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Réamhrá 

Choimisiúnaigh Glór na nGael an taighde seo le tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta agus ó Fhoras na Gaeilge. Teastaíonn bonnlíne a chur ar fáil a bheidh ina bhunús d’fhorbairt 

chlár oibre na heagraíochta agus agus mar bhunús do chlár taighde Ghlór na nGael sna blianta amach 

romhainn. Ba iad na téarmaí tagartha: 

 
Téamaí 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 lasmuigh de na limistéir 

oifigiúla Ghaeltachta (sna 32 contae) arb í an Ghaeilge a bpríomhtheanga nó a gcomhtheanga 

baile.  

 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 ata ar fáil.  

 Conclúidí faoi bharántas na faisnéise atá ar fáil agus moltaí faoi bhealaí ina bhféadfaí 

bearnaí atá san eolas reatha a iomlanú.  

 Moltaí faoi cheisteanna taighde eile is cóir a chur san áireamh i gclár taighde naisiúnta 

i dtaca le teaghlaigh Gaeltachta.  

 

Tosaíodh ar an taighde ag deireadh Eanáir 2020 agus sprioc ann go mbeadh an obair curtha i 

gcrích agus an tuarascáil réidh faoi mhí Iúil 2020. Faraor, tamall gearr i ndiaidh tabhairt faoin 

obair bhuail paindéim Covid-19 an tír agus b’éigean don mheitheal oibre slí mhalartach oibre 

a shamhlú. D’imir srianta na paindéime tionchar faoi leith ar dhá ghné thábhachtacha den chur 

chuige a bhí beartaithe. Pléitear sonraí ó Dhaonáireamh na hÉireann 2016 agus ó 

Dhaonáireamh Thuaisceart Éireann 2011 sa tuarascáil seo atá bunaithe ar dhá ríomh speisialta  

a rinneadh dúinn ach nach raibh de chumas ag an bPríomh-Oifig Staidrimh agus ag 

Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staitisticí agus Taighde a chur ar fáil go dtí fómhar 

2021 mar gheall ar an mbrú oibre a bhí ar fhoireann na Príomh-Oifige Staidrimh maidir le 

staidreamh Covid-19 a sholáthar agus de dheasca na srianta a bhain le bheith ag obair sa bhaile 

agus gan teacht acu ar an mbunchar sonraí i gcás Ghníomaireacht an Tuaiscirt. Ar a bharr sin, 

in ionad cuairt a thabhairt ar eagraíochtaí agus ar ghrúpaí atá ag plé leis an nGaeilge mar 

theanga theaghlaigh timpeall na tíre, bhí ar an meitheal dul i mbun oibre ar líne. Bhí an-

deacracht ag go leor de na faisnéiseoirí iad a féin a chur ar fáil i míonna thosaigh na paindéime 

ar chúiseanna a bhain leis an mbrú le tús a chur le hobair ghairmiúil sa bhaile, an teaghlach uile 
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a bheith sa bhaile, agus i neart cásanna easpa trealaimh chun labhairt ar Zoom, Teams nó Skype. 

Ar na cúiseanna sin, bhí moill ar an gcéad dréacht den obair, a cuireadh ar fáil ag deireadh 

2020. Theastaigh ón meitheal taighde agus ó Ghlór na nGael go ndéanfaí beachtú ar chuid den 

eolas a bhí sa chéad dréacht, agus tugadh faoin dara babhta agallamh agus anailíse idir mí na 

Bealtaine agus Lúnasa 2021. 

 

Cuirtear eolas ar fáil sa tuarascáil seo ar líon na dteaghlach atá lonnaithe lasmuigh de na 

limistéir ofigiúla Ghaeltacha agus atá ag tógáil clainne le Gaeilge. Faightear roinnt eolais sa 

bhreis ann ina theannta sin ar theaghlaigh atá sa Ghaeltacht Oifigiúil chun an scéal a iomlánú, 

go háirithe nuair a mheas faisnéiseoirí go raibh sé ábhartha go raibh ceantar Gaeltachta in aice 

láimhe, sa chontae s’acu nó fiú sa chathair s’acu féin i gcás Chathair na Gaillimhe. 

Choimisiúnaigh Tuismitheoirí na Gaeltachta taighde a raibh spriocanna gaolmhara leis an 

gceann seo aige ach a bhí dírithe ar chás na Gaeltachta amháin. Faightear torthaí an taighde sin 

sa tuarascáil a foilsíodh ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach Gaeltachta (Ní Chuaig, Ó 

Brolcháin, Ní Chlochasaigh, Ó Ceallaigh 2021).  

 

Modheolaíocht 

Tá croí staidrimh an taighde bunaithe ar an ríomh speisialta ó Dhaonáireamh 2016 agus ar 

fhianaise ó Dhaonáireamh Thuaisceart Éireann 2011. Iarradh ar an bPríomh-Oifig Staidrimh 

agus ar Ghníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staitisticí agus Taighde eolas breise ar 

shonraí foilsithe an daonáirimh a chur ar fáil. Níl an mhodheolaíocht ar baineadh leas aisti chun 

líon na dteaghlach a chomhaireamh ar son thuarascáil Thuismitheoirí na Gaeltachta agus sa 

taighde seo mar a gcéanna. Tá an staidreamh i dtuarascáil Thuismitheoirí na Gaeltachta 

bunaithe ar nósanna teanga an duine sa teaghlach a líon ceistneoir an daonáirimh thar ceann an 

teaghlaigh. Ar mhaithe le teacht ar eolas faoi nósanna an teaghlaigh, sa mhéid is gur féidir an 

t-eolas a sin a fháil ó fhianaise an daonáirimh, tá an staidreamh sa tuarascáil seo bunaithe ar 

ríomh speisialta a léiríonn líon na dteaghlach ina bhfuil ar a laghad duine fásta amháin (19 

mbliana d’aois nó níos sine) agus páiste amháin (18 mbliana nó níos óige) ina gcainteoirí 

laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais. Faraor, ní raibh a leithéid de staidreamh ar 

fáil do Thuaisceart Éireann ar an ábhar gur cuireadh ceisteanna an daonáirimh ar dhóigh eile 

ann in 2011, agus táthar ag brath ar léiriú níos scaoilte faoi úsáid na Gaeilge sa teaghlach dá 

réir, ach léiriú a bhfuil tacaíocht ann ó fhianaise na scoileanna agus ó obair cháilíochtúil le 

faisnéiseoirí ar an láthair ar labhair an mheitheal oibre leo. 
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Táimid buíoch den Phríomh-Oifig Staidrimh a chuir torthaí a ríomha speisialta ar fáil dúinn 

idir 28 Aibreán agus 14 Lúnasa 2020 agus de Ghníomhaireacht Thuaisceart Éireann um 

Staitisticí agus Taighde a chruthaigh táblaí speisalta ó bhunachar sonraí Dhaonáireamh 

Thuaisceart Éireann ar an 18 Meán Fómhair 2020.  

 

Cheadaigh Foras na Gaeilge trí líonra faoi Acht na Gaeltachta (2012) in 2020: Gaeilge Locha 

Riach, Baile Loch Riach, Co. na Gaillimhe; An Clár as Gaeilge, Inis, Chontae an Chlár; Muintir 

Chrónáin Teo, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath, agus aithnítear dá cheann a bhfuil plean 

réitithe acu ó thuaidh; Forbairt Feirste i mBéal Feirste agus Carn Tóchair, Co. Dhoire. Labhair 

an mheitheal taighde le baill de Choistí Pleanála Teanga na Líonraí Gaeilge ó mhí Feabhra 

2020 go deireadh na tréimhse taighde chun a dtuairimí féin ar ábhar na tuarascála seo a fháil 

agus chun an taighde a bhí déanta acu féin ar úsáid na Gaeilge sna teaghlaigh a chur san 

áireamh. Chuir na Coistí Pleanála Teanga a gcuid dréachtphleananna teanga ar fáil faoi 

dheireadh mhí an Mheithimh 2020.  

 

Rinneadh taighde breise i dteannta na heagraíochta An Clár as Gaeilge in Inis i lár mhí Aibreáin 

2020. Rinneadh suirbhé SurveyMonkey le tuismitheoirí a raibh páistí acu a bhí le tosú i ndá 

naíonra i gCo. an Chláir i mí Mheán Fómhair 2020. D'iarr ionadaí ó Líonra an Chláir as Gaeilge 

ar na tuismitheoirí an suirbhé a líonadh, agus tháinig freagraí ó thuismitheoirí idir 5 agus 8 

Bealtaine 2020. Tugann torthaí an tsuirbhé léargas tairbheach, in ainneoin an tsampla bhig, ar 

an gcleachtas teanga i dteaghlaigh a roghnaíonn naíonraí lán-Ghaeilge dá bpáistí lasmuigh den 

Ghaeltacht ach laistigh de cheann de na líonraí aitheanta Gaeilge.  

 

Rinneadh taighde breise i dteannta Gaeloideachas i lár mhí an Mhárta 2020. Socraíodh 

ceistneoir a scaipeadh ar phríomhoidí agus ar stiúrthóirí na scoileanna agus na naíonra lasmuigh 

den Ghaeltacht a thagann faoi scáth na heagraíochta sin. Bailíodh freagraí ar an suirbhé seo ó 

30 Márta go dtí 28 Bealtaine 2020. Nuair a iarradh ar Ghaeloideachas an nasc chuig an suirbhé 

a scaipeadh an athuair ar phríomhoidí agus stiúrthóirí ar 19 Bealtaine, cuireadh an nasc amach 

de thaisme ag scoileanna agus ag naíonraí Gaeltachta chomh maith leis an gcohórt lasmuigh 

den Ghaeltacht. Leagadh 10 bhfreagra ar an suirbhé isteach sa tréimhse 19 Bealtaine – 30 

Bealtaine 2020 ó naíonraí/scoileanna a bhí lonnaithe i gcontaetha ina bhfuil limistéir 

Ghaeltachta iontu. Bhain an ceistneoir go sonrach le scoileannna agus naíonraí neamh-

Ghaeltachta ach ní féidir a bheith cinnte, mar sin, nár naíonraí ná scoileanna Gaeltachta a bhí i 

gceist le cuid acu sin. Fágadh na freagraí ar fad san áireamh san anailís a rinneadh ar thorthaí 
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an tsuirbhé ar ábhar gur measadh gur thairbhí iad agus nach raibh an patrún sna freagraí a 

fuarathas roimh an 19 Bealtaine agus ina dhiaidh suntasach. 

 

Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh ar fáil do thuismitheoirí 

sa Ghaeltacht agus do theaghlaigh i gceantair eile má iarrann siad é. Pléitear na sonraí a chuir 

Tuismitheoirí na Gaeltachta ar fáil faoi dháileadh a gcuid pacáistí lasmuigh den Ghaeltacht. 

 

Agallaimh le finnéithe sa pobal urlabhra 

Idir deireadh na Bealtaine 2021 agus mí Lúnasa 2021 labhair an mheitheal taighde le 

faisnéiseoirí aonair i ngach cuid den tír chun an méid a bhí sa dréacht den tuarascáil a phlé. Bhí 

sé de sprioc againn fiosrú an raibh an fhianaise a léirítear sa tuarascáil seo ag teacht le taithí 

phearsanta na bhfaisnéiseoirí eochracha seo agus leis an tuiscint a bhí acu féin ar líon na 

dteaghlach a labhraíonn Gaeilge ina gceantar féin, an raibh an líon sin seasmhach, ag ardú nó 

ag dul i léig, agus an tuiscint a bhí acu féin ar an mbrí a bhaineann le Gaeilge a labhairt sa 

bhaile mar phríomhtheanga nó mar chomhtheanga tí. Chuathas i dteagmháil leis na faisnéiseoirí 

seo ar dhá shlí. Ar dtús, scaip Glór na nGael ceistneoir Google Forms ar a gcuid oifigeach féin 

agus ar oifigigh Ghaeilge chlubanna Chumann Lúthchleas Gael timpeall na tíre. Ina dhiaidh 

sin, scaipeadh an ceistneoir ar thuismitheoirí a bhí cláraithe ar liosta seachadta le Glór na nGael 

ar mhaithe le heolas a fháil faoi nuacht na heagraíochta, eagrú ócáidí agus faoi ghníomhaíochtaí 

eile ar son teaghlach le Gaeilge. Thiocfadh le faisnéiseoirí freagra an-ghearr ar na ceisteanna a 

fhágáil ar an Google Forms, agus bhí an rogha acu a rá go mbeadh siad sásta bualadh le ball 

den mheitheal taighde chun na ceisteanna a chíoradh, nó nach mbeadh. As an 72 fhreagra a 

fágadh ar an gceistneoir ar líne, dúirt 56 rannpháirtithe go mbeadh fonn orthu an scéal a phlé 

le ball den mheitheal agus labhraíodh leo ar chruinnithe Zoom. Tháinig roinnt mhaith freagraí 

ó dhaoine a raibh cónaí orthu sa Ghaeltacht sa bhreis air sin, ach níor cuireadh iad san áireamh 

san obair cháilíochtúil ach i gcás beirt fhaisnéiseoirí as ceantair oifigiúla Ghaeltachta a mheas 

gurbh ionann a gcás agus scéal na dteaghlach lasmuigh den Ghaeltacht; faisnéiseoirí as an 

chuid sin de chathair agus de bhruachbhailte na Gaillimhe atá go hoifigiúil sa Ghaeltacht faoi 

mar a sainíodh í in 1956. I measc na ndaoine ar pléadh ceisteanna na tuarascála leo, bhí 13 

dhuine ina n-oifigigh fhorbartha le Glór na nGael agus 6 eile ina gcathaoirligh nó ina mbaill de 

choiste áitiúil de chuid Ghlór na nGael, agus 8 ina n-oifigigh Ghaeilge le club áitiúil de chuid 

an CLG. Tuismitheoirí a bhí sna 29 eile a ndearnadh agallamh leo, agus réimse leathan 

teagmhála acu leis an nGaeilge taobh amuigh den teaghlach. Ní raibh aon bhaint ag go leor acu 

le heagraíocht nó le gairm ar bith a bhain le Gaeilge, ach bhí cuid eile acu ina múinteoirí, ina 
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n-iriseoirí nó ag obair le Gaeilge ina saol gairmiúil toisc go raibh Gaeilge ag a gcuid 

comhghleacaithe nó ag daoine a mbeadh siad ag plé leo ina gcuid oibre. Níl na faisnéiseoirí 

seo ionadaíoch ar phobail éagsúla na gceantar ná ar phobal na Gaeilge iontu, ach níorbh é sin 

a ról a bhí acu sa taighde seo. Is gníomhairí iad a léirigh a shaintuiscint ar labhairt na Gaeilge 

sa teaghlach mar a chonacthas dóibh ina gceantar é, agus is luachmhaire an t-eolas atá sa 

tuarascáil seo de bhuíochas ar an dóigh ar chuir na finnéithe seo a thuiscint cháilíochtúil in iúl 

ar eolas lom an daonáirimh agus na suirbhéanna. Is mar seo a bhí na faisnéiseoirí seo roinnte 

timpeall na tíre: 

 

Tábla 1.1  Líon na rannpháirtithe ar cuireadh agallamh orthu faoin nGaeilge sna teaghlaigh 

(Samhradh 2021) 

Cúige Chonnacht Gaillimh 6, Maigh Eo 4 

Cúige Laighean Baile Átha Cliath 7, Cill Dara 4, Cill Mhantáin 1, An Mhí 2, Uíbh Fhailí 1 

Cúige Mumhan Ciarraí 1, An Clár 1, Corcaigh 2, Luimneach 4, Port Láirge 3 

Cúige Uladh Ard Mhacha 1, Béal Feirste 1, An Dún 7, Doire 5, Fear Manach 1, Muineachán 1 

Ceantair eile nár mhaith leis na faisneiseoirí iad a lua go sonrach sa tuarascáil: 4 

 

Sa bhreis ar na faisnéiseoirí atá luaite i dTábla 1.1, a ndeachaigh an mheitheal i dteagmháil leo 

ar an ábhar gur fhág siad a gcuid sonraí ar an bhfoirm a scaip Glór na nGael, labhair an 

mheitheal le gníomhairí teanga, le múinteoirí Gaeilge agus iriseoirí Gaeilge i mBéal Feirste, i 

nDoire, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i Luimneach agus i gCorcaigh. Cé go bhfuil clúdach 

maith ó thaobh na gcúigí de i measc na rannpháirtithe agus lucht faisnéise, agus go raibh tuairim 

mheáite acu faoin nGaeilge sna teaghlaigh ina gceantar féin agus sa chomharsanacht, tá bearnaí 

áirithe sa chlúdach tíreolaíochta ó thaobh faisnéiseoirí sna pobail de, go háirithe i gcuid den 

oirdheisceart, i lár agus in iarthuaisceart na tíre agus cuid de lár agus oirthuaisceart Chúige 

Uladh. Sna cásanna sin, bhí an mheitheal ag brath ar thuiscint múinteoirí sa Ghaeloideachas, 

iriseoirí agus oifigigh de chuid Ghlór na nGael a raibh cur amach acu ar na ceantair sin cé nach 

raibh siad féin gníomhach iontu. Ina dhiaidh sin, léiríonn an taighde seo leis na finnéithe seo 

de chuid an phobail go mbíonn an patrún ginearálta céanna i bhformhór na tíre. Bheadh sé le 

moladh amach anseo go ndéanfaí taighde córasach agus anailís leanúnach ar gach cuid den tír 

chun athruithe i líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge sa bhaile a aithint agus nádúr na n-

athruithe sin. 

 

Cuireann taithí agus fianaise na bhfaisnéiseoirí feoil ar chreatlach staitistiúil na tuarascála seo 

síos tríd agus beathaíonn an chonclúid.  
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Struchtúr na Tuarascála 

I dtosach báire cuirtear léirmheas litríochta i láthair ina mbreathnaítear ar úsáid na Gaeilge sa 

teaghlach. Dírítear go háirithe ar thaighde a bhaineann le teaghlaigh lasmuigh de na limistéir 

oifigiúla Ghaeltachta. Sa léirmheas seo déantar iniúchadh ar an mbrí atá le ‘teaghlach Gaeilge’ 

agus léireofar a dheacra agus atá sé sainmhíniú beacht, sásúil a dhéanamh ar choincheapa na 

príomhtheanga agus na comhtheanga baile. Leagtar béim ar leith ar shaothar i réimse Bheartas 

Teanga an Teaghlaigh (BTT) agus úsáid na Gaeilge i gcomhthéacs an teaghlaigh á rianú.  

 

Tugtar aghaidh ansin ar staidreamh ó Dhaonáireamh na hÉireann 2016, an daonáireamh is 

deireanaí a rinneadh sa Stát, agus ó Dhaonáireamh 2011 an Tuaiscirt, an ceann is deireanaí ó 

thuaidh. Déantar anailís chomh maith ar shonraí sna dréachtphleananna teanga a chuir Coistí 

Pleanála Teanga na Líonraí Gaeilge ar fáil. Dírítear, dar ndóigh, ar na sonraí sna 

dréachtphleananna a thugann léargas ar líon na dteaghlach a bhfuil an Ghaeilge mar 

phríomhtheanga nó mar chomhtheanga baile iontu i gceantair na Líonraí. Tugtar léargas chomh 

maith ar dháileadh na bPacáistí Tacaíochta Teaghlaigh sna 32 contae. Ina dhiaidh sin pléitear 

torthaí an cheistneora teanga a scaipeadh ar phríomhoidí Gaelscoileanna agus 

iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus ar stiúrthóirí naíonra lasmuigh den Ghaeltacht. Ina 

theannta sin, déantar anailís ar an mionstaidéar a cuireadh i gcrích mar chuid den taighde seo 

le tuismitheoirí na naíonraí i gCo. an Chláir. Léirítear sa dá mhionstaidéar seo nach bhfuil úsáid 

na Gaeilge i gcomhthéacs an teaghlaigh róláidir. Ar deireadh, leagtar amach conclúidí na 

tuarascála seo agus déantar roinnt moltaí i dtaca le taighde féideartha ar an ábhar seo. 
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1. Léirmheas Litríochta 

Réamhrá 

Sa mhír seo leagtar amach frámaíocht theoiriciúil na tuarascála agus déantar léirmheas criticiúil 

ar shaothar eile a bhaineann le hábhar an taighde. Dírítear go príomha ar ábhar a bhaineann le 

réimse an bheartais teanga agus leagtar béim faoi leith ar bheartas teanga an teaghlaigh toisc 

go bhfuil dlúthbhaint ag an réimse sin le haidhmeanna na tuarascála seo. Breathnaítear chomh 

maith ar thaighde eile a thugann léargas éigin dúinn ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach a 

bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga nó mar chomhtheanga baile iontu. 

Beartas Teanga 

Ní mór i dtosach báire cur síos ar an mbeartas teanga. Ní mór an difear a aithint idir beartas 

teanga agus téarma gaolmhar na pleanála teanga, a mbaintear úsáid fhorleathan as agus 

comhthéacs na Gaeilge agus na Gaeltachta faoi chaibidil: ‘Murab ionann agus pleanáil teanga, 

tuigtear anois go mbaineann beartas teanga le húsáid na teanga ó thaobh an phobail de, agus 

an dóigh a ndéantar an t-iompar sin a stiúradh’ (Ó hIfearnáin 2019: 14). Aithnítear sa 

tsochtheangeolaíocht go bhfuil idé-eolaíochtaí teanga lárnach sa phlé a dhéantar ar an mbeartas 

teanga. Is éard atá san idé-eolaíocht teanga ná na creidimh nó na mothúcháin atá ag an duine 

nó ag an bpobal faoi theangacha mar a úsaidtear ina dtimpeallachtaí sóisialta iad (Kroskrity 

2009). Is ann d’idé-eolaíochtaí teanga follasacha agus folaithe araon. Ag eascairt ó mhúnla 

Spolsky (2004), is féidir an dlúthnasc idir beartas teanga agus idé-eolaíochtaí teanga a thuiscint,  

agus an dóigh a n-imríonn an idé-eolaíocht agus na nósanna nó cleachtas teanga tionchar ar a 

chéile. Is ionann an idé-eolaíocht teanga agus beartas teanga gan stiúir an bhainisteora, an rud 

a cheap[ann] na daoine i gcoitinne is ceart a dhéanamh. Ina choinne sin, is ionann an cleachtas 

teanga agus an rud a dhéanann na daoine.  

