos mó Gaeilge ná Béarla”. Feictear gur 55% de na teaghlaigh sa LPT sin a labhraíonn Gaeilge ar
bhonn laethúil taobh amuigh den chóras oideachais de réir fhigiúirí an daonáirimh. Is ar fhreagraí a
sholáthar scoláirí iarbhunscoile agus plean teanga DnaG: CGFM á thiomsú a bhunaítear an céadatán
a luaitear i dtábla 4.9. Is beag idir an uimhir seo (11%) agus an méid a tuairiscíodh sna bunscoileanna,
áit a ndúirt 10% de na rannpháirtithe gur “Gaeilge amháin” a bhí sa bhaile. D’áitigh scoláirí na
hiarbhunscoile gur labhair 19% acu “níos mó Gaeilge ná Béarla” sa bhaile. Nuair a chuirtear an dá
fhigiúr san áireamh is léir nach dtagann siad leis an daonáireamh ina n-áitíonn 42% de theaghlaigh
go mbíonn an Ghaeilge á labhairt acu go laethúil taobh amuigh den chóras oideachais. Is díol suntais
é gur cuireadh dhá cheist sa LPT sin bunaithe ar theanga an teaghlaigh, “Cén teanga lenár tógadh
thú?” agus “Cén teanga a labhraíonn do thuistí/do chaomhnóirí leat anois?”. Ní raibh aon difríocht
idir na céatadáin sa bhunscoil, ba ionann an teanga lenár tógadh na daltaí agus an teanga a
labhraítear anois leo ach níorbh amhlaidh an scéal ag an iarbhunleibhéal. Tugtar le fios ó na figiúirí
i dtábla 4.10 go bhfuil iompú teanga ar bun, go háirithe i dtreo an Bhéarla i dteaghlaigh na ndéagóirí
seo.

Tábla 4.10: Dhá cheist – scoláirí iarbhunscoile

Is ón suirbhé pobail ar líne a rinneadh mar chuid de phlean teanga C: CThiar a d’eascair an figiúr i
dtábla 4.9 do Chiarraí Thiar. Dúirt 9.5% díobh siúd a d’fhreagair an suirbhé gurb í an Ghaeilge amháin
a bhí á labhairt sa teaghlach agus dúirt 17.2% acu go raibh níos lú Béarla ná Gaeilge sa teaghlach.
Dúirt 7.69% de dhéagóirí na Pobalscoile i gCiarraí Thiar gurb í an Ghaeilge a bhí á labhairt acu sa
teaghlach. Baineann na figiúirí seo leis an LPT ar fad, ach tugtar eolas dúinn freisin ar líon na ndaltaí
bunscoile atá i gCatagóir A (taobh istigh den LPT) a labhraíonn Gaeilge sa bhaile - 34.1% (lch. 22).
Tagann figiúr thábla 4.9 do PL: D ón suirbhé pobail a rinneadh don phlean teanga, áit a ndúirt 5.7% de
na freagróirí gurb í an Ghaeilge amháin a bhí á labhairt sa teaghlach, 8% gur labhair siad “Gaeilge den
chuid is mó” agus 20.1% go raibh an dá theanga á labhairt sa teaghlach. Is beag idir na figiúirí seo
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agus figiúr an daonáirimh, inár mhaígh 31% de theaghlaigh an LPT go raibh an Ghaeilge á labhairt go
laethúil sa teaghlach. 

Dúirt 5% (9 dteaghlach) de thuismitheoirí/chaomhnóirí Cgh: M gur Gaeilge amháin a bhí á labhairt
acu sa bhaile – 100% den am. Is beag a bhí idir an céatadán seo agus an céatadán a d’eascair as an
eolas a bailíodh i mbunscoileanna (7.3%) agus in iarbhunscoileanna (6%) Mhúscraí. Dúirt 9% de na
tuismitheoirí/caomhnóirí céanna gur labhair 9% (17 teaghlach) acu Gaeilge 75% den am (“Gaeilge den
chuid is mó”) agus 29% (54 teaghlach) gur labhair siad Gaeilge 50% den am. Tuairiscíodh sa phlean
teanga gur labhair 28% de theaghlaigh Mhúscraí an Ghaeilge go laethúil. Mhaígh ceathrar de
mháithreacha G/M: DS-TMÉ gurb í an Ghaeilge amháin a bhí á labhairt sa teaghlach (3%) agus 10%20

díobh a dúirt gur “Gaeilge den chuid is mó” a bhí á labhairt. Dúirt deichniúr (3%) de na máithreacha
agus na haithreacha i G: B-CnaC gurb í an Ghaeilge amháin a bhí á labhairt acu lena bpáistí. D’áitigh
1% de dhaltaí bunscoil DnaG: DnaGT gurb í an Ghaeilge amháin a bhí á labhairt sa teaghlach agus gur
8.7% a bhí ag labhairt “níos mó Gaeilge ná Béarla”. Dúirt duine amháin de dhaltaí/scoláirí Ráth Chairn
gur “Gaeilge amháin” a labhraítear sa bhaile sa suirbhé, dalta/scoláire amháin as 42 dalta/scoláire
atá ina gcónaí sa LPT. D’áitigh ceathrar eile acu siúd gur “Gaeilge den chuid is mó” a bhí á labhairt
ina dteaghlaigh (5.8%).

Tá roinnt LPT ann, de réir an eolais a bailíodh sna pleananna teanga, nach bhfuil aon teaghlach iontu
arb í an Ghaeilge amháin atá i réim iontu. Ní dúirt duine ar bith i G: E, M: METhuaidh, DnaG: TDnaG;
ná i C: CTheas go raibh an Ghaeilge amháin á labhairt mar phríomhtheanga chumarsáide an teagh-
laigh agus dúirt duine amháin as 342 gurb í an Ghaeilge amháin a bhí á labhairt ina theaghlach sna
Rosa. Cé gur grúpa an-bheag a bhí i gceist ar an Eachréidh, tagann an figiúr leis an eolas a bailíodh
sna naíonraí, áit a ndúradh nár fhreastail gasúir ar na naíonraí a raibh “...Gaeilge acu ón mbaile le
roinnt blianta anuas” (G: E, 2019, lch. 77). Bhí an scéal amhlaidh i gCiarraí Theas áit a gcreidtear gur
“...athbheochan agus athneartú seachas caomhnú teanga” atá ag teastáil sa limistéar sin (C: CTheas,
2017, lch. 37). Feictear freisin nasc idir na freagraí a tugadh i gceistneoirí na mbunscoileanna i DnaG:
TDnaG agus an méid a bhí le rá ag na déagóirí. Cé nach bhfuil aon iarbhunscoil sa LPT, bailíodh eolas
ó dhéagóirí a bhí ag freastal ar iarbhunscoileanna atá taobh amuigh den limistéar ach a bhfuil cónaí
orthu sa LPT21. Ní dúirt aon duine de na déagóirí a d’fhreagair gurb í an Ghaeilge amháin a bhí á
labhairt sa teaghlach. Maidir le G: MC, baineann an figiúr i dtábla 4.9 le daltaí bunscoile an cheantair
ach is cosúil go ndúirt roinnt teaghlach sa LPT go raibh an Ghaeilge á labhairt sa teaghlach i gceist-
neoirí a bailíodh in 2017/2018,

Ó na freagraí sna ceistneoirí éagsúla i 2017 & 2018, níl ach líon beag teaghlach ann le 'ʹGaeilge
amháin'ʹ nó fiú 'ʹGaeilge den chuid is mó'ʹ fágtha san LPT. 1.4 ‑ 2.5%. Thart ar 700 teaghlach
atá i Maigh Cuilinn, rud a chiallaíonn go bhfuil idir 10 agus 15 theaghlach ann ina labhartar
ar a laghad 'ʹGaeilge den chuid is mó" (G: MC, 2019, lch. 46). 

Nuair a chuirtear na figiúirí atá sna pleananna teanga a bhaineann le “Gaeilge amháin”/” Gaeilge den
chuid is mó”/” Níos mó Gaeilge ná Béarla” le chéile (sna limistéir a raibh an rogha sin ar fáil iontu) níl
an figiúr rófhada ón méid a tuairiscíodh sa daonáireamh. Is é an rogha “Gaeilge/Béarla” nó
“Béarla/Gaeilge” atá i gcuid de na pleananna teanga (G: CnO; G: CR; C: CTheas) a chuireann na figiúirí
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20 8% de na haithreacha
21 Roghnaíodh 5 mheánscoil a bhí in aice leo. 72 freagra a fuair siad. Ní raibh scoláirí na tríú bliana ná na séú bliana san áireamh.



as riocht de bheagán mar go bhféadfadh sé go bhfuil an-difríocht idir minicíocht úsáide na Gaeilge
taobh istigh de na LPT éagsúla. Mar shampla, dúirt 41.27% de dhaltaí bunscoile i gCiarraí Theas go
raibh an Ghaeilge agus an Béarla á labhairt sa teaghlach acu ach ní dúirt duine ar bith den ghrúpa
céanna go raibh an Ghaeilge amháin á labhairt sa teaghlach acu. Nuair a chuirtear é sin i gcomparáid
le LPT ar nós An Cheathrú Rua, shamhlófá nach ionann an comhthéacs de bharr gur áitigh 46% de na
déagóirí sa LPT sin gurb í an Ghaeilge amháin a bhí mar theanga teaghlaigh acu. Creidtear dá réir gur
mó Gaeilge a bhí á labhairt ag na déagóirí a thug “Gaeilge agus Béarla” mar fhreagra i LPT G: CR ná
mar atá ag na daltaí bunscoile i LPT C: CTheas a roghnaigh an freagra céanna. Is fiú smaoineamh air
seo agus anailís á déanamh ar thábla 4.11 thíos.

Tábla 4.11: Gaeilge i gcónaí/Gaeilge den chuid is mó/An dá theanga mar a chéile/Gaeilge agus
Béarla/Béarla agus Gaeilge

Tagann na chéad ceithre LPT thuas, G: CnO; G: CR; G: CF; agus G: CL, leis na ceantair atá ag barr an
liosta maidir le labhairt na Gaeilge sa teaghlach sa daonáireamh cé nach ionann a n-ord go díreach.
Níl DnaG: T ná G: OÁ san áireamh san anailís seo de bharr nach raibh na pleananna teanga ar fáil,
ach bheifí ag súil go leanfadh siad an patrún céanna le G: CnO; G: CR; G: CF; agus G: CL bunaithe ar
fhigiúirí an daonáirimh. Cé is moite de Chiarraí Theas, tagann na naoi LPT is lú a bhfuil teaghlaigh
iontu a labhraíonn Gaeilge, (G: E; G: MC; M: METhuaidh; DnaG: R; DnaG: TDnaG; aM: RC-BG; DnaG:
DnaGT; G: B-CnaC; G/M: DS-TMÉ) leis an eolas atá sa daonáireamh cé nach ionann a n-ord go díreach.
D’fhéadfadh sé go bhfuil an figiúr a thugtar i dtábla 4.11 i gCiarraí Theas níos airde ná figiúr an
daonáirimh de bharr na rogha ceisteanna a cuireadh ar fáil agus an tuiscint a bhí acu siúd a
d’fhreagair na ceisteanna ar an gceist féin. Cuirtear an scéim Tús Maith (a bhfuil tuilleadh eolais faoi
i 4.5.3.2) ar fáil sa LPT seo freisin rud a fhágann go mbíonn Gaeilge á labhairt anois agus arís sa
teaghlach, agus go bhfuil iarracht á déanamh a leithéid a fhorbairt sa LPT. 

Is léir ón eolas atá ar fáil sna pleananna teanga seo go bhfuil an Béarla go mór i réim sna teaghlaigh
i bhformhór na LPT. Léirítear i bhfigiúr 4.12 thíos na LPT a bhfuil “níos mó Béarla ná Gaeilge”, “Béarla
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den chuid is mó”, nó “Béarla amháin” á labhairt sna teaghlaigh. De réir an eolais atá sna pleananna,
tá 9 LPT ann a bhfuil an Béarla in uachtar in os cionn 80% nó mar sin de na teaghlaigh, G: MC (99%);
DnaG: TDnaG (96.3%); M: METhuaidh (96%), G: E (95%), DnaG: R (95%); aM: RC-BG (91.6%); G: B-CnaC (85%);
DnaG: DnaGT (80.6%); agus G/M: DS-TMÉ (79%). Cé gur líon an-bheag rannpháirtithe a bhí sa suirbhé
a rinneadh ar dhéagóirí an Eachréidh do phlean teanga an LPT sin, meastar gur léargas sách cruinn
é an figiúr sin de bharr a bheith ag teacht le fianaise fhigiúirí an daonáirimh. Bhí figiúr an daonáirimh
beagáinín níos ísle i measc na ndéagóirí i DnaG: TDnaG le hais an fhigiúir thuasluaite (91.13%) atá
bunaithe ar dhaltaí na bunscoile.

Tábla 4.12: An Béarla in uachtar

Tuairiscítear sna pleananna go bhfuil an Béarla in uachtar i 74.3% de theaghlaigh i DnaG: ÁM, 71.4% i
C: CThiar agus 70% de theaghlaigh i DnaG: CGFM. Bhí difríocht idir an figiúr seo do DnaG: CGFM a
thagann ó na scoláirí iarbhunscoile agus an figiúr a shíolraigh ó bhunscoileanna an LPT áit ar mhaígh
60% de na daltaí go raibh an Béarla in uachtar ina dteaghlach. Feictear go bhfuil ceithre LPT eile ann
a labhraíonn os cionn 50% de na teaghlaigh an Béarla formhór an ama, PL: D (66.1%); Cgh: M (57%);
DnaG: GRAL (56%); agus C: CTheas (55.56%). Bhí an figiúr níos airde ag an leibhéal iarbhunscoile i Cgh:
M (67%). Fágann sé sin nach bhfuil ach 4 LPT ann a bhfuil níos lú ná 40% de theaghlaigh ag labhairt
Béarla mar phríomhtheanga chumarsáide an teaghlaigh, G: CL (36%)22; G: CF (24%); G: CR (13%)23; agus
G: CnO (3.03%)24. Ar ndóigh, tá éagsúlachtaí sna LPT maidir le líon na dteaghlach a bhfuil “Béarla
amháin” á labhairt iontu. Tugtar briseadh síos i dtábla 4.13 thíos ar an eolas maidir le labhairt an
Bhéarla i dteaghlaigh na LPT agus dóibh siúd a roghnaigh “Béarla den chuid is mó”/” Níos mó Béarla
ná Gaeilge” nó “Béarla amháin”. Ní mór a chur san áireamh nach raibh na roghanna seo ar fáil do
fhreagóirí na gceistneoirí i ngach LPT. 
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24 Is é “Béarla” a bhí mar rogha sna ceistneoirí sa LPT seo.



Tábla 4.13: Béarla amháin; Béarla den chuid is mó; Béarla amháin agus Béarla den chuid is mó

Áitíodh i gcuid de na pleananna teanga go raibh teanga eile seachas Gaeilge agus Béarla á labhairt i
dteaghlaigh na LPT. Bhí 690 duine a mhaígh go labhraítear teanga eile ina dteaghlach i mBearna agus
i gCnoc na Cathrach agus deichniúr de na daltaí/scoláirí a dúirt amhlaidh sna Rosa. Dúirt ceathrar
freagróirí i LPT M: METhuaidh go raibh Polainnis agus Fraincis á labhairt sa teaghlach. ISL is teanga
teaghlaigh do dhéagóir amháin ar an Eachréidh de réir phlean teanga an LPT sin agus is Ísiltíris a
labhraítear i  dteaghlach eile. Gaeilge nó Béarla amháin a labhraítear i dteaghlaigh LPT DnaG: CGFM
de réir an suirbhé a rinneadh ar na déagóirí don phlean teanga ach d’áitigh 1% de dhaltaí bunscoile
sa phlean teanga céanna go raibh teanga eile á labhairt sa teaghlach. Déanadh tagairt don Liotuáinis
i gCiarraí, áit ar maíodh gurb é an teanga iasachta is coitianta i LPT C: CThiar. Cé nach mórán
teaghlach a labhraítear teanga eile seachas Gaeilge agus Béarla iontu sna LPT, is suimiúil an ní é go
bhfuil a leithéid amhlaidh. 

4.5.2 Cúram leanaí agus réamhscolaíocht
Léiríonn formhór na bpleananna teanga an tábhacht a bhaineann le naíonraí agus seirbhísí cúraim
leanaí trí Ghaeilge agus iad ina gcrann taca do thuismitheoirí Gaeltachta atá ag iarraidh páistí a
thógáil le Gaeilge. Feidhmíonn an réimse seo mar nasc idir luathbhlianta pháistí na Gaeltachta agus
an córas foirmiúil oideachais (an bhunscoil agus an mheánscoil) agus tábhacht nach beag ag baint
leis dá bharr.

Is iad Comhar Naíonraí na Gaeltachta (CNNG) an scáth-eagraíocht d’fhormhór na naíonraí atá
lonnaithe sa Ghaeltacht agus iad ar cheann de na soláthróirí is mó réamhscolaíochta i bPoblacht na
hÉireann. Cuireann an eagraíocht sin 115 seisiún réamhscolaíochta ar fáil ar fud na Gaeltachta, lena
n-áirítear seirbhísí naíonraí, seisiúin réamhscoile, clubanna réamhscoile, clubanna bricfeasta agus
seirbhísí iarscoile (ÚnaG, Comhfhreagras Pearsanta leis na Taighdeoirí, 18.Meitheamh.2020).