Aithnítear chomh maith go bhfuil idé-eolaíochtaí i gcroílár iompar teangeolaíochta na ndaoine 

agus dá réir sin, ní mór iad a chur san áireamh sa phlé a dhéantar ar cheisteanna na tuarascála 

seo agus an Ghaeilge mar theanga teaghlaigh á scrúdú: 

Is minic gur scathán iad na hidé-eolaíochtaí teanga a bhíonn i réim i bpobal ar bith ar thuiscintí 

an phobail sin ar theanga mar chód (gramadach, foclóir, comhréir etc.) nó ar a dtuiscint ar na 

noirm agus na rialacha a bhaineann lena húsáid i réimsí éagsúla (Ó hIfearnáin & Walsh 2018: 

ix). 

Tá comhthéacs an teaghlaigh ar cheann de na réimsí atá le tuiscint sa sliocht thuas, dar ndóigh. 

Dírítear níos mó airde ar cheisteanna agus ar choimhlíntí idé-eolaíochta sa litríocht ar an 
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mbeartas teanga ná mar a dhéantar le coincheap na pleanála teanga, a bhfuil níos mó den 

idirghabháil ag baint leis. Coincheap níos leithne agus níos ilghnéithí ná an phleanáil teanga is 

ea an beartas teanga, cé nach mbíonn an tairseach idir an dá choincheap iontach soiléir i gcónaí. 

Is féidir múnla Spolsky (2004; 2009) i dtaca leis an mbeartas teanga a mhíniú mar choincheap 

‘tríthoiseach’ lena n-áirítear an cleachtas teanga (nósmhaireacht teangeolaíochta, an 

éiceolaíocht teanga, an úsáid a bhaintear aisti); na creidimh theanga (nó idé-eolaíochtaí teanga, 

gach a gcreideann daoine faoi theanga) agus an bhainistíocht teanga (an idirghabháil a dhéantar 

chun iompar nó creidimh theanga a leasú nó a mhaolú; is féidir gníomhúchán a thabhairt air 

seo chomh maith).  

Déanann idir dhaoine aonair agus phobail éagsúla roghanna teangeolaíocha laethúla agus is 

fíor é sin i gcomhthéacs an teaghlaigh chomh maith. Áitítear go n-eascraíonn beartas teanga an 

teaghlaigh ó na hidé-eolaíochtaí éagsúla teanga atá in iomaíocht lena chéile sa phobal. 

D’fhéadfaí a mhaíomh gur rogha idé-eolaíoch é clann a thógáil le Gaeilge lasmuigh den 

Ghaeltacht. D’fhéadfaí an bunús idé-eolaíoch sin a bheith faoin gcinneadh céanna i 

gcomhthéacs na Gaeltachta oifigiúla chomh maith. Sa chéad mhír eile breathnaítear go sonrach 

ar Bheartas Teanga an Teaghlaigh. 

 

Beartas Teanga an Teaghlaigh 

Baineann an tuarascáil seo go dlúth le gné ar leith de réimse an bheartais teanga agus na 

sochtheangeolaíochta ar a dtugtar Beartas Teanga an Teaghlaigh (BTT). Sainmhíníonn King, 

Fogle agus Logan-Terry (2008) BTT mar an phleanáil fhollasach a dhéantar i dtaca le húsáid 

teanga(cha) i measc bhaill an teaghlaigh. Baineann BTT le réimsí an bheartais agus an 

tsealbhaithe teanga agus aithníonn na húdair chéanna a luachmhaire atá an anailís ar BTT chun 

léargas a fháil ar fhorbairt teanga an pháiste agus ar idé-eolaíochtaí teanga na dtuismitheoirí. 

Dar leo, ba cheart anailís a dhéanamh ar an micrealeibhéal, is é sin le rá idirghníomhaíocht an 

tuismitheora/chaomhnóra leis an bpáiste, chomh maith le ceisteanna níos leithne i dtaca le hidé-

eolaíochtaí teanga na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí agus tacaíochtaí nó laincisí ag leibhéal an 

phobail a chur san áireamh sa taighde ar BTT. Maíonn siad: 

Such an approach takes into account what families actually do with language in day-to-day 

interactions; their beliefs and ideologies about language and language use; and their goals and 

efforts to shape language use and learning outcomes. Only by taking such a comprehensive 

approach will we come to a fuller understanding of the important, cross-disciplinary problem 
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of how parental language ideologies inform the application, realization, and negotiation of 

family language policies over time as well [as] the short- and long-term impact of such policies 

on child language outcomes (King, Fogla & Logan-Terry 2008: 909). 

Baineann tábhacht nach beag leis an gcur chuige seo nuair is teangacha mionlaithe ar nós na 

Gaeilge agus neartú na dteangacha sin i gcomhthéacs an teaghlaigh atá mar aidhm ag an 

mbeartas teanga. Ina mhúnla iomráiteach aisiompaithe teanga, Reversing Language Shift 

(RLS), áitíonn Fishman (1991) go diongbháilte nach n-éireoidh le hiarrachtaí athneartaithe 

teanga i gcomhthéacsanna eile mura gcinntítear seachadadh idirghlúine na mionteanga sa 

teaghlach (Céim 6 ar Scála Grádaithe um Briseadh Idirghlúine Fishman – GIDS Graded 

Intergenerational Disruption Scale). Scríobhann sé: 

The home-family-neighbourhood-community complex is the normal “whole” of childhood life 

and of intergenerational mother tongue transmission. Accordingly, it must remain at the centre 

of RLS efforts, no matter what are the stages that necessarily come thereafter (1991: 95). 

Is éard atá i gceist leis an gcothú teanga sa litríocht léannta ná nuair a leanann pobal de labhairt 

a dteanga dhúchais in ainneoin an chomórtais le teanga a bhfuil an chumhacht shóisialta agus 

pholaitiúil agus líon níos mó cainteoirí aici (Ó hIfearnáin 2019: 21). Ní ghlacann gach uile 

scoláire leis an gceangal bunúsach sin a shamhlaítear idir seachadadh idirghlúine teanga agus 

cothú na teanga féin nó í a úsáid go rathúil mar mheán cumarsáide sa phobal (féach, mar 

shampla, Romaine 2006). Ní hionann na dúshláin a thugtar do chur chuige Fishman, dar 

ndóigh, agus droim láimhe a thabhairt do thábhacht an teaghlaigh i gcomhthéacsanna teangacha 

mionlaithe. Cé go nglactar go furasta le coincheap an tseachachta idirghlúine, níl sainmhíniú 

cuí uilíoch sothuigthe againn air go fóill in ainneoin a bhfuil de thaighde déanta ar an ábhar. 

Níl dóthain eolais againn faoi gach gné den phróiseas chun tacaíocht oiriúnach, soiléir gan aon 

débhrí a sholáthar do theaghlaigh i ngach cás. Dar le King, Fogle agus Logan-Terry (2008) 

nach rud dénártha, simplí atá i gceist ach próiseas caolchúiseach, scaipthe, síorathraitheach. 

Léiríonn an taighde an chastacht sin atá le brath i scéal na Gaeilge mar theanga theaghlaigh: 

We are yet to understand why people who were brought up with the same family background, 

in the same location, attending the same schools and with similar extended social networks can 

have very diverse profiles with regard to language proficiency in both minoritised and dominant 

languages and even have opposing attitudes and practices within their linguistic repertoires (Ó 

hIfearnáin 2013: 350). 

Tugtar tréithe na hargóna a dhéanann Fishman faoi deara i gcur síos Spolsky (2012) ar an 

teaghlach mar chomhthéacs ‘criticiúil’ sa bheartas teanga. Níor tógadh mórán ar an tuiscint gur 
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féidir leis an teaghlach ról tábhachtach a bheith aige i bhforbairt teanga, agus na dúshláin 

ilchineálacha a bhaineann leis an ról sin, go dtí gur tháinig BTT chun cinn mar réimse ann féin, 

ámh. Uaidh sin i leith, ghlac an teaghlach ról níos lárnaí sa taighde ar bheartas agus ar phleanáil 

teanga. Ar an iomlán tá BTT i ndiaidh solas a chaitheamh ar bhuntuiscintí uileghabhálacha 

éagsúla. Ar an gcéad dul síos, ní nach ionadh dá mhéad ionchuir sa mhionteanga a fhaigheann 

an páiste gur mó seans go sealbhóidh agus go n-úsáidfidh an páiste sin an mhionteanga (Lanza 

1997; de Houwer 2007; Mishina-Mori 2011). Tá caighdeán an ionchuir tábhachtach chomh 

maith, go háirithe i dtaca le seánraí éagsúla teanga a nochtadh don pháiste – seánraí litríochta, 

mar shampla (Stavans 2012), agus an chumarsáid idir piaraí fásta (Makihara 2005; Smith-

Christmas 2014). Leíríonn an taighde ar BTT tábhacht na cainte mothaithí atá dírithe ar an 

bpáiste chomh maith (Ruby 2012; Smith-Christmas 2018). Tá ‘torthaí rathúla’ BTT ag brath 

chomh maith ar bhainistíocht an duine fhásta ar aschur an pháiste – á gceartú nuair a úsáideann 

siad an mhórtheanga nuair atá an cúramóir ag súil leis an mionteanga, mar shampla (Lanza 

1997). Ach ina dhiaidh sin uile, tá BTT casta, ilsrathach, faoi mar a mhíníonn Lanza (2007). 

Mar a léiríonn Smith-Christmas (2016) ina staidéar ar BTT ar thrí ghlúin de theaghlach a 

labhraíonn Gaeilge na hAlban san Oileán Sgitheanach, mar shampla, d’fhéadfadh cleachtais 

éagsúla teanga i measc daoine muinteartha iarrachtaí na ndaoine eile sa teaghlach a chur ó 

mhaith; mar shampla, cé go ndearna an tseanmháthair sa taighde sin iarracht láidir timpeallacht 

teanga a chruthú dá cuid garpháistí, bhain cleachtais teanga a cuid páistí féin (aintín agus uncail 

na ngarpháistí) an bonn d’iarrachtaí na seanmháthar leis an teanga a chothabháil agus a chothú. 

Ní hionann na cúinsí a chothaíonn seachadadh idirghlúine rathúil i dteaghlach amháin agus na 

cúinsí a dhéanfadh amhlaidh i dteaghlach eile. Ní mór, chomh maith céanna, anailís chriticiúil 

a dhéanamh ar an dóigh a ndéantar BTT ‘rathúil’ a shainmhíniú agus a thomhas agus cad iad 

na himpleachtaí do pháistí, do thuismitheoirí agus do phobail atá i mbun oibre chun spriocanna 

teanga a bhaint amach. 

Tá níos mó agus níos mó taighde ag taispeáint go n-imríonn gníomhúchán an pháiste féin 

tionchar suntasach ar idirghníomhaíochtaí teaghlaigh (Fogle 2012; Said & Zhu Hua 2019) agus 

léirítear a dheacra atá sé úsáid na mionteanga sa teaghlach a chothú nuair a roghnaíonn an 

páiste tús áite a thabhairt don mhórtheanga (Gafaranga 2011). Imríonn idirghíomhaíochtaí an 

pháiste lena bpiaraí tionchar ar an rogha sin (Kopeliovich 2013) agus tá impleachtaí ann dá réir 

sin don teanga a úsáidtear lena ndeartháireacha nó lena ndeirfiúracha agus don iompú teanga 

sa teaghlach i gcoitinne (Mirvahedi & Cavallaro 2020). Léirítear an tábhacht a bhaineann le 
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húsáid na teanga i bpiarghrúpa an pháiste go glé i dtaighde Hickey (2001) ar chomhthéacs na 

naíonraí. Fillfear ar an taighde sin níos déanaí sa léirmheas seo.  

Tugtar codarsnachtaí agus coimhlintí idé-eolaíochta faoi deara i gcomhthéacs an teaghlaigh 

agus is féidir le cleachtas teanga na bpáistí tionchar a imirt ar chreidimh agus ar straitéisí na 

dtuismitheoirí (King, Fogle & Logan-Terry 2008). Tugann patrúin úsáide agus sealbhaithe i 

gcomhthéacs an teaghlaigh léargas dúinn ar phatrúin níos leithne sóisialta chomh maith: 

The family unit, therefore, can be seen as a site in which language ideologies are both formed 

and enacted through caregiver-child interactions. It is within the family unit, and particularly 

bi- or multilingual families, that macro- and micro-processes can be examined as dominant 

ideologies intersect and compete with local or individual views on language and parenting. 

(King, Fogle & Logan-Terry 2008: 914) 

Tá go leor den taighde ar dhátheangachas an pháiste sa teaghlach dírithe ar an múnla OPOL 

(one person-one language – ‘duine amháin-teanga amháin’). Is é sin le rá go bhfuil teanga 

dúchais/T1 éagsúil ag na tuismitheoirí agus labhraíonn gach tuismitheoir a theanga féin leis an 

bpáiste (King, Fogle & Logan-Terry 2008). I gcomhthéacs na Gaeilge, ní mór a aithint gurb 

ann do chomhthéacsanna teaghlaigh ina bhfuil tuismitheoirí ag labhairt na Gaeilge lena gclann 

ach nach í an Ghaeilge a dteanga dúchais. D’fhéadfaí a rá gur nuachainteoirí1 iad na 

tuismitheoirí sin. Ní bhraitheann BTT, mar sin, ar acmhainní agus ar chumas na 

dtuismitheoirthí agus na ndaoine fásta eile a mbíonn páistí i dteagmháil leo ach ar idé-

eolaíochtaí teanga na dtuismitheoirí nó na bpríomhchúramóirí chomh maith (Ó Riagáin 1992, 

1997; Ó hIfearnáin 2013).  

Taispeánann an taighde is déanaí a thábhachtaí atá sé breathnú ar theaghlaigh nach dtagann leis 

an múnla OPOL agus le teaghlaigh eile a mhaíonn go n-úsáideann siad an mhionteanga mar 

phríomhtheanga an bhaile, ach a bhfuil beartas teanga de chineál éigin eile acu a thacaíonn leis 

an mionteanga. Is sampla maith é staidéar Ciriza (2019) ar thuismitheoirí a bhfuil páistí acu atá 

cláraithe leis an togra Bascaise Eman Giltza (‘Tabhair dóibh an eochair’) agus a spreagtar chun 

cibé Bascais atá acu féin a úsáid lena bpáistí. Bíodh is go raibh úsáid na Bascaise i gcásanna 

áirithe teoranta do fhrásaí beaga siombalacha i dtosach báire, léiríodh i dtaighde Ciriza gur 

                                                           
1 Aithnítear mar nuachainteoir duine ‘who generally learns the language in institutional contexts outside the 
home. S/he often acquires the language to a high degree of competence and uses it outside of classroom 
context’ (O’Rourke, Pujolar & Frekko 2019: 15; féach chomh maith O’Rourke & Pujolar 2015; Smith-Christmas 
et al. 2018; Walsh & O’Rourke 2018)  
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mhéadaigh tuismitheoirí úsáid na Bascaise sa bhaile trí muda2 a dhéanamh agus gur bhain 

claochlú idé-eolaíoch leis an bpróiseas sin. Ar an gcuma chéanna, bhreathnaigh Armstrong 

(2012) ar BTT in Albain agus tuismitheoirí ag roghnú tumoideachas Ghaeilge na hAlban dá 

gcuid páistí. Thaispeáin sé go ndéanann tuismitheoirí iarracht tacú lena bpáistí agus roinnt 

Ghaeilge na hAlban a úsáid ach gurb ann do laincisí idé-eolaíocha agus teangeolaíocha a 

chuireann bac ar BTT láidir ‘ar son Ghaeilge na hAlban’ a chur i bhfeidhm – ní maith le 

tuismitheoirthí an dearcadh go bhfuil siad ‘ag brú’ na teanga ar na páistí, mar shampla, agus 

go leor de na tuismitheoirí iad féin ag tosú amach ar aistear sealbhaithe teanga. Léiríonn taighde 

Smith-Christmas agus Nic Leòid (2020) go n-úsáideann roinnt tuismitheoirí ar Oileán Leodhais 

Gaeilge na hAlban lena bpáistí ar mhaithe le cineálacha áirithe cainte amháin; ag tabhairt 

orduithe beaga dóibh, mar shampla, nó ag rá paidreacha leo. Léiríonn Ó Riagáin (1997) an 

chastacht theangeolaíoch sin i gcás Ghaeltacht na hÉireann chomh maith agus is cinnte, dar 

ndóigh, gurb ann don chastacht chéanna i dteaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge lasmuigh 

de na limistéir Ghaeltachta oifigiúla. Ní mór a aithint gur cainteoirí dátheangacha, ar a laghad, 

iad cainteoirí uile na Gaeilge. Ní chuireann aon chuid den taighde reatha ar BTT in iúl nach 

ceart do thuismitheoirí a oiread den mhionteanga agus is féidir a labhairt lena gclann, ach 

nochtann sé an chastacht a bhaineann le dán na mionteangacha agus na féidearthachtaí 

aisiompaithe atá ann nuair a theipeann ar an múnla idéalach.  

 

An Ghaeilge mar Theanga Teaghlaigh 

Mar a léiríodh thuas, cothaíonn coincheap na ‘teanga teaghlaigh’ dúshláin sainmhínithe. 

Taispeánadh sa taighde a pléadh thuas go mbíonn teanga amháin in úsáid go minic ag na 

tuismitheoirí (an mhionteanga go hiondúil) agus teanga amháin eile in úsáid ag na páistí (an 

mhórtheanga go hiondúil). Thairis sin, d’fhéadfaí teangacha áirithe a roghnú d’fheidhmeanna 

ar leith – tuismitheoirí ag úsaid na mionteanga agus orduithe beaga á dtabhairt do na páistí, 

mar shampla, mar a chonacthas thuas. Dá bhrí sin, ní hionann ‘teanga teaghlaigh’ agus rud 

buanseasmhach. Agus iniúchadh á dhéanamh ar ‘theanga teaghlaigh’ ní mór a chur san áireamh 

                                                           
2 Ar aon dul le coincheap an nuachainteora, tá coincheap an muda theangeolaíoch tagtha chun cinn le roinnt 
blianta anuas sa tsochtheangeolaíocht le hanailís a dhéanamh ar phointí athraithe teanga ar chonair 
theangeolaíoch an duine. Sainmhíníonn Puigdevall et al. (2018: 446) mudes mar ‘moments of transformation of 
the linguistic practices of particular individuals which also involve adopting new forms of self-presentation’ 
(féach chomh maith, Walsh & O’Rourke 2015 ar son anailís ar mudes teangeolaíocha i gcás nuachainteoirí na 
Gaeilge).  
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go n-athraíonn sé ó chomhthéacs go comhthéacs agus ó chainteoir go cainteoir, le himeacht 

ama. 

Agus na deacrachtaí sainmhínithe sin á gcur san áireamh, faightear léargas éigin ar líon na 

dteaghlach a bhfuil an Ghaeilge in úsáid iontu i dtaighde a dhíríonn ar an gcóras tumoideachais 

lasmuigh den Ghaeltacht. I dtuairisc taighde a cuireadh i gcrích ar son Gaelscoileanna Teoranta, 

An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann, 

déanann Ní Thuairisg agus Ó Duibhir (2016) iniúchadh ar na gnéithe a bhfuil tionchar acu ar 

‘na pátrúin aistrithe atá i réim i scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht i bPoblacht 

na hÉireann’ (2016: 4). Cuireadh 571 ceistneoir chuig daltaí agus tuismitheoirí Rang 6 i 

nGaelscoileanna i bPoblacht na hÉireann agus i measc na dtéamaí a fiosraíodh iontu bhí 

‘iompar teanga reatha’ na ndaltaí sa bhaile (2016: 20). Bailíodh freagraí ó 284 dalta agus bíodh 

is gur mhaígh 69.5% díobh go raibh méid áirithe Gaeilge in úsáid sa bhaile acu, ba ‘roinnt focal 

nó frásaí Gaeilge’ nó ‘Béarla agus Gaeilge ach níos mó Béarla’ a bhí i gceist ag 65.3% acu  

(2016: 20). Is cosúil nach raibh méid suntasach Gaeilge in úsáid ach ag 4.2% de na daltaí sa 

bhaile: ‘2.6% a labhair leath Béarla agus leath Gaeilge, 0.8% a labhair Béarla agus Gaeilge ach 

níos mó Gaeilge, 0.4% a labhair Gaeilge den chuid is mó agus roinnt focail nó frásaí Béarla, 

0.4% a labhair Gaeilge amháin’ (2016: 20-21). De bharr na teagmhála suntasaí teanga idir 

Gaeilge agus Béarla, agus tionchar na teagmhála sin ar an gcleachtas teanga, ar a dtugtar 

‘códmhalartú’ go minic, (féach, mar shampla, O’Malley-Madec 2007; Hickey 2009), 

d’fhéadfaí a mhaíomh gur difríocht chaolchúiseach idé-eolaíoch seachas teangeolaíoch í an 

difríocht idir ‘roinnt focal nó frásaí Béarla’ agus ‘Gaeilge amháin’. 