34

46% 40.70%

64%

45% 45.50%

26.90%

46%

31.80%
23.30% 28.50%

55.60%

16.50%
6%

13%

53%
55.60%

32%

95%

50% 46.10%

85.40%

53.70%

33%

42.50%
48.10% 37.70%

57%
39.5%

36% 18%

3.03%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

G: M
C

DnaG: TDnaG

M
: M

EThuaidh

DnaG: R

G: E

aM
: RC-BG

G: B-CnaC

DnaG: DnaGT

G/M
: DS-TM

É

DnaG: Á
M

C: CThiar

PL: D

Cgh: M

DnaG: GR
A

L

C: CTheas

G: CL

G: CF

G: CR

G: CnO

Béarla den chuid is mó/Níos mó Béarla ná Gaeilge/Béarla amháin agus Béarla den chuid is mó

Béarla amháin

45%

DnaG: CGFM

25%



Tuairiscítear anois go bhfuil 1,896 páiste ag freastal ar na seirbhísí éagsúla sin (ÚnaG, 2020). Bain-
istítear céatadán beag naíonraí i gceantair Ghaeltachta chatagóir C, faoi scáth Gaeloideachas Teo.,
sna LPT timpeall ar Chathair na Gaillimhe mar shampla.  

In ainneoin naíonra a bheith ag feidhmiú i ngach LPT sa Ghaeltacht, sonraítear an t-easpa soláthair
trí Ghaeilge i gceantair áirithe taobh istigh de na LPT sin. Cé go bhfuil bunscoileanna i gcuid de na
ceantair seo páirteach sa Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta, níl an rogha réamhscolaíochta
trí Ghaeilge ar fáil do thuismitheoirí sna ceantair mháguaird. Tá freastal maith ó thaobh an
réamhoideachais ar fáil i nDúiche Sheoigheach ina bhfuil dhá naíonra faoi scáth CNNG (An Fhairche
agus Tuar Mhic Éadaigh) agus ceann amháin eile i gCorr na Móna atá faoi scáth Gaeloideachas Teo.
Cuirtear trí chineál seirbhíse ar fáil san ionad cúraim leanaí i dTír an Fhia i LPT G: CnO, seirbhís naío-
lainne (faoi chúram Mhuintearas Teo.), seirbhís naíonra (faoi scáth CNNG) agus seirbhís cúram
iarscoile. Tá tábhacht nach beag ag baint le naíonra áitiúil a bheith lonnaithe in ionad feiliúnach leis
na hacmhainní cuí. Nuair a leagtar an bhunchloch sin do phobal, is féidir réimse níos leithne de
sheirbhísí réamhscoile/cúraim leanaí a chur ar fáil dóibh. San Ionad Cúram Leanaí i gCarna (G: CL)
mar shampla, cuirtear na seirbhísí thuasluaite ar fáil, mar aon le himeachtaí breise ar bhonn
neamhrialta, cosúil le grúpaí spraoi, grúpa tuismitheoirí agus linbh agus campaí samhraidh. Dá
mbeadh ionad mar seo ar fáil i ngach ceantar Gaeltachta chuirfeadh sé go mór le cumas an phobail
áitiúil, tacaíochtaí feiliúnacha trí Ghaeilge a chur ar fáil do theaghlaigh na Gaeltachta.

Ar cheann de na dúshláin is suntasaí a luaitear sna LPT is airde a bhfuil líon na gcainteoirí dúchais
is ea imeascadh páistí ó chúlraí éagsúla teanga, idir fhoghlaimeoirí agus chainteoirí dúchais, chomh
maith leis an mbainistiú a dhéantar ar an imeascadh sin. Maítear i bplean teanga Chois Fharraige
mar shampla, gur cheart idirdhealú teangabhunaithe a dhéanamh sna naíonraí áitiúla le go mbeidh
stiúrthóirí in ann díriú ar riachtanais éagsúla teanga na ndaltaí. Aithnítear i bplean teanga na
Ceathrún Rua an dúshlán a bhaineann le cumas (íseal) Gaeilge a bheith ag páiste agus iad ag teacht
chuig an naíonra, fiú amháin acu siúd a bhfuil an Ghaeilge sa teaghlach acu. Tá polasaí saibhriú
teanga i bhfeidhm sna naíonraí i G/M: DS-TMÉ chun blaiseadh den chanúint áitiúil a chur ar fáil do
pháistí. Bíonn dúshlán sna LPT labhairt na Gaeilge a chothú i measc páistí, mar gheall ar na leibhéil
éagsúla cumais atá acu sa Ghaeilge. Moltar i bpleananna teanga DnaG: CGFM agus M: METhuaidh gur
cheart polasaithe comónta a fhorbairt i measc naíonraí Gaeltachta agus nasc níos láidre a chothú
leis na bunscoileanna. Chuirfeadh polasaí saibhriú teanga, mar a luaitear i bplean G/M: DS-TMÉ, go
mór le tuiscint na bpáistí ar a gcanúint áitiúil féin sna ceantair ar beag cainteoir dúchais atá ar fáil
iontu agus chuirfeadh sé le saibhriú na gcainteoirí dúchais i gceantair Ghaeltachta eile.

Dúshlán breise sa chóras naíonraí, is ea nach bhfanann céatadán na gcainteoirí dúchais seasmhach
ó bhliain go bliain. Léiríonn plean teanga na Ceathrún Rua nach raibh ach 43% (as 28 páiste san
iomlán) ina gcainteoirí dúchais ag freastal ar an naíonra áitiúil sa bhliain 2015 agus 28% díobh gan
ach Béarla amháin acu sa teaghlach. Tháinig méadú ar líon na gcainteoirí dúchais an bhliain dár
gcionn áfach agus é maíte go raibh 76% (as 38 páiste san iomlán) ina gcainteoirí dúchais agus gan
ach 5% díobh le Béarla amháin sa teaghlach. Ní fheilfeadh plean oideachais 2015 don bhliain 2016 i
gcomhthéacs mar seo agus dúshlán suntasach roimh stiúrthóirí maidir le soláthar cuí a chur ar fáil
do ghrúpaí éagsúla teanga ó bhliain go bliain.

35

Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta



Pléitear easpa leanúnachais nó comhtháiteachta na seirbhísí oideachais a chuirtear ar fáil do pháistí
na Gaeltachta sna pleananna teanga. I nGaeltacht Mhaigh Cuilinn mar shampla, cé go bhfuil naíonra
ag feidhmiú in Aonad Uilinn i lár an tsráidbhaile, caithfear taisteal beagnach 5km siar an bóthar chun
bunscolaíocht a fháil trí Ghaeilge, i Scoil Náisiúnta Bhaile Nua. Ní socrú praiticiúil é seo do chlann a
bhfuil tuismitheoirí ag obair agus iad ag iarraidh an Ghaeilge a roghnú dá bpáistí sa chóras
oideachais. 

Céim tosaigh is ea scéim cuairteanna baile a chur ar bun chun roghanna teanga a phlé le tuismitheoirí
(DnaG: ÁM; G: CF). Tá scéim mar seo darbh ainm Tús Maith25 luaite i bplean teanga Chiarraí Theas ina
gcuirtear comhairle phraiticiúil agus spreagadh ar fáil le hiarracht a dhéanamh an Ghaeilge a
thabhairt isteach sa teaghlach. Ba cheart ábhar feiliúnach a fhorbairt a chuideoidh le tuismitheoirí
bunfhoclóir agus frásaí Gaeilge a fhoghlaim agus a úsáid (DnaG: ÁM). Maítear i roinnt mhaith
pleananna gur cheart díriú ar an ardú feasachta i measc tuismitheoirí maidir leis na buntáistí a
bhaineann le roghnú na Gaeilge dá bpáistí.

Aithnítear an bhearna sa soláthar cúraim leanaí trí Ghaeilge i gcuid de na LPT agus é maíte go
dteastaíonn feighlithe linbh a bhfuil Gaeilge acu (G: MC, 2018, lch. 4) nó ionad cúraim leanaí ina
gcuirtear speictream leathan seirbhísí ar fáil do thuismitheoirí (PL: D, 2018, lch. 9). De réir fianaise
starógach, tá feighlithe linbh in úsáid go forleathan ag tuismitheoirí sa Ghaeltacht ach go bhfuil na
socruithe seo á ndéanamh i líonraí pearsanta, clainne agus pobail seachas mar chuid de chóras
oifigiúil cúraim leanaí atá á bhainistiú ag scáth-eagraíocht de chuid an Stáit. Tagraítear dó seo i
bplean teanga Chiarraí Thiar ina ndeirtear go mbíonn feighlithe “ag tabhairt aire do leanaí ina dtithe
féin go príobháideach” (C: CThiar, 2018, lch. 25) ach an chuma ar an scéal nach bhfuil córas oifigiúil
nó scéim chun na feighlithe seo a aimsiú. Léirítear sna pleananna teanga ina ndéantar tagairt don
chúram leanaí, go mbíonn seirbhís trí Bhéarla ar fáil go han-mhinic. Tuairiscítear i bplean teanga
DnaG: GRAL mar shampla, nach bhfuil ach 18% den sampla a úsáideann feighlí linbh26 agus gan ach
36.4% acu sin a labhraíonn an té sin “Gaeilge amháin” lena gcuid páistí. Spéisiúil go leor don phlé seo,
tá formhór na rannpháirtithe (81.8%) sásta le cleachtas teanga an fheighlí, is é sin go bhfuil Béarla á
labhairt acu den chuid is mó. Tá an dúshlán teanga céanna léirithe i nGaeltacht na Mí. As 98 duine a
d’fhreagair an suirbhé maidir le cúram leanaí, tuairiscíonn 56.6% díobh go mbaintear úsáid as feighlí
linbh ach gur “Béarla amháin” nó “Béarla den chuid is mó” atá á labhairt ag an bhfeighlí thart ar 75%
den am. Moladh spéisiúil amháin is ea gur cheart liosta feighlithe linbh/cúramóirí páistí, a bhfuil
Gaeilge líofa acu, a chur le chéile agus a sholáthar don phobal (G: CF, 2017, lch. 31). Moltar i bplean
teanga DnaG: GRAL gur cheart bunachar a thógáil agus a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin le sonraí
teagmhála na bhfeighlithe linbh áitiúla a bhfuil Gaeilge líofa acu agus tuismitheoirí a spreagadh le
feighlithe a bhfuil Gaeilge acu a fháil, beag beann ar a gcaighdeán Gaeilge féin. 

Is gá athbhreithniú a dhéanamh ar an soláthar reatha agus ar an gcineál seirbhíse atá ag teastáil ó
thuismitheoirí i ngach LPT chun na seirbhísí a chur in oiriúint. Ní fheileann cur chuige amháin do
na LPT ar fad. Ba cheart go mbeadh cur chuige comhtháite ó bhreith an linbh go dtí go mbogann an
páiste ar aghaidh go dtí na leibhéil níos airde oideachais agus go mbeadh rogha ag tuismitheoir
Gaeltachta a gcuid páistí a chlárú don oideachas trí Ghaeilge ag gach leibhéal sa chóras.
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26 Coimeádaí páistí an téarma a úsáidtear sa phlean teanga.



4.5.3 Tacaíochtaí agus seirbhísí do theaghlaigh

Tá córas i bhfeidhm maidir le seirbhísí a chur ar fáil do theaghlaigh ar bhonn náisiúnta agus áitiúil
a chuimsíonn; ranna stáit, eagraíochtaí agus comhlachtaí a fhaigheann maoiniú stáit, cumainn nó
pobail áitiúla agus grúpaí a bhíonn ag cur seirbhísí ar fáil ar bhonn deonach sa phobal. Léiríonn figiúr
4.2 an cur chuige ó roinn stáit go grúpa áitiúil a bhíonn rannpháirteach agus lárnach i seirbhísí agus
tacaíochtaí a chur ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mhian
leo é sin a dhéanamh. Feictear gurb iad na Ranna Stáit ar nós RTCEGSM, ÚnaG agus an ROS a bhíonn
i gcroílár maidir le maoiniú agus cúnamh a chur ar fáil d’eagraíochtaí agus do chomhlachtaí ar nós
Tuismitheoirí na Gaeltachta (TnaG), Oidhreacht Chorca Dhuibhne (OCD) agus Ealaín na Gaeltachta
(EnaG). Anuas ar na heagraíochtaí aitheanta sin, tá scéimeanna agus cumainn nó grúpaí áitiúla atá
faoina scáth, cuir i gcás an scéim Tús Maith, OCD. Bíonn obair dheonach ar siúl chomh maith chun
seirbhísí a chur ar fáil ar bhonn áitiúil do theaghlaigh agus don óige. De réir na sonraí atá ar fáil sna
pleananna teanga, bíonn LPT áirithe ag brath ar an gcur chuige deonach do sheirbhísí don aos óg
ceal cur chuige córasach a bheith curtha i bhfeidhm agus lárionad/láreagraíocht a bheith sa cheantar
a fhreastalaíonn ar theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge, ar pháistí óga, agus ar dhéagóirí.

Figiúr 4.2: Léargas ar an gcóras náisiúnta agus áitiúil maidir le seirbhísí agus struchtúr tacaíochta
do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge 

Tuairiscítear sna pleananna teanga an ról lárnach a bhíonn ag comhlachtaí/eagraíochtaí ar nós TnaG
agus OCD mar chrann taca ag cur tacaíochtaí agus seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge do thuismitheoirí atá
ag iarraidh a gclann a thógáil le Gaeilge i limistéir ar leith. Cuireann na heagraíochtaí seo scéimeanna
i bhfeidhm chun tacú le teaghlaigh atá ag tógáil páistí le Gaeilge nó atá ag iarraidh níos mó Gaeilge
a úsáid sa teaghlach.  
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4.5.3.1 Tuismitheoirí na Gaeltachta
Pléadh cuid de scéimeanna TnaG i bplean teanga na Ceathrún Rua agus Chonamara Láir, ina measc
bhí scéim léitheoireachta ina mbíonn aisteoirí ag léamh do pháistí go spreagúil taitneamhach; scéim
na nEalaíon Béil ina n-ullmhaítear páistí do chomórtais Oireachtas na Samhna; agus Litir chuig
Santaí. Is san Ionad SPLANC ar an gCeathrú Rua a heagraíodh imeachtaí litearthachta, na healaíona
béil, ceardlanna agus campaí drámaíochta do theaghlaigh na Gaeltachta. Tuairiscíodh sna pleananna
teanga grúpaí spraoi do thuismitheoirí agus páistí óga, Gligíní, a bheith ar siúl ar bhonn seachtainiúil
agus ócáid siamsaíochta, Siamsáin, ar bhonn míosúil. Tugadh sonraí chomh maith maidir le
ceardlanna réamhbhreithe a heagraíodh chun eolas a thabhairt do theaghlaigh a bhfuil sé i gceist
acu a gclann a thógáil le Gaeilge agus cúrsaí do thuismitheoirí le leanaí óga ar nós suathaireacht do
leanaí. Bhí béim sna ceardlanna ar chúram na máthar agus an linbh ach bhí modúl ann chomh maith
faoi rogha teanga. Tuairiscíodh an-tóir ar imeachtaí agus ar scéimeanna tacaíochta teaghlaigh TnaG. 

Figiúr 4.3: Scéimeanna tacaíochtaí teaghlaigh ag Tuismitheoirí na Gaeltachta

Tá fás agus forbairt tagtha ar TnaG le roinnt blianta anuas agus leathnú déanta ar na himeachtaí agus
na tacaíochtaí atá ar fáil agus iad ag feidhmiú ar bhonn náisiúnta ó 2018. Is iad TnaG atá freagrach as
dáileadh an phacáiste tacaíochta teaghlaigh ar son an RTCEGSM ó thús 2019. Is pacáiste é atá dírithe
ar theaghlaigh a bhfuil páiste nó páistí acu faoi cúig bliana d’aois. Tá trí leagan den phacáiste ar fáil,
ceann i ngach aon mhórchanúint (Connacht, Mumhan, Uladh). Cuimsíonn an pacáiste dlúthdhioscaí,
leabhair agus eolas eile don teaghlach. Chuir eagraíochtaí ar nós Gaeloideachas, Cúla4, agus ÚnaG
cuid den ábhar sin ar fáil. Nuair a dhéanann teaghlach iarratas ar an bpacáiste, is féidir leo clárú do
liosta teagmhála TnaG agus seoltar nuachtlitir agus eolas eile chucu. Tá oifigí ag TnaG i gCorca
Dhuibhne (C: CThiar) agus i nGaoth Dobhair (DnaG: GRAL), chomh maith leis an bpríomhoifig ar an
gCeathrú Rua (G: CR). Déanann TnaG ionadaíocht agus abhcóideacht ar son teaghlaigh arb í an
Ghaeilge a dteanga baile; cuireann siad comhairle agus tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil
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a gclann le Gaeilge nó ar mian leo é sin a dhéanamh; déanann siad taighde agus scaipeann siad eolas
ar cheisteanna a bhaineann le tógáil clainne le Gaeilge; agus reáchtálann siad scéimeanna a bhfuil
sé mar aidhm leo cur le saibhreas teanga agus le nósmhaireachtaí bisiúla úsáidte Gaeilge. Bíonn
réimse leathan de ghníomhaíochtaí sóisialaithe ar bun ag TnaG, ina measc tá Siamsán na nÓg,
Áirneán na nÓg, agus Cinema Gaelach. Anuas air sin, eagraíonn siad ranganna i gcomhar le hEalaín
na Gaeltachta agus Scoil Rince Ré Órga i réimsí éagsúla den ealaíon. Is cuid lárnach d’obair na
heagraíochta réimse na litríochta freisin, ina measc tá scéim léitheoireachta do scoileanna, club
leabhar/ciorcal léitheoireachta, agus Slán leis an mBunscoil.27

Figiúr 4.4: Scéim Clár Tacaíochta Teanga: An Pacáiste Teanga á dáileadh ag TnaG

4.5.3.2 Oidhreacht Chorca Dhuibhne/Tús Maith
Pléitear an ról tábhachtach atá ag an scéim Tús Maith i bpleananna teanga Chiarraí (C: CThiar; C:
Theas). Togra é seo atá á reáchtáil ag OCD chun tacaíocht theangabhunaithe a chur ar fáil agus é mar
aidhm aige tacú le tuismitheoirí a gclann a thógáil le Gaeilge nó tuismitheoirí ar mhaith leo níos mó
Gaeilge a úsáid sa teaghlach. Is faoin scéim Tús Maith a chuirtear scéimeanna eile agus seirbhísí ar
fáil do theaghlaigh (féach figiúr 4.5). Faoin scéim Cuairteoirí Baile, tugann cuairteoirí oilte atá
fostaithe ag an scéim Tús Maith cuairt ar theaghlaigh chun comhairle, tacaíocht agus spreagadh
maidir le cur chuige agus acmhainní a chur ar fáil do theaghlaigh ar mian leo a gclann a thógáil le
Gaeilge. Is féidir leo dul i dteagmháil leo chun cuairt a eagrú. Is faoin scéim Tús Maith chomh maith
a eagraítear Grúpaí Tacaíochta Teaghlaigh, Grúpa Súgartha agus Scléip an tSathairn do thuismitheoirí
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27 Togra scríbhneoireachta náisiúnta Gaeltachta do rang a 6 sa bhunscoil.



agus páistí i bparóistí sa LPT chun teaghlaigh leis an sprioc chéanna a thabhairt le chéile ar bhonn
sóisialta. Tá na grúpaí seo in oiriúint do theaghlaigh le páistí atá idir 0-4 bliana d’aois ina gcuirtear
siamsaíocht ar fáil trí Ghaeilge ar nós scéalaíocht, rannta agus imeachtaí spraíúla. Cuirtear le feasacht
agus le heolas na dtuismitheoirí ar na háiseanna agus na hacmhainní atá ar fáil dóibh chun tacú leo
a gclann a thógáil trí Ghaeilge (Tobar Dhuibhne, 2020)28. Cé go gcuirtear na himeachtaí agus na grúpaí
tacaíochta agus spraoi ar siúl i bparóistí an LPT, de réir sonraí na bpleananna teanga, tá Ionad
Tacaíochta Teaghlaigh i mBaile an Fheirtéaraigh (C: CThiar) ar fáil mar phríomháis lárnach do
theaghlaigh.             