Fiosraíodh cleachtas teanga an teaghlaigh i gceistneoir na dtuismitheoirí chomh maith. Bíodh 

is gurbh ann d’éagsúlachtaí beaga sna míreanna difriúla, míníonn na húdair go dtagann ‘taithí 

an dá ghrúpa [tuismitheoirí agus páistí] lena chéile’ (2016: 25). 321 tuismitheoir a d’fhreagair 

an ceistneoir agus méid suntasach Gaeilge in úsáid ag 5% díobh sa bhaile – 3.5% a thuairiscigh 

go n-úsáidtear ‘meascán cothrom de Ghaeilge agus Béarla’, 0.6% a d’fhreagair ‘Béarla agus 

Gaeilge ach Gaeilge den chuid is mó’ agus ‘Gaeilge den chuid is mó le roinnt focal/frása i 

mBéarla’ araon agus 0.3% a thug le fios gurb í an Ghaeilge amháin a úsáidtear sa teaghlach 

(2016: 25). Faightear spléachadh suimiúil ar idé-eolaíochtaí teanga na dtuismitheoirí i dtaca 

leis an nGaeilge agus an dátheangachas sa staidéar céanna. Tuairiscíodh gur spreag ‘suim sa 

Ghaeilge féin agus sa dátheangachas’ formhór na dtuismitheoirí an t-oideachas lán-Ghaeilge a 

roghnú dá bpáistí ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal araon (2016: 6). Luaigh na 

tuismitheoirí a roghnaigh meánscoil lán-Bhéarla dá bpáistí cúiseanna teanga a spreag an 
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cinneadh sin. Bhí imní ar chuid acu ‘nach mbeadh an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge oiriúnach mar 

rogha chun a bpáistí a ullmhú don oideachas tríú leibhéil’ toisc gurb é an Béarla teanga teagaisc 

na n-institiúidí sin den chuid is mó (2016: 6). Ina theannta sin, thug tuismitheoirí eile le fios go 

raibh ‘imní orthu go laghdódh cumas Béarla na bpáistí dá leanfaí leis an oideachas lán-

Ghaeilge’ (2016: 6). Léiríonn sampla an taighde seo go bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga 

nó mar chomhtheanga baile ag idir 4% agus 5% de pháistí sa chóras Gaelscolaíochta. 

D’fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil an céatadán seo níos airde ná an meán náisiúnta toisc go sílfí 

go gcuirfeadh céatadán níos airde tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge lasmuigh den 

Ghaeltacht a bpáistí chuig scoileanna lán-Ghaeilge, go háirithe ag an mbunleibhéal áit a bhfuil 

soláthar scoileanna níos forleithne. 

Cuireann staidéar Tina Hickey, Early Immersion Education in Ireland: Na Naíonraí (1997), 

eolas ar fáil faoin nGaeilge mar theanga teaghlaigh i measc páistí i naíonraí na tíre. I measc na 

dtéamaí a ndearnadh iniúchadh orthu, bhí cumas Gaeilge na dtuismitheoirí agus teanga(cha) 

baile na bpáistí – dhá théama a bhaineann go dlúth leis an tuarascáil seo. Bailíodh freagraí ar 

cheistneoirí ó os cionn 1800 teaghlach agus trí cheathrú den chohórt sin lonnaithe lasmuigh 

den Ghaeltacht. I dtaca le cumas Gaeilge na dtuismitheoirí, áitíonn Hickey gur mó seans go 

bhfuil Gaeilge mhaith acu siúd a chuireann a bpáistí chuig naíonraí ná mar atá ag an bpobal i 

gcoitinne. Léiríodh sna ceistneoirí go raibh ardchumas nó cumas measartha ag an séú cuid de 

na tuismitheoirí lasmuigh den Ghaeltacht. Cumas measartha nó lag a bhí ag os cionn trian den 

ghrúpa céanna agus cumas lag nó easpa cumais ag beagnach leathchuid acu. Iarradh chomh 

maith ar na tuismitheoirí cur síos a dhéanamh ar an teanga a labhair siad leis na gasúir agus iad 

ina leanaí nó ina bpáistí óga (Hickey 1997: 28). Thuairiscigh 84% de thuismitheoirí lasmuigh 

den Ghaeltacht (n=1,352) gur ‘Béarla amháin’ a labhair siad leis an bpáiste. 15% a dúirt gur 

theaghlaigh dhátheangacha a bhí i gceist le ‘Béarla agus Gaeilge’ in úsáid iontu. Míníonn 

Hickey, ámh, nach ‘fios go cruinn cé mhéad Gaeilge a úsáidtear sna teaghlaigh sin’. 1% a 

thuairiscigh gurbh í an Ghaeilge amháin a labhraíodh lena gclann (1997: 28). 

Cé go mbaineann staidéar Ní Shéaghdha (2010) le bunscoileanna Gaeltachta, is fiú é a lua 

anseo ar mhaithe le léargas eile a thabhairt ar an gcineál taighde a dhíríonn ar cheist an 

tsealbhaithe agus an tsóisialaithe teanga i gcomhthéacs an teaghlaigh. 24 bhunscoil i gceantair 

Ghaeltachta i gCiarraí, i nDún na nGall agus i nGaillimh a ghlac páirt sa taighde. In agallaimh 

le príomhoidí, múinteoirí agus cúntóirí teanga pléadh ‘an meascán idir daltaí arb í an Ghaeilge 

a gcéad teanga agus iad siúd nach í an Ghaeilge a gcéad teanga’ (2010: 23). 1,620 dalta a bhí 

ag freastal ar na bunscoileanna a ghlac páirt sa togra. Faightear léargas suimiúil ar líon na 
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ndaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga in ainneoin an taighdeora a bheith ag brath ar 

‘b[h]reithiúnas an phríomhoide/an mhúinteora’ agus ‘nach gá gurb í an tslat tomhais cheannann 

chéanna a cuireadh i bhfeidhm i gcás gach scoile’ (2010: 26). Míníonn an t-údar chomh maith 

a achrannaí atá coincheapa agus lipéid (shoch)theangeolaíocha. Sheachain sí an téarma 

‘cainteoir dúchais’ toisc go gcothaíonn sé go leor deacrachtaí le príomhoidí, dar léi. Bhraith sí 

go raibh an claonadh ann go minic leanaí a áireamh mar chainteoirí dúchais nuair a bhí an bheirt 

thuismitheoirí, nó fiú tuismitheoir amháin, ina gcainteoirí dúchais, gan tosaíocht a thabhairt do 

chumas Gaeilge na ndaltaí iad féin mar shlat tomhais (Ní Shéaghdha 2010: 26) 

Chuige sin, agus ‘na leanaí a raibh an Ghaeilge in uachtar/ar chomhchéim lena gcuid Béarla 

mar theanga chumarsáide acu’ á gcur san áireamh ag na príomhoidí/múinteoirí, measadh go 

raibh 970 dalta arb í an Ghaeilge a gcéad teanga – tuairim is 60% de líon iomlán na ndaltaí (Ní 

Shéaghdha 2010: 26).  

Murab ionann agus cur chuige Ní Shéaghdha, bainean Péterváry et al. (2014) úsáid as catagóir 

an chainteora dúchais ina dtaighde ar chainteoirí óga Gaeltachta idir 7-12 bliain d’aois ‘a bhfuil 

an Ghaeilge amháin acu sa bhaile’ (2014: 2, is linne an bhéim) agus ceist an tsealbhaithe teanga 

ina measc: 

Cainteoirí dúchais Gaeilge ón nGaeltacht iad tuismitheoirí pháistí an tionscadail seo. 

Roghnaíodh páistí don tionscadal ar shonraigh na múinteoirí dúinn gur Gaeilge amháin a bhí á 

labhairt ag a muintir leo sa bhaile. 50 páiste atá i sampla iomlán an tionscadail, as ocht scoil, 

páistí atá idir 7 agus 12 bliain d’aois. Cailíní 24 díobh agus buachaillí an 26 duine eile 

(Péterváry et al. 2014: 4). 

Ar aon dul le staidéar Ní Shéaghdha, léiríonn taighde Uí Ifearnáin (2007) ar chainteoirí óga 

Gaeltacha agus ceist an dátheangachais a dheacra atá sé measúnú oibiachtúil a dhéanamh ar 

chumas teanga an duine nó an ghrúpa, fiú nuair is é a gcumas ina dteanga dúchais atá á fhiosrú. 

Aithnítear an fónamh a bhain le staitisticí Scéim Labhairt na Gaeilge chun léargas éigin a fháil 

ar líon na dteaghlach sa Ghaeltacht le páistí in aois scoile a raibh an Ghaeilge mar theanga baile 

acu. Mínítear chomh maith, ámh, nár tugadh sainmhíniú ar an mbrí a bhí le nósmhaireacht 

labhartha teanga an teaghlaigh agus dar leis an údar gur shíl na rannpháirtithe taighde gur 

bhraith bronnadh an deontais ar rogha teanga na dtuismitheoirí agus líofacht Ghaeilge na 

bpáistí seachas ar aon iniúchadh ar úsáid na teanga sa teaghlach. Tugtar léargas ar bheartas 

teanga na dteaghlach seo san alt céanna. I measc na gcúiseanna a spreag na tuismitheoirí an 

Ghaeilge amháin a labhairt lena gclann bhí an dearcadh go mbeadh an dá theanga ag teastáil 
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amach anseo sa saol agus go mbeadh sé i bhfad níos éasca orthu an Béarla a shealbhú lasmuigh 

den teaghlach toisc go bhfuil sé uileláithreach ina dtimpeallachtaí sóisialta. Leagtar amach na 

cúiseanna a bhí ag tuismitheoirí an dá theanga a labhairt lena gclann sa bhaile chomh maith. 

Ina measc bhí téama an chaillteanais teanga i gcoitinne agus an dearcadh nach mbaineann 

mórán tairbhe leis an nGaeilge lasmuigh den Ghaeltacht agus gur teanga níos praiticiúla é an 

Béarla. Suimiúil a dhóthain, bhí na cúiseanna a tugadh an-chosúil leis an spreagadh a bhí ag na 

tuismitheoirí ar theastaigh uathu an Ghaeilge amháin a labhairt i gcomhthéacs an teaghlaigh – 

is é sin le rá gur theastaigh uathu go mbeadh a gclann dátheangach agus go raibh an Béarla 

úsáideach don chomhthéacs scoile: 

[I]t transpires that a majority of those parents who favour Irish only in the home and those who 

favour using English as well were doing so with the aim of helping their children become 

balanced bilinguals. However, not one informant expressed a wish that they had used less Irish 

with their children. They see that their children’s English is in most cases now far better than 

their Irish and, more vitally for the future of Irish as a community language, that English 

occupies an ever stronger position in the bilingual peer group (Ó hIfearnáin 2007: 522). 

Léiríonn an taighde easpa feasachta i measc an phobail faoi bhuntáistí oideachais agus sóisialta 

úsáid na Gaeilge i gcomhthéacsanna an teaghlaigh agus na scoile. Is é seo an chaoi is éifeachtaí 

chun dátheangachas cothrom Gaeilge-Béarla a bhaint amach, dar leis. 

Bhreathnaigh staidéar eile le Tina Hickey (2007) ar líonraí teanga scoile sa chóras 

tumoideachais agus míníonn sí gur minic a bhíonn éagsúlacht shuntasach i gceist le cúlra 

teanga na bpáistí ó leibhéal na réamhscoile ar aghaidh. Is ann don éagsúlacht sin i scoileanna 

Gaeltachta agus neamh-Ghaeltachta araon. Ciallaíonn sé sin go bhfuil meascán ann de pháistí 

arb í an Ghaeilge a dteanga baile agus páistí nach í an Ghaeilge a dteanga baile, faoi mar a 

léiríodh i staidéar Ní Shéaghdha chomh maith. Tagann an méid seo le suirbhé Hickey (1999) 

ar naíonraí Gaeltachta. Léiríodh nach raibh tromlach de pháistí a raibh an Ghaeilge mar aon 

teanga bhaile acu – ‘Irish-only homes’ – ach in 20% de na naíonraí sin. Tromlach de pháistí a 

raibh an Béarla amháin in úsáid sa bhaile acu – ‘English-only homes’ – a bhí in 40% de na 

naíonraí. Gaeilge agus Béarla araon a bhí in úsáid i dteaghlaigh na bpáistí eile. Léiríonn sé seo, 

dar le Hickey, gurb ann do leibhéal ard teagmhála teanga ó aois an-óg idir teangacha a 

mbaineann stádas an-éagothrom leo. Cuirtear síos ar chúlraí teanga na bpáistí mar seo a leanas, 

bunaithe ar cheistneoir a cuireadh ar na tuismitheoirí: Gaeilge amháin; Gaeilge agus Béarla; nó 

Béarla amháin (Hickey 2007: 50). I naíonra amháin a raibh 20 páiste ann, beirt as teaghlaigh 

‘Gaeilge amháin’ a bhí sa ghrúpa. Seisear a bhí ann ó theaghlaigh dhátheangacha agus dáréag 
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ó theaghlaigh ‘Béarla amháin’ (2007: 51). Triúr ó theaghlaigh ‘Gaeilge amháin’, seisear ó 

theaghlaigh dhátheangach agus páiste amháin ó theaghlach ‘Béarla amháin’ a bhí i naíonra eile 

(2007: 53). Sa tríú naíonra bhí seisear ó theaghlaigh ‘Gaeilge amháin’, triúr ó theaghlaigh 

dhátheangacha agus páiste amháin ó theaghlach ‘Béarla amháin’ (2007: 55). Faightear léargas 

glé sa mheascán sin ar éagsúlacht na gcúlraí teanga agus impleachtaí na héagsúlachta ar líonraí 

teanga na bpáistí agus iad ar scoil. Léiríonn na líonraí teanga a cuireadh i láthair i dtaighde 

Hickey gur cúis mhór imní iad dá bhfuil i ndán don teanga mhionlaigh. Má roghnaíonn páistí 

atá ina gcainteoirí dúchais Gaeilge teanga an tromlaigh mar mhodh réamhshocraithe 

cumarsáide leis na páistí atá ina gcomhluadar, fiú nuair a bhíonn siad i gcomhthéacs Gaeilge 

ar nós an naíonra, agus le cainteoirí dúchais eile, tá sé deacair a fheiceáil conas iad a chur ag 

labhairt na Gaeilge go neamhfhoirmiúil le páistí eile lasmuigh d’institiúidí oideachais. Is léir 

nach leor iad a bheith ag freastal ar eagras no institiúid a bunaíodh chun sealbhú na mionteanga 

a chur chun cinn le gníomhú in aghaidh olltionchar an Bhéarla (Hickey 2007: 61). 

Mar aon leis an saothar thuasluaite a bhreathnaíonn ar an nGaeilge mar theanga teaghlaigh tá 

taighde ann a dhíríonn ar ghnéithe teangeolaíocha den sealbhú teanga i measc páistí agus a 

chaitheann solas ar úsáid na Gaeilge sa bhaile. Sa staidéar a rinne Nic Fhlannchadha agus 

Hickey (2017) ar 306 páiste i scoileanna tumoideachais – iad go léir, cé is moite de cheann 

amháin, suite sna limistéir Ghaeltachta oifigiúla – léiríodh gur ó theaghlaigh ina raibh an 

Ghaeilge chun cinn3 ar an mBéarla a bhí 31% díobh agus ó theaghlaigh dhátheangacha 26.5% 

díobh. An Béarla a bhí chun cinn4 sna teaghlaigh eile (40%). I dtaca leis an bhfrámaíocht 

choincheapúil a úsáidimid sa staidéar seo le cur síos a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge sa bhaile, 

baineann tairbhe leis an gcaoi a ndéanann Nic Fhlannchadha agus Hickey rangú ar theaghlaigh 

a dtaighdese: 

Participants were allocated to the Irish-dominant home category if they received predominantly 

Irish input in the home, including use with primary and secondary caregivers, siblings, friends 

and in extra-curricular activities. Participants were categorised as being from bilingual homes 

if they received a significant proportion of their input in English as well as Irish at home (Nic 

Fhlannchadha & Hickey 2017: 482). 

Bhí an straitéis ‘duine amháin-teanga amháin’ in úsáid sna teaghlaigh seo ach den chuid is mó 

tuairiscíodh meascán den Ghaeilge agus den Bhéarla a bheith in úsáid ag an mbeirt 

thuismitheoirí. Cuireadh na rannpháirtithe i gcatagóir na dteaghlach ina bhfuil an Béarla chun 

                                                           
3 ‘Irish-dominant’ (2017: 483). 
4 ‘English-dominant’ (2017: 483). 
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cinn más rud é nach raibh aon Ghaeilge, nó fíorbheagán Gaeilge, in úsáid sa bhaile. Léirítear 

an mhíréir idir an teanga a labhraítear leis an bpáiste agus teanga(cha) an teaghlaigh i dtaighde 

O’Toole agus Hickey (2017) ar pháistí i naíonraí Gaeltachta a bhfuil an Ghaeilge ar cheann de 

phríomhtheangacha an teaghlaigh acu. Bíodh is go ndírítear ar Ghaeilge amháin a úsáid leis na 

páistí, léiríodh go bhfuil an chuid is mó acu i dteaghlaigh ina labhraítear Gaeilge den chuid is 

mó nó an méid céanna Gaeilge agus Béarla. Ar an gcaoi sin, is minic a bhíonn teagmháil 

indíreach ag na páistí seo leis an mBéarla cé nár thuairiscigh aon teaghlach go labhraítear an 

Béarla amháin iontu agus níor úsáideadh an Béarla amháin le páiste ar bith (O’Toole & Hickey 

2017: 151-152). Taispeántar éagsúlacht den chineál céanna i dtaighde Müller et al. (2018) ar 

chainteoirí dátheangacha Gaeilge-Béarla, arb í an Ghaeilge a bpríomhtheanga baile, i naíonraí 

agus i mbunscoileanna Gaeltachta. Maíodh sna freagraí ar cheistneoirí a cuireadh chuig na 

tuismitheoirí gurb í an Ghaeilge a úsáideann siad lena gclann an chuid is mó den am agus gurb 

í an Ghaeilge príomhtheanga an teaghlaigh, agus léiríodh difríochta beaga sa mhéid teagmhála 

a bhí ag na páistí leis an nGaeilge ó rugadh iad agus i láthair na huaire (Müller et al. 2018: 9-

10). Agus iad ag iniúchadh úsáid na n-athruithe tosaigh gramadúla i measc na bpáistí céanna, 

léiríonn Müller et al. cosúlachtaí leis na sonraí a bailíodh ó na tuismitheoirí: ‘Those categories 

used most accurately and consistently among the parents are also the most accurate in the 

children’s narratives’ (2018: 14). Maíonn siad go léirítear úsáid neamhsheasmhach chóras na 

n-athruithe tosaigh i measc na dtuismitheoirí chomh maith. Dar leo nach gá go léireodh an 

neamhsheasmhacht sin i gcónaí gur Gaeilge ‘neamhiomlán’ nó ‘laghdaithe’ atá á sealbhú ag 

gasúir Ghaeltachta, mar a áitítear i dtaighde eile (féach, mar shampla, Péterváry et al. 2014). 

D’fhéadfaí a mhaíomh go léiríonn sé gur próiseas leanúnach é sealbhú chóras na n-athruithe 

tosaigh chomh maith. Chomh maith leis sin, léiríonn obair Hickey (2007) agus an bhéim a 

chuireann sí ar an bpiarghrúpa, nach ionann labhairt na Gaeilge sa bhaile agus a bheith cinnte 

go mbeidh an Ghaeilge ina príomhtheanga ag páistí i ngach comhthéacs. Léiríonn taighde 

Smith-Christmas (2020) le beirt deirfiúracha óga i gCorca Dhuibhne an cineál céanna iompair. 

Úsáideann na cailíní Béarla agus iad ag gabháil de shúgradh samhlaíoch lena chéile, in ainneoin 

beartas láidir Gaeilge a bheith sa bhaile. Dá bhrí sin, nuair a labhraítear ar ‘theaghlaigh 

Ghaeilge’ sa tuarascáil seo, aithnítear go bhféadfadh iompar éagsúil teanga a bheith ann, dar 

ndóigh, laistigh de chleachtais teanga uile an teaghlaigh. Sa chás sin, mar shampla, an Béarla 

a bheith ina theanga chumarsáide idir na páistí óga i gcomhthéacs sonrach na súgartha 

samhlaíche. Ina dhiaidh sin, tá an teaghlach ag déanamh iarrachta chun an Ghaeilge a úsáid 

mar phríomhtheanga, tá an teanga go líofa ag na leanaí agus bhain na leanaí leas aisti i 

gcomhthéacsanna eile le linn an taighde agus bainfear arís amach anseo. 
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Conclúid 

Fiú sna limistéir Ghaeltachta, mar sin, tá tacaíocht shuntasach de dhíth chun páistí a thógáil le 

Gaeilge. Leagann staidéar Uí Ifearnáin (2013) agus Orlaith Ruiséal, stiúrthóir an chláir Tús 

Maith, a phléitear sa staidéar céanna, béim ar thábhacht na tacaíochta úd. Léirítear an tuairim 

sin go soiléir in agallamh a rinne Orlaith leis an eagraíocht Misneach, a phléitear ar leathanach 

25 den tuarascáil, An nasc idir an teanga agus an pobal i gCorca Dhuibhne (Smith-Christmas 

& Ruiséal 2020): 

An toradh a tháinig air ná go mbraitheadar go raibh níos mó tacaíochta ag teastáil ó na 

tuismitheoirí chun leanbh a thógaint le Gaolainn sa Ghaeltacht toisc ná raibh sé fé mar a bhí 

you know daichead bliain ó shin nuair a bhí na haon duine ag labhairt Gaolainne agus go raibh 

sé ana-nádúrtha mar rud ach anois go, go mbeadh saghas, go mbeadh saghas cinneadh ag 

teastáilt chun é a dhéanamh toisc ná raibh, b’fhéidir, do chomharsain ag labhairt as Gaolainn 

agus ná raibh daoine ag bualadh lena chéile fé mar a bhídís ag bualadh le chéile. 

Shilfí go méadaítear na deacrachtaí a luann Orlaith thuas i gceantair neamh-Ghaeltachta, áit 

nach bhfuil an Ghaeilge chomh lárnach céanna go ginearálta sa saol laethúil poiblí ná sóisialta. 

Léirítear na deacrachtaí sin i dtaighde Kavanagh agus Hickey (2013) ar thuismitheoirí le páistí 

sna Gaelscoileanna, mar shampla. Aithníonn siad an gá atá le tacaíochtaí éagsúla, 

idircheangailte le go mbeidh tuismitheoirí in ann a scileanna teanga reatha a úsáid chun labhairt 

na Gaeilge sa bhaile a chothú agus chun féidearthachtaí rannpháirtíochta na dtuismitheoirí in 

obair scoile na bpáistí a mhéadú. Leagan Kavanagh agus Hickey roinnt smaointí amach i dtaca 

leis na tacaíochtaí sin, agus tá sé mar aidhm ag an togra deiseanna eile féideartha do 

thuismitheoirí níos mó Gaeilge a úsaid sa bhaile a aithint.  
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2. Fianaise staitistiúil faoi theanga an teaghlaigh 

Ceist na Gaeilge sa Daonáireamh: Brí na gceisteanna agus na torthaí a thuiscint 

Tá an daonáireamh ar cheann de na huirlisí is buaine atá againn chun líon na ndaoine a bhfuil 

Gaeilge acu a chomhaireamh ó cuireadh ceist faoi chúrsaí teanga don chéad uair in 1851. 

Cuireadh ceist na Gaeilge gach deichiú bliain go dtí daonáireamh 1911 nuair a chuir an chorraíl 

pholaitiúil sa tír deireadh leis an daonáireamh go dtí i ndiaidh na críochdheilte. Tá sraith eolais 

againn ar an nGaeilge ón daonáireamh a bhí faoi chúram na Príomh-Oifige Staidrimh ó 

rinneadh céad daonáireamh an tSaorstáit in 1926 go dtí an lá inniu, cé nach ionann an cheist 

go huile is go hiomlán ó dhaonáireamh go daonáireamh agus go bhfuil bearnaí áirithe sa tsraith 

eolais. Níor cuireadh aon cheist faoi chúrsaí Gaeilge i dTuaisceart Éireann ó 1911 go 1991, ach 

bailíodh eolais gach deich mbliana ó shin i leith. Tá an fhaisnéis sa tuarascáil seo bunaithe ar 

ríomh speisialta ar thorthaí Dhaonáireamh 2016 an Deisceirt, a chuir an Phríomh-Oifig 

Staidrimh (POS/CSO) ar fáil agus ar Dhaonáireamh 2011 an Tuaiscirt, a chuir Gníomhaireacht 

Thuaisceart Éireann um Staitisticí agus Taighde (TGTÉST/NISRA) ar fáil.  

 

Is léir ón gcomhfhreagras ar an ábhar atá i gcomhaid Roinn an Taoisigh sa Chartlann Náisiúnta 

go raibh an Phríomh-Oifig Staidrimh riamh in amhras faoina úsáidí is a bhí sé ceist a chur faoin 

nGaeilge. Tá an tuairim chéanna luaite sa réamhrá i ngach imleabhar daonáirimh faoin 

nGaeilge a foilsíodh. Bhí casadh i mbeartas oifigiúil teanga an Stáit féin i lár an 20ú haois 

chomh maith, go háirithe faoin dá rialtas idirpháirtí (1948-1951 agus 1954-1957), agus níor 

cuireadh an cheist teanga in 1951 agus 1956 dá réir. Cuireadh daonáireamh 1976 ar ceal ar fad 

mar gheall ar easpa maoinithe. Ó 1961 i leith tá faisnéis againn gach uile deich mbliana agus 

gach cúigiú bliain ina theannta sin ó 1986 i leith. Tá dhá eisceacht eile san achar rialta seo sa 

tsraith daonáireamh. Cuireadh daonáireamh 2001 ar athlá go 2002 mar gheall ar an ngalar crúb 

agus béil, agus beidh eisceacht arís ann nuair a dhéanfar an daonáireamh in 2022 seachas in 

2021 mar gheall ar phaindéim an choróinvíris. Maíonn An Phríomh-Oifig Staidrimh gur sa 

tsraith rialta eolais is mó atá luach an eolais faoin nGaeilge; gur féidir chomparáid thairbheach 

a dhéanamh ó bhliain go bliain agus ó áit go háit sa tír i mblianta an daonáirimh ar an ábhar go 

gcuirtear an cheist mórán ar an dóigh chéanna gach uair agus gur féidir a áitiú go mbíonn an 

tuiscint atá ag an bpobal gach uair ar bhrí na ceiste mórán mar a chéanna dá réir. Ní mór admháil 

mar sin féin go bhfuil an bhrí atá le baint as an eolas suibiachtúil go maith agus is faoi 

thaighdeoirí atá sé ciall a chur leis na huimhreacha. 
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Is minic a mhaítear gur féinmheasúnú atá i gceist teanga an daonáirimh. Murab ionann agus i 

roinnt dlínsí eile, ní thugtar slata tomhais faoin gcumas teanga atá i gceist le gur féidir le duine 

a rá go bhfuil an teanga aige. Is díol suntais é nach mbíonn líon na ndaoine a deir sa 

daonáireamh go bhfuil Gaeilge acu níos airde ná mar atá i bhfianaise na mblianta a chaitear le 

foghlaim na Gaeilge ar scoil. Go deimhin, má thugtar treoir faoi bhrí cheist an chumais teanga, 

ardaítear líon na ndaoine a mhaíonn as a n-acmhainn (féach Ó Gliasáin 1996: 9-12). Sna 

suirbhéanna náisiúnta a rinneadh in 1973, 1982 agus 1993, mar shampla, mhaígh tuairim is 

80% go raibh Gaeilge éigin acu (Ó Riagáin agus Ó Gliasáin 1994: 5), agus de réir an tsuirbhé 

náisiúnta a rinne Mac Gréil agus Rhatigan (2009), ní dúirt ach 16% de na daoine a rugadh in 

Éirinn nach raibh aon Ghaeilge acu. Tá deacracht eile leis an gciall a bhaintear as 

‘féinmheasúnú’ i dtaca leis an daonáireamh sa mhéid is gur tuairim duine amháin sa teaghlach 

a bhíonn ann de ghnáth. Is é an ‘ceann teaghlaigh’ a líonann an fhoirm di/dó féin agus do gach 

duine atá faoi bhun 18 mbliana sa teaghlach, agus níos minice ná a chéile líonann an ceann 

teaghlaigh do gach duine eile a bhíonn sa teach an oíche sin í. Dá réir sin, is measúnú aon duine 

ar chumas agus ar nósanna teanga na mball teaghlaigh a bhíonn ann. Ní mór sin a chur san 

áireamh nuair a bhítear ag plé líon na bpáistí agus na ndéagóirí a bhfuil Gaeilge acu agus na 

nósanna teanga atá acu de réir an daonáirimh, bíodh sin sa Ghaeltacht nó sa chuid eile den tír. 

 

Líon na ndaoine a tógadh le Gaeilge de réir an daonáirimh 

Tá ceist na teanga a cuireadh i ndaonáireamh 1926 eisceachtúil ó na ceisteanna a cuireadh 

roimhe agus ina dhiaidh agus spéisiúil i gcomhthéacs an taighde seo toisc go ndearnadh iarracht 

ann líon na gcainteoirí dúchais Gaeilge, i. daoine a tógadh le Gaeilge sa bhaile, a 

chomhaireamh. Iarradh ar fhoirm an daonáirimh ‘Gaeilge amháin’ a scríobh in aice le hainm 

duine nach raibh ach Gaeilge aige, ‘Gaeilge agus Béarla’ in aice ainm an duine ar cainteoir 

dúchais Gaeilge aige ach a raibh Béarla aige chomh maith, nó ‘Béarla agus Gaeilge’ in aice an 

duine a raibh an dá theanga aige ach nach cainteoir dúchais Gaeilge é. Bhí dhá rogha eile ann; 

‘Léann ach nach féidir Gaeilge a labhairt’ nó gan aon rud a scríobh in aice le hainm an duine 

nach raibh labhairt ná scríobh na Gaeilge aige. Bheadh an t-eolas sin an-suimiúil ó thaobh stair 

na teanga de, ach níor foilsíodh é. Faoi mar a mhínigh Stanley Lyon (1932), stiúthóir na 

Príomh-Oifige Staidrimh ag an am, sna nótaí mínúcháin a cuireadh le himleabhar foilsithe an 

daonáirimh, ba dheacair brí iontaofa a bhaint ó na freagraí. Ba léir, dar leis, go rabhthas ag 

iarraidh líon na gcainteoirí dúchais agus líon na ndaoine a d’fhoghlaim an teanga a ríomh faoi 

seach, ach baineadh deireadh dúile de sin go luath. Thángthas ar go leor míréire idir daoine a 

dúirt ‘Gaeilge agus Béarla’ agus ‘Béarla agus Gaeilge’. Mar shampla, dúradh sna freagraí a 
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fuarthas go raibh 50% níos mó de chainteoirí dúchais san aoisghrúpa 10-14 ná mar a bhí san 

aoisghrúpa 5-9. Is é an tátal a baineadh as nár thuig riar shuntasach den phobal an difear idir 

‘cainteoir dúchais’ agus ‘cainteoir líofa’, agus ar deireadh níor foilsíodh ach an staidreamh i 

dtrí chatagóir: cainteoirí gan aon Bhéarla, cainteoirí a raibh idir Ghaeilge agus Bhéarla acu, 

cainteoirí gan aon Ghaeilge. Ní mór cuimhneamh go bhfuil cúiseanna éagsúla taobh thiar de 

na ceisteanna teanga a chuirtear sna daonáirimh timpeall an domhain agus go raibh an Phríomh-

Oifig Staidrimh ag iarraidh brí éigin a chur sa cheist ar mhaithe le heolas iontaofa a fháil ar 

mhaithe le cúrsaí pleanála, faoi mar a dhéantar le formhór na gceisteanna sa daonáireamh. 

Cuirtear an cheist faoin teanga dhúchais i ndlínsí eile, i gCeanada nó sa Bheilg, mar shampla, 

toisc go bhfuil cearta faoi leith ag saoránaigh a bhfuil teanga áirithe ó dhúchas acu seachas acu 

siúd a d’fhoghlaim an teanga, ar scoil cuir i gcás. Ceist eitnitheangeolaíochta atá ann i 

ndeireadh na dála, seachas ceist faoi chumas na teanga. Tá an creideamh bunúsach go bhfuil 

an Ghaeilge ina teanga dhúchasach ag an náisiún Éireannach cumhdaithe san idé-eolaíocht 

teanga a bhí go mór chun tosaigh le linn na hAthbheochana agus tá a mhacalla sin sa dioscúrsa 

polaitiúil agus cultúrtha in Éirinn go fóill, thuaidh agus theas. Mhaígh 14% de mhuintir na 

hÉireann gurbh í an Ghaeilge a dteanga dhúchais sa suirbhé Eurobarometer ar theangacha san 

Aontas Eorpacha a rinneadh in 2003, mar shampla, cé nach bhfuil fianaise againn gur tógadh 

an oiread sin daoine le Gaeilge leis na glúine. (Eurobarometer 2003). Níor cuireadh aon cheist 

faoin dúchas arís i ndaonáireamh na hÉireann i bhfianaise na débhrí leis na freagraí.  

 

Ina dhiaidh sin, mothaíonn eagrais áirithe stáit agus eagraíochtaí Gaeilge, go háirithe sa 

Ghaeltacht, go mbeadh sé tairbheach eolas a fháil ón daonáireamh faoi líon na ndaoine a tógadh 

le Gaeilge agus atá á dtógáil le Gaeilge. Idir Deireadh Fómhair agus mí na Samhna 2017 rinne 

an Phríomh-Oifig Staidrimh próiseas comhairliúcháin faoi na ceisteanna a bheadh le cur ar 

dhaonáireamh 2021 (ach a dhéanfar anois in 2022). Cuireadh breis is 400 aighneacht faoina 

mbráid agus cuireadh fochoiste le chéile, ar a raibh ionadaithe ó ranna agus eagraíochtaí stáit, 

chun ceisteanna nua daonáirimh a dhréachtú do shuirbhé píolótach, a rinneadh i Meán Fómhair 

2018. Ar na ceisteanna píolótacha a cuireadh sa dá leagan den suirbhé píolótach bhí na cinn 

seo ó thaobh na Gaeilge de: 

 

13. Is Irish the main spoken language of your household? 

 

14. Can you speak Irish?  
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If ‘yes’ do you speak Irish? 

1. Daily, within the education system 

2. Daily, outside the eductaion system 

3. Weekly 

4. Less often 

5. Never 

 

If ‘Yes’, how well do you speak Irish? 

1. Very well 

2. Well 

3. Not well 

 

15. Did you grow up in a household where Irish was the main spoken language? 

 

Bheadh freagra ar cheist 13 an-úsáideach don taighde seo dá mbeadh an freagra iontaofa. Ar a 

bharr sin, cuireadh ceist ghaolmhar ar dhaonáireamh 2011 an Tuaiscirt (19. What is your main 

language?) agus bheadh sé tairbheach staidreamh inchomparáide a bheith ar fáil. Ar an 

drochuair, míníonn tuairisc na Príomh-Oifige Staidrimh (2018: 11) nach raibh torthaí an 

tsuirbhé phiolótaigh inúsáidte. Nuair a rinneadh trastáblú leis an gceist faoi chumas labhartha 

na Gaeilge a cuireadh ar gach duine sa teaghlach, léirigh thart ar 59% de na daoine a raibh 

cónaí orthu i dteaghlaigh inar tuairiscíodh an Ghaeilge a bheith ina príomhtheanga labhartha 

nach raibh siad in ann an Ghaeilge a labhairt. Ina theannta sin, bhí ar a laghad ball teaghlaigh 

amháin ag 76% de na teaghlaigh sin nach raibh in ann Gaeilge a labhairt ar chor ar bith. Dá 

bhrí sin, ní raibh na sonraí ar aon dul leis na ceisteanna Gaeilge eile agus níorbh fhéidir iad a 

mholadh le cur san áireamh i nDaonáireamh 2022. Is amhlaidh a chuireann taighde seo na 

Príomh-Oifige Staidrimh leis an amhras ar fhianaise na ceiste a cuireadh i ndaonáireamh an 

Tuaiscirt i dtaca le príomhtheanga na ndaoine. Mhaígh 4,164 gurbh í an Ghaeilge an 

phríomhtheanga s’acu de réir Dhaonáireamh 2011, ach ní raibh na scileanna uile Gaeilge 

(tuiscint, labhairt, léamh agus scríobh na teanga) a mbeifí ag súil leo i gcás duine arbh í a 

phríomhtheanga í ach ag 802 de na daoine sin (féach Tábla 3.12 anseo thíos).  

 

Níor éirigh go maith le ceist 15 sa suirbhé piolótach ach oiread toisc go raibh líon na bhfreagraí 

deimhneacha ró-íseal chun brí úsáideach a bhaint astu. Dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh 

(2018: 17) go raibh an líon daoine a bhí 18 mbliana d’aois nó níos sine a thug le fios gur fhás 



29 
 

siad aníos i dteaghlaigh a labhair Gaeilge (1.1%) níos lú ná líon na ndaoine nár fhreagair an 

cheist féin (2.5%). Dá ndéanfaí na huimhreacha sin a mhacasamhlú i ndaonáireamh iomlán ní 

fhéadfaí staitisticí suntasacha beaga nó trastáblúchán a sholáthar ar dhaoine a d’fhás aníos i 

dteaghlaigh a bhfuil Gaeilge acu agus an t-eolas a choinneáil anaithnid. Ó thaobh an ualaigh 

freagartha de, bheadh sé míchuí ceist a chur sa daonáireamh a mbeadh an freagra céanna ag 

beagnach 99 % den daonra fásta uirthi. Dá réir sin, ní bheidh aon cheist ar líon na dteaghlach 

a labhraíonn Gaeilge mar phríomhtheanga i nDaonáireamh 2022.  

 

Ina choinne sin, d’éirigh go maith leis an gceist phíolótach ar chumas cainte na ndaoine a dúirt 

go raibh Gaeilge acu (an Ghaeilge sin a bheith go han-mhaith, go maith nó gan a bheith maith 

acu) agus cuirfear an cheist i nDaonáireamh 2022. Is ionann an chéad agus dara cuid de cheist 

phíolótach a 14 agus an cheist atá ar Dhaonáireamh na hÉireann ó bhí 1996 ann agus nuair a 

bheidh an síneadh seo faoi chumas an chainteora ann, beidh staidreamh nua úsáideach ann a 

éascóidh comparáid idir an mhinicíocht chainte agus an cumas cainte. Tá blaiseadh beag den 

bhrí atá le baint as an staidreamh atá ar fáil dúinn ón daonáireamh faoi láthair sa tuairisc ar an 

tsuirbhé píolótach. Maidir leo siúd a labhair Gaeilge go maith, thug 73% díobh le fios gur 

labhair siad Gaeilge go laethúil lasmuigh nó nó lasmuigh agus laistigh den chóras oideachais. 

Maidir leo siúd nach raibh Gaeilge á labhairt go maith acu, dúirt 74% díobh nár labhair siad 

Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais, nó ar mhinicíocht íseal. Tugann an anailís phiolótach 

le fios, mar sin, go bhfuil bhfuil dlúthbhaint idir cumas maith a bheith ag an duine sa teanga 

agus í a labhairt go rialta, ach ar a bharr sin go bhfuil cumas maith i labhairt na Gaeilge ag an-

chuid daoine nach labhraíonn go laethúil í.  

 

Nádúr agus brí na gceisteanna a cuireadh in 2016 (POS) agus 2011 (TGTÉST) 

Is í an bhuncheist a cuireadh i nDaonáireamh 2016 (POS) “An bhfuil Gaeilge labhartha agat?” 

/ “Can you speak Irish?”. Tá an cheist ag teacht, a bheag nó a mhór, leis an gceist a cuireadh ó 

thús ama i 1851. Níl ach cumas cainte i gceist, mar sin féin, murab ionann agus an scagadh a 

dhéantar ar chumas i scileanna éagsúla teanga i ndaonáireamh an Tuaiscirt 2011 (TGTÉST), 

mar ar fiafraíodh i gceist 21 faoin nGaeilge agus faoin Ultais: “Can you understand, speak, 

read, write Irish or Ulster Scots?”. 

 

I nDaonáireamh 2016 an Deiscirt, cuireadh ceist faoin minicíocht cainte orthu siúd a dúirt go 

raibh Gaeilge acu. Iarradh orthu a rá cé acu a labhraíonn siad: 

1. Go laethúil, sa chóras oideachais 
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2. Go laethúil, taobh amuigh den chóras oideachais 

3. Go seachtainiúil 

4. Ní chomh minic sin 

5. Ní labhraíonn riamh í 

 

 

 

Bhí de chead ag an bpobal níos mó ná ceann amháin de na minicíochtaí cainte a roghnú. Tá 

fadhbanna áirithe ag baint le brí a bhaint as an bhfaisnéis, mar sin féin. Tagraíonn an chéad dá 

fhreagra don chóras oideachais. Baintear leas as an eolas sin chun líon na gcainteoirí laethúla 

Gaeilge a aithint beag beann ar an oideachas, mar a bhfuil an Ghaeilge ina hábhar riachtanach 

agus a mbíonn formhór na ndaltaí agus cuid mhaith den fhoireann á labhairt go laethúil, nó ar 

a laghad roinnt uaireanta le linn na seachtaine scoile. Is minic a mheastar gurb ionann an líon 

sin cainteoirí agus fíorlíon na gcainteoirí Gaeilge. Athróg ionadach sásúil atá ann go pointe, 

ach ní léiríonn an figiúir go cinnte an cumas cainte atá ag an duine sin. Ina theannta sin, mar 

gheall ar an dóigh a riartar an staidreamh, caithfear dhá shraith a chur le chéile chun líon cruinn 

na ndaoine a labhraíonn go laethúil a ríomh: daoine a labhraíonn Gaeilge go laethúil lasmuigh 

den chóras oideachais + daoine a labhraíonn Gaeilge lasmuigh agus laistigh den chóras 

oideachais. Tá roinnt deacrachtaí eile ag baint leis an meascán de roghanna minicíochta chomh 

maith sa mhéid is nach mbaineann rogha 3, 4 agus 5 leis an scolaíocht agus go bhféadfaí samhlú 

go mbainfí leas as an nGaeilge i suíomhanna eile nó le minicíocht eile ag brath ar an suíomh 

sin. 

 

Cuireadh ceist bhreise bunaithe ar an minicíocht chainte ar dhaonáireamh an Tuaiscirt in 2021, 

mar a raibh ceist na Gaeilge (Ceist 17) agus ceist na hUltaise (Ceist 18) scartha. Iarradh ar  

chainteoirí Gaeilge an labhraíonn siad Gaeilge go laethúil, go seachtainiúil, ní go minic, nó gan 

í a labhairt ar chor ar bith. Nuair a bheidh na torthaí sin ar fáil, beifear in ann trasttahnablú a 
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dhéanamh idir na réimeanna cumais sa teanga agus an mhinicíocht labhartha, agus minicíocht 

labhartha na Gaeilge sna teaghlaigh a ríomh mórán ar an dóigh a léirítear anseo thíos do na 26 

chontae. Idir an dá linn, tá an staidreamh a bhaineann le teaghlaigh an Tuaiscirt atá sa tuarascáil 

seo bunaithe ar fhianaise Dhaonáireamh 2011 ar na scileanna éagsúla cumais a mheas baill 

teaghlaigh a bheith acu. 

 

Líon na dTeaghlach a labhraíonn Gaeilge sa bhaile de réir Dhaonáireamh 2016 

Tá dhá phríomhdhúshlán ag baint le heolas faoi líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge a ríomh 

ón eolas atá sa daonáirimh. Is é an chéad deacracht an teaghlach le Gaeilge a shainmhíniú agus 

an dara ceann an t-eolas sin a bhaint ó bhunachar sonraí an daonáirimh.  