Figiúr 4.5: Scéimeanna tacaíochtaí teaghlaigh ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne/Tús Maith

I dteannta na seirbhísí a chuireann Tús Maith ar fáil, tá sé mar chuid den chur chuige feasacht a ardú
i measc tuismitheoirí maidir leis an dátheangachas, staideanna éagsúla den iompar clainne,
acmhainní úsáideacha agus cabhracha, agus áiseanna ar líne a chur ar fáil chun tacú le tuismitheoirí.
Tá féilire ar fáil ar shuíomh idirlín Tús Maith a thugann treoir maidir le húsáid teanga leis an bpáiste
ag staideanna éagsúla roimh bhreith agus ina dhiaidh29. Eagraíonn Tús Maith imeachtaí spraíúla eile
trí Ghaeilge do theaghlaigh ar an bhféilire bliantúil ar nós Lá ar an dTráigh ina mbíonn cluichí agus
spórt ar siúl, cuairt Dhaidí na Nollag ar an gcéad Aoine de mhí na Nollag agus Tóraíocht Uibh Chásca
ar Shatharn Cásca. Tá trí imeacht nua á reáchtáil faoin scéim, ranganna ballet trí Ghaeilge a bhfuil
an-éileamh orthu, imeacht amuigh faoin nádúr ar a dtugtar scoileanna foraoise agus ióga as Gaeilge
do leanaí.   
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28 Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo: https://tobardhuibhne.ie/baile-culra-2/acmhainn/tus-maith/ 
29 Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo: http://tusmaithocd.ie/ga/welcome-homepage-2/ 

Sc
éi
m
 

Cu
ai
rt
eo
iri
 

Ba
ile Gr
úp
ai

Ta
ca
ío
ch
ta

Te
ag
hl
ai
gh

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh

Grúpa 

Súgartha

Scléip an

tSathairn



4.5.3.3 Ealaín na Gaeltachta
Bhí Ealaín na Gaeltachta (EnaG) ar cheann de na páirtithe leasmhara a luadh sna pleananna teanga
a mbeadh ról acu i gcur i bhfeidhm na mbeart do na LPT, go háirithe ó thaobh maoinithe de (G: CF;
DnaG: DnaGT; G/M: DS-TMÉ; C: CThiar; G: CR; G: CL; DnaG: CGFM; DnaG: ÁM; Cgh: M; PL: D; DnaG: TDnaG;
G: CnO). Is iad EnaG (comhpháirtíocht idir ÚnaG agus An Chomhairle Ealaíon) a chuireann an clár
Cuisle ar fáil a dhéanann soláthar ar ‘ranganna ceoil, damhsa, amhránaíochta agus ealaíona béile ar
fud na ceantair Gaeltachta uile’ (EnaG, 2020)30. Tá sé mar mhisean ag Cuisle ‘clár ar ardchaighdeán
sna healaíona dúchasacha, teanga bhunaithe, a sholáthar do pháistí agus do dhaoine óga as Gaeilge,
ar fud na Gaeltachta’ (EnaG, 2020). Ó cuireadh tús leis an gclár in 2019, tá an-éileamh air agus os cionn
2000 duine óg agus 40 scoil páirteach ann. Seoladh trí scéim le deireanaí chun na healaíona
dúchasacha a neartú i measc na n-óg sa Ghaeltacht. Reáchtáladh campa cruthaitheach ar líne toisc
Paindéim COVID-19 le linn Samhradh 2020 mar chuid den chlár Cuisle, a thug deis do dhéagóirí a
gcuid spéiseanna sna healaíona dúchasacha a chur i láthair ar bhealach cruthaitheach agus
nua-aimseartha le cuidiú na teicneolaíochta ar líne. Tá dhá scéim eile á reáchtáil le dhá bhliain anuas,
an scéim Nóta agus an scéim Neartú a fhógraítear go bliantúil31. 

4.5.3.4 Muintearas 
Is fochomhlacht de chuid ÚnaG é Muintearas Teo. Áirítear an óige mar phríomhréimse oibre an
chomhlachta (Muintearas, 2020)32. Is é Muintearas atá ag déanamh bainistíochta ar Scéim na gCampaí
Samhraidh ar son ÚnaG, atá urraithe ag an RTCEGSM. Pléadh na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann
Muintearas ar fáil d’aos óg na Gaeltachta sna pleananna teanga. Sonraíodh i bplean teanga Mhúscraí
go bhfuil Oifigeach Forbartha na Mumhan de chuid Mhuintearais lonnaithe in Ionad Óige Dhónaill
Uí Liatháin i gCúil Aodha. Ag an am ar scríobhadh plean teanga Chiarraí Thiar, ní raibh aon
seirbhís/chlub óige ar fáil trí Ghaeilge i gCorca Dhuibhne seachas na cumainn spóirt agus caitheamh
aimsire a bhíonn á reáchtáil ar bhonn deonach. Luadh iarracht a bhí á déanamh ag Óige na Gaeltachta
(Muintearas) straitéis don óige a chur i bhfeidhm i gcomhpháirt le hOidhreacht Chorca Dhuibhne
agus leis an mBord Oideachais agus Oiliúna.  Tuairiscítear i bplean teanga Chiarraí Thiar go bhfuil
baint sheanbhunaithe ag Kerry Diocesan Youth Services (KDYS) clubanna óige do dhéagóirí a
reáchtáil i gCiarraí Thiar a dhéanann freastal ar an óige i gcoitinne ach nach bhfuil aon tseirbhís á
reáchtáil ar bhonn leanúnach trí Ghaeilge. Lasmuigh de sin bítear ag brath ar thuismitheoirí chun
clubanna óige a chur ar fáil ach bíonn dúshláin ag baint le teacht ar thuismitheoirí a bhfuil an t-am
agus níos mó ná sin an teanga, ar a dtoil acu. Tá Crib na nÓg suite i Halla Éinne ar an gCeathrú Rua a
dhéanann freastal ar dhéagóirí as Ceantar na nOileán, as an gCeathrú Rua, Ros a Mhíl, Cois Fharraige,
Camus agus Ros Muc (G: CR). Is áit é do dhéagóirí teacht le chéile go sóisialta agus bíonn imeachtaí
agus cúrsaí oiliúna ar fáil ann. Tá dúshláin ag baint leis an tseirbhís óige lena n-áirítear easpa
acmhainní agus maoinithe, tuismitheoirí a chuireann an tseirbhís ar fáil go deonach, líon mór daoine
nach bhfuil aon Ghaeilge acu ag teacht isteach agus easpa oiliúna curtha ar dhaoine a chuireann na
seirbhísí ar fáil (G: CnO). 

Tuairiscíodh i bplean teanga Cheantar na nOileán go raibh seirbhísí spóirt trí mheán na Gaeilge á
gcur ar fáil ag Muintearas ar fud Chonamara ina n-eagraítear cluichí agus gníomhaíochtaí aclaíochta
eile i scoileanna ar fud Ghaeltacht Chonamara. Dar leo siúd a bhíonn ag obair sna seirbhísí, cloistear
Gaeilge ó na páistí formhór an ama le linn na seirbhísí seo a bheith á gcur ar fáil. Tugtar sonraí maidir
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30 Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo: https://ealain.ie/en/eolas-faoi-cuisle/ 
31 Tá tuilleadh eolais faoin dá scéim sin ar fáil anseo: https://ealain.ie/deiseanna-maoinithe-agus-sceimeanna/ 
32 Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo: https://udaras.ie/pobal/muintearas/  



le seirbhís óige Mhuintearais chomh maith i bplean teanga Cheantar na nOileán a bhí bunaithe ar
agallamh a cuireadh ar bheirt oibrithe óige de chuid an chomhlachta. Bhí triúr fostaithe go
lánaimseartha ag an tseirbhís óige i Muintearas a bhí ag plé le cúrsaí óige ag an am. Cé go raibh club
óige lonnaithe i Leitir Móir a raibh 45 páiste idir 7 mbliana agus 12 bhliain cláraithe, bhí éileamh ar
chlub óige do dhéagóirí sa phlean teanga. Tuairiscítear sa phlean teanga go bhfuil polasaí láidir
Gaeilge ag an tseirbhís óige, ach deirtear nach féidir rialacha a bhrú ar dhaoine óga de bharr go ndéan-
faidís a mhalairt.

Sonraíodh i bplean teanga Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh go bhfuil réimse maith
gníomhaíochtaí trí Ghaeilge ar fáil d’óige an cheantair, mar shampla, Bunchlub Thuar Mhic Éadaigh
go hiomlán trí mheán na Gaeilge faoi choimirce Óige na Gaeltachta/Muintearas sa phobal do pháistí
7-12 bliain d’aois. Cuirtear campaí samhraidh trí Ghaeilge sa cheantar ar fáil chomh maith i gcomhar
le Muintearas.  

4.5.3.5 Scéim na gCúntóirí Teanga 
Tá sé mar aidhm ag Scéim na gCúntóirí Teanga an Ghaeilge a neartú mar theanga labhartha i measc
óige na Gaeltachta. Déanann an dá eagraíocht, Muintearas Teo. (Cúige Chonnacht, Cúige Uladh, Cúige
Laighean) agus OCD (Cúige Mumhan), an scéim a reáchtáil thar ceann an RTCEGSM a chuireann
maoiniú ar fáil don scéim mar chuid den Chlár Tacaíochta Teaghlaigh. Bunaíodh an scéim sa bhliain
1992 chun sealbhú na Gaeilge i measc dhaltaí scoile sa Ghaeltacht a shaibhriú. Rinneadh
athbhreithniú ar an scéim le blianta beaga anuas chun freastal difreálach a dhéanamh ar
phróifíleanna daltaí a bhí á dtógáil le Gaeilge chun taithí oideachais shaibhir a cur ar fáil dóibh33

Reáchtáiltear an scéim i gcomhar leis an ROS ina mbíonn na cúntóirí teanga ag obair faoi stiúir
phríomhoidí agus fhoireann teagaisc na scoile. 

4.5.3.6 Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge
Cuireann an RTCEGSM deontas ar fáil faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge do ‘theaghlaigh
cháilithe Ghaeltachta’ a chuireann lóistín ar fáil d’fhoghlaimeoirí Gaeilge le linn dóibh a bheith ag
freastal ar chúrsaí Gaeilge/choláistí samhraidh sa Ghaeltacht. Is é aidhm na scéime, cur le taithí na
bhfoghlaimeoirí Gaeilge a bheith ina gcónaí i dtithe Gaeltachta agus timpeallaithe ag Gaeilge
labhartha an teaghlaigh. 

4.5.3.7 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
Is cosúil ó shonraí na bpleananna teanga, nach bhfuil na seirbhísí sláinte a chuireann
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar fáil struchtúrtha a ndóthain chun a chinntiú go
gcuirtear seirbhís sláinte trí mheán na Gaeilge ar fáil do theaghlaigh na Gaeltachta nó do phobal na
Gaeltachta i gcoitinne. Aithníodh i bplean teanga na Ceathrún Rua agus Chonamara Láir, an dúshlán
a bhaineann le dochtúirí agus cleachtóirí sláinte eile a earcú agus a choinneáil don suíomh tuaithe
gan trácht ar a bheith oilte an tseirbhís sláinte a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Braitheann an
tseirbhís sin go mór ar chumas teanga an dochtúra féin seachas ar an gcóras nó ar pholasaithe an
chórais sláinte. Bhí beirt dochtúirí agus banaltra pobail ar chainteoir dúchais í ag cur seirbhíse ar fáil
trí Ghaeilge ar an gCeathrú Rua nuair a scríobhadh an plean teanga (G: CR). De réir phlean teanga
Chiarraí Thiar, bhí banaltraí pobail agus dochtúirí i mbaile an Daingin inniúil ar sheirbhís trí Ghaeilge
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a chur ar fáil do theaghlaigh. Ní raibh seirbhís ar bith trí Ghaeilge ar fáil ó sheirbhís sláinte agus
leighis i LPT eile áfach, de réir na bpleananna teanga. Is léir mar sin go mbraitheann an tseirbhís
sláinte trí Ghaeilge go mór ar an éileamh sa LPT féin. Fiú sna ceantair a bhfuil líon ard cainteoirí
laethúla Gaeilge iontu, níor léiríodh go raibh cleachtas seasmhach ann maidir le húsáid na teanga i
réimse na sláinte agus an leighis. Tuairiscíodh i bplean teanga na Ceathrún Rua, na seirbhísí sláinte
a bheith ar na seirbhísí is lú úsáide Gaeilge de sa phobal. Feictear go mbraitheann teanga na
cumarsáide ar chaidrimh phearsanta idir na fostaithe agus an pobal. De réir phlean teanga Chiarraí
Thiar, eagraíonn an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh, OCD, mar shampla dinnéar nó ócáid trí Ghaeilge
uair sa choicís d’aosaigh i mBaile an Fheirtéaraigh, Ciarraí Thiar. Moltar i bplean teanga Dhúiche
Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh go ndéanfaí cigireacht ar ionaid chúram leanaí ag seirbhísí
sláinte Tusla agus FSS trí Ghaeilge amháin, rud nach bhfuil ar siúl ach ag an ROS de réir an phlean.
Tuairiscítear i bplean teanga Chois Fharraige nach n-aithnítear cearta an chainteora dúchais sa
chóras leighis. 

4.5.3.8 Scéimeanna agus áiseanna eile
I measc na scéimeanna eile a luaitear sna pleananna teanga, tugtar eolas i bplean teanga
M: METhuaidh ar an Scéim Teanga Tí, scéim phíolótach 2017-2020 ag Glór na nGael, Gaeloideachas
agus Foras na Gaeilge chun labhairt na Gaeilge sa teaghlach a chur chun cinn i measc teaghlaigh na
scoile. Is é aidhm na scéime, de réir phlean teanga Mhaigh Eo Thuaidh, tuismitheoirí na naíonán a
bhfuil próifíleanna éagsúla teanga acu a spreagadh chun níos mó Gaeilge a úsáid sa teaghlach. Cé
nach bhfreastalaíonn an scéim seo go sonrach ar cheantair Ghaeltachta, léiríonn aidhm na scéime i
bplean teanga M: METhuaidh go mb’fhéidir go bhfuil próifíleanna na dteaghlach sa LPT agus a gcuid
riachtanas níos cosúla le próifíleanna na dteaghlach lasmuigh den Ghaeltacht atá ag iarraidh páistí
a thógáil le Gaeilge nó níos mó Gaeilge a úsáid sa teaghlach. 