 

Is minic a cheaptar gur coincheap simplí é an teaghlach a labhraíonn Gaeilge. Samhlaítear beirt 

thuismitheoirí a bhfuil Gaeilge acu agus iad ag labhairt Gaeilge lena gcuid páistí sa bhaile, agus 

ardchumas a bheith acu ar fad. Cé go bhfuil an teaghlach idéalach sin, agus é lonnaithe i 

gcomharsanacht ina bhfuil teaghlaigh den chineál céanna, go smior i luathmhúnlaí na pleanála 

teanga agus na sochtheangeolaíochta feidhmí, tá corpas mór de thaighde sochtheangeolaíochta 

comhaimseartha a léiríonn bundeacrachtaí leis an tuiscint shimplí líneach ar an seachadh teanga 

ó ghlúin go glúin ar an dóigh sin, agus faoi chomhdhéanamh an teaghlaigh chomhaimseartha. 

Ní hamháin go mbíonn formhór na dteaghlach ina labhraítear mionteanga dátheangach nó 

ilteangach, is minice ná a mhalairt nach mbíonn ach tuismitheoir nó caomhnóir amháin iontu a 

labhraíonn an mhionteanga leis na páistí agus go mbíonn an dóigh a n-éiríonn leis an teaghlach 

an teanga a úsáid agus a fhorbairt ag brath cuid mhaith ar a ghníomhaí is atá an caomhnóir sin, 

ar dhearcadh bhaill uile an teaghlaigh agus ar dhearcadh na ndaoine agus na n-institiúidí a 

bhíonn ina timpeall.  

 

Léirigh na finnéithe uile ar cuireadh agallamh orthu gur mar sin a chonaic siad féin an scéal 

maidir leis an nGaeilge in Éirinn, thuaidh agus theas. Dar le faisnéoirí i ngach cuid den tír, ba 

mhionlach beag iad na teaghlaigh a labhair Gaeilge agus a raibh Gaeilge líofa ag beirt 

thuismitheoirí iontu, cé go raibh aithne ag gach duine acu, nach mór, ar a leithéid de theaghlach, 

bíodh siad ina gceantar cónaitheach féin nó i measc a lucht aitheantais. Dar le cuid mhór de na 

finnéithe gur éirigh leo féin nó leis na teaghlaigh a raibh aithne acu orthu an Ghaeilge a 

thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile, ach go raibh an-éagsúlacht sa chaighdeán 

Gaeilge a bhí ag na páistí agus a mhinice is a úsáideann na páistí an Ghaeilge leis na 

tuismitheoirí, eatarthu féin nó lasmuigh den teaghlach. Mothaíodh trí chéile go n-éiríonn le 
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tuismitheoirí agus caomhnóirí na bpáistí beartas teanga teaghlaigh a choinneáil go maith agus 

na páistí óg, ach go n-éiríonn sé níos dúshlánaí de réir mar a théann an chlann in aois, go 

háirithe faoin am a mbíonn siad sna déaga nó ag tosach ar mheánscoil. Bíonn eisceachtaí i 

gcónaí ann, agus dúirt formhór na bhfaisnéiseoirí timpeall na tíre go bhfuil aithne acu ar 

dhéagóirí a labhraíonn an Ghaeilge go fonnmhór le daoine eile a bhfuil Gaeilge acu, fiú mura 

bhfeiceann siad orthu féin mar ghníomhairí teanga. Ní mór cuimhniú ar an nguagacht i nósanna 

teanga bhaill an teaghlaigh agus muid ag iarraidh teacht ar líon na dteaghlach a labhraíonn 

Gaeilge sa bhaile. Bíonn sé deacair in amanna ag tuismitheoirí freagra simplí a thabhairt ar 

theanga an teaghlaigh agus í nó é ag líonadh ceistneora nó fhoirm an daonáirimh, agus an duine 

ag iarraidh gnáthnósanna teanga an teaghlaigh a léiriú ar dhóigh a dtaispeánann idir sheasamh 

an teaghlaigh ar son na Gaeilge agus nósanna cainte gach uile bhall den teaghlach. 

 

Ar bharr dheacracht choincheap an teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge, níl aon tslí shimplí ann 

chun teanga an teaghlaigh a léiriú ón staidreamh atá ar fáil i nDaonáireamh na hÉireann, toisc 

gur bailítear an t-eolas ar bhonn an duine aonair ar baill de theaghlach é nó í, seachas eolas faoi 

nósmhaireacht teanga an teaghlaigh le chéile. 

 

Don taighde seo, cruthaíodh ionadaí staidrimh, nó athróg ionadach, chun líon na dteaghlach a 

bhfuil páistí acu agus a labhraíonn Gaeilge sa bhaile a ríomh. Is iad na teaghlaigh a airítear 

anseo thíos ná teaghlaigh ina bhfuil ar laghad páiste amháin (idir 3 bliana agus 18 mbliana 

d’aois) agus duine fásta amháin (19 mbliana agus níos sine) a labhraíonn Gaeilge go laethúil 

lasmuigh den choras oideachais, nó lasmuigh agus laistigh den chóras oideachais. 

 

Tá a chuid mionlochtanna féin ar an múnla, cé go bhfuil sé ar an staidreamh is fearr atá againn 

chun an scéal a léiriú. Cé go gclúdaíonn sé beagnach gach teaghlach ina bhfuil tuismitheoirí 

agus páistí a labhraíonn Gaeilge go rialta, ní féidir linn a bheith cinnte faoin minicíocht a 

labhraíonn siad sa bhaile í, ná faoi chumas Gaeilge gach duine sa bhaile. Ní hionann labhairt 

na teanga agus í a labhairt go maith agus go líofa. Ar a bharr sin, ní féidir linn an gaol atá idir 

baill an teaghlaigh a dheimhniú ón staidreamh ach an oiread agus is féidir corrshampla a 

shamhlú ina mbeadh Gaeilge á labhairt go laethúil ag páistí an tí atá níos sine ná 18 mbliana, 

nó ag ball eile den teaghlach nach bhfuil ról tuismitheora/caomhnóra aige nó aici, nó meascán 

idir páistí atá anois ina ndaoine fásta agus páistí atá fós faoi bhun 18. Ina dhiaidh sin, is cinnte 

go bhfuil an staidreamh céanna ag insint dúinn go bhfuil Gaeilge á labhairt go laethúil lasmuigh 

den chóras scolaíochta ag na baill teaghlaigh sin, is cuma cén gaol atá eadarthu.  
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Ar an drochuair, tá an staidreamh seo dall ar theaghlaigh ina mbíonn ar a laghad tuismitheoir 

amháin ag labhairt Gaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais agus a bhfuil na páistí 

sa teaghlach sin uile faoi bhun 3 bliana d’aois ar an ábhar nach mbailítear eolas don 

daonáireamh faoi chumas teanga na leanaí go dtí go sroicheann siad an aois sin. Ina choinne 

sin, is cinnte go bhfuil na páistí óga sin san áireamh i gcás teaghlach ina bhfuil ar a laghad 

páiste amháin atá níos sine ná trí bliana d’aois a labhraíonn Gaeilge gach lá. Mar shampla, dá 

mbeadh tuismitheoirí ag labhairt Gaeilge agus beirt pháistí acu, 3 bliana agus 1 bhliain d’aois, 

ní bheadh siad san áireamh anseo. Dá mbeadh teaghlach den chineál céanna ann ach páiste acu 

4 bliana d’aois agus leanbh eile dhá bhliain d’aois, bheadh an teaghlach agus a bhaill uile san 

áireamh toisc go léiríonn na figiúirí seo an t-eolas atá againn faoi na teaghlaigh uile ina bhfuil 

ar a laghad duine fásta (19+) agus páiste (3-18 bliana d’aois) ag labhairt na Gaeilge go laethúil 

lasmuigh den chóras oideachais. 

 

Ní léiríonn an staidreamh aon teaghlach ina bhfuil an tuismitheoir nó na tuismitheoirí faoi 18 

mbliana d’aois, agus iad ag tógáil páiste le Gaeilge, agus gan aon duine níos sine sa teaghlach 

á labhairt Gaeilge. Ní hionann sin is a rá nach bhfuil aon teaghlach mar sin ann, ach nach féidir 

an cur chuige seo iad a aimsiú sa staidreamh. Níor luaigh aon duine de na finnéithe s’againne 

teaghlach den phróifíl sin a bheith ar aithne acu ina gceantar féin, ach luaigh faisnéiseoirí eile 

linn, i mBéal Feirste agus i gCathair Dhoire go bhféadfaí teaghlach den chineál a bheith ann, 

nó go raibh a leithéid ann roimhe seo agus go bhfuil a gclann anois tógtha. Níl aon chúis againn 

le smaoineamh nach ann do theaghlaigh Ghaeilge den chineál sa deisceart, más amhlaidh gur 

ann dóibh sa tuaisceart, agus gur cheart iad a chur san áireamh dá mb’fhéidir é, fiú más 

fíorbheag a líon thuaidh agus theas ó thaobh an staidrimh de. 

 

Líon na dTeaghlach sa Stát ina bhfuil cainteoirí laethúla Gaeilge 

Léiríonn Tábla 3.1 anseo thíos go raibh 1,702,289 teaghlach príobháideach sa Stát in 2016, 

agus go raibh 45,044 acu ina raibh ar a laghad duine amháin a labhraíonn Gaeilge go laethúil 

lasmuigh den chóras oideachais (nó lasmuigh agus laistigh den chóras oideachais). Is ionann 

sin agus 2.6% de theaghlaigh an Stáit. Feictear go n-áirítear 30,266 de na teaghlaigh sin ina 

bhfuil duine amháin a labhraíonn Gaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais. Is 

teaghlaigh iad sin ina bhfuil a bhfuil duine amháin ina chónaí leis féin, nó ina bhfuil níos mó 

ná duine amháin ach nach labhraíonn ach duine amháin den líon tí Gaeilge gach lá, lasmuigh 

den chóras oideachais. Sa cholún deireanach áirítear 6,254 teaghlach ina bhfuil ar a laghad 
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duine fásta (19 mbliana d’aois agus níos sine) agus páiste (18 mbliana nó níos óige) a 

labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais. Is é sin croí-ghrúpa an taighde seo. 

 

Tá líon na 6,254 teaghlach sin leagtha amach de réir contae nó ceantair uirbí sa tábla. Is mBaile 

Átha Cliath atá 1,566 de na teaghlaigh sin, an cheathrú cuid de theaghlaigh an stáit ina bhfuil 

an Ghaeilge á labhairt go rialta. Feictear (Tábla 3.2, Léarscáil 3.1) líon ard teaghlach sna 

contaethe ina a bhfuil ceantair oifigiúla Ghaeltachta (féach Tábla 3.2) agus sna ceantair 

uirbeacha is mó. 

 

Tábla 3.1: Líon na dTeaghlach ina bhfuil cainteoirí laethúla Gaeilge (Daonáireamh 2016)  

  

Líon na 

dTeaghlach 

Príobháideach 

Teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge go laethúil lasmuigh den chóras oideachais  

Ar a laghad duine 

amháin a 

labhraíonn Gaeilge 

Duine amháin a 

labhraíonn 

Gaeilge 

Beirt nó 

tuilleadh a 

labhraíonn 

Gaeilge 

 

Ar a laghad duine 

fásta amháin agus 

páiste amháin a 

labhraíonn 

Gaeilge gach lá 

An Stát 1,702,289 45,044 30,266 14,778 6,254 

Ceatharlach 20,537 347 257 90 34 

Cathair Bhaile Átha Cliath 211,747 4,119 2,970 1,149 532 

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin 78,601 1,994 1,270 724 348 

Fine Gall 96,812 2,169 1,480 689 352 

Baile Átha Cliath Theas 92,523 2,179 1,452 727 334 

Cill Dara 73,596 1,694 1,133 561 265 

Cill Chainnigh 34,855 652 484 168 79 

Laois 29,107 473 364 109 52 

Longfort 15,122 177 132 45 24 

Lú 45,448 789 576 213 100 

An Mhí 64,234 1,473 993 480 233 

Uíbh Fhailí 27,343 420 324 96 49 

An Iarmhí 31,813 505 372 133 51 

Loch Garman 54,289 833 645 188 97 

Cill Mhantáin 49,211 1,062 742 320 182 

An Clár 43,469 997 735 262 114 

Cathair Chorcaí 49,411 1,002 758 244 96 

Contae Chorcaí 146,442 3,673 2,578 1,095 491 

Ciarraí 54,493 2,179 1,427 752 263 

Cathair agus Contae Luimnigh 71,224 1,236 947 289 115 

Tiobráid Árann 59,276 1,035 792 243 89 

Cathair agus Contae Phort Láirge 43,549 1,019 687 332 166 

Cathair na Gaillimhe 28,859 1,490 1,107 383 128 
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Contae na Gaillimhe 63,040 5,918 3,117 2,801 1,005 

Liatroim 12,452 200 133 67 29 

Maigh Eo 48,899 1,469 1,024 445 155 

Ros Comáin 24,013 359 283 76 32 

Sligeach 24,831 410 308 102 45 

An Cabháin 26,899 327 256 71 28 

Dún na nGall 58,505 4,402 2,613 1,789 714 

Muineachán 21,689 442 307 135 52 
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Léarscáil 3.1: Líon na dTeaghlach sa Stát a labhraíonn Gaeilge (Daonáireamh 2016) 

(Teaghlaigh ina bhfuil ar a laghad duine fásta amháin agus páiste amháin a labhraíonn Gaeilge go laethúil 

lasmuigh den chóras oideachais)  

 



37 
 

Léiríonn Tábla 3.2 agus Léarscáil 3.2 agus 3.3 líon na dteaghlach atá lonnaithe sa Ghaeltacht 

oifigiúil agus taobh amuigh de agus a labhraíonn Gaeilge go laethúil. Tá tionchar áirithe na 

Gaeltachta le brath ar líon na dteaghlach atá sna contaetha ina bhfuil ceantar Gaeltachta. Tugtar 

faoi deara gur mó i bhfad líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge atá lasmuigh de cheantair 

Ghaeltachta sna contaethe ina bhfuil an ceantar Gaeltachta beag go leor (an Mhí, Maigh Eo, 

Corcaigh agus Port Láirge), agus go bhfuil líon suntasach teaghlach lasmuigh de na ceantair 

oifigiúla Ghaeltachta i gCo. na Gaillimhe (idir chathair agus chontae), i gCiarraí agus i nDún 

na nGall. Tá 1,796 teaghlach a bhfuil páistí iontu a labhraíonn Gaeilge go laethúil sa Ghaeltacht 

de réir Dhaonáireamh 2016 agus 1,455 teaghlach eile a labhraíonn Gaeilge gach lá taobh 

amuigh den Ghaeltacht sna contaetha céanna ina bhfuil ceantar Gaeltachta. Tá ard-dlús i gCo. 

Chorcaí, mar a bhfuil 502 theaghlach lasmuigh den Ghaeltacht, idir chathair agus chontae. 

Tugann an daonáireamh agus suirbhéanna Gaeltachta eolas dúinn faoi na daoine a bhfuil cónaí 

orthu sna limistéir oifigiúla Ghaeltachta, ach teastaíonn breis eolais faoin tuiscint is ceart a 

bheith againn ar nádúr an phobail a labhraíonn Gaeilge atá ina gcónaí lasmuigh den Ghaeltacht 

ach atá gar di. Bheadh cuid de na teaghlaigh neamh-Ghaeltachta seo ar imeall na Gaeltachta 

agus páirteach sa saol sóisialta agus eacnamaíochta sna pobail Ghaeltachta sin, a gcuid páistí 

ag freastal ar scoil Ghaeltachta agus iad ina mbaill de na cumainn spóirt chéanna, mar shampla. 

Ní bheadh aon nasc soiléir rialta idir teaghlaigh eile agus an Ghaeltacht atá in aice láimhe. De 

réir na bhféinnithe a thug eolas ar mhaithe leis an tuarascáil seo, is de bhunadh na Gaeltachta 

cuid de na cainteoirí rialta Gaeilge atá ag tógáil a gclann le Gaeilge agus a bhfuil cónaí orthu 

ina gcontae dúchais ach lasmuigh den Ghaeltacht, agus go deimhin in áiteanna eile sa tír. 

Theastódh taighde cáilíochtúil chun an gaol atá idir na teaghlaigh sin agus an Ghaeltacht agus 

ar thionchar an ghaoil sin, más ann dó, ar a gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a úsáid mar theanga 

theaghlaigh.  

 

Tabharfar faoi deara nach ionann líon na dteaghlach atá ag tógáil clainne le Gaeilge sa 

Ghaeltacht de réir an eolais sa tuarascáil seo (1,796) agus an líon teaghlach (2,351) a aithníodh 

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

Gaeltachta (Ní Chuaig, Ó Brolcháin, Ní Chlochasaigh agus Ó Ceallaigh, 2021) a ullmhaíodh 

do Thuismitheoirí na Gaeltachta. Tá an difear le sonrú sa mhodheolaíocht. Tá staidreamh 

thuarascáil Thuismitheoirí na Gaeltachta bunaithe ar ‘an duine tagartha’ sa teaghlach, arb 

ionann é nó í agus an duine a líon ceistneoir an daonáirimh. Sin é an chéad duine sa teaghlach 

a dtagraítear dó/di sa bhunachar sonraí, san áit a bhfuil na sonraí sa tuarascáil seo bunaithe ar 

anailís ar úsáid laethúil na Gaeilge ag ar a laghad duine fásta amháin agus páiste sa teaghlach 
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mar ionadaí staitistiúil ar an teaghlach ina labhraítear Gaeilge. Ní gá gurb ionann ‘an duine 

tagartha’ agus duine de na daoine fásta sa teaghlach a labhraíonn Gaeilge go laethúil mar a 

áirítear iad sa tuarascáil seo, cé go mbeadh an duine san áireamh dá mbeadh páistí an teaghlaigh 

ag labhairt Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais.  

 

Tábla 3.2: Líon na dteaghlach a bhfuil páistí acu agus a labhraíonn Gaeilge go laethúil atá lonnaithe sa 

Ghaeltacht agus lasmuigh den Ghaeltacht (Daonáireamh 2016) 
 

Líon iomlán 

na dteaghlach 

Teaghlaigh sa 

Ghaeltacht 

Teaghlaigh 

Lasmuigh 

den 

Ghaeltacht 

An Stát 6,254 1,796 4,458 

Ceatharlach 34  34 

Cathair Bhaile Áth Cliath 532  532 

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin 348  348 

Fine Gall 352  352 

Baile Átha Cliath Theas 334  334 

Cill Dara 265  265 

Cill Chainnigh 79  79 

Laois 52  52 

Longfort 24  24 

Lú 100  100 

An Mhí 233 37 196 

Uíbh Fhailí 49  49 

An Iramhí 51  51 

Loch Garman 97  97 

Cill Mhantáin 182  182 

An Clár 114  114 

Cathair Chorcaí 96  96 

Contae Chorcaí 491 85 406 

Ciarraí 263 161 102 

Cathair agus Contae Luimnigh 115  115 

Tiobráid Árann 89  89 

Cathair agus Contae Phort Láirge 166 60 106 

Cathair na Gaillimhe 128 40 88 

Contae na Gaillimhe 1,005 842 163 

Liatroim 29  29 

Maigh Eo 155 51 104 

Ros Comáin 32  32 

Sligeach 45  45 

An Cabháin 28  28 

Dún na nGall 714 520 194 

Muineachán 52  52 
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Léarscáil 3.2 Líon na dteaghlach sa Ghaeltacht a bhfuil páistí acu agus a labhraíonn Gaeilge, de réir contae. 

(Teaghlaigh ina bhfuil ar a laghad duine fásta amháin agus páiste amháin a labhraíonn Gaeilge go laethúil 

lasmuigh den chóras oideachais) 
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Léarscáil 3.3 Líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, de réir contae. 

(Teaghlaigh ina bhfuil ar a laghad duine fásta amháin agus páiste amháin a labhraíonn Gaeilge go laethúil 

lasmuigh den chóras oideachais) 
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Líon na bpáistí atá sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge go laethúil de réir contae agus 

baile 

Léiríonn Tábla 3.3 agus Tábla 3.4 líon na bpáistí atá faoi 6 bliana d’aois agus atá faoi 18 

mbliana d’aois, faoi seach, sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge go laethúil (lasmuigh den 

chóras oideachais) de réir an chontae agus de réir an bhaile ina bhfuil cónaí orthu. Tá líon na 

bpáistí atá sna teaghlaigh Ghaeilge íseal go leor i bhformhór na gceantar uirbeach.  Cuimhnítear 

gur teaghlaigh iad seo ina bhfuil duine fásta (19 mbliana nó níos mó) agus páiste (18 mbliana 

nó níos óige). Luíonn sé le loighic na hionadaíochta staitistiúla gur páistí iad seo atá á dtógáil 

le Gaeilge ag duine fásta amháin, ar a laghad, a labhraíonn Gaeilge leo. Ní mór a bheith 

faichilleach mar sin féin. Ní deir an staidreamh linn go díreach go bhfuil Gaeilge ag na páistí 

seo ná go labhraíonn siad Gaeilge gach lá, ach go bhfuil siad ina gcónaí i dteach ina bhfuil an 

Ghaeilge á labhairt ag páiste agus duine fásta, i. ní gá go mbíonn Gaeilge á labhairt go laethúil 

ag gach páiste sa teaghlach. Dá réir sin, seasann na figiúirí seo do na páistí a labhraíonn Gaeilge 

gach lá, agus tá an patrún ag teacht leis an eolas ónár gcuid faisnéiseoirí, a mhaíonn gur féidir 

le hiompar teanga na bpáistí éagsúla sa teaghlach a bheith difriúil, ach tríd is tríd, áirítear gach 

páiste de chuid an teaghlaigh ina bhfuil tuismitheoir(í) agus ar laghad páiste amháin eile ina 

gcainteoirí rialta Gaeilge, fiú má bhíonn tréimhsí ann ina mbíonn an Béarla á labhairt acu sa 

bhaile chomh maith. 

 

Is é an colún ar dheis a thugann an t-eolas faoi líon iomlán na bpáistí. Tugtar líon na bpáistí 

faoi 6 bliana d’aois sa cholún ar chlé. Ní léiríonn na figiúirí sa tábla comhdhéanamh an 

teaghlaigh féin; ach tugtar eolas faoi líon na bpáistí agus faoi aois na bpáistí i ngach teaghlach, 

mar sin féin.  

 

Léiríonn na sonraí líon na bpáistí sa dá aoisghrúpa atá ina gcónaí i dteaghlaigh a labhraíonn 

Gaeilge sna bailte a luaitear. Ní scaoileann an Phríomh-Oifig Staidrimh eolas faoin na bailte 

ina bhfuil líon na bpáistí san aoisghrúpa atá faoi chaibidil má bhíonn níos lú ná cúigear ann sa 

dóigh is nach n-aithnítear an teaghlach nó na teaghlaigh. 

 

Tugtar faoi deara chomh maith gur beag baile taobh amuigh de na cathracha is mó sa tír a bhfuil 

líon ard daoine óga ann a thógtar i dteaghlach ina labhraítear Gaeilge. Tá dlús faoi leith in 

oirthear na tíre, i mBaile Átha Cliath agus a chuid bailte satailíte.  
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Tábla 3.3: Líon na bpáistí sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge, de réir contae cónaithe, lasmuigh den 

Ghaeltacht (Daonáireamh 2016) 
 Líon na bpáistí faoi 

6 bliana 

Líon na bpaistí faoi 

18 mbliana 

An Stát 4,847 14,480 

Lasmuigh den Ghaeltacht 3,678 10,465 

An Ghaeltacht 1,169 4,015 

Ceatharlach 24 71 

Baile Átha Cliath (cathair agus contae) 1,282 3,651 

Cill Dara 233 631 

Cill Chainnigh 74 197 

Laois 35 121 

Longfort 17 52 

Lú 73 221 

An Mhí 166 448 

Uíbh Fhailí 35 112 

An Iramhí 29 115 

Loch Garman 63 251 

Cill Mhantáin 176 441 

An Clár 89 284 

Corcaigh (cathair agus contae) 433 1,156 

Ciarraí 84 242 

Luimneach (cathair agus contae) 96 255 

Tiobráid Árann 80 214 

Port Láirge (cathair agus contae) 88 250 

Gaillimh 237 588 

Liatroim 17 70 

Maigh Eo 89 263 

Ros Comáin 20 81 

Sligeach 37 95 

An Cabháin 25 72 

Dún na nGall 138 455 

Muineachán 38 129 
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Léarscáil 3.4: Líon na bpáistí faoi 18 mbliana d’aois sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge lasmuigh den 

Ghaeltacht, de réir contae (Daonáireamh 2016) 
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Léarscáil 3.5: Líon na bpáistí faoi 18 mbliana d’aois sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge sa Ghaeltacht, de 

réir contae (Daonáireamh 2016) 
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Léarscáil 3.6: Líon na bpáistí faoi 6 bliana d’aois sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge lasmuigh den 

Ghaeltacht, de réir contae (Daonáireamh 2016) 

   



46 
 

Tábla 3.4: Líon na bpáistí sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge, de réir baile cónaithe (Daonáireamh 2016) 

 

Líon na bpáistí faoi 6 

bliana 

Líon na bpaistí faoi 18 

mbliana 

An Stát 4,847 14,480 

Baile Átha Cliath agus bruachbhailte 1,077 3,090 

Corcaigh agus bruachbhailte 162 451 

Luimneach agus bruachbhailte 58 139 

Gaillimh agus bruachbhailte 129 304 

Port Láirge agus bruachbhailte 24 67 

Droichead Átha 30 94 

Sord 51 127 

Dún Dealgan 21 47 

Bré 60 127 

An Uaimh 28 65 

Cill Chainnigh 34 69 

Inis 33 81 

Ceatharlach 20 50 

Trá Lí 8 26 

Droichead Nua 30 79 

Port Laoise 11 37 

Baile Brigín 23 89 

An Nás 31 71 

Baile Átha Luain 8 19 

An Muileann gCearr 13 39 

Cill Droichid 22 55 

Loch Garman 7 34 

Leitir Cheanainn 45 109 

Sligeach 10 27 

Na Clocha Liatha 31 77 

Mullach Íde 7 24 

Carraig Uí Leighin 24 55 

Léim an Bhradáin 19 64 

Maigh Nuad 24 51 

Cill Airne <6 15 

An tInbhear Mór 12 39 

Cobh 10 28 

Cill Dhéagláin 13 41 

Mainistir na Corann 12 44 

Mala 14 32 

Caisleán an Bharraigh 12 22 

An inse-Baile an Bhiataigh-Baile Uí Mhornáin 16 51 

Cill Mhantáin 6 25 

Trá Mhór 12 30 

Béal an Átha 7 16 

Na Sceirí <6 17 
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An Ros 12 38 

Guaire 6 25 

Baile Átha Í 7 19 

Ráth Tó <6 17 

Port Mearnóg 9 31 

Dún Garbhán 21 35 

Baile Átha Troim 8 20 

An tAonach 10 24 

Tuaim 9 21 

Cill Dara 11 33 

Eochaill 9 20 

Lusca 19 42 

Muineachán 10 27 

Domhnach Bat 9 23 

Éadan Doire <6 15 

Claonadh 12 21 

Dún Búinne 6 12 

Bun Chranncha 6 20 

Cionn Sáile-Draighneán 19 39 

Cill Choca 20 43 

na Sollain 6 15 

Baile Locha Riach <6 16 

Baile Coimín 11 18 

Cionn tSáile 9 16 

Órán Mór 10 16 

Bealach Féich-Srath an Urláir <6 18 

Cloich na Coillte 13 18 

Baile Átha an Rí 7 22 

Cill Chomhghaill 10 20 

Dún Seachlainn 7 12 

Ráth Naoi 6 12 

Steach Maoilín <6 18 

An Bóthar Buí <6 13 

Áth an Choite 7 21 

Ráth Iomgháin 6 15 

Baile Átha Buí 12 24 

An Daingean 7 25 

Bearna 10 30 

Maigh Cuillinn 6 18 

Bailte le daonra 1,000 - 1,499 104 342 

Bailte le daonra 500 - 999 108 331 

Bailte faoi 500 ach ar laghad 50 teaghlach 159 521 

An chuid eile den Stát 1,804 5,992 
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Léarscáil 3.7 Líon agus Lonnaíocht na bpáistí atá 18 mbliana d’aois nó níos óige sna teaghlaigh ina 

labhraítear Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, de réir baile (Daonáireamh 2016) 
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Léarscáil 3.8 Líon agus Lonnaíocht na bpáistí atá 6 bliana d’aois nó níos óige sna teaghlaigh ina labhraítear 

Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, de réir baile (Daonáireamh 2016) 

 

  



50 
 

Tá dornán bailte Gaeltachta luaite sa liosta i dTábla 3.4 ó tharla go bhfuil siad mór go leor agus 

líon na dteaghlach iontu ard go leor le bheith san áireamh.  

 

Tá tuairim is 50% de na daoine óga atá faoi 18 mbliana (7,294 duine as 14,480) agus 50% de 

na páistí atá faoi 6 bliana (2,672 duine as 4,847) ina gcónaí i gceantair uirbeacha, go háirithe 

sna cathracha is mó agus ina gcuid bruachbhailte. Diomaite de na pobail Ghaeltachta, mar a 

bhfuil beagnach 28% de na daoine óga faoi 18 mbliana sna teaghlaigh ina labhraítear Gaeilge 

gach lá, níl dlús ar bith in aon cheantar faoi leith, cé go bhfuil líon suntasach páistí sna 

teaghlaigh i gcontaetha áirithe. Léiríonn an staidreamh go bhfuil tuairim is an cheathrú cuid de 

na cainteoirí laethúla óga i dteaghlaigh atá scaipthe ar fud an Stáit, i mbailte beaga agus faoin 

tuath. Is dúshlán faoi leith é sin do na heagrais a bhíonn ag iarraidh freastal orthu agus tacaíocht 

a thabhairt dóibh.  

 

Tábla 3.5: Achoimre ar áit chónaithe na bpáistí sna teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge (Daonáireamh 2016) 

 Líon na bpáistí faoi 6 bliana Líon na bpaistí faoi 18 mbliana 

Ceantair uirbeacha 2,672 7,294 

Bailte beaga agus faoin tuath 1,006 3,171 

Ceantair Ghaeltachta 1,169 4,105 

Iomlán 4,847 14,480 

 

Taispeánann Tábla 3.6 líon na bpáistí atá ina gcónaí sna teaghlaigh ina bhfuil cainteoirí laethúla 

Gaeilge i ngach contae sa Ghaeltacht. Ní mór tuilleadh taighde a dhéanamh faoin nasc atá idir 

na teaghlaigh Ghaeltachta seo agus teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge go rialta lsamuigh den 

Ghaeltacht ach sna contaethe céanna, agus idir na teaghlaigh Ghaeltachta agus na teaghlaigh 

uirbeacha. 
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Tábla 3.6: Líon na bpáistí sna teaghlaigh Ghaeltachta ina labhraíonn duine fásta agus páiste Gaeilge go 

laethúil (Daonáireamh 2016) 
Contae Gaeltachta Líon na bpáistí faoi 6 bliana Líon na bpaistí faoi 18 mbliana 

Dún na nGall 320 1,154 

Maigh Eo 31 119 

Contae na Gaillimhe 526 1,860 

Cathair na Gaillimhe 33 93 

An Mhí 23 77 

Ciarraí 119 358 

Corcaigh 66 212 

Port Láirge 51 142 

Iomlán 1,169 4,015 

 

Líon na bpáistí i ngach teaghlach  

Ní féidir próifíl iomlán gach teaghlach a bhfuil Gaeilge á labhairt ann a fháil ó bhunachar sonraí 

Dhaonáireamh na hÉireann le go mbeidh a fhios againn cén líon páistí atá i ngach teaghlach. 

Ina ionad sin, is féidir líon na dteaghlach ina bhfuil líon faoi leith páistí in aoisghrúpa faoi léith 

a shonrú. Léiríonn Tábla 3.7 líon na dteaghlach a bhfuil duine amháin, beirt nó idir triúr agus 

naonúr faoi 18 mbliana d’aois ar chlé agus líon na dteaghlach a bhfuil páiste amháin, nó idir 

beirt agus ceathrar faoi bhun 6 bliana d’aois ar dheis, de réir na mbailte ina bhfuil siad ina 

gcónaí. Tugann na sonraí i dTábla 3.7 eolas úsáideach faoi líon na bpáistí atá i ngach 

aoisghrúpa, sonraí atá úsáideach d’eagraíochtaí nó do chumainn atá ag díriú ar pháistí den aois 

sin, agus eolas a bheith acu faoi chúlra clainne an teaghlaigh. 

 

Ní mór a bheith faichilleach faoin mbrí atá le baint as na sonraí seo ar eagla na míthuisceana. 

Sa chéad líne, feictear go bhfuil 1,319 teaghlach sa stát a bhfuil páiste faoi 18 mbliana d’aois 

iontu agus 1,620 a bhfuil páiste faoi 6 bliana d’aois acu. Bheifí ag súil, b’fhéidir, ar an gcéad 

dul síos nach dtiocfadh le líon na dteaghlach a bhfuil páiste amháin faoi 18 acu a bheith níos 

ísle ná líon na dteaghlach a bhfuil páiste amháin faoi 6 acu, ach ní amhlaidh atá an scéal. Cuir 

i gcás nach raibh ach páiste amháin sa teaghlach agus bhí an duine sin 16, bheadh an duine sin 

le háireamh sa 1,319 atá faoi 18, ach ní bheadh baint ar bith ag an bhfigiúr sin le líon na 

dteaghlach a bhfuil páiste amháin faoi 6 bliana acu. Ar an dóigh chéanna, ní léiríonn an 

teaghlach a bheith luaite sa cheathrú colún sonraí (‘duine amháin faoi 6 bliana’) agus a rá nach 

mbeadh an teaghlach céanna luaite arís i gcolún eile. Cuir i gcás go raibh triúr páistí sa 

teaghlach, duine 5 bliana, duine 9 mbliana agus duine 12 bhliain d’aois, léireofaí an teaghlach 

sin sa tríú colún (‘triúr faoi 18 mbliana’) agus sa cheathrú colún (‘duine amháin faoi 6 bliana’). 
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Is amhlaidh a léiríonn na sonraí seo próifil ghinearálta na dteaghlach ar chlé agus sonraí breise 

faoi líon na dteaghlach a bhfuil páistí faoi bhun aois scoile nó sna chéad bhlianta ar bhunscoil 

ar dheis. Léiríonn na sonraí chomh maith gur mó i bhfad líon na dteaghlach a bhfuil breis is 

páiste amháin aige. Ní mór cuimhneamh ar a bharr sin gur léargas ar aon oíche in aon bhliain 

atá i sonraí an Daonáirimh agus go bhfuil gach uile fhéidearthacht ann go bhfuil cuid de na 

teaghlaigh seo fós ag fás, nó go raibh páistí níos sinne acu atá anois imithe ó bhaile. 

 

 

Tábla 3.7: Líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge gach lá agus líon a gcuid páistí de réir aoise 

 (Daonáireamh 2016) 
  Líon na dteaghlach le páistí faoi 18 

mbliana d’aois 

Líon na dteaghlach le páistí faoi 6 

bliana d’aois 

 
Páiste 

amháin 

Beirt Triúr go 

naonúr 

Páiste  amháin Beirt go 

ceathrar 

An Stát 1,319 2,515 2,420 1,620 1,454 

Baile Átha Cliath agus bruachbhailte 257 562 512 373 324 

Corcaigh agus bruachbhailte 36 98 67 56 47 

Luimneach agus bruachbhailte 15 26 21 13 20 

Gaillimh agus bruachbhailte 21 60 52 31 45 

Port Láirge agus bruachbhailte 7 6 15 7 7 

Droichead Átha 9 20 14 13 8 

Sord <6 23 <23 14 15 

Dún Dealgan 7 9 7 <15 <6 

Bré 12 25 20 28 14 

An Uaimh <6 <15 12 7 9 

Cill Chainnigh <6 12 <15 <6 <15 

Inis <6 16 <15 <6 <15 

Ceatharlach 6 9 8 <6 <10 

Trá Lí 7 <10 <6 <6 <6 

Droichead Nua <6 18 <15 11 9 

Port Laoise <6 <10 6 <6 <6 

Baile Brigín 9 19 12 <15 <6 

An Nás 7 16 9 12 9 

Baile Átha Luain <6 6 <6 <6 <6 

An Muileann gCearr <6 <10 6 <6 <6 

Cill Droichid 7 7 9 <6 <10 

Loch Garman <6 <10 6 <6 <6 

Leitir Cheanainn 17 30 9 13 15 

Sligeach 6 <6 <6 <6 <6 

Na Clocha Liatha <6 <15 16 6 11 
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Mullach Íde <6 <6 <6 <6 <6 

Carraig Uí Leighin <6 <10 9 <6 <10 

Léim an Bhradáin <6 11 <15 <10 <6 

Maigh Nuad <6 <10 9 <6 <10 

An tInbhear Mór <6 <10 7 <6 <6 

Cobh <6 <6 <6 <6 <6 

Cill Dhéagláin <6 13 <6 <6 <6 

Mainistir na Corann <6 <10 6 <6 <6 

Mala <6 <6 7 <6 <6 

Caisleán an Bharraigh <6 <6 <6 <6 <6 

An inse-Baile an Bhiataigh-Baile Uí Mhornáin <6 <10 9 <6 <6 

Trá Mhór <6 <6 7 <6 <6 

An Ros <6 <10 7 <10 <6 

Guaire <6 <6 <6 6 0 

Port Mearnóg <6 6 <6 <6 <6 

Dún Garbhán <6 9 <6 <6 <10 

An tAonach <6 <6 <6 <6 <6 

Tuaim <6 <6 <6 <6 <6 

Cill Dara <6 7 <6 <6 <6 

Lusca <6 <10 9 6 6 

Muineachán 0 <6 <10 <6 <6 

Domhnach Bat <6 <6 <6 <6 <6 

Cionn Sáile-Draighneán <6 <10 6 <6 <10 

Cill Choca <6 <6 10 <10 <6 

Baile Átha Buí <6 <6 <6 <6 <6 

An Daingean 6 <6 <6 <6 <6 

Bearna <6 6 <6 <6 <6 

Bailte le daonra 1,000 - 1,499 29 68 54 39 29 

Bailte le daonra 500 - 999 36 49 58 39 31 

Bailte faoi 500 ach ar laghad 50 teaghlach 56 82 91 58 43 

An chuid eile den Stát 571 956 1,034 615 535 
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Sonraí Staitistiúil faoi Thuaisceart Éireann  

 

Faoi mar a pléadh thuas, níl eolas faoi mhinicíocht úsáid na Gaeilge i measc na ndaoine a 

mhaíonn go bhfuil Gaeilge acu i ndaonáireamh an Tuaiscirt. Cuireadh ceist faoin minicíocht 

chainte don chéad uair in 2021, ceist atá inchurtha leis an gceist ar cheistneoir an Daonáirimh 

ó dheas; an dara cuid de Cheist 17: 

 

 

Murab ionann agus daonáireamh an deiscirt, léiríonn Daonáireamh Thuaisceart Éireann eolas 

faoi scileanna éagsúla cumais a mheasann an pobal atá acu; tuiscint, labhairt, léamh agus 

scríobh na Gaeilge. Chuir Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staitisticí agus Taighde 

(TGTÉST/NISRA) na sonraí seo a leanas (Tábla 3.8 agus 3.9) ar fáil don tionscnamh taighde 

seo chun cumas sa Ghaeilge a leiriú sa teaghlach de réir thoghcheantair an Tionóil agus de réir 

ceantar áitiúil rialtais. Ní hionann an cumas a bheith ag tuismitheoirí/caomhnóirí agus a bheith 

cinnte go bhfuil an Ghaeilge á labhairt go rialta sa teaghlach agus páistí á dtógáil le Gaeilge, 

ach is é an t-ionadaí staitistiúil is cóngaraí agus is iontaofa atá againn ar an bhféidearthacht go 

mbeadh an scéal amhlaidh. Is cuidiú iad na figiúirí atá sna táblaí seo a leanas le patrún 

tíreolaíochtúil na dteaghlach a bhfuil Gaeilge acu a thuiscint. 
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Tábla 3.8: Labhairt na Gaeilge ag baill teaghlaigh i dTuaisceart Éireann de réir ceantair rialtais áitiúil 

(Daonáireamh Thuaisceart Éireann 2011) 
  Daonra Teaghlach 

amháin. 

Lánúin: 

duine 

amháin le 

Gaeilge 

Teaghlach 

amháin: 

Beirt 

dhaoine fásta 

le Gaeilge 

Teaghlach 

amháin: 

3+ le 

Gaeilge 

Teaghlach 

amháin: 

Tuismitheoir 

singil amháin 

le Gaeilge 

Teaghlach 

amháin. 

Tuismitheoir 

singil. 2+ 

daoine fásta le 

Gaeilge 

Teaghlaigh 

eile: 

Gaeilge ag 

na daoine 

fásta uile 

 Líon iomlán na ndaoine 1,735,711 65,366 26,070 10,533 15,479 3,837 24,526 

Ard Mhacha, Droichead na 

Banna agus Craigavon 

190,526 7,386 2,803 1,265 1,408 284 1,947 

An tIúr, Múrna agus an 

Dún 

163,917 9,977 3,751 1,535 1,865 452 2,605 

Aontroim agus Baile na 

Mainistreach 

132,620 3,365 1,407 476 675 109 761 

Na hArda agus Tuaisceart 

an Dúin 

151,049 2,115 424 135 306 61 554 

Béal Feirste 320,416 11,197 5,298 2,371 5,096 1,562 9,169 

Cósta Chlochán an Aifir 

agus na Glinnte 

135,500 4,230 1,627 438 754 161 1,577 

Doire agus an Srath Bán 141,550 7,180 2,573 1,104 2,193 475 2,912 

Fear Manach agus an 

Ómaigh 

108,402 6,659 2,396 806 922 199 1,627 

Lios na gCearrbhach agus 

an Caisleán Riabhach 

129,301 3,316 1,058 241 400 45 685 

Aontroim Lár agus Thoir 130,405 1,831 604 214 427 67 614 

Lár Uladh 132,025 8,110 4,129 1,948 1,433 422 2,075 
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Tábla 3.9: Labhairt na Gaeilge ag baill teaghlaigh i dTuaisceart Éireann de réir thoghcheantair an Tionóil 

(Daonáireamh Thuaisceart Éireann 2011) 
  Daonra Teaglach 

amháin. 

Lánúin: 

duine 

amháin le 

Gaeilge 

Teaghlach 

amháin: 

Beirt 

dhaoine 

fásta le 

Gaeilge 

Teaghlach 

amháin: 3+ 

le Gaeilge 

Teaghlach 

amháin: 

Tuismitheoir 

singil 

amháin le 

Gaeilge 

Teaghlach 

amháin. 