Tuairiscíodh grúpaí sóisialta do pháistí agus do thuismitheoirí a bheith ar fáil sna LPT éagsúla de
réir sonraí na bpleananna teanga. I bplean teanga Mhúscraí cuir i gcás, tugtar sonraí i leith grúpaí
tuismitheoirí agus lapadán a reáchtáiltear i mBéal Átha’n Ghaorthaidh, i gCúil Aodha agus i Réidh na
nDóirí ina bhfuil an freastal go maith sna hionaid éagsúla. Déantar iarracht an líonra tuismitheoirí a
bhíonn ag teacht le chéile go seachtainiúil agus ag freastal ar na grúpaí seo a spreagadh agus
tacaíocht a chur ar fáil trí eolas agus acmhainní úsáideacha a scaipeadh orthu. Pléadh na háiseanna
pobail a chuireann tacaíocht ar fáil do theaghlaigh áitiúla ar nós Spraoi na Laoi i mBéal Átha’n
Ghaorthaidh, áit a dtagann an grúpa tuismitheoirí agus lapadán le chéile ach a chuireann seirbhísí
ar nós cúram leanaí, seirbhís tar éis scoile agus campaí ceardaíochta ar fáil do pháistí óga. 
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Tábla 4.14: Samplaí de Ghrúpaí Tuismitheoirí agus páistí de réir an LPT
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Corca Dhuibhne

Múscraí

An Cheathrú
Rua/Conamara Láir 

Maigh Cuilinn

Dúiche Sheoigheach
agus Tuar Mhic
Éadaigh

Gaeltacht na Mí

Dún na nGall Theas

Árainn Mhór

Grúpa Súgartha do thuistí agus leanaí ar
an mBuailtín, ar an bhFeothanach, sa
Daingean, i gClochán-Bhreanainn agus i
Lios Póil

Grúpaí tuismitheoirí agus lapadán i
Réidh na nDóirí, i mBéal Átha’n
Ghaorthaidh agus i gCúil Aodha

Gligíní Grúpa spraoi Gaeilge do theagh-
laigh óga

Grúpa Tuismitheoirí agus Linbh 
Grúpa Tuismitheoirí & Linbh, Ciorcal
Comhrá

Grúpaí Spraoi 
Grúpaí Spraoi d’aoisghrúpaí éagsúla a
chuireann forbairt iomlán an pháiste
chun cinn trí imeachtaí cosúil le
hamhránaíocht, rince, cluichí i dtim-
peallacht spraíúil, sláintiúil agus
sábháilte

Spraoi le Ceol
Seirbhís do theaghlaigh atá ag tógáil a
bpáistí le Gaeilge nó ar mhian leo
Gaeilge a úsáid lena bpáistí

Grúpaí tuismitheoirí agus páistí – teacht
le chéile go dátheangach 

Teacht le chéile go hiomlán trí Ghaeilge
i gCorr na Móna

Grúpa tuistí agus páistí agus club
leabhar 

Ciorcal comhrá 

Grúpa Tuistí agus Tachráin 

Grúpa súgartha do pháistí idir trí bliana
agus ocht mbliana d’aois sa LPT

Ionad Tacacaíochta Teaghlaigh
(Oidhreacht Chorca Dhuibhne)
agus Ionaid éagsúla an LPT

Ionad éagsúla an LPT go seach-
tainiúil

Ionad SPLANC (lárionad TnaG)
go seachtainiúil

Conamara Láir
Ionad Cúram Leanaí 
Go seachtainiúil

Ionad Cúram Leanaí Charna
faoi dhó sa tseachtain

Teach na Gaeilge
Gach maidin Shathairn 

Teacht le chéile go rialta ag
ócáidí 

Ráth Chairn

Baile Ghib

Ionad Lae ar an Charraig 
Go seachtainiúil

Ionad an Chrois Bhealaigh
Go seachtainiúil



Braitheann an teacht atá ag an teaghlach ar sheirbhísí i dtábla 4.14 mar shampla ar an gceantar ina
bhfuil siad lonnaithe agus ar líon na gcainteoirí dúchais sna ceantair sin nó láithreacht eagraíocht
stáit nó pobal áitiúil chun na seirbhísí a chur ar fáil agus a riar. I bplean teanga M: METhuaidh
sonraítear go bhfuil tóir ar sheirbhísí teaghlaigh ar nós grúpa tuismitheoirí agus leanaí agus
imeachtaí spraoi do pháistí i measc tuismitheoirí atá ag iarraidh a gclann a thógáil le Gaeilge.

I bplean teanga Ghaeltacht na Mí, thuairiscigh tuismitheoirí áitiúla gur bhain siad i bhfad níos lú
úsáide as grúpaí tuismitheoirí agus páistí ná mar a bhain siad as áiseanna ar nós an pháirc spraoi,
an naíonra agus leabharlann cuir i gcás. Moltar sa phlean teanga gur chóir féachaint ar ‘sholáthar na
seirbhísí sin agus ar úsáid agus ar fheiceálacht na Gaeilge iontu mar chuid den phlean teanga’ chun
athbhreithniú a dhéanamh ar an soláthar reatha agus ar an gcineál seirbhíse atá ag teastáil ó
thuismitheoirí an LPT chun na seirbhísí a chur in oiriúint (aM: RC-BG, 2018, lch. 51). Ní mór féachaint
chomh maith ar phróifíl an teaghlaigh agus úsáid na Gaeilge laistigh den teaghlach chun seirbhísí a
chur in oiriúint. Cuir i gcás, an é go bhfuil traidisiún láidir Gaeilge sa teaghlach agus gur tógadh na
tuismitheoirí iad féin le Gaeilge, an é go bhfuil tuismitheoir amháin a tógadh le Gaeilge nó an é gur
nuachainteoirí iad na tuismitheoirí a bhfuil cinneadh déanta acu na páistí a thógáil le Gaeilge?

Feictear i bpleananna teanga eile, plean teanga na nDéise cuir i gcás, go bhfuiltear ag brath go láidir
le fada ar obair dheonach an phobail sa LPT chun seirbhísí tacaíochta teaghlaigh a chur ar fáil. Moltar
an obair seo atá déanta ag coistí thar na mblianta ach aithnítear go bhfuil gá le múnla struchtúrtha
le go mbeadh rath ar an iarracht go seasmhach agus go fadtéarmach sa phobal. Léirítear anseo arís
an géarghá a bhaineann le heagraíocht áitiúil chun clár imeachtaí agus tacaíochtaí do theaghlaigh a
sholáthar in iona(i)d ar leith agus iad a stiúradh ar an mbealach cuí don phobal áitiúil, ach iad a bheith
struchtúrtha agus maoinithe chun iarracht fadsaoil a chinntiú.

Tuairiscíodh i bplean teanga G/M: DS-TMÉ seirbhísí eile a chuireann eagraíochtaí éagsúla ar siúl sna
ceantair. I dTuar Mhic Éadaigh, cuireann Ceol na Locha imeachtaí agus ranganna ceoil trí Ghaeilge
ar fáil do dhaoine óga an cheantair. Ní go hiomlán trí Ghaeilge a chuirtear cuid de na seirbhísí seo ar
fáil, áfach, reáchtáiltear club Foróige mar shampla, ach is beag Gaeilge a chloistear sa ghrúpa toisc
an grúpa a bheith ag freastal ar limistéir lasmuigh den Ghaeltacht. Cuirtear ranganna drámaíochta
ar fáil do dhaoine óga go dátheangach. Tá cumann Óg-Ógras do pháistí idir 7 agus 12 bhliain d’aois
gníomhach i gceantar Dhúiche Sheoigheach faoi scáth Chonradh na Gaeilge, ina mbíonn déagóirí
níos sine gníomhach in imeachtaí freisin. Pléadh easpa gníomhaíochtaí don aos óg i gceantar Chorr
na Móna agus an Mháma, cé go n-eagraítear ranganna snámha i gCorr na Móna go hiomlán trí
Ghaeilge i rith an tsamhraidh. 

4.5.3.9 Dúshláin
I measc na ndúshlán is mó a tuairiscíodh sna pleananna teanga maidir le seirbhísí tacaíochta
teaghlaigh bhí freastal a dhéanamh ar an bpróifíl teaghlaigh agus tuismitheora a bhíonn de shíor ag
athrú. Is mór idir teaghlach amháin agus teaghlach eile a bhfuil an sprioc chéanna acu clann a thógáil
le Gaeilge. Ní mór seirbhísí a bheith ar fáil le freastal ar theaghlaigh ilchineálacha, sé sin nuair is
cainteoirí dúchais iad na tuismitheoirí, nuair is cainteoir dúchais duine amháin de na tuismitheoirí,
nuair nach cainteoirí dúchais iad ceachtar de na tuismitheoirí ach atá ag iarraidh a gclann a thógáil
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le Gaeilge nó nuair is teanga nach mórtheanga de chuid na dúiche í príomhtheanga an teaghlaigh.
Aithnítear i bplean teanga G: B-CnaC a laghad páistí atá á dtógáil le Gaeilge agus a laghad lánúineacha
ar cainteoirí dúchais/líofa na teanga iad. Sonraíodh i bplean teanga Chois Fharraige gur duine as
cúigear a shealbhaíonn an Ghaeilge i measc daoine nua a thagann isteach sa LPT (40%). Aithnítear
na dúshláin a bhaineann le húsáid laethúil na teanga le páistí óga toisc tionchair sheachtracha ar
nós na teicneolaíochta agus na nósanna iompú ar an mBéarla i suíomhanna spóirt mar shampla
(G: CF, 2017, lch. 28). Aithníodh chomh maith laigeacht sa soláthar seirbhíse poiblí do theaghlaigh
agus an dúshlán a bhaineann le mionteanga a sheachadadh agus a shealbhú ag leibhéal an teaghlaigh
de réir mar a éiríonn an pobal teanga níos dátheangaí (ibid). Tá obair mhór le déanamh, de réir phlean
teanga G/M: DS-TMÉ, maidir le cur ina luí ar thuismitheoirí na buntáistí agus an fiúntas a bhaineann
le Gaeilge a úsáid ag leibhéal an teaghlaigh agus an ríthábhacht a bhaineann le hionaid tacaíochta
teaghlaigh sa LPT ina bhfuil imeachtaí ar fáil don teaghlach. Aithnítear sa phlean teanga céanna na
dúshláin a bhaineann lena laghad Gaeilge atá á labhairt ag teaghlaigh agus a laghad imeachtaí trí
Ghaeilge atá ar fáil sa phobal. Moladh gur cheart go mbeadh polasaí sonrach láidir don Ghaeilge i
bhfeidhm ag gach cumann áitiúil. Easpa muiníne agus misnigh a sonraíodh mar dhúshlán i bplean
teanga Mhaigh Cuilinn i measc tuismitheoirí ar mhaith leo Gaeilge a labhairt lena bpáistí mar nach
bhfuil sé de mhisneach acu. Easpa acmhainní agus oiliúna ar oibrithe a bhíonn ag plé le páistí óga a
pléadh mar dhúshlán i bplean teanga Cheantar na nOileán.  

Tá dúshlán an-mhór maidir leis an óige a mhealladh i dtreo na teanga agus i dtreo imeachtaí
cultúrtha. Moltar i bplean teanga na Ceathrún Rua tógáil ar mhóriarrachtaí TnaG san ionad SPLANC
agus go dtacófaí leo ag leibhéal na Roinne (RTCEGSM) agus na núdarás áitiúil le gur féidir leo pleanáil
fhadtéarmach a dhéanamh do thuismitheoirí óga na Gaeltachta. Cé go bhfuil roinnt mhaith ar siúl ó
thaobh grúpaí tuismitheoirí agus leanaí sna LPT éagsúla, tá dúshlán ag baint le seasmhacht na
n-imeachtaí gan cur chuige struchtúrtha a bheith bainteach leis. Moltar i bplean teanga Mhúscraí go
mbeadh áisitheoir ag na grúpaí tuismitheoirí agus lapadán chun tacú le tuismitheoirí agus stiúradh
an ghrúpa. Cuirtear an moladh i láthair i bplean teanga na nDéise go gcuirfí meitheal tacaíochta
teaghlaigh i bhfeidhm chun freastal ar an dúshlán agus tacú leis an bpobal go fadtréimhseach. 

4.5.4 Oideachas (bunscoil agus iarbhunscoil)

Aithnítear tábhacht an chórais oideachais mar áis chun nósmhaireacht na Gaeilge a chothú i measc
dhaltaí agus scoláirí na Gaeltachta. Is léir ó fhigiúirí an daonáirimh a laghad teaghlach atá ag tógáil
a gclann le Gaeilge agus an ról níos mó dá réir atá ag an scoil i gcothú na teanga i measc dhaltaí agus
scoláirí na Gaeltachta.

Tá 113 bunscoil ar fad sna 20 LPT a ndearnadh anailís orthu don taighde seo agus tá 90 bunscoil díobh
cláraithe don Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta (ROS, 2018). Tugtar líon na mbunscoileanna
atá sna LPT chomh maith le líon na mbunscoileanna atá cláraithe don Scéim Aitheantais i dtábla
4.18 thíos34. Tá scoil speisialta amháin i measc na mbunscoileanna seo, Tigh Nan Dooley, atá i LPT na
Ceathrún Rua. Tá 7 mbunscoil as 16 cláraithe faoin scéim i Maigh Eo Thuaidh, 2 bhunscoil as 7 gcinn
sna Rosa, 2 bhunscoil as 335 cinn i mBearna-Cnoc na Cathrach, bunscoil amháin as 4 cinn ar an
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34 Tá liosta de na scoileanna atá páirteach sa Scéim le fáil in Aguisín L.
35 Tá an uimhir seo bunaithe ar eolas ón gcoiste pleanála teanga agus ón ROS.



Eachréidh, agus bunscoil amháin as 4 cinn i Maigh Cuilinn. Tá formhór na scoileanna i dTuaisceart
Dhún na nGall (6 as 7) agus i Ráth Chairn agus Baile Ghib (2 as 3) cláraithe faoin scéim. Tá
athbhreithniú á dhéanamh ag an bhForas Taighde agus an tAonad Oideachais Gaeltachta de chuid
na Roinne Oideachais agus Scileanna ar an Scéim Aitheantais do Scoileanna Gaeltachta i láthair na
huaire. Cuireadh tús le bailiú sonraí in 2019.

Tábla 4.15: Bunscoileanna sna LPT

Tá gach iarbhunscoil sa 20 LPT cláraithe faoin Scéim Aitheantais (ROS, 2019). Is scoil chónaithe ceann
de na scoileanna sin atá suite i LPT Chiarraí Thiar. De réir na bpleananna teanga, bhí an-éagsúlacht
sna cleachtais a bhí ar bun sna hiarbhunscoileanna maidir le meán teagaisc na scoileanna sular
beartaíodh páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais. Bhí cuid de na hiarbhunscoileanna ag feidhmiú
trí Bhéarla amháin go dtí gur léirigh siad spéis sa scéim, ina measc an dá iarbhunscoil i M:
METhuaidh, an iarbhunscoil i DnaG: DnaGT agus an iarbhunscoil i G: E. Téann roinnt scoláirí as
ceantar na Rosann chuig iarbhunscoileanna i DnaG: ÁM agus i DnaG: GRAL de bharr gur mó Gaeilge
a bheadh á labhairt sna scoileanna sin. Níl sé i bhfad ó cuireadh tús le sruth Gaeilge sna Rosa agus
bheifí ag súil go dtacódh an Scéim Aitheantais leis an scoil seo agus leis na hiarbhunscoileanna sna
LPT éagsúla forbairt a dhéanamh ar an soláthar atá á chur ar fáil acu. 
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36 Bhí 6 scoil sa cheantar go dtí 2016/2017.
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Tábla 4.16: Iarbhunscoileanna sna LPT

Níl aon iarbhunscoil i DnaG: TDnaG, i G: MC, ná i G: CnO ach tá iarbhunscoileanna atá cláraithe faoin
scéim ar fáil dóibh i LPT eile. Tá iarbhunscoil suite i gCathair Saidhbhín i  C: CTheas áit a bhfuil Aonad
Lán-Ghaeilge. Cé go bhfuil iarbhunscoil i Ráth Chairn, níl aon cheann i mBaile Ghib agus téann
formhór na scoláirí chuig iarbhunscoileanna Béarla san Uaimh nó i gCeanannas. 

Luadh Scéim na gCúntóirí Teanga i bhformhór na bpleananna teanga. Is léir go bhfuil éileamh ar an
scéim de bharr a mhéad LPT a raibh leathnú ar an scéim ar cheann de na moltaí a bhí acu. Ba iad na
moltaí is mó a bhí ag teacht chun cinn ná a chinntiú go mbeadh an cúntóir teanga ar fáil agus
fostaithe ó cheann ceann na scoilbhliana, go mbeadh cúntóirí ar fáil do gach scoil sna limistéir
éagsúla, agus go mbeadh maoiniú seasmhach ar fáil don scéim. Tagann na moltaí seo lenar
tuairiscíodh san Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Teanga, áit ar moladh go mbeadh na cúntóirí
sna scoileanna ó thús na bliana agus gur ar bhonn timthriallach trí bliana ar a laghad a mhairfeadh
na socruithe (Ó Duibhir et al., 2020, lch. 55).

Is é Tigh Nan Dooley i LPT G: CR an t-aon scoil speisialta atá sna LPT. Tá an scoil cláraithe faoin Scéim
Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta agus is iontach an áis í le freastal a dhéanamh ar riachtanais na
ndaltaí ina dteanga dhúchais féin. Is deacair a chreidiúint nach mbeadh seirbhís dá leithéid ag
teastáil i LPT eile ar fud na tíre agus is díol spéise é a laghad plé a rinneadh ar an oideachas speisialta
agus eolas á bhailiú ó na scoileanna sna LPT. Is cinnte go mbeifí ag súil le réimse riachtanais
oideachais speisialta i scoileanna na LPT agus go mbeadh tacaíocht bhreise ag teastáil dá réir.
Tuairiscítear i bplean teanga DnaG: GRAL gur 5.7% den sampla a dúirt go raibh riachtanais speisialta
ag na daltaí agus tugtar liosta de na riachtanais a bhí i gceist, ina measc bhí disléicse, fadhbanna
éisteachta, ASD, agus diospraicse. 

48

1 1 1 1
0

2

1

2 2

1
0

1 1
0

1

2

1

2

3

1 1 1 1
0

2

1

2 2

1
0

1 1
0

1

2

1

2

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

D
naG

: Á
M

G
: CR

aM
: R

C-BG

PL: D

G
: M

C

G
: CF

D
naG

: CG
FM

G
/M

: D
S-TM

É

Cgh: M

G
: E

G
: CnO

D
naG

: D
naG

T

G
: B-CnaC

D
naG

: TD
naG

D
naG

: R

G
: CL

D
naG

: G
R

A
L

C: CTheas

C: CThiar

M
: M

EThuaidh

Iarbhunscoileanna sna Limistéir Phleanála Teanga

Iarbhunscoileanna Sa scéim aitheantais



4.5.5 An óige agus sóisialú teanga (taobh amuigh den scoil)

Is iondúil go dtarlaíonn an chéad sóisialú teanga taobh istigh den teaghlach nó den teach; mar sin
féin, de réir mar a théann an páiste in aois tagann fórsaí cumhachtacha eile den sóisialú isteach sa
scéal (mar shampla cúram lae, scolaíocht, idirghníomhaíochtaí le leanaí eile nó le daoine fásta sa
phobal, srl.) a théann i bhfeidhm ar an úsáid teanga (Fishman, 1991, 2001). Aithnítear go coitianta go
bhfuil ról ríthábhachtach ag an teaghlach nó na cúramóirí maidir leis an sóisialú idirghlúine mion-
teangacha a dhaingniú (Ruiz, 1995). 