Tuismitheoir 

singil. 2+ 

daoine fásta 

le Gaeilge 

Teaghlaigh 

eile: Gaeilge 

ag na daoine 

fásta uile 

 Líon iomlán na 

ndaoine 

1,735,711 65,366 26,070 10,533 15,479 3,837 24,526 

Béal Feirste 

Thoir 

88,533 1,094 290 128 268 79 617 

Béal Feirste 

Thuaidh 

97,995 3,238 1,559 583 1,540 350 1,481 

Béal Feirste 

Theas 

107,615 4,578 1,650 416 653 180 5,203 

Béal Feirste 

Thiar 

89,872 4,432 2,558 1,474 3,002 1,004 2,242 

Aontroim 

Thoir 

86,916 1,296 424 119 295 58 405 

Doire Thoir 95,890 2,814 969 299 540 81 1,120 

Fear Manach 

agus Tír 

Eoghain Theas 

98,103 5,775 2,211 780 750 179 1,658 

Feabhal 96,591 4,671 1,744 784 1,750 382 2,310 

Gleann an 

Lagáin 

97,364 1,792 439 98 235 26 478 

Lár Uladh 94,457 6,163 3,089 1,450 1,087 332 1,450 

An tIúr agus 

Ard Mhacha 

107,388 6,533 2,753 1,285 1,371 364 1,879 

Aontroim 

Thuaidh 

103,991 2,589 1,021 315 424 96 804 

Tuaisceart an 

Dúin 

86,272 1,246 254 52 160 27 320 

Aontroim 

Theas 

94,820 2,654 1,208 381 473 74 571 

Deisceart an 

Dúin 

103,964 6,104 2,136 803 961 179 1,363 

Baile Loch 

Cuan 

86,183 1,334 300 136 194 47 399 

An Bhanna 

Uachtarach 

112,428 4,081 1,495 643 871 177 1,068 

Iarthar Thír 

Eoghain 

87,329 4,972 1,970 787 905 202 1,158 

 

Tugann an staidreamh thuas (Tábla 3.8 agus 3.9) osradharc áirithe ar líon na dteaghlach ina 

bhfuil cumas Gaeilge ag baill dá gcuid. Léiríonn siad na ceantair ina bhfuil siad chomh maith. 
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Níl aon tacar sonraí ar fáil a léireoidh úsáid na Gaeilge sa teaghlach, ach thiocfadh ionadaithe 

éagsúla a mholadh chun tuiscint a fháil ar an bhféidearthacht go mbeadh Gaeilge á labhairt sa 

teaghlach. Léiríonn an ceathrú colún i dTábla 3.8, cuir i gcás, go bhfuil 10,533 duine ina gcónaí 

i dteaghlaigh ina bhfuil triúr nó níos mó a bhfuil labhairt na Gaeilge acu. Ní thugann an 

staidreamh sin le fios gur páistí aon duine den triúr sin, ar ndóigh, agus bheadh, gan amhras, 

teaghlaigh eile le cur leo ar chuma ar bith, mar shampla teaghlaigh ina bhfuil tuismitheoir 

amháin a bhfuil Gaeilge aige nó aici agus páistí. Ina dhiaidh sin, léiríonn an staidreamh patrún 

lonnaíochta na dteaghlach ina bhfuil triúr nó níos mó de chainteoirí Gaeilge. Tá siad leagtha 

amach i nGraf 3.1 agus 3.2 anseo thíos. Feictear dlús faoi leith i mBéal Feirste, agus líon ard 

teaghlach sna bailte móra eile, go háirithe i gceantar Dhoire (Feabhal) agus in Ard Mhacha, Iúr 

Cinn Trá agus i ndeisceart an Dúin. Tá líon ard teaghlach den phróifíl sin i Lár Uladh chomh 

maith, cé gur ceantar an-mhór é sin ina bhfuil idir bhailte agus cheantair fhairsinge tuaithe agus 

ní léiríonn an staidreamh áirithe seo cé acu an bhfuil na teaghlaigh seo in aice lena chéile nó 

scaipthe tríd an gceantar.  

 

Graf 3.1 Líon na dteaghlach ina bhfuil labhairt na Gaeilge ag triúr nó níos mó (ceantair rialtais áitiúil) 
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Graf 3.2 Líon na dteaghlach ina bhfuil labhairt na Gaeilge ag triúr nó níos mó (toghcheantair an Tionóil) 

 

Níl an léargas ginearálta sin sách sásúil agus muid ag iarraidh teacht ar líon na dteaghlach a 

labhraíonn Gaeilge go gníomhach gach lá, cé go dtugann sé léargas dúinn ar phatrún 

tíreolaíochta na féidearthachta sin, eolas a chuideoidh le pleananna chun teaghlaigh a spreagadh 

chun an Ghaeilge atá acu a labhairt. Tá roinnt staidrimh eile ar fáil ó dhaonáireamh an Tuaiscirt 

a chuidíonn linn meastachán a dhéanamh ar líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge. 

Taispeánann Tábla 3.10 líon na ndaoine fásta a bhfuil scileanna Gaeilge acu i dteaghlaigh ina 

bhfuil páistí sna sé chontae ó thuaidh, de réir Dhaonáireamh 2011. Is ionann ‘duine fásta’ sa 

chás seo agus duine atá 19 mbliana d’aois nó níos sine, nó aon duine atá níos sine ná 16 nach 

bhfuil sa chóras oideachais agus nach bhfuil ina chónaí le tuismitheoir nó le caomhnóir eile. Is 

iad na páistí atá i gceist ná aon duine atá 0 go 15 bliana d’aois, agus aon duine eile atá faoi 18 

atá fós ag freastal go lánaimseartha ar scoil nó ar institiúid eile oideachais. 

 

Dar lenár gcuid faisnéiseoirí agus leis na finnéithe a ndeachaigh muid i dteagmháil leo (iriseoirí 

a phléann le pobal na Gaeilge, múinteoirí agus gníomhairí teanga) déanann tuismitheoirí a 

thógann a gcuid páistí le Gaeilge cúram faoi leith dá gcuid Gaeilge féin agus déanann siad an-

iarracht a gcuid scileanna teanga a chonneáil nó a fheabhsú chun Gaeilge a thabhairt dá gclann. 

Dá réir sin, bheadh a bhformhór mór san áireamh i measc an 18,218 de dhaoine fásta a raibh 
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leanaí cleithiúnacha acu agus a dúirt go raibh labhairt, léamh, scríobh agus tuiscint na Gaeilge 

acu nuair a líon siad ceistneoir an daonáirimh in 2011. Tá an figiúr sin aibhsithe i dTábla 3.10. 

 

Tábla 3.10 Daoine fásta a bhfuil scileanna acu sa Ghaeilge agus páistí ina dteaghlach (Daonáireamh 

Thuaisceart Éireann 2011) 
 Teaghlaigh gan 

leanaí cleithiúnacha 

Teaghlaigh ina bhfuil 

ar a laghad leanbh 

cleithiúnach amháin  

Iomlán na ndaoine fásta 862,006 483,101 

Labhairt, léamh, scríobh agus tuiscint na Gaeilge 25,587 18,218 

Labhairt na Gaeilge ach gan in ann í a léamh ná a scríobh 10,265 7,665 

Labhairt agus léamh na Gaeilge ach gan in ann í a scríobh 3,296 2,515 

Meascán eile de scileanna Gaeilge 8,013 4,967 

   

Iomlán de dhaoine fásta sna teaghlaigh a bhfuil scil eigin sa Ghaeilge acu 81,233 57,320 

Iomlan de dhaoine fásta sna teaghlach nach bhfuil aon Ghaeilge acu 780,773 424,781 

 

Rinne Mac Giolla Chríost (2001) taighde i measc cainteoirí Gaeilge sa Tuaisceart a léirigh 

patrún maidir le húsáid na Gaeilge ina dteaghlach. Bunaithe ar 130 ceistneoir a d’fhreagair 

faisnéiseoirí a raibh idir 16 agus 18 mbliana acu agus 101 ceistneoir a fuair sé ar ais óna gcuid 

tuismitheoirí, léirigh an anailís gur mheas thart ar 10-11% de na faisnéiseoirí sa dá ghrúpa gur 

tógadh le Gaeilge iad nó gurbh í an Ghaeilge an chéad teanga s’acu. Tá tuilleadh anailíse déanta 

ag Mac Giolla Chríost (2005: 150-158) ar an suirbhé sin, ar fhianaise Daonáireamh 1991, agus 

ar shuirbhé Euromosaic i measc chainteoirí líofa na Gaeilge i dTuaisceart Éireann i lár na 

1990idí. Is é tátal an taighde go labhraíonn tuairim is 5% de thuismitheoirí a bhfuil Gaeilge 

líofa acu an teanga lena gcuid páistí ‘ar feadh an ama’, agus 9% sa bhreis air sin ‘go minic’. 

Dá mbeadh an patrún sin bailí faoi 2011, agus ní bheadh ach roinnt blianta idir an anailís sin 

agus lá an daonáirimh, thiocfadh linn meastachán a dhéanamh go mbeadh tuairim is 910 duine 

fásta ann a labhraíonn Gaeilge lena gcuid páistí mar phríomhtheanga sa bhaile (5% den 18,218 

thuas luaite). De réir trastáblú speisialta TGTÉST/NISRA, tá na 18,218 ina gcónaí in 13,691 

teaghlach. Thabharfadh sé sin le fios go raibh idir 500 agus 680 teaghlach sna sé chontae ó 

thuaidh ina raibh an Ghaeilge á labhairt mar phríomhtheanga nó mar chomhtheanga bhaile lena 

gclann. Dá mbeadh 500 teaghlach roinnte sa phatrún lonnaíochta a léiríonn dáileadh na 

dteaghlach ina bhfuil triúr nó níos mó a bhfuil cumas labhartha na Gaeilge acu (Graf 3.2), 

bheadh an meastachán a léirítear i nGraf 3.3 anseo thíos againn ar líon na dteaghlach a bhfuil 

páistí in aois scoile acu agus atá ag tógáil a gclainne le Gaeilge. 
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Cé go bhfuil an meastachán seo ag teacht a bheag nó a mhór leis an eolas cáilíochtúil ó 

fhaisnéiseoirí sa phobal (féach anseo thíos), tá éiginnteacht ann faoi chuid den bhunfhianaise 

ón daonáireamh agus faoin mbrí a bhaineann le ‘páistí a thógáil le Gaeilge’, agus ní mór a 

bheith cúramach faoin meastachán dá réir. Bhí an-eolas agus tuiscint ag Aodán Mac Póilín ar 

staid na Gaeilge mar theanga labhartha agus mar theanga phobail ó thuaidh. Bhí sé den tuairim 

(Mac Póilín 1996, 2018) go raibh claonadh ag daoine a raibh beagáinín Gaeilge acu a gcuid 

scileanna sa teanga a mheas faoina gcumas agus fiú gan tabhairt le fios go raibh scileanna sa 

Ghaeilge acu ar chor ar bith sa daonáireamh. Ag an am céanna, chreid sé go raibh claonadh i 

measc daoine a raibh níos mó Gaeilge acu rómheas a bheith acu ar a gcuid scileanna. Sa dóigh 

sin, dar leis, thiocfadh le líon na ndaoine a raibh Gaeilge éigin acu a bheith níos airde ná mar a 

thuairiscítear i dtorthaí an daonáirimh, ach ag an am céanna, gurbh fhéidir nárbh ionann líon 

na ndaoine a dúirt go raibh siad in ann ‘labhairt, léamh, scríobh agus tuiscint’ agus fíorlíon na 

ndaoine a raibh ardchumas acu sa teanga. 

 

Graf 3.3 Meastachán ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge  

(bunaithe ar anailís ar shuirbhéanna agus ar Dhaonáireamh Thuaisceart Éireann 2001) 
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Ghaeilge amháin nó fiú an Ghaeilge den chuid is mó a labhairt leis na páistí, nó ní éiríonn leo 

ar chúiseanna éagsúla. Chuige sin, is minic a chuimsíonn an coincheap ‘páistí a thógáil le 

Gaeilge’ gníomhaíochtaí éagsúla in intinn na ndaoine, ó theaghlaigh nach labhraíonn ach an 
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labhraíonn tuismitheoir amháin, nó duine fásta eile amháin sa teach Gaeilge cuid den am leis 

an gclann. 

 

Ina dhiaidh sin, tacaíonn an fhianaise ó na finnéithe sa phobal agus an t-eolas a fuarthas ó 

mhúinteoirí Gaeloideachais agus iriseoirí a bhfuil saineolas acu ar staid na Gaeilge sa 

Tuaisceart leis an bpatrún a léiríonn Graf 3.3. Bhí sé le tabhairt faoi deara go raibh difear sa 

tuairim a bhí ag faisnéiseoirí ar tuismitheoirí iad agus gníomhaithe eile pobail mar sin féin, 

agus claonadh sna tuismitheoirí meastachán níos lú a thabhairt ar líon na dteaghlach a 

labhraíonn Gaeilge sa bhaile. Ní hionann an taithí atá ag tuismitheoirí gníomhacha a labhraíonn 

Gaeilge agus an ról atá ag gníomhaithe eile a bhfuil sé de chuspóir acu teaghlaigh a spreagadh 

chun Gaeilge a labhairt, cuidiú leo siúd atá ag déanamh na hiarrachta sin agus aitheantas a 

thabhairt dóibh. Tá an dá léamh ar an scéal dlisteanach, gan amhras, ach ní hionann brí an 

eolais go huile is go hiomlán. 

 

I nDoire Cholm Cille, mar shampla, mheas roinnt tuismitheoirí go raibh tuairim is 20 teaghlach 

ann a labhraíonn Gaeilge sa bhaile agus a bhfuil ag éirí leo Gaeilge a thabhairt dá gcuid páistí. 

Bhí an tuairim sin bunaithe ar a gcuid teagmhálacha féin agus obair sa phobal le cúrsaí spóirt 

agus siamsa. Bhí gníomhaithe eile ann a mheas go dtiocfadh leis an líon a bheith chomh hard 

le 50 teaghlach, agus chun an cead a thabhairt don mheastachán sin, mheas na faisnéiseoirí ar 

tuismitheoirí iad go raibh, b’fhéidir, 10 nó 15 theaghlach eile ar an eolas acu a raibh roinnt 

Gaeilge á labhairt sa bhaile acu, agus a raibh an chlann pháistí ag freastal ar an mbunscolaíocht 

nó ar an iarbhunscolaíocht trí mheán na Gaeilge. Dála an scéil i mbailte eile an Tuaiscirt agus 

mar a tugadh le fios i roinnt bailte ó dheas, bhí roinnt ‘teaghlach Gaelach’ seanbhunaithe ar 

eolas ag gach duine, a raibh an Ghaeilge á labhairt acu le cúpla glúin ar a laghad, agus ar 

eiseamláirí iad. Mheas beagnach gach duine de na 56 féinnithe sna pobail ar fud na tíre 

(eisceacht a bhí i gceathrar acu), formhór na múinteoirí ar labhraíodh leo agus na hiriseoirí, go 

raibh líon na dteaghlach seasmhach go leor nó ag méadú go mall, agus b’amhlaidh an scéal i 

nDoire. 

 

Chonacthas an patrún céanna sna freagraí ó na faisnéiseoirí i mBéal Feirste. Molann an 

meastachán thuas thart ar 115 teaghlach a bhfuil an phróifíl sin ann. Pléadh an scéal seo go 

mion le roinnt mhaith féinnithe i mBéal Feirste agus le daoine eile a bhfuil saineolas acu ar 

staid agus ar scéal na Gaeilge i mBéal Feirste. Ba í an tuairim choiteann gur dhócha go raibh 

tuairim is céad teaghlach ann ina raibh an Ghaeilge á labhairt go gníomhach ag tuismitheoirí 
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agus páistí an tí. Ag an am céanna, measadh go dtiocfadh leis an líon sin teaghlach a bheith i 

bhfad níos airde dá gcuirfí teaghlaigh san áireamh a labhraíonn go leor Gaeilge ach gurbh 

fhéidir nach raibh Gaeilge líofa ag baill uile an tí. Mheas na faisnéoirí uile, nach mór, gur 

deacair cur síos ar líon agus lonnaíocht na dteaghlach gan tuiscint níos fíneálta agus caolchúisí 

a léiriú. Dála scéal Dhoire, aithnítear grúpaí áirithe teaghlach a bhfuil gaol eadarthu (glúin i 

ndiaidh glúine, nó le gaol teaghlaigh trí phósadh) agus nós an Ghaeilge a labhairt mar 

phríomhtheanga an tí, nó mar chomhtheanga tí, seanbhunaithe acu. Luaitear muintir Bhóthar 

Seoighe leis an bpróifíl sin, idir lucht a bhunaithe agus a sliocht, ar ndóigh, ach aithnítear 

teaghlaigh eile ar fud na cathrach, go háirithe in Iarthar Bhéal Feirste, a bhfuil an phróifíl sin 

acu chomh maith. Agus nós na Gaeilge lonnaithe sa phobal, mheas go leor faisnéiseoirí go 

mbeadh dúshlán ann figiúr cruinn a thabhairt ar líon na dteaglach Gaelach agus líon na bpáistí 

iontu atá á dtógáil le Gaeilge faoi láthair. Ní bheadh aithne ag aon duine ar gach uile theaghlach 

eile a labhraíonn Gaeilge a thuilleadh, dar leo, faoi mar a bheadh an scéal fiche nó tríocha bliain 

ó shin. Ar a bharr sin, bhí clú áirithe ar go leor teaghlach a raibh a gcuid páistí tógtha acu, ach 

ar cuid de ‘phobal na dteaghlach’ iad go fóill ar an ábhar gur múinteoirí iad nó go raibh siad 

gníomhach le clubanna spóirt agus cumainn sóisialta, nó díreach ina ngníomhairí teanga. Ba 

dheacair gan na daoine sin agus a gcuid teaghlach a chur san áireamh agus na faisnéiseoirí ag 

smaoineamh ar an gceist. Tuairiscíodh an feinimeán céanna i nDoire; gur chuala duine de na 

faisnéiseoirí máthair ag labhairt i nGaeilge le páiste óg dá cuid in aice na bhfuarán os comhar 

Halla na Cathrach lá, agus cé gur léir óna cuid cainte gurbh as Doire don mháthair sin, agus go 

raibh an-eolas ag an bhfaisnéiseoir ar phobal na Gaeilge i nDoire le fada, níor aithin an duine 

sin an bhean ar chor ar bith. Is comhartha é sin a léiríonn arís an tuairim a tugadh sna hagallaimh 

go bhfuil líon na dteaghlach ag fás agus an pobal urlabhra ag éirí níos fairsinge, más de réir a 

chéile féin é. 

 

Ba shuntasach a mhinice is a luaigh na féinnithe sa taighde nach raibh cónaí orthu i mBéal 

Feirste tionchar daoine de chuid na cathrach sin ar scéal na Gaeilge ina gceantar féin. Ní 

hamháin go raibh de nós ag faisnéiseoirí Dhoire, Ard Mhacha agus Iúr Cinn Trá comparáid a 

dhéanamh idir iad féin agus forbairt na Gaeilge mar theanga phobail agus theaghlaigh i mBéal 

Feirste, á mheas, mar shampla, go raibh siad fiche bliain nó ‘glúin’ chun deiridh ar an gcathair, 

ach léirigh go leor acu gur imir daoine áirithe as Béal Feirste tionchar orthu féin nó ar a bpobal. 

Dúirt faisnéiseoirí as an Dún agus as Ard Mhacha, mar shampla, gur chuir Feirstigh a 

d’athlonnaigh sa cheantar dlús, nó fiú tús nua i roinnt cásanna, le labhairt na Gaeilge sna 

teaghlaigh sa cheantar agus go raibh siad an-ghníomhach i mbunú scoileanna agus in eagrú an 
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phobail. B’amhlaidh an scéal in áiteanna eile sa tír agus faisnéiseoirí as oirthear agus as 

deisceart na Gaillimhe, as Corcaigh, as Port Láirge agus as Baile Átha Cliath ag lua 

ceannaireacht daoine áirithe as Béal Feirste sa spreagadh áitiúil chun tuilleadh Gaeilge a 

labhairt sa bhaile. Ba as Béal Feirste nó de bhunadh na cathrach cuid de na féinnithe timpeall 

na tíre a bhuail leis an meitheal taighde seo. 

 

D’aithin na féinnithe sa phobal go raibh áiteanna áirithe sa Tuaisceart ina raibh fíorbheagán 

teaghlach atá ag tógáil clainne le Gaeilge faoi láthair. Níor mhothaigh lucht na n-agallamh agus 

múinteoirí ar labhraíodh leo i dtaobh Fhear Manach ach go raibh dornán beag teaghlach ann 

atá ag tógáil a gcuid páistí go gníomhach le Gaeilge; cúpla teaghlach in Inis Ceithleann agus 

dornán i Lios na Scéithe, mar a bhfuil Gaelscoil an Traonaigh, agus roinnt eile i ndeisceart na 

dúiche. Cé gur mothaíodh go raibh roinnt mhaith daoine sa chontae a raibh Gaeilge acu, ón 

scoil nó toisc go ndearna siad féin iarracht mhór leis an teanga a fhoghlaim, níor chreid lucht 

na faisnéise go raibh an teanga fréamhaithe sa phobal ar an dóigh ar tháinig sí chun tosaigh le 

cúpla glúin sna cathracha, agus in áiteanna in aice leo i dTír Eoghain, agus go dteastaíonn 

tacaíocht dá réir. Dá dheasca sin, bhíothas buartha faoin dóigh a mbíonn na páistí a thógtar le 

Gaeilge scoite amach go sóisialta ó chainteoirí óga eile agus samhlaíodh go mbeadh 

gníomhaireacht faoi leith de dhíth chun tacú leis an nGaelscolaíocht agus le go mbeadh 

comhluadar ag teaghlaigh agus a gcuid páistí sa teanga. B’amhlaidh an scéal in áiteanna eile 

timpeall an Tuaiscirt, in Ard Mhacha, i dtuaisceart an Dúin, i gcuid d’Aontroim agus faoin 

tuath trí chéile. Mothaíodh sna háiteanna sin go raibh teaghlaigh ann, ach nach raibh dornán 

dlúis sa phobal áitiúil agus go raibh na teaghlaigh sin a scoite amach agus scartha óna chéile 

dá réir. D’inis roinnt tuisimitheoirí ó na ceantair sin don mheitheal taighde gur ghnách leo an-

iarracht a dhéanamh comhluadar Gaeilge a thabhairt dá bpáistí agus iad an-óg, mar shampla, 

tiomáint turas fada go naíonraí gach lá nó chun leanaí a fhágáil le gaolta, ach nár mhothaigh 

siad a leithéid a bheith indeánta san fhadtéarma. Bhí na teaghlaigh sin an-bhuíoch de ghrúpaí 

éagsúla, Glór na nGael ina measc, as eachtraí lae nó deireadh seachtaine a eagrú do na 

teaghlaigh nó do na páistí féin le linn na bliana chun an comhluadar sóisialta sin a neartú dóibh. 