I gcomhthéacs páistí a fhásann aníos agus níos mó ná aon teanga amháin acu, is minic a bhaineann
an sóisialú teanga leis an rogha agus leis an úsáid teanga laistigh den teaghlach (Caldes, 2006).
Tuairiscíonn líon nach beag daltaí go labhraíonn siad Béarla go minic lena gcuid cairde agus iad ar
scoil. Is léir mar sin go bhfuil níos mó ag teastáil chun teanga phobail a athshlánú seachas díreach
an teanga a theagasc sna scoileanna. Ní mór deiseanna chun an teanga a úsáid a chruthú agus a
chúiteamh ar mhaithe le nósmhaireachtaí úsáide Gaeilge a leathnú níos forleithne ná comhthéacs
an teaghlaigh (Ó Giollagáin et al., 2007).

Is de thoradh na gcúinsí thuasluaite a aithnítear go bhfuil gá le pleanáil chun cabhrú le
tuismitheoirí/caomhnóirí a gcuid páistí a shóisialú trí Ghaeilge a oiread agus is féidir. Léiríodh go
bhfuil sé mar fhís ag gach plean teanga clár leathan imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge a chur i bhfeidhm
don aos óg chun úsáid na Gaeilge ar bhonn neamhfhoirmiúil a chur chun cinn i measc an phobail
agus chun níos mó deiseanna úsáide a chruthú dóibh, lena n-áirítear, clubanna óige, cluichí Gaelacha,
na healaíona béil, campaí samhraidh agus rannpháirtíocht i bhFéile an Oireachtais. Tuairiscíodh go
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mbíonn deiseanna le fáil i réimsí sóisialta agus i réimsí de chineálacha eile ina mbíonn súil le húsáid
na teanga agus ina mbíonn sé nádúrtha an teanga a úsáid. Is léir ó na pleananna teanga go bhfuil
deiseanna éagsúla ar fáil do dhaoine óga chun an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil, mar
shampla, rannpháirtíocht in imeachtaí Choláiste Lurgan (G: CF); Crib na n-Óg, imeachtaí san Ionad
SPLANC (G: CR), Campaí UISCE, cineclub na n-óg (M: METhuaidh), Siamsóir na Mí, Féile na Gealaí,
Féile na Mí (aM: RC-BG), imeachtaí sa Chraoibhín, imeachtaí eagraithe ag Céim Aniar (DnaG: TDnaG),
Aisteoirí an bhaile, Grúpa Spraoi le Ceol (G: MC), Scéim Aisling Gheal, imeachtaí don aos óg curtha ar
fáil in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Uí Loingsigh (Cgh: M).

Cé go gcuirtear deiseanna ar fáil chun an teanga a úsáid, nochtann an scagadh ar na pleananna teanga
éagsúla go bhfuil deacrachtaí suntasacha bainteach le seirbhísí d’ardchaighdeán as Gaeilge a
sholáthar ar bhealach córasach, leanúnach. I measc na ndúshlán is mó atá le sárú, luaitear easpa
cúnaimh agus maoinithe, easpa foirne atá oilte agus buan le togha na Gaeilge chun imeachtaí sóisialta
a riar, easpa nuálaíochta chun spreagadh intreach a mhúscailt i ndéagóirí an Ghaeilge a úsáid go
sóisialta.

Aithnítear mar sin sa phleanáil nach féidir teanga a athbheochan gan réimsí ina mbíonn súil le
húsáid na teanga. Fiú i gcásanna ina gcothaímid deiseanna úsáide i réimsí ina meastar go mbeidh
an teanga faoi rath, ní mór go mbeadh fonn ar an lucht labhartha úsáid a bhaint as an teanga. Tá sé
riachtanach fonn dearfach a chothú i leith úsáid na teanga chun an teanga a chur chun cinn agus ní
mór suntas a thabhairt don ghné seo in aon pholasaí teanga chun rath a dhearbhú.

Is gá fonn i leith úsáid na teanga a chothú taobh lena foghlaim agus taobh leis an soláthar deiseanna,
le tacaíocht ó chúinsí sóisialta agus eacnamaíochta. In ainneoin go bhfuil ardú feasachta agus
scaipeadh eolais aitheanta mar ghnéithe lárnacha sa phleanáil chun bród, mórtas agus spreagadh
intreach a chothú i leith na Gaeilge, is léir go bhfuil tuilleadh machnaimh le déanamh ar mhaithe le
dea-nósmhaireachtaí teanga a aithint agus a chur chun cinn ach acmhainn, deiseanna agus fonn a
bheith ann i gcomhar a chéile.

50



5.
Tátal

51

Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta



Is léir ó fhigiúirí dhaonáireamh 2016 gur mionlach iad na teaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
sa Ghaeltacht. Níl ach 2,889 teaghlach (a bhfuil páiste idir 0-18 ina gcónaí sa teaghlach) as 12,586 a
deir gurb í an Ghaeilge atá á labhairt acu go laethúil laistigh agus lasmuigh den chóras oideachais
nó lasmuigh den chóras oideachais amháin. Má ghlactar leis gur bailí don eolas féintuairiscithe atá
ar fáil i bhfigiúirí an daonáirimh, ciallaíonn sé nach bhfuil ach thart ar 23% de theaghlaigh na
Gaeltachta ag tógáil a gclann le Gaeilge (2,889 dteaghlach as 12,586). Is i gCúige Chonnacht atá an líon
is mó de na teaghlaigh, áit a bhfuil thart ar 1506 (92 teaghlach i Maigh Eo Thuaidh agus Maigh Eo
Thiar) agus tá thart ar 857 de na teaghlaigh i nDún na nGall. Níl ach 496 teaghlach a labhraíonn
Gaeilge go laethúil idir Ciarraí, Corcaigh agus Port Láirge agus tá 33 teaghlach i gContae na Mí. Is
figiúirí iad seo atá sách duairc d’inmharthanacht na Gaeilge sa Ghaeltacht agus a thagann le go leor
den tráchtaireacht go dtí seo ar ghéarchéim na Gaeilge sa Ghaeltacht (Hickey, 2001; Ní Mhianáin,
2003; Mac Donnacha et al., 2004; Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin et al., 2007; Pétervary et al., 2014). Is
cúis imní d’inmharthanacht na Gaeilge sa Ghaeltacht a laghad teaghlach a deir go labhraíonn siad
Gaeilge go laethúil ina dteaghlaigh de bharr a thionchar ar sheachadadh na teanga go dtí an chéad
ghlúin eile, go háirithe agus é ina “cloch choirnéil” sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge chun cur le líon
na gcainteoirí líofa. Gné eile a tháinig chun cinn maidir le teanga an teaghlaigh ná na feighlithe linbh
a bhíonn sna teaghlaigh ar bhonn rialta. Cé nach bhfuil a fhios go díreach cé mhéad teaghlach atá i
gceist, is cinnte go mbíonn feighlithe linbh sna teaghlaigh i LPT éagsúla. Is gné í seo nach mór a chur
san áireamh mar chuid den phlé ar theanga an teaghlaigh. 
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Tagann figiúirí an daonáirimh a bheag nó a mhór leis an eolas féintuairiscithe a bhí i bpleananna
teanga na LPT maidir le húsáid na Gaeilge i dteaghlaigh na Gaeltachta. Léiríonn na pleananna teanga
an claonadh i dtreo an Bhéarla i bhformhór na LPT agus a laghad LPT a bhfuil an Ghaeilge in uachtar
iontu. Bhí an-éagsúlacht sa mhodheolaíocht a d’úsáid na LPT rud a fhágann nach féidir brath go
hiomlán ar na figiúirí a tarraingíodh le chéile don phlé agus don anailís. Creideann muid gur laige é
ar an gcóras pleanála teanga nár leanadh aon mhodheolaíocht amháin agus na pleananna teanga á
dtiomsú agus nár aontaíodh ar cheistneoirí/suirbhéanna a chuirfí i ngach LPT agus fianaise á bailiú
dóibh. Ba mhór a chuirfeadh cur chuige mar é lenár n-eolas ar na teaghlaigh. Ina cheann sin, bheadh
an t-eolas mar áis luachmhar ag na heagraíochtaí stáit/stát mhaoinithe a bhfuil dualgas orthu freastal
ar LPT uile na Gaeltachta. 

Feictear san eolas atá sna pleananna teanga an tacaíocht a chuirtear ar fáil do theaghlaigh agus iad
ag iarraidh a gclann a thógail le Gaeilge. Ba léir go raibh seirbhís réamhscoile i ngach LPT ach nach
raibh na seirbhísí ar fáil i ngach aon cheantar taobh istigh de na LPT. Is easnamh mór é seo san áit a
mbeadh bunscoil atá cláraithe faoin Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta de bharr gur buntáiste
mór é forbairt a dhéanamh ar scileanna teanga na bpáistí sula dtéitear chuig an gcéad chéim eile.
Luaitear i gcuid de na pleananna teanga an tacaíocht a chuireann Ionad Cúram Leanaí ar fáil do
theaghlaigh an cheantair de bharr gur minic a bhíonn seirbhísí breise ar nós grúpaí spraoi á reáchtáil
sna hionaid sin mar thacaíocht do na teaghlaigh áitiúla . Áitíodh i gcuid de na pleananna an deacracht
a bhain le héagsúlacht cumais i dtaobh labhairt na Gaeilge mar chuid den tseirbhís chúraim leanaí. 
Tá céatadán ard de na bunscoileanna agus na hiarbhunscoileanna páirteach sa Scéim Aitheantais
mar scoil Ghaeltachta. Tá iarbhunscoileanna, a bhí ag feidhmiú trí Bhéarla páirteach sa scéim agus
fonn orthu tabhairt faoi na critéir theangabhunaithe a bhaineann léi. Tuigtear tábhacht Scéim na
gCúntóirí Teanga do scoileanna na Gaeltachta agus do na LPT de bharr an éilimh a bhí ar leathnú a
dhéanamh ar an scéim sna LPT éagsúla. Moladh é seo a thagann lenar tuairiscíodh san Athbhreithniú
ar Scéim na gCúntóirí Teanga (Ó Duibhir et al., 2020). Is ábhar suntais é nach bhfuil ach scoil speisialta
amháin sna LPT ar fad agus gur beag plé a rinneadh ar riachtanais oideachais speisialta na ndaltaí
agus na ndéagóirí sna LPT. Is cinnte go mbeadh tacaíocht ag teastáil i scoileanna an LPT (ó
speisialtóirí taobh amuigh den scoil) maidir le riachtanais éagsúla ach ní fios cibé an bhfuil na
seirbhísí sin ar fad ar fáil trí Ghaeilge. 

Ba léir ó na pleananna teanga ar fad a ndearnadh staidéar orthu don taighde seo go bhfuil an-obair
ar siúl ó thaobh soláthar imeachtaí de sna LPT. Luadh eagraíochtaí éagsúla a raibh baint acu leis na
himeachtaí seo a chur ar fáil. Bhí obair dheonach ar siúl sna limistéir freisin agus baint ag an bpobal
féin le heagrú agus le riaradh na n-imeachtaí sin. Níor chosúil mar sin féin, go raibh cinnteacht ag
baint leis na himeachtaí i roinnt de na LPT agus gur bhrath cuid den mhéid a bhí á chur ar fáil ar
obair dheonach amháin. Anuas air sin, bhí dúshláin ann maidir le foirne oilte agus buana a earcú le
togha na Gaeilge chun imeachtaí sóisialta a riar. Is deacair do theaghlaigh brath ar thacaíochtaí
neamhbhuana mar iad agus is léir, mar a luadh i dtaighde Mhuintearais (2017), go bhfuil struchtúr
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cinnte ag teastáil sna LPT ionas go mbeidh leanúnachas agus seasmhacht i gceist leis na himeachtaí
agus na hócáidí a chuirtear ar fáil. Bhí sé soiléir freisin ó na pleananna teanga gur dheacair imeachtaí
agus ócáidí a chur ar fáil a bhí feiliúnach do na teaghlaigh éagsúla sa LPT. Ar ndóigh, tá éagsúlacht i
gceist ó thaobh nósmhaireacht teanga de ach ní minic a dhéantar idirdhealú idir na teaghlaigh agus
imeachtaí á reáchtáil sna LPT. Maidir le seirbhísí stáit, ní i gcónaí a bhíonn na seirbhísí ar fáil trí
Ghaeilge. Pléadh cumas fhostaithe Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhís a chur ar fáil trí
Ghaeilge sna pleananna teanga. Áitíodh gur bhrath an tseirbhís ar chumas an fhostaí féin go minic
seachas polasaí nó cur chuige na Feidhmeannachta agus gur dúshlán a bhí anseo. Níorbh iontas mar
sin gur i mBéarla is mó a bhí an pobal i gcuid de na LPT ag labhairt agus na seirbhísí sin á n-úsáid
acu. Is deacair dul i muinín na Gaeilge sna suíomhanna seo mura bhfuil sé de nós an tseirbhís sin a
chur ar fáil nó mura bhfuil caighdeán na Gaeilge ag leibhéal sásúil le labhairt le daoine ina dteanga
dhúchais.

Is léir ón taighde tánaisteach seo gur beag teaghlach a bhfuil an Ghaeilge á labhairt iontu go laethúil.
Feictear gurb i nGaeltacht na Gaillimhe agus Dhún na nGall is mó atá líon na dteaghlach atá ag tógáil
a gclann le Gaeilge de réir an daonáirimh agus de réir sonraí na bpleananna teanga. Aithnítear an
éagsúlacht i measc theaghlaigh na Gaeltachta ó thaobh cumas teanga de, rud a fhágann nach ionann
na riachtanais atá acu. Is léir freisin nach ann do na seirbhísí céanna i ngach LPT agus go bhfuil gá
le cur chuige struchtúrtha chun a chinntiú go mbeidh na deiseanna céanna ag teaghlaigh i ngach
LPT. 
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Moltaí 



Pléifear na príomhmholtaí a d’eascair as an taighde sa chaibidil seo. Tabharfar léargas ar na moltaí i
bhfianaise an eolais a bailíodh agus féachfar le moltaí a chur ar fáil a thacóidh le teaghlaigh na
Gaeltachta atá ag tógáil a gclann le Gaeilge nó a bhfuil fonn orthu é sin a dhéanamh.

6.1 Géarchéim

Is iomaí tuairisc atá feicthe againn le blianta anuas a léiríonn géarchéim na Gaeilge sa Ghaeltacht
agus faraor, is ceann eile í seo. Moltar go ndéanfaí gach iarracht tacaíocht, treoir, agus comhairle a
chur ar fáil don 2,889 teaghlach atá ag tógáil a gclann le Gaeilge ionas nach dtiocfaidh lagmhisneach
orthu agus iad ag iarraidh an Ghaeilge a thabhairt don chéad ghlúin eile. Ina theannta sin, moltar
taighde a dhéanamh ar na teaghlaigh nach labhraíonn Gaeilge sa teaghlach. Ní mór tuiscint a bheith
againn ar na cúiseanna a roghnaíonn teaghlaigh teanga amháin thar theanga eile ionas go mbeifear
in ann an tacaíocht chuí a chur ar fáil dóibh siúd ar mhian leo a gclann a thógáil le Gaeilge. 

6.2 Struchtúr Cinnte

Ní mór tacaíocht a bheith ar fáil do theaghlaigh go leanúnach agus go mbeadh cinnteacht agus buaine
ag baint leis an tacaíocht sin. Moltar go dtiocfadh na ranna, na heagraíochtaí, na cumainn agus na
hoibrithe deonacha a bhíonn ag obair le teaghlaigh na Gaeltachta le chéile le plean cinnte a leagan
amach agus go gcinnteodh na húdaráis go mbeadh maoiniú seasta ar fáil don phlean sin. Moltar
freisin go gcinnteofaí go mbeadh na seirbhísí éagsúla a bhfuil tóir orthu i LPT ar leith ar fáil i ngach
LPT. I gcás na LPT a bhfuil an Béarla in uachtar iontu, síltear go mbeadh sé tábhachtach líonra nó
gréasáin a chruthú le deis a thabhairt do na teaghlaigh sin teacht le chéile agus pobal Gaeilge a bhunú
dóibh féin. 

6.3  Fráma Tagartha

Moltar fráma tagartha a chur le chéile le cur síos a dhéanamh ar an éagsúlacht atá le feiceáil ó thaobh
cleachtas teanga i dteaghlaigh na Gaeltachta. Is deacair imeachtaí agus seirbhísí a chur ar fáil do
theaghlaigh a bhfuil riachtanais an-éagsúil acu agus chuideodh cur chuige mar seo ionas go mbeidh
imeachtaí agus seirbhísí ann a bheadh feiliúnach do na teaghlaigh éagsúla sin.  Is iad seo a leanas
na teidil atá roghnaithe againn bunaithe ar ár n-anailís ar na pleananna teanga: teaghlaigh a bhfuil
an Ghaeilge amháin á labhairt iontu; teaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge in uachtar ach a bhfuil Béarla
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nó teanga eile iontu freisin; teaghlaigh a bhfuil meascán den dá theanga (agus an tríú teanga i
gcásanna áirithe) á labhairt ach gurb é an Béarla is mó a chloistear sa teaghlach; teaghlaigh a bhfuil
an Béarla in uachtar ach a mbíonn blaiseadh den Ghaeilge le fáil freisin (mar shampla
abairtí/frásaí/foclóir) a úsáidtear anois agus arís; teaghlaigh a bhfuil teanga eile seachas Béarla á
labhairt sa teaghlach ach go bhfuil an Ghaeilge le cloisteáil go minic freisin iontu; teaghlaigh a bhfuil
an Béarla agus teanga eile á labhairt iontu; agus teaghlaigh a bhfuil an Béarla amháin á labhairt iontu
(Figiúr 6.1).

Figiúr 6.1: Fráma tagartha 

6.4 Tacaíocht de réir rangaithe

Léirítear sa taighde go bhfuil an Béarla i réim ó thaobh teanga shóisialaithe na bpáistí Gaeltachta. É
sin ráite, feictear go mbíonn tionchar ag cumas na Gaeilge agus ag an gcomhthéacs nó an
timpeallacht ar theanga an tsóisialaithe. Moltar imeachtaí sóisialta a eagrú a chuirfeadh riachtanais
éagsúla na dteaghlach atá le feiceáil thuas san áireamh. Ar ndóigh, ní hé go bhfuiltear ag moladh go
ndéantar scagadh iomlán ar na teaghlaigh. D’fhéadfaí imeachtaí a eagrú do na riachtanais éagsúla
ar dtús chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd ar bheagán Gaeilge agus tearmann a thabhairt dóibh
siúd a bhfuil an Ghaeilge acu ó dhúchas nó a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu. Ina dhiaidh sin,
d’fhéadfaí imeachtaí oscailte a reáchtáil a bheadh feiliúnach do gach duine beag beann ar chumas
na Gaeilge. Bunaithe ar an bhfráma thuas, d’fhéadfaí imeachtaí a eagrú do thrí mhórghrúpa (Figiúr
6.2) agus iad a thabhairt le chéile d’imeachtaí eile. Moltar freisin, de réir mholadh 6.1 thuas, go dtab-
harfaí tús áite dóibh siúd atá á dtógáil le Gaeilge amháin nó le Gaeilge den chuid is mó agus seirbhísí
agus tacaíochtaí á gcur ar fáil.

Figiúr 6.2: Trí mhórghrúpa  
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6.5 Soláthar Oideachais Gaeltachta

Moltar go gcinnteofaí go raibh soláthar oideachais Gaeltachta ar fáil do gach páiste sna LPT – an
réamhscolaíocht, an bhunscolaíocht, an iarbhunscolaíocht (agus soláthar tríú leibhéal nuair is féidir).
Ní mór na seirbhísí seo a bheith ar fáil do gach ceantar taobh istigh de na LPT freisin. Caithfear a
chinntiú go bhfuil an tseirbhís seo gar do na teaghlaigh agus sa chás nach bhféadfaí a leithéid a chur
ar fáil go gcuirfí airgid taistil nó seirbhís eile ar fáil dóibh lena chinntiú go mbeadh an deis chéanna
acu agus a bheadh ag teaghlaigh eile sa LPT. 

6.6 Feighlithe Linbh

Moltar go gcuirfí seirbhís ar fáil a chuideodh le tuismitheoirí feighlithe linbh a bhfuil Gaeilge acu a
aimsiú agus a fhostú. Chaithfí a chinntiú go mbeadh buntáiste ann don fheighlí linbh páirt a ghlacadh
sa scéim agus gurbh fhiú dóibh é a dhéanamh. Ar ndóigh, ní oibreoidh an tseirbhís seo mura bhfuil
sí tarraingteach don fheighlí linbh féin. Bheadh trí aidhm ag an tseirbhís seo, a) éascaíocht a
dhéanamh do thuismitheoirí a bhfuil an tseirbhís seo uathu, b) fostaíocht buansheasamhach a
chruthú do na feighlithe linbh, agus c) seirbhís d’ardchaighdeán a chur ar fáil a chuireann cúinsí
socheacnamaíocha san áireamh le teaghlaigh a mhealladh i dtreo na Gaeilge. Anuas air sin, moltar
oiliúint agus tacaíocht a chur ar fáil do na feighlithe linbh maidir le forbairt na mionteanga.

6.7 Moltaí taighde

Moltar go mbaileofaí eolas sna LPT maidir le teanga chumarsáide an teaghlaigh. Cé go bhfuil an
t-eolas a bailíodh sna pleananna teanga maidir le teanga an teaghlaigh luachmhar, níorbh é an cur
chuige céanna ná na ceisteanna céanna a cuireadh. Moltar mar sin go ndéanfaí taighde ar theanga
an teaghlaigh sna LPT, i dteaghlaigh a bhfuil gasúir idir 0-18 mbliana déag ina gcónaí iontu. Chaithfí
a chinntiú go mbeadh an t-eolas céanna á bhailiú sna LPT ar fad agus go mbeadh an cur chuige
céanna á chur i bhfeidhm chomh maith. 

Moltar go mbaileofaí eolas ó theaghlaigh na Gaeltachta atá ag tógáil a gclann le Gaeilge faoi na
himeachtaí, na hócáidí agus na seirbhísí a chuideodh leo. Chuideodh sé seo le heagraíochtaí freastal
ar na riachtanais éagsúla a bhíonn ag na teaghlaigh sin.

Moltar go ndéanfaí taighde sna scoileanna ar na riachtanais oideachais speisialta atá ag na daltaí
agus na scoláirí sna scoileanna Gaeltachta agus ar na tacaíochtaí a bheadh ag teastáil uathu bunaithe
ar na riachtanais sin. Moltar go mbreathnófaí ar na seirbhísí agus na tacaíochtaí atá ar fáil do
theaghlaigh i nGaeilge sa réimse áirithe seo. 

Moltar go ndéanfaí athbhreithniú ar cheisteanna an daonáirimh maidir leis an nGaeilge agus
ceist(eanna) a chur san áireamh chun eolas a bhailiú ar líon na dteaghlach in Éirinn arb í an Ghaeilge
príomhtheanga chumarsáide an teaghlaigh.
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Aguisín
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Aguisín A: Na Limistéir Phleanála Teanga (26)

Dún na nGall
Tuaisceart Dhún na nGall•
Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir•
Cloich Cheann Fhaola, Gort an Choirce, An Fál Carrach agus Machaire Rabhartaigh•
Na Rosa•
Árainn Mhór•
An Ghaeltacht Láir•
Dún na nGall Theas•
Toraigh•

Maigh Eo
Maigh Eo Thuaidh •
Maigh Eo Thiar•

•
Gaillimh

Oileáin Árann•
Ceantar na nOileán•
An Cheathrú Rua•
Conamara Láir•
Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh36•
Cois Fharraige•
Maigh Cuilinn•
Bearna agus Cnoc na Cathrach•
Oirthear Chathair na Gaillimhe•
An tEachréidh•

Ciarraí
Ciarraí Thiar•
Ciarraí Theas•

Corcaigh
Múscraí•
Cléire•

Port Láirge
Na Déise•

An Mhí
Ráth Chairn agus Baile Ghib•
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37 Tá Tuar Mhic Éadaigh i Maigh Eo.
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Aguisín B: Critéir Pleanála Teanga do Limistéir Phleanála
Teanga Ghaeltachta 

1. Eagraíocht, arna roghnú ag Údarás na Gaeltachta faoi fho-alt (6), (10)(a) nó (13)(a), de réir mar is
cuí, d’alt 7 d’Acht 2012, a bheith ann chun an plean teanga a ullmhú agus a chur i ngníomh sa
limistéar iomchuí.

2. An cion den daonra arb í an Ghaeilge an teanga labhartha atá acu sa limistéar iomchuí, ag
féachaint do thionchar tosca déimeagrafacha, eacnamaíocha agus sóisialta ar an limistéar
iomchuí.

3. Na socruithe a shonraítear maidir le seirbhísí trí mheán na Gaeilge a sholáthar sa limistéar
iomchuí.

4. Forálacha Acht 1998 a bheith á n-úsáid, de réir mar is cuí, chun tacú leis an nGaeilge sa
limistéar iomchuí, ag féachaint go háirithe do mhíreanna (i) agus (j) d’alt 6 den Acht sin.

5. Oideachas bunscoile agus iarbhunscoile trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa limistéar
iomchuí, de réir bheartas na Roinne Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear sruthanna a
bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge i scoileanna Béarla agus roinnt ábhar a bheith á múineadh trí
Ghaeilge i scoileanna Béarla, de réir mar is cuí.

6. Beartais teanga chuí a bheith ann laistigh den timpeallacht scoile a thacaíonn le húsáid na
Gaeilge mar theanga labhartha lasmuigh den chóras oideachais sa limistéar iomchuí.

7. Seirbhísí cuí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear
seirbhísí tacaíochta teanga, a bheith ar fáil trí mheán na Gaeilge sa limistéar iomchuí.

8. Socruithe cuí a bheith ann sa limistéar iomchuí chun tacú le húsáid na Gaeilge ag leanaí ó
theaghlaigh nach í an Ghaeilge an teanga labhartha atá sa bhaile acu.

9. Socruithe cuí a bheith ann sa limistéar iomchuí chun tacú le foghlaim na Gaeilge ag leanaí
réamhscoile, d’fhonn tacú le rollú i mbunscoileanna Gaeilge.

10. Gníomhaíochtaí sóisialta cuí trí mheán na Gaeilge do dhaoine óga agus d’aoisghrúpaí eile a
bheith ar fáil agus beartais teanga chuí a bheith ann i dtaca leis na gníomhaíochtaí sin sa
limistéar iomchuí.

11. Deiseanna cuí a bheith ar fáil sa limistéar iomchuí chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid
lasmuigh den chóras oideachais.

12. A mhéid a úsáidtear an Ghaeilge i gcúrsaí sóisialta agus áineasa sa limistéar iomchuí.

13. Cuideachtaí agus gnóthaí a bheith ann a sholáthraíonn seirbhísí trí mheán na Gaeilge don
phobal sa limistéar iomchuí.

14. Beartais fostaíochta agus earcaíochta a bheith ann atá á gcur i ngníomh ag cuideachtaí agus
gnóthaí sa limistéar iomchuí ar mhodh a chinntíonn go bhfuil ar a gcumas seirbhísí trí mheán
na Gaeilge a sholáthar.

15. A mhéid a úsáideann eagraíochtaí pobail agus comharchumainn an Ghaeilge sa limistéar
iomchuí. 16.A mhéid a úsáideann na meáin chumarsáide áitiúla an Ghaeilge sa limistéar
iomchuí. 

17. Forálacha iomchuí na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2013 a bheith á n-úsáid
chun tacú leis an nGaeilge sa limistéar iomchuí. 

18. Seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sa limistéar iomchuí. 

19. A mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne sa limistéar iomchuí leis an bplean teanga.
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Aguisín C: Na Príomhréimsí ar a bhfuil na critéir bunaithe 

1. an córas oideachais, lena n-áirítear seirbhísí luathoideachais;

2. seirbhísí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear seirbhísí
tacaíochta teanga;

3. seirbhísí don aos óg agus d’aoisghrúpaí eile;

4. deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais;

5. an earnáil ghnó;

6. eagraíochtaí pobail agus comharchumainn;

7. na meáin chumarsáide;

8. seirbhísí poiblí;

9. pleanáil agus forbairt fhisiciúil;

10. seirbhísí sóisialta agus caitheamh aimsire; agus úsáid na Gaeilge i measc an phobail, dearcadh
an phobail ina leith agus a mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne leis an bplean teanga.
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Aguisín D: Cóid do na Pleananna Teanga 

Limistéar Pleanála Teanga (LPT)

Dún na nGall
Tuaisceart Dhún na nGall
Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire
agus Loch an Iúir
Cloich Cheann Fhaola, Gort an Choirce, 
An Fál Carrach agus Machaire Rabhartaigh
Na Rosa
Árainn Mhór
*An Ghaeltacht Láir
Dún na nGall Theas
*Toraigh

Maigh Eo/Gaillimh
Maigh Eo Thuaidh
*Maigh Eo Thiar
*Oileáin Árann
Ceantar na nOileán
An Cheathrú Rua
Conamara Láir
Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh
Cois Fharraige
Maigh Cuilinn
Bearna agus Cnoc na Cathrach
*Oirthear Chathair na Gaillimhe
An tEachréidh

Ciarraí
Ciarraí Thiar
Ciarraí Theas

Corcaigh
Múscraí
*Cléire

Port Láirge
Na Déise

An Mhí
Ráth Chairn agus Baile Ghib

Bliain

2018
2016

2017

2019
2018

2018

2018

2019
2019
2018
2018
2017
2019
2020

2019

2018
2017

2017

2018

2018

Ceadaithe

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 

3

3

3

Faoi bhráid na Roinne

Faoi bhráid na Roinne

3

3

3

3

3

3

Cód
Contae: LPT

DnaG: TDnG
DnaG: GRAL

DnaG: CGFM

DnaG: R
DnaG: ÁM
DnaG: GL
DnaG: DnGT
DnaG: T

M: METhuaidh
M: METhiar
G: OÁ
G: CnO
G: CR
G: CL
G/M:DS-TMÉ
G: CF
G: MC
G: B-CnaC
G: OCnaG
G: E

C: CThiar
C: CTheas

Cgh: M
Cgh: C

PL: D

aM: RC-BG

* Bhí eolas ar fáil maidir leis na LPT seo ón Daonáireamh ach ní raibh na pleananna teanga ar fáil nuair a scríobhadh an
tuarascáil taighde seo.



Limistéar Pleanála Teanga

DnaG: TDnaG

DnaG: GRAL

DnaG: CGFM

Foinse/Sampla

Suirbhé sa bhunscoil agus
san iarbhunscoil

Ceistneoir don bhunscoil
agus don iarbhunscoil

Tuismitheoirí/Caomhnóirí38

Suirbhé do na
bunscoileanna

Suirbhé do na 
hIarbhunscoileanna
Suirbhé Pobail 

Ceist/Teideal

Cén teanga/cé na
teangacha atá agaibh sa
bhaile?

Cleachtas Teanga na
dTeaghlach

Cén teanga a labhraítear
sa teaghlach?39

Cén teanga a labhraíonn
do thuistí/do churamóirí
leat?

Cén teanga lenár tógadh
thú?
agus
Cén teanga a labhraíonn
do thuistí/do churamóirí
leat?

Más tuismitheoir thú,
caidé teanga cumarsáide
an teaghlaigh?40

Rogha

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin 
 Eile (cén teanga/
teangacha eile?)

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin
 Teanga(cha) eile
 Gan freagra

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin
 Teanga(cha) eile
 Ní bhaineann
 Gan freagra

 Gaeilge an t-am ar fad
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla an t-am ar fad
 Teanga eile 

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin
 Teanga eile

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin
 Teanga eile
 Ní bhaineann seo liom
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Aguisín E: Foinsí eolais – Teaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge

38 Bhí 83.6% de na páistí a bhí sna teaghlaigh seo faoi ocht mbliana déag d’aois.
39 Bhí rogha le déanamh anseo i) idir tú féin agus na páistí, ii) idir an tuismitheoir/caomhnóir eile agus na páistí, iii) idir an bheirt
tuismitheoirí.

40 Bhí an cheist seo oscailte don phobal – ní luaitear aois na bpáistí.
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Limistéar Pleanála Teanga

DnaG: R

DnaG: ÁM

DnaG: DnaGT

M: METhuaidh

G: CnO

Foinse/Sampla

Suirbhé do na bunscoil-
eanna agus don iarbhunscoil

Suirbhé Pobail

Ceistneoir – Bunscoileanna
agus Iarbhunscoil

Ceistneoir – don iarbhun-
scoil agus do na
bunscoileanna

Ceistneoir don Phobal

Suirbhé Pobail43 agus 
Ceistneoir na ndéagóirí44

Tuismitheoirí/Caomhnóirí45

Suirbhé Pobail46

Ceist/Teideal

Cén teanga/Cé na
teangacha atá agaibh sa
bhaile?

Más tuismitheoir thú,
caidé teanga cumarsáide
an teaghlaigh?41

Cleachtas Teanga sa
Bhaile

Cén teanga/Cé na
teangacha atá agaibh sa
bhaile?

Más tuismitheoir thú,
caidé cumarsáide an
teaghlaigh?42

Céard í príomhtheanga
labhartha an teaghlaigh?

Rogha

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin
 Teanga(cha) eile

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin
 Teanga Eile

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin
 Eile (cén teanga/cé na
teangacha?)

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Béarla 
 Níos mó Béarla na Gaeilge
 Béarla amháin
 Teanga Eile
 Ní bhaineann seo liom

 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin

 Gaeilge
 Béarla
 Gaeilge agus Béarla 
 Teanga eile

41 75% an ráta freagartha a bhí ann ach ní phléitear aois ghrúpa na bpáistí.   
42 Bhain sé seo leis an bpobal i gcoitinne mar sin níor cuireadh aois na bpáistí san áireamh.  
43 Leagan leasuithe den Cheistneoir Comónta do Ghaeltacht Dhún na nGall.
44 Leagan leasaithe a bhí anseo den cheistneoir do dhéagóirí a dearadh do LPT eile - DnaG: GRAL.
45 Ní raibh ach 18 tuismitheoir i gceist anseo.
46 Bhí idirdhealú i gceist - faoi 18 agus os a chionn. Cailíní faoi 18 agus buachaillí faoi 18.
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Limistéar Pleanála Teanga

G: CR

G: CL

G/M: DS-TMÉ 

Foinse/Sampla

Suirbhé – Grúpa Fócais le
déagóirí san iarbhunscoil
áitiúil 

Suirbhé Teaghlaigh

Suirbhé Pobail –
Tuismitheoirí le páistí >19

Suirbhé ar scoláirí iarbhun-
scoile (dhá iarbhunscoil)

Suirbhé49 do thuismitheoirí
(gasúir faoi 19.)

Ceist/Teideal

Cén teanga a labhraíonn
tú sa mbaile?

Céard í príomhtheanga
chumarsáide an teagh-
laigh?48

Cén teanga a labhraíonn
na daoine seo sa
teaghlach lena chéile?

Cén teanga a labhraíonn
tuismitheoirí lena bpáistí
<19 d’aois

Cén teanga lenar tógadh
thú?

Céard í príomhtheanga
chumarsáide an teagh-
laigh?50

Cén teanga a labhraíonn
páistí ag baile?51

Rogha

 Gaeilge amháin
 Gaeilge agus Béarla
 Béarla amháin47

 Gaeilge 
 Béarla 
 Gaeilge agus Béarla
 Eile

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Gaeilge agus Béarla ach
níos mó Gaeilge

 Béarla amháin
 Béarla den chuid is mó
 Béarla agus Gaeilge ach
níos mó Béarla

 Teanga eile

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó 
 Béarla amháin
 Teanga(cha) eile

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin 

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla amháin
 Béarla den chuid is mó
 Teanga eile

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla amháin
 Béarla den chuid is mó

47 Bhí rogha le déanamh freisin idir “le do thuismitheoirí”, “le do chlann”, agus “le do chairde”.
48 Bhí idirdhealú idir Máthair, Athair agus Clann ach ní fios cén aois ghrúpa atá i gceist ó thaobh na bpáistí de. 
49 Bhí naíonra, bunscoil agus iarbhunscoil i gceist anseo.
50 Bhí rogha eile le déanamh anseo freisin, “Athair”, “Máthair”, nó “an Clann”.
51 Bhí rogha eile le déanamh anseo freisin, “le athair”, “le máthair”, nó “páistí lena chéile”.
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Limistéar Pleanála Teanga

G: CF

G: MC

G: B-CnaC

G: E

C: CThiar

Foinse/Sampla

Suirbhé ar na tuismitheoirí
– tuismitheoirí le gasúir faoi
19 mbliana d’aois

Suirbhé – Bunscoil

Suirbhé – Tuismitheoirí –
páistí i 4 bhunscoil 

Suirbhé Pobail (cuid ar leith
do thuismitheoirí le páistí
faoi seacht mbliana déag
d’aois)

Iarbhunscoil – Baile Chláir 
– 40 scoláire san Idirbhliain

Suirbhé Pobail ar líne

Ceist/Teideal

Cén teanga a labhraíonn
sibh le bhur bpáiste/í?52

Cén teanga a labhraíonn
tú sa bhaile?

Cén teanga a labhraítear
sa bhaile?

Cén teanga a labhraítear
le do pháistí?55 

Cén teanga a labhraíonn
do pháiste/í leat/lena
dtuismitheoirí?56

An teanga lenar tógadh
na freagróirí

Cén teanga atá á húsáid
go laethúil agat sa 
bhaile?58

Rogha

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó 
 Béarla amháin

 Níos mó Gaeilge ná Béarla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin53

 Níos mó Gaeilge ná
Béarla/teanga eile

 Níos mó Béarla/teanga
eile ná Gaeilge

 Béarla/teanga eile
amháin54

 Gaeilge amháin 
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin
 Teanga eile

 Gaeilge amháin 
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin
 Teanga eile

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin
 Béarla, Gaeilge & Dutch
 English and Irish Sign
Language57

 Gaeilge amháin
 Níos mó Gaeilge ná Bearla
 Níos mó Béarla ná Gaeilge
 Béarla amháin
 Gaeilge agus teanga eile
 Teanga eile amháin

52  Rogha le déanamh freisin idir “Athair”- “Páiste is sine”/ “Páiste is óige”, agus “Máthair”- “Páiste is sine”/” Páiste is óige”. 
53  Seo hiad na freagraí a tugadh seachas an rogha freagraí.
54  Féach fonóta 40.
55  Bhí rogha le déanamh freisin idir “Athair”, “Máthair” agus “Cúramóir eile”.
56 Féach fonóta 41.
57  Seo hiad na freagraí a tugadh seachas an rogha freagraí.
58  Bhain an suirbhé seo le gach duine sa phobal. Bhí 69.95% de na rannpháirtithe idir 25-55.
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Limistéar Pleanála Teanga

C: CTheas

Cgh: M

Foinse/Sampla

Ceistneoir do bhun-
scoileanna

Ceistneoir don bhunscoil
agus don iarbhunscoil 

Ceistneoir do thui-
smitheoirí/caomhnóirí
(daltaí bunscoile/ iarbhun-
scoile)
agus
Ceistneoir Comónta

Ceistneoir – Tuismitheoirí
agus Lapadáin

Ceist/Teideal

An úsáideann tú Gaeilge
sa bhaile?

Má úsáideann tú Gaeilge
sa bhaile cé chomh minic
is a úsáideann tú í?

Cad iad na teangacha a
labhraíonn tú ag baile?

Cén teanga nó teangacha
a labhraítear sa bhaile?

Cén teanga a labhraíonn
tú den chuid is mó sna
cásanna seo a leanas?59

*le do thuismitheoirí/
chaomhnóirí

Cad é príomhtheanga
labhartha an tí?

Cé méid Gaeilge & Béarla
a labhrann tú le do
pháiste/pháistí?

Rogha

 Úsáidim
 Ní úsáidim

 Gach lá
 Go minic
 Go hannamh

 Béarla amháin
 Gaeilge amháin
 Gaeilge agus Béarla
 Teanga(cha) eile

 Gaeilge
 Béarla
 Teanga eile

 Gaeilge an t-am ar fad nó
beagnach an t-am ar fad

 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla an t-am ar fad nó
beagnach an t-am ar fad

 Teanga eile beagnach an
t-am ar fad

 Thar tar leath & leath de
Ghaeilge ‘s Teanga eile

 Ní bhaineann le hábhar

 Gaeilge 
 Béarla
 Polainnis
 Teanga eile60

 Gaeilge ar fad
 Gaeilge den chuid is mó
 50/50, leath is leath
 Béarla den chuid is mó
den am

 Béarla ar fad
 Teanga eile 

59  Bhí “le do thuismitheoirí/do chaomhnóirí” ar cheann de na roghanna seo.
60  Bhí rogha le déanamh anseo freisin: 100% den am; 75% den am; 50% den am; 25% den am.



73

Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Limistéar Pleanála Teanga

PL: D

aM: RC-BG

Foinse/Sampla

Suirbhé Pobail

Suirbhé san Iarbhunscoil

Ceistneoir do dhaoine óga

Ceistneoir do Thui-
smitheoirí/do Chaomhnóirí

Ceist/Teideal

Cad í príomhtheanga
labhartha an tí?

Céard iad na teangacha
eile a bhíonn á labhairt sa
tigh?

Cén teanga a úsáideann
tú?62

Cad í príomhtheanga
labhartha an tí?

Cén teanga/cé na
teangacha atá agaibh sa
mbaile?

Cén teanga/cé na
teangacha is mó a
labhraítear sa
teaghlach?64

Rogha

 Béarla Amháin 1 2 3 4 5
Gaeilge Amháin61 

 Sa chás nach í Gaeilge nó
Béarla príomhtheanga an
tí, sonraigh an
príomhtheanga

 ____________________

 Béarla amháin
 Béarla is mó
 Mar a chéile
 Gaeilge is mó
 Gaeilge amháin

 Béarla Amháin 1 2 3 4 5
Gaeilge Amháin63

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin
 Teanga(cha) eile

 Gaeilge amháin
 Gaeilge den chuid is mó
 Béarla den chuid is mó
 Béarla amháin
 Teanga(cha) eile
 Ní bhaineann

61   1= Béarla amháin, 2= Béarla is mó, 3 = an dá theanga mar a chéile, 4= Gaeilge is mó 5 = Gaeilge amháin
62   Seo a leanas na roghanna a bhí ann: Athair; Máthair; Deartháir / deirfiúr; Seanathair; Seanmháthair; Cairde; Guthán póca;    
Facebook; Ag imirt spóirt; Ag Léamh; Teilifís.

63  Féach fonóta 47.
64  Bhí roghanna i gceist anseo: idir tú féin agus na páistí; idir an tuismitheoir/caomhnóir eile agus na páistí; idir an bheirt 
tuismitheoirí/caomhnóirí; idir na páistí; idir na páistí agus a gcuid seantuismitheoirí.
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LPT

DnaG: TDnaG

DnaG: GRAL

DnaG: CGFM

DnaG: R

DnaG: ÁM

DnaG: DnaGT

M: METhuaidh

G: CnO

G: CR

G: CL

Príomhfhoinse a cuireadh san
áireamh

Suirbhé sa bhunscoil

Suirbhé – bunscoil agus 
iarbhunscoil

Suirbhé – Iarbhunscoil

Suirbhé – Bunscoil agus 
Iarbhunscoil

Ceistneoir – bunscoileanna agus
iarbhunscoil

Ceistneoir - Bunscoileanna69 

Ceistneoir - Iarbhunscoil

Suirbhé Pobail70

Suirbhé san iarbhunscoil

Ceistneoir do Dhéagóirí

Sampla

Rang a 5/6 sna bunscoileanna 
54 freagra

Rang a 5/6 sna bunscoileanna (ocht mbunscoil)
2 bliain, an Idirbhliain, 6 bliain san iarbhunscoil65 

167 sa bhunscoil
167 san iarbhunscoil

Scoláirí Iarbhunscoile66

211 freagra 

Rang 5/6 sna bunscoileanna agus scoláirí 
iarbhunscoile
342 freagra (273 ag an iarbhunleibhéal)67

2 bhunscoil agus iarbhunscoil amháin
66 freagra68 

Rang 4,5,6 (6 bhunscoil)
104 freagra

Trí iarbhunscoil – An dara bliain agus an 
idirbhliain: 164 (87 sa dara bliain agus 77 san
idirbhliain)

Scaipeadh 800 suirbhé agus tháinig 166 ar ais
(sampla: 20.39%)

Bliain 1-6 - 138 freagra (45% de na scoláirí)

Scoláirí ón dá iarbhunscoil áitiúil – 157 freagra

Aguisín F: Na príomhfhoinsí a cuireadh san áireamh don anailís ar
chleachtas teanga an teaghlaigh

65 Tugadh cuireadh do scoláirí a bhí ag freastal ar iarbhunscoileanna a bhí i LPT eile ach a raibh cónaí orthu sa LPT seo páirt a
ghlacadh sa suirbhé. 

66 Tugadh cuireadh do scoláirí a bhí ag freastal ar iarbhunscoileanna a bhí i LPT eile ach a raibh cónaí orthu sa LPT seo páirt a
ghlacadh sa suirbhé. 

67 66% an ráta freagartha don iarbhunscoil, thart ar 100% don bhunscoil. 
68 85.7% an ráta freagartha.
69 Rinneadh ceistneoir san iarbhunscoil freisin agus cuirfear san áireamh é sa phlé.
70 Rinneadh idirdhealú freisin sa suirbhé – cailíní faoi 18, buachaillí faoi 18.
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

LPT

G/M: DS-TMÉ 

G: CF

G: MC

G: B-CnaC

G: E

C: CThiar

C: CTheas

Cgh: M

PL: D

aM: RC-BG 

Príomhfhoinse a cuireadh san
áireamh

Suirbhé do Thuismitheoirí
(gasúir faoi 19)

Ceistneoir – tuismitheoirí le
gasúir faoi 19 mbliana d’aois

Suirbhé ar Dhaoine óga

Suirbhé Ginearálta
(tuismitheoirí)

Grúpa fócais (suirbhé) le scoláirí
na hIdirbhliana

Suirbhé Pobail ar líne

Ceistneoir – Bunscoileanna

Ceistneoir do Thuismitheoirí
/Chaomhnóirí (Bunscoil agus
Iarbhunscoil)

Suirbhé Pobail

Ceistneoir na nDaoine Óga
(Bunscoileanna agus an Iarb-
hunscoil)

Sampla

Líon na dteaghlach: 355
Líon na bhfreagraí: 13871

Líon na teaghlach: 693
Líon na bhfreagraí72: 334 (48% de na teaghlaigh)

Rang 6 i 4 bhunscoil 
Líon na bhfreagraí: 72

435 freagra 

40 scoláire (1127 scoláire ar fad)

432 duine (69.95% idir 25-55)

Rang 5/6 
126 freagra (100% de na daltaí)

Tuismitheoirí na ndaltaí bunscoile agus na
scoláirí iarbhunscoile
247 ceistneoir (620 tuismitheoir)

497 as 600 suirbhé - ráta freagartha de 83%

Rang a 5/6 i dhá bhunscoil agus gach bliain san
iarbhunscoil
156 freagra

71 Tá na figiúirí seo bunaithe ar thuismitheoirí na ndaltaí bunscoile agus na scoláirí iarbhunscoile amháin. 
72 Na freagraí a bhí bailí.



Céard í príomhtheanga chumarsáide an teaghlaigh?

Máthair
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Aguisín G: Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh

Scoileanna              Líon na            Líon                  Gaeilge          Gaeilge           Béarla             Béarla             Teanga eile    Gan Freagra
                                   dteaghlach     suirbhé            amháin          den chuid      amháin          den chuid                                
                                                             ar ais                                         is mó                                        is mó 
                                   
Bunscoileanna      98                      38                       2                       5                       11                      19                      1                        0
Dhúiche 
Sheoigheach

Bunscoileanna      60                      26                       1                        3                       10                     9                       1                        2
Thuar Mhic 
Éadaigh

Iarbhunscoil –       57                      42                       1                        3                       26                     8                       0                        4
Coláiste Naomh 
Fheichín

Iarbhunscoil –       140                    32                       0                       3                       17                     9                       0                        3
Coláiste Mhuire

Iomlán                      355                    138                      4                       14                      64                     45                      2                        9

3%
10%

46%

33%

1%

7%

Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna 
(Máthair)

Gaeilge amháin

Gaeilge den chuid is mó

Béarla amháin

Béarla den chuid is mó

Teanga Eile

Gan Freagra
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Céard í príomhtheanga chumarsáide an teaghlaigh?

Athair

Scoileanna              Líon na            Líon                  Gaeilge          Gaeilge           Béarla             Béarla             Teanga eile    Gan Freagra
                                   dteaghlach     suirbhé            amháin          den chuid      amháin          den chuid                                
                                                             ar ais                                         is mó                                        is mó 
                                   
Bunscoileanna      98                      38                       2                       5                       10                     17                      1                        3
Dhúiche 
Sheoigheach

Bunscoileanna      60                      26                       0                       2                       9                       11                      1                        3
Thuar Mhic 
Éadaigh

Iarbhunscoil –       57                      42                       2                       3                       26                     7                       0                        4
Coláiste Naomh 
Fheichín

Iarbhunscoil –       140                    32                       0                       1                        17                     9                       0                        5
Coláiste Mhuire

Iomlán                      355                    138                      4                       11                      62                     44                     2                        15

3%
8%

45%

32%

1% 11%

Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna 
(Athair)

Gaeilge amháin

Gaeilge den chuid is mó

Béarla amháin

Béarla den chuid is mó

Teanga Eile

Gan Freagra
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Aguisín H: Foirm an Daonáirimh
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Aguisín I: Daoine atá 0-18 mbliana d’aois i Limistéir Phleanála Teanga
(LPT) Gaeltachta a labhraíonn an Ghaeilge gach lá lasmuigh den
Oideachas agus laistigh agus lasmuigh den Oideachas araon

Iomlán

Tuaisceart Dhún na nGall

Cloich Chionnaola, Gort an
Choirce, An Fál Carrach 
agus Machaire Rabhartaigh

Toraigh

Gaoth Dobhair, Rann na
Feirste, Anagaire agus
Loch an Iúir

Na Rosa

Árainn Mhór

An Ghaeltacht Láir

Dún na nGall Theas

Maigh Eo Thuaidh

Maigh Eo Thiar

Dúiche Sheoigheach agus 
Tuar Mhic Éadaigh

Conamara Láir

An Cheathrú Rua

Ceantar na nOileán

Oileáin Árann

Cois Fharraige

Maigh Cuilinn

Bearna agus Cnoc na
Cathrach

Oirthear Chathair na
Gaillimhe

An tEachréidh

Ciarraí Theas

Ciarraí Thiar

Múscraí

Cléire

Na Déise

Ráth Chairn agus Baile Ghib

Minicíocht Labhairt na GaeilgeMinicíocht Labhairt na Gaeilge

0-18 bliana

Daonra Iomlán

25,207

707

983

27

1,489

1,305

104

456

755

1,753

439

750

652

640

509

252

1,692

1,352

3,389

1,589

2,287

395

1,517

1,009

23

576

557

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil sa

chóras
oideachais

amháin

11,000

322

362

<6

569

557

35

228

395

899

216

418

199

180

163

84

646

612

1,579

552

1,085

199

693

495

<15

276

224

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

laistigh den
chóras

oideachais
agus go
laethúil

lasmuigh de

2,351

37

163

7

312

24

32

45

32

51

22

38

147

175

172

71

349

24

87

14

34

16

201

146

<6

98

50

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

laistigh den
chóras

oideachais
agus go 

seachtainiúil
lasmuigh de

186

14

13

0

7

8

0

0

21

16

<6

<6

6

0

<6

0

<6

13

29

7

15

<6

12

<6

0

0

<6

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil 

aistigh den
chóras

oideachais
agus ní chomh

minic sin
lasmuigh de

<80

<6

<6

0

0

<6

<6

0

6

<12

<6

<6

<6

<6

0

0

<6

<6

<15

<6

<6

<6

<6

<6

0

0

<6

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

laistigh den
chóras

oideachais
agus riamh
lasmuigh de

<20

<6

<6

0

0

<6

0

0

0

<6

0

<6

<6

0

0

0

<6

<6

<6

<6

<6

0

<6

0

0

0

<6

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

(lasmuigh 
den chóras
oideachais
amháin)

1,739

<10

138

12

272

19

18

22

21

53

8

23

143

166

88

45

313

27

49

14

13

10

128

60

<6

53

35

Labhraíonn
Gaeilge go

seachtainiúil
(lasmuigh 
den chóras
oideachais
amháin)

632

18

29

<6

20

57

<6

7

27

66

13

30

6

10

<6

<6

27

58

67

30

69

13

19

17

0

13

25

Labhraíonn
Gaeilge ní

chomh minic
sin (lasmuigh 
den chóras
oideachais
amháin)

1,000

64

40

0

21

87

<6

23

44

72

18

33

7

<6

<6

<6

23

79

160

92

119

18

35

14

<6

12

24

Ní 
labhraíonn

Gaeilge 
riamh taobh
amuigh den

chóras
oideachais

amháin

707

25

10

<6

10

59

0

11

26

53

13

20

9

<6

<6

0

<6

79

138

84

101

10

11

12

0

9

20

Gan a bheith
ráite

7,496

216

226

6

278

489

6

120

183

531

143

182

134

103

74

49

324

454

1,263

792

842

124

414

256

<6

115

170
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Aguisín J: Leagan Béarla den Téarmaíocht

Speaks Irish
daily within
the
education
system only

Speaks Irish
daily within
and daily
outside the
education
system

Speaks Irish
daily within
and weekly
outside the
education
system

Speaks Irish
daily within
and less
often
outside the
education
system

Speaks Irish
daily within
and never
outside the
education
system

Speaks Irish
daily
outside the
education
system only

Speaks Irish
weekly
outside the
education
system only

Speaks Irish
less often
outside the
education
system only

Never
speaks Irish
outside the
education
system only

Not Stated
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Aguisín K: Teaghlaigh ina bhfuil Duine atá 0-18 mbliana d’aois i
Limistéir Phleanála Teanga (LPT), de réir a mhinice a labhraíonn siad
an Ghaeilge agus aois an duine tagartha

Iomlán

Tuaisceart Dhún na nGall

Cloich Chionnaola, Gort an
Choirce, An Fál Carrach
agus Machaire Rabhartaigh

Toraigh

Gaoth Dobhair, Rann na
Feirste, Anagaire agus
Loch an Iúir

Na Rosa

Árainn Mhór

An Ghaeltacht Láir

Dún na nGall Theas

Maigh Eo Thuaidh

Maigh Eo Thiar

Dúiche Sheoigheach agus 
Tuar Mhic Éadaigh

Conamara Láir

An Cheathrú Rua

Ceantar na nOileán

Oileáin Árann

Cois Fharraige

Maigh Cuilinn

Bearna agus Cnoc na
Cathrach

Oirthear Chathair na
Gaillimhe

An tEachréidh

Ciarraí Theas

Ciarraí Thiar

Múscraí

Cléire

Na Déise

Ráth Chairn agus Baile Ghib

Gach
teaghlach

12586

336

519

15

754

683

46

200

367

830

198

323

311

306

257

118

850

681

1742

929

1144

193

747

487

14

260

276

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil sa

chóras
oideachais

amháin

592

12

23

<6

75

13

<6

8

13

27

<6

13

36

57

30

11

82

12

47

20

23

<6

47

17

0

7

8

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

laistigh den
chóras

oideachais
agus go
laethúil

lasmuigh de

433

<6

30

0

59

<6

<6

6

<6

13

<6

9

28

45

33

6

72

8

18

<6

<6

6

36

18

0

17

13

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

laistigh den
chóras

oideachais
agus go 

seachtainiúil
lasmuigh de

9

0

<6

0

<6

0

0

0

<6

<6

0

0

<6

0

0

0

<6

0

0

0

<6

<6

<6

0

0

0

0

Labhraíonn
Gaeilge go

laethúil laistigh
den chóras
oideachais

agus ní chomh
minic sin

lasmuigh de

<6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<6

0

0

0

0

0

<6

0

0

0

<6

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

laistigh den
chóras

oideachais
agus riamh
lasmuigh de

<6

<6

<6

0

<6

<6

0

0

0

<6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<6

0

0

<6

0

0

0

<6

Labhraíonn
Gaeilge go
laethúil

(lasmuigh 
den chóras
oideachais
amháin)

2456

29

190

12

355

51

24

48

41

59

17

52

173

165

166

78

362

45

97

21

30

14

218

120

<6

64

20

Labhraíonn
Gaeilge go

seachtainiúil
(lasmuigh 
den chóras
oideachais
amháin)

909

31

40

0

43

40

<6

13

41

60

24

34

10

<6

<6

7

70

51

104

38

59

22

93

66

<6

31

19

Labhraíonn
Gaeilge ní

chomh minic
sin (lasmuigh
den chóras
oideachais
amháin)

2437

77

75

0

62

152

7

50

138

216

63

84

17

11

<6

<6

81

172

389

114

298

63

138

123

<6

50

48

Ní labhraíonn
Gaeilge riamh
taobh amuigh
den chóras
oideachais

amháin

1126

40

28

0

12

81

0

12

37

90

27

30

<6

<6

<6

<6

24

98

214

125

171

14

27

38

0

18

31

Gan a 
bheith 
ráite

4620

144

132

<6

147

345

9

63

93

364

62

101

42

22

18

11

157

295

873

608

559

69

185

105

<6

73

136
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Iarbhunscoileanna

Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Pobalscoil Chloich Cheannfhaola

Rosses Community School

Gairmscoil Mhic Diarmada

Coláiste na Carraige

Our Lady’s Secondary School
St. Brendan’s College
Coláiste Chomáin

LPT

Tuaisceart Dhún na nGall

Gaoth Dobhair; Anagaire;
Rann na Feirste; Loch an
Iúir

Cloich Cheann Fhaola

Na Rosa

Árainn Mhór

Dún na nGall Theas

Maigh Eo Thuaidh

Bunscoileanna

SN Glasáin
Scoil Mhuire
Scoil Cholmcille (Dubhlin
Riabhach)
SN na Sraithe Móire
Scoil Cholmcille (An Tearmann)
SN Naomh Bríd

Scoil Mhuire B&C
SN Loch an Iubhair
Scoil Phádraig
Scoil Bhrighde
SN Oilibhéar Pluincéad
SN Conaill
SN Adamhnáin 
Scoil Naomh Dubhthach

SN Chnoc na Naomh
SN Chaiseal na gCorr
SN Gort an Choirce
SN Naomh Dubhthach
SN Fhionnáin

Scoil Chróine
Scoil an Aingil Choimheádaí

SN Árainn Mhór I
SN Árainn Mhór II

SN an Bhreacaigh
SN Mhín Tine Dé
Scoil Chartha Naofa
SN Min an Aoire
SN na Carraige
SN an Chaiseal

SN na hEachléime
SN Ros Dumhach
SN Gleann na Muaidhe
SN Dubh Thuama
SN na Corrchloiche
SN Muire Smál
SN Pol a’ tSómais

Aguisín L: Scoileanna sna LPT73 atá sa Scéim Aitheantais mar Scoil
Ghaeltachta74 

73 Na LPT a cuireadh san áireamh mar chuid den anailís seo. 
74 Tá ainmneacha na scoileanna anseo de réir na n-ainmneacha atá ar liosta na Roinne (ní i gcónaí a thagann an t-ainm seo leis
an ainm atá sna pleananna teanga). 
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Iarbhunscoileanna

Scoil Chuimsitheach Chiaráin 

Gairmscoil na bPiarsach
Scoil Phobail Mhic Dara

Coláiste Naomh Feichín (Corr na Móna)
Coláiste Mhuire (Tuar Mhic Éadaigh)

Coláiste Chroí Mhuire 
Coláiste Cholmcille

Coláiste na Coiribe

Coláiste Bhaile Chláir

Coláiste Íde
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

LPT

Ceantar na nOileán

An Cheathrú Rua

Conamara Láir

Dúiche Sheoigheach agus
Tuar Mhic Éadaigh

Cois Fharraige

Maigh Cuilinn

Bearna-Cnoc na Cathrach

An tEachréidh

Ciarraí Thiar

Bunscoileanna

SN Cholm Cille
SN Bhríde
SN Rónáin
SN Tír an Fhiaidh
SN Leitir Mealláin 

Scoil Mhuire (An Tuairín)
SN Mhic Dara 
Scoil Speisialta Tigh Nan Dooley

SN An Ard Mhóir
SN Muire gan Smál (Camas)
SN Mhuire (Ros Muc)
SN na hAirde Thiar
SN Naomh Ciaráin
SN Bhriocáin
SN Naomh Colmáin
SN Mhuire (Carna)75

SN Thuar Mhic Éadaigh
SN Naomh Pádraig (An
Fhairche)
SN na Fairche
SN Thír na Cille
Scoil Mhuire (Corr na Móna)

SN Coilm Cille (Ros a’ Mhíl)
SN Sailearna 
SN na bhForbacha
Scoil Éinne
SN Choilm Chille (An Tulach)

SN Baile Nua

SN Shéamuis Naofa
Gaelscoil Mhic Amhlaigh

SN Naomh Breandáin

Clochar an Daingean
SN Mhaolchéadair
Scoil an Fheirtéaraigh
SN an Ghleanna
SN an Chlocháin

75 Roisín na Mainiach. 
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Iarbhunscoileanna

Scoil Mhuire
Coláiste Ghobnatan 

Meánscoil San Nioclás

Coláiste Pobail Ráth Chairn

LPT

Ciarraí Theas

Múscraí

Na Déise

Gaeltacht na Mí 

Bunscoileanna

SN Eoin Baiste
Scoil Caitlín Naofa
SN Naomh Gobnait
SN Eirc
Scoil na mBráithre
SN Ceann Trá Meascaithe

SN Cillín Liath
SN Naomh Mhichíl
SN an Ghleanna

Scoil Lachtain Naofa
SN Raédh na nDoirí
SN Abán Naofa
Scoil Fhionnbharra
SN Cúil Aodha/Barr d’Inse

SN Baile Mhic Airt
SN na Leanaí
SN na Rinne

Scoil Uí Ghramhnaigh
SN Ultain Naofa
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Aguisín M: Forléargas ar na LPT76 

Tuaisceart Dhún na nGall

Daonra Iomlán (gach aois)                 2,818

Daoine (gach aois) a labhraíonn         246
Gaeilge go laethúil taobh amuigh              
den chóras oideachais 

Páistí (3-18) a labhraíonn                        42
Gaeilge go laethúil taobh                             
amuigh den chóras                                        
oideachais 

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa        336
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste             32
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go             
laethúil taobh amuigh den                     
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                 7

Líon na mbunscoileanna                 6
páirteach sa Scéim                              
Aitheantais mar Scoil                         
Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna         0

76 Cuirtear daoine a "labhraíonn Gaeilge go laethúil laistigh den chóras oideachais agus go laethúil lasmuigh de" agus daoine a
"labhraíonn Gaeilge go laethúil (lasmuigh den chóras oideachais amháin)" san áireamh in aon áit a luaitear "go laethúil taobh
amuigh den chóras oideachais".
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Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, 
Anagaire agus Loch an Iúir

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         754
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste            414
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   8

Líon na mbunscoileanna                  8
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna           1
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)                 5,895

Daoine (gach aois) a labhraíonn      2,900
Gaeilge go laethúil taobh amuigh              
den chóras oideachais 

Páistí (3-18) a labhraíonn                      584
Gaeilge go laethúil taobh                             
amuigh den chóras                                        
oideachais 
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)                   4,042

Daoine (gach aois) a labhraíonn         1,546
Gaeilge go laethúil taobh amuigh                
den chóras oideachais                                     

Páistí (3-18) a labhraíonn                        301
Gaeilge go laethúil taobh                               
amuigh den chóras                                          
oideachais                                                           

Cloich Cheann Fhaola, Gort an Choirce, An Fál
Carrach agus Machaire Rabhartaigh

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         519
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste           220
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                     
chóras oideachais: 

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   5

Líon na mbunscoileanna                  5
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna          1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta 
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Daonra Iomlán (gach aois)                   5,372

Daoine (gach aois) a labhraíonn           274
Gaeilge go laethúil taobh amuigh                
den chóras oideachais                                     

Páistí (3-18) a labhraíonn                          43
Gaeilge go laethúil taobh                               
amuigh den chóras                                          
oideachais                                                           

Na Rosa

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         683
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              54
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna:                  7

Líon na mbunscoileanna                  2
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna           1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)                      469

Daoine (gach aois) a labhraíonn            219
Gaeilge go laethúil taobh amuigh                
den chóras oideachais                                     

Páistí (3-18) a labhraíonn                          50
Gaeilge go laethúil taobh                               
amuigh den chóras                                          
oideachais

Árainn Mhór

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa           46 
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              27
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh den chóras                       
oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                  2

Líon na mbunscoileanna                  2
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna          1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta
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An Ghaeltacht Láir

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa        200
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste             54
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                     
chóras oideachais

Daonra Iomlán (gach aois)                    1,595

Daoine (gach aois) a labhraíonn            337
Gaeilge go laethúil taobh amuigh                
den chóras oideachais                                     

Páistí (3-18) a labhraíonn                          67
Gaeilge go laethúil taobh                               
amuigh den chóras                                          
oideachais
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   6

Líon na mbunscoileanna                  6
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna           1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Dún na nGall Theas

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         367
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              44
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Daonra Iomlán (gach aois)                   3,036

Daoine (gach aois) a labhraíonn           322
Gaeilge go laethúil taobh amuigh                
den chóras oideachais                                     

Páistí (3-18) a labhraíonn                          53
Gaeilge go laethúil taobh                               
amuigh den chóras                                          
oideachais



98

Daonra Iomlán (gach aois)                   119

Daoine (gach aois) a labhraíonn          85
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                       19
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais

Toraigh

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa           15
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              12
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                     
chóras oideachais
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Maigh Eo Thuaidh 

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa        830
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste           72
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                     
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                16

Líon na mbunscoileanna                    
                                                                  7
páirteach sa Scéim Aitheantais 
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna          3

Líon na n-iarbhunscoileanna          3
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)                7,199

Daoine (gach aois) a labhraíonn        563
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                     104
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais
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Maigh Eo Thiar

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa        198
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              20
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Daonra Iomlán (gach aois)                2,141

Daoine (gach aois) a labhraíonn        180
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                      30
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Oileáin Árann

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa          118
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              84
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Daonra Iomlán (gach aois)                1,226

Daoine (gach aois) a labhraíonn        681
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                     116
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais
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Ceantar na nOileán

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         257
cheantar (le páiste faoi 18): 

Líon na dteaghlach le páiste           199
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais:

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                 5

Líon na mbunscoileanna                 5
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta 

Líon na n-iarbhunscoileanna         0

Daonra Iomlán (gach aois)                2,118

Daoine (gach aois) a labhraíonn     1,474
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                    260
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

An Cheathrú Rua

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         306
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste            210
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   2

Líon na mbunscoileanna                  2
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna          1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na Scoileanna Speisialta          1

Líon na Scoileanna Speisialta         1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)               2,472

Daoine (gach aois) a labhraíonn     1,558
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                     341
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais
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Conamara Láir

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa           311
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste             201
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   8

Líon na mbunscoileanna                   8
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           2

Líon na n-iarbhunscoileanna           2
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta: 

Daonra Iomlán (gach aois)               2,935

Daoine (gach aois) a labhraíonn     1,603
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                    290
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         323
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste               61
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                       
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   5

Líon na mbunscoileanna                   5
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           2

Líon na n-iarbhunscoileanna           2
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)                3,185

Daoine (gach aois) a labhraíonn        426
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                       61
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Cois Fharraige

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa          850
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste           434
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                       
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   5

Líon na mbunscoileanna                   5
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           2

Líon na n-iarbhunscoileanna           2
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)               6,669

Daoine (gach aois) a labhraíonn     3,104
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                     662
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge
laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta

Maigh Cuilinn

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa        681
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              53
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   4

Líon na mbunscoileanna                   1
páirteach sa Scéim Aitheantais         
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           0

Daonra Iomlán (gach aois)               4,470

Daoine (gach aois) a labhraíonn        299
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                       51
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Bearna agus Cnoc na Cathrach

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa      1,742
cheantar  (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste            115
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   3

Líon na mbunscoileanna                  2
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna           1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)              11,696

Daoine (gach aois) a labhraíonn        660
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                     136
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Oirthear Chathair na Gaillimhe

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         929
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              24
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúiltaobh amuigh den                       
chóras oideachais

Daonra Iomlán (gach aois)               7,800

Daoine (gach aois) a labhraíonn         215
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                       28
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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An tEachréidh

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa       1,144
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              33
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúiltaobh amuigh den                       
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   4

Líon na mbunscoileanna                   1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           1

Líon na n-iarbhunscoileanna           1
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)               7,999

Daoine (gach aois) a labhraíonn        223
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                       47
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Ciarraí Thiar

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         747
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste           254 
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                11

Líon na mbunscoileanna                11
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna         2

Líon na n-iarbhunscoileanna         2
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)               6,948

Daoine (gach aois) a labhraíonn     1,928
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                     329
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       



112

Ciarraí Theas

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         193
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste             20
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                   3

Líon na mbunscoileanna                  3
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           0

Daonra Iomlán (gach aois)                1,808

Daoine (gach aois) a labhraíonn         121
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                       26
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Múscraí

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa         487
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste            138
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Oideachas

Líon na mbunscoileanna                  5

Líon na mbunscoileanna                  5
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna           2

Líon na n-iarbhunscoileanna          2
páirteach sa Scéim Aitheantais        
mar Scoil Ghaeltachta

Daonra Iomlán (gach aois)                3,785

Daoine (gach aois) a labhraíonn        836
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                     206
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Cléire

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa            14
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste                3
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Daonra Iomlán (gach aois)                   147

Daoine (gach aois) a labhraíonn          36
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                         6
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Oideachas

Líon na mbunscoileanna                  3

Líon na mbunscoileanna                  3
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna          1

Líon na n-iarbhunscoileanna          1
páirteach sa Scéim Aitheantais
mar Scoil Ghaeltachta

Na Déise

Teaghlaigh

Líon iomlán dteaghlach sa               260
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste              81
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                      
chóras oideachais

Daonra Iomlán (gach aois)                1,816

Daoine (gach aois) a labhraíonn        467
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                      151
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Oideachas

Líon na mbunscoileanna                 3

Líon na mbunscoileanna                 2
páirteach sa Scéim Aitheantais       
mar Scoil Ghaeltachta

Líon na n-iarbhunscoileanna          1

Líon na n-iarbhunscoileanna         1
páirteach sa Scéim Aitheantais       
mar Scoil Ghaeltachta

Ráth Chairn agus Baile Ghib

Teaghlaigh

Líon iomlán na dteaghlach sa        276
cheantar (le páiste faoi 18)

Líon na dteaghlach le páiste             33
faoi 18 a labhraíonn Gaeilge go
laethúil taobh amuigh den                     
chóras oideachais 

Daonra Iomlán (gach aois)                1,857

Daoine (gach aois) a labhraíonn        283
Gaeilge go laethúil taobh amuigh            
den chóras oideachais                                 

Páistí (3-18) a labhraíonn                       85
Gaeilge go laethúil taobh                           
amuigh den chóras                                      
oideachais                                                       
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Nótaí
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