 

Teanga an tí de réir fhaisnéis Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann 

Bailíonn gach scoil sa Tuaisceart eolas faoi phríomhtheanga bhaile a gcuid daltaí gach bliain 

mar chuid de dhaonra na scoile nuair a chláraíonn tuismitheoirí a gcuid páistí sa scoil. 

Tuairiscíodh gur cláraíodh 529 dálta (Tábla 3.11) mar chainteoirí baile Gaeilge sa scoilbhliain 

2020-2021 (Dunbar & Bain 2021). Ardú 48 bpáiste é sin ó fhaisnéis na scoilbhliana 2017-2018 
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(Dunbar 2021), cé gur cláraíodh 821 dhalta a raibh an Ghaeilge mar theanga theaghlaigh acu 

an bhliain roimhe sin arís (Dunbar 2018). Bailítear an t-eolas in Albain chomh maith, agus is 

suntasach go bhfuil líon na bpáistí a chláraítear thall mar ‘chainteoirí baile’ Ghaeilge na hAlban 

(588 in 2020-2021 de réir Rialtas na hAlban) ar aon dul nó beagáinín níos ísle le roinnt blianta 

anois ná líon na ndaltaí a cláríodh ina gcainteoirí baile Gaeilge sna sé chontae (Dunbar 2021).  

 

Bhí go leor díospóireachta idir tráchtairí sna nuachtáin agus sna meáin chraolta nuair a foilsíodh 

an staidreamh is úire, agus phléigh cuid de na faisnéiseoirí torthaí an daonáireamh bliantúil 

scoile leis an meitheal taighde. Is cinnte go bhfuil an t-eolas a bailíodh cruinn, sa mhéid is gur 

comhaireamh riachtanach é seo a dhéantar i ngach scoil. Ina dhiaidh sin, bailítear an t-eolas go 

háirithe le tuiscint a bheith ag na húdaráis scoile agus ag an Roinn Oideachais ar na riachtanais 

teangeolaíochta a mbeidh orthu dul i ngleic leo. Tá roinnt mílte sa chóras oideachais ó thuaidh, 

cuir i gcás, a bhfuil an Pholainnis (17,371), an Urdúis (6,635) nó teangacha eile á labhairt sa 

bhaile acu, agus is amhlaidh gur ilteangaí arís an Stát ó dheas, ar ndóigh.  Feictear ionad na 

ngaelscoileanna sa phobal urlabhra sa staidreamh ar thuairisc na Gaeilge mar theanga bhaile. 

Is sna scoileanna Gaeilge sin, idir bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna, is mó a fhógraítear 

an Ghaeilge mar theanga bhaile na bpáistí, cé go raibh roinnt gaelscoileanna ann nár cláraíodh 

aon pháistí mar chainteoirí baile Gaeilge iontu, mar sin féin. Tá an chuid is mó de na páistí a 

cláraíodh mar chainteoirí Gaeilge sna meánscoileanna Béarla atá ar an liosta ina gcónaí sna 

scoilcheantair chéanna leis na bunscoileanna Gaeilge agus is dócha gur teaghlaigh iad a lean 

orthu ó na bunscoileanna sin den chuid is mó, cé go raibh faisnéiseoirí áirithe den tuairim nach 

seolann roinnt teaghlach a thógann a gcuid páistí le Gaeilge a gclann chuig na bunscoileanna 

Gaeilge ach seolann chuig na meánscoileanna, patrún a léirigh roinnt faisnéiseoirí sa Deisceart 

chomh maith. 

 
Tábla 3.11 Faisnéis faoi líon na ndaltaí a raibh an Ghaeilge ina teanga bhaile acu (2020-2021) de réir Roinn 

Oideachais Thuaisceart Éireann 

 

Bunscoileanna, Iarbhunscoileanna agus Scoileanna 

Speisialta Teanga Bhaile: Gaeilge 

 
 

Bunscoil Phobal Feirste 91 

Gaelscoil na bhFál 33 

Bunscoil An tSléibhe Dhuibh 95 

Scoil An Droichid 6 

Our Lady of Lourdes Primary School 16 

Gaelscoil Uí Dhochartaigh 6 

Gaelscoil na Daróige 16 
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St Brigid's Primary School (Tír Chiana) 23 

Gaelscoil Éanna 15 

Scoil na Fuiseoige 5 

Bunscoil an Iúir 21 

Gaelscoil Aodha Rua 18 

Coláiste Feirste 38 

Holy Cross College 5 

Gaelcholáiste Dhoire 24 

St Patrick's Co-ed Comprehensive College 9 

St Malachy's High School 7 

St Mary's Christian Brothers' Grammar School 9 

St Dominic's High School 18 

Scoileanna eile* 74 

Iomlán 529 

                             * Ní thugtar eolas faoi líon na bpáistí i scoil faoi leith má bhíonn an líon sin faoi chúigear. 

                     

Foinse: Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann. Bailíodh an eolais ar an 9 Deireadh Fómhair 2020 

 

Cé go bhfuil roinnt deacrachtaí leis na figiúirí i dTábla 3.11, tá siad ag teacht go pointe leis an 

meastachán atá againn bunaithe ar an daonáireamh. Mar shampla, má mheastar go bhfuil 

beagáinín sa bhreis ar chéad teaghlach i mBéal Feirste a bhí ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge 

de réir Dhaonáireamh 2011 (meastar 115 theaghlach i nGraf 3.3), ní bheadh líon na ndáltaí a 

áirítear ina gcainteoirí baile Gaeilge i dTábla 3.11 (219 dálta sa chéad trí scoil ar an liosta) as 

riocht. 

 

Mar sin féin, dála fhaisnéis an Daonáirimh féin agus de réir bhunús na faisnéise a bailíodh ó 

na féinnithe sa phobal, is dócha go gcuirtear réimse an-leathan cumais agus cleachtais san 

áireamh nuair a chláraítear daltaí mar chainteoirí baile Gaeilge. Níl aon amhras ann ach go 

bhfuil páistí a labhraíonn an Ghaeilge mar phríomhtheanga bhaile san áireamh, ach beidh páistí 

ann a labhraíonn roinnt Gaeilge sa bhaile chomh maith, cé nach í an phríomhtheanga bhaile í. 

Tá an cineál eolais sin an-úsáideach do na múinteoirí agus riarthóirí scoile agus iad ag plé le 

páistí nuachláraithe, gan amhras, agus dúradh linn gur minic a bhailíonn na scoileanna sin eolas 

níos cruinne faoi chumas Gaeilge agus nósanna teanga an bhaile sa bhreis ar an eolas a sheoltar 

chuig an Roinn Oideachais. Cruathaíonn an chuma ghuagach a bhíonn ar na figiúirí ó bhliain 

go bliain beagáinín amhrais faoina iontoafa is atá siad, mar sin féin. Léiríonn an t-eolas a 

bailíodh ó fhaisnéiseoirí sa phobal go gceaptar go bhfuil líon na dteaghlach, agus líon na bpáistí 

dá réir, seasmhach nó ag fás go mall i mbeagnach gach áit. Is deacair an tuairim mheáite sin a 

thabhairt le chéile leis an titim a léiríonn fhaisnéis na Roinne Oideachias ó 821 go 529 bpáiste 

in achar cúig bliana. Dála gach cuid den fhianaise staitistiúil sa tuarascáil seo, theastódh taighde 
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cáilíochtúil eitneagrafaíochta sa phobal chun tuiscint níos iomláine a fháil ar an scéal ar dhóigh 

a bhféadfaí beartais chuí a fheidhmiú dá réir. 

 

An Ghaeilge mar phríomhtheanga an duine de réir Dhaonáirimh an Tuaiscirt 

Bhailigh Daonáireamh 2011 an Tuaiscirt eolas faoi phríomhtheanga na ndaoine, agus cuireadh 

an cheist chéanna ar Dhaonáireamh 2021. D’iarr ceist 19 d’fhoirm an teaghlaigh in 2011, 

“What is your main language?” agus tugadh an rogha “English” nó “Other, write in (including 

British/Irish Sign Languages). Scríobh 4,164 gurbh í an Ghaeilge an phríomhtheanga s’acu. 

Níor tugadh aon mhíniú ar an rud is “príomhtheanga” ann ar fhoirm an daonáirimh, agus ní 

féidir talamh slán a dhéanamh de gur bhain gach uile dhuine an bhrí chéanna as an gceist, faoi 

mar a pléadh thuas i dtaca le stair na ceiste teanga i ndaonáirimh na tíre. Léiríonn Tábla 3.12 

líon na ndaoine a dúirt gurbh í an Ghaeilge a bpríomhtheanga agus a dúirt ag an am céanna go 

raibh labhairt, tuiscint, scríobh agus léamh na teanga acu agus líon na dteaghlach ina raibh siad. 

Tá le tuiscint as an eolas sin nach ionann an Ghaeilge a bheith ina príomhtheanga ag an duine 

agus ardchumas a bheith ag an duine sin inti de réir na fianaise. 

 

Tábla 3.12 An Ghaeilge ina príomhtheanga i nDaonáireamh 2011 Thuaisceart Éireann de réir thoghcheantair 

an Tionóil 

  

Líon na ndaoine a 

dúirt gurbh í an 

Ghaeilge an 

phríomhtheanga 

s’acu 

Líon na ndaoine a 

raibh an Ghaeilge ina 

príomhtheanga agus a 

raibh labhairt, tuiscint, 

scríobh agus léamh na 

teanga acu 

Líon na dteaghlach 

ina raibh na 

cainteoirí 

ardchumasacha a 

dúirt gurbh í an 

Ghaeilge a 

príomhtheanga 

Tuaisceart Éireann 4,164 802 565 

Béal Feirste Thoir 92 20 15 

Béal Feirste Thuaidh 378 69 48 

Béal Feirste Theas 290 45 35 

Béal Feirst Thiar 1,269 254 178 

Aontroim Thoir 34 1 1 

Doire Thoir 109 20 11 

Fear Manach agus Tír Eoghain 

Theas 186 39 28 

Feabhal 325 60 42 

Gleann an Lagáin 61 11 9 

Lár Uladh 310 56 36 

An tIúr agus Ard Mhacha 268 60 44 

Aontroim Thuaidh 83 11 9 

Tuaisceart an Dúin 28 2 2 

Aontroim Theas 141 38 25 

Deisceart an Dúin 208 44 34 

Baile Loch Cuan 15 7 5 

An Bhanna Uachtarach 129 21 12 

Iarthar Thír Eoghain 238 44 31 

Foinse: Trastáblú TGTÉST/NISRA ar shonraí ó Dhaonáireamh 2011 Thuaisceart Éireann 
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Bhí 565 theaghlach sa Tuaisceart de réir Dhaonáireamh 2011 ina raibh ar a laghad cainteoir 

cumasach amháin Gaeilge a mhaígh gurbh í an Ghaeilge a bpríomhtheanga. Níl faisnéis againn 

faoi na teaghlaigh sin maidir le líon na bpáistí a bhí iontu agus cumas Gaeilge na clainne sin. 

Go deimhin, níorbh fhéidir le TGTÉST/NISRA an t-eolas sin a fhoilsiú ar mhaithe le cearta 

chun príobháideachais na ndaoine a chosaint, go háirithe sna ceantair nach raibh ach líon an-

bheag teaghlach den phróifíl sin iontu. Ina dhiaidh sin, is díol suntais go bhfuil an figiúir ag 

teacht a bheag nó a mhór leis an meastachán atá againn le haghaidh líon na dteaghlach a 

labhraíonn Gaeilge mar phríomhtheanga nó mar chomhtheanga sa Tuaisceart (idir 500 agus 

680 teaghlach de réir na fianaise staitistiúla a bailíodh). Tá an patrún céanna tíreolaíochta le 

brath ar na sonraí seo chomh maith. Bhí tuairim is leath na dteaghlach i mBéal Feirste (276 as 

565), agus líon suntasach i nDoire (Feabhal), i gceantar Ard Mhacha, Iúr Cinn Trá agus i 

nDeisceart an Dúin, in Iarthar Thír Eoghain agus i Lár Uladh. Is beag a líon sna ceantair eile, 

ach is fiú go mór a thabhairt faoi deara nach raibh aon cheantar sa Tuaisceart nach raibh an 

Ghaeilge go líofa agus ina príomhtheanga ag cuid de na teaghlaigh iontu. 
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4. An Ghaeilge mar theanga teaghlaigh sna Líonraí Gaeilge 

Réamhrá 

Tugtar léargas sa mhír seo ar líon na dteaghlach a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga nó 

mar chomhtheanga baile iontu sna Líonraí Gaeilge, trí scagadh a dhéanamh ar thorthaí an 

taighde a chuir meithle na Líonraí Gaeilge i gcrích mar chuid den phróiseas pleanála teanga. 

Tugann Acht na Gaeltachta (2012) bonn reachtúil don phleanáil teanga sna Líonraí Gaeilge 

agus leagtar amach in Alt 11, fo-alt 1, den Acht go bhféadfaidh an tAire ‘pobal sonraithe 

seachas pobal i Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta nó i limistéar Gaeltachta, a ainmniú chun 

bheith ina Líonra Gaeilge’ (2012: 23). Foras na Gaeilge atá freagrach as eagraíochtaí áitiúla a 

roghnú thuaidh agus theas agus ‘tacaíocht a thabhairt dóibh le plean teanga a ullmhú agus a 

fheidhmiú le Líonra Gaeilge a fhorbairt ina gceantair féin’ (Foras na Gaeilge 2016). Tá sé mar 

sprioc ag na Líonraí Gaeilge tacaíocht a thabhairt do phobail éagsúla deiseanna sóisialta teanga 

a chothú agus na féidearthachtaí i dtaca le tairseach chriticiúil chainteoirí Gaeilge a fhorbairt. 

I mí na Nollag 2015 roghnaíodh na heagraíochtaí pobail seo a leanas chun plean teanga a 

ullmhú dá gceantair: 

- Cultúrlann McAdam Ó Fiaich5 (Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste); 

- Coiste Forbartha Charn Tóchair (Líonra Gaeilge Charn Tóchair); 

- Muintir Chrónáin Teo. (Líonra Gaeilge Chluain Dolcáin); 

- Gaeilge Locha Riach (Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach); 

- An Clár as Gaeilge (Líonra Gaeilge na hInse). 

 

Rinneadh teagmháil leis na heagraíochtaí thuasluaite agus taighde na tuarascála seo idir lámha 

ar mhaithe le heolas a bhailiú uathu faoi theaghlaigh áitiúla atá ag tógáil clainne le Gaeilge. 

Bhí na heagraíochtaí sásta a ndréachtphleananna teanga, a cuireadh i dtoll a chéile in 2019 agus 

2020, a roinnt leis an meitheal taighde le go bhféadfaí aon eolas ábhartha i dtaca le teangacha 

baile na dteaghlach a chur san áireamh sa tuarascáil seo. Cuireadh na dréachtphleananna teanga 

sin ar fáil ag deireadh mhí an Mheithimh agus ag tús mhí Iúil 2020.  

                                                           
5Mínítear i bPlean Teanga Iarthar Bhéal Feirste gur aistríodh cúram na ceanneagraíochta sa Líonra sin ó 
Fhorbairt Feirste go Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ag tús na bliana 2018 (2020: 17). 
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I bPoblacht na hÉireann is iad Foras na Gaeilge atá freagrach as ‘dréacht deiridh de gach plean 

[a chur] faoi bhráid an Aire … ar mhaithe lena fhaomhadh’ (Foras na Gaeilge 2016). Foras na 

Gaeilge féin a dhéanann pleananna teanga a fhaomhadh i dTuaisceart Éireann.  

Cuirtear síos sa mhír seo ar an eolas i bpleananna teanga na Líonraí a thugann léargas ar 

theaghlaigh sna ceantair sin a bhfuil an Ghaeilge mar theanga baile acu. Níorbh ionann 

caighdeán ná scóp an eolais sna pleananna éagsúla ach bhain ceanneagraíochtaí na Líonraí ar 

fad leas as ‘ceistneoir comónta’ chun ‘bunlíne a fháil ar chumas, ar chleachtais agus ar 

dhearcthaí i leith na Gaeilge’ go háitiúil (Líonra Iarthar Bhéal Feirste 2020: 40-41). Cuirtear 

an anailís chainníochtúil a rinneadh ar thorthaí na gceistneoirí sin i láthair sa mhír seo, chomh 

maith le sonraí cáilíochtúla a bhí i bpleananna áirithe. I gcás Líonra na hInse, pléitear figiúirí 

breise daonáirimh a chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh ar fáil don mheitheal taighde agus, ina 

theannta sin, taighde neamhspleách breise a cuireadh i gcrích mar chuid den togra taighde seo 

le tuismitheoirí a bhfuil páistí acu a thosaigh i naíonraí aitiúla sa scoilbhliain dar tús Meán 

Fómhair 2020.  

 

Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste 

Tá sé mar sprioc ag Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste ‘mais chriticiúil de chainteoirí líofa 

Gaeilge a fhorbairt chun pobal inmharthana teanga a bhuanú sa spriocheantar sna blianta amach 

romhainn’ (Dréachtphlean Teanga Líonra Iarthar Bhéal Feirste 2020: 4-5). Tá an Líonra seo 

suite i gceantar uirbeach agus cónaí ar 42,265 duine ann de réir an daonáirimh is déanaí (2020: 

19; Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh agus um Thaighde 2012). 

Tuairiscíonn 7,323 duine in Iarthar Bhéal Feirste go bhfuil tuiscint acu ar an nGaeilge, mar aon 

le labhairt, léamh agus scríobh na teanga (Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh 

agus um Thaighde 2018). Leagtar amach aidhmeanna sainiúla do chomhthéacs an teaghlaigh 

sa phlean chomh maith: 

Méadú i líon na dteaghlach atá ag tógáil clainne le Gaeilge a chinntiú trí fheasacht 

teanga a ardú i measc phobal na Gaeilge agus i measc Ghaeilgeoirí óga atá ag teacht 

aníos maidir leis an tábhacht a bhaineann le cainteoirí Gaeilge T1 (chéad teanga) a 

chruthú …. Déanfar na seirbhísí tuistí agus tachráin atá ann faoi láthair a bhuanú a 

fhorbairt agus a leathnú amach sa sprioc-cheantar chun sealbhú teanga sóisialta a éascú 

agus chun dlúthghréasáin de theaghlaigh Ghaelacha a chruthú …. Saineolas a chur ar 

fáil do thuismitheoirí nua a bhfuil spéis acu clann a thógáil le Gaeilge (2020: 34). 
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Chuir Líonra Iarthar Bhéal Feirste taighde an cheistneora i gcrích ó dheireadh mhí Lúnasa go 

dtí 8 Samhain 2018 (2020: 41). Cuirtear idir eolas cainníochtúil agus cáilíochtúil i láthair sa 

dréachtphlean a thugann léargas dúinn ar théama na teanga teaghlaigh. 540 duine a d’fhreagair 

an ceistneoir agus as sin d’fhreagair 230 nó 43% díobh an leagan Gaeilge. D’fhreagair ceathrar 

idir 12-18 mbliana d’aois an ceistneoir Gaeilge (2020: 44). 131 duine nó tuairim is 57% a 

d’fhreagair leagan Gaeilge an cheistneora a raibh clann acu (2020: 48). 

Thug 62 freagróir breis eolais maidir lena gcumas Gaeilge agus i measc na dtuairimí a nochtadh 

aithníodh catagóir ar leith de dhaoine atá ‘ag foghlaim Gaeilge mar gheall ar na páistí nó á 

foghlaim ó na páistí’ (2020: 51). Faightear léargas áirithe anseo ar cheisteanna a bhaineann le 

beartas teanga an teaghlaigh agus ar theaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge mar chomhtheanga baile 

iontu go pointe éigin. Dealraíonn sé chomh maith go n-imríonn na gasúir iad féin tionchar ar 

bheartas teanga an teaghlaigh agus ar chleachtas teanga na dtuismitheoirí ar uairibh: 

 I am learning along with children. 

 I can speak a little bit. I also learn it from my son and niece. 

 Son teaches us. 

 Pick up some through the kids’ homework. 

 I understand when my children speak Irish when the context is clear. 

 Husband and children are fluent, pick up some words at home. 

 Basic understanding through both my children being educated in Irish medium schools. 

 I understand what the children are saying but struggle to reply (2020: 51). 

 

Léirítear castacht agus doiléireacht na gceisteanna seo sna freagraí cáilíochtúla chomh maith, 

ámh, agus freagróir amháin ag scríobh i mBéarla, ‘my children have a right to access all 

services in their mother tongue’ (2020: 58). Ina theannta sin, dearcadh ‘coitianta’ i measc na 

bhfreagróirí Béarla ná gur ‘ábhar mórtais agus áthais é nuair a chloiseann siad a gcuid páistí ag 

caint i nGaeilge’ (2020: 63). 

244 freagróir (45%) a mhaígh gurb iad an Ghaeilge agus an Béarla araon a úsáidtear sa bhaile. 

209 freagróir (38%) a dúirt gurb é an Béarla amháin a úsáidtear agus 80 freagróir a dúirt gurb 

í an Ghaeilge amháin a labhraítear sa bhaile6. I dtaca le ceist na minicíochta, 37% de na 

freagróirí a úsáideann an Ghaeilge sa bhaile ‘go minic’ agus 50% a úsáideann ‘anois is arís’ í. 

                                                           
6 Mar fhreagra ar an gceist Cén teanga a bhíonn sa bhaile? 
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Ní bhíonn an Ghaeilge in úsáid sa bhaile in aon chor ag 13% díobh7 (2020: 51). Ní léir, ámh, 

go bhfuil páistí faoi bhun 18 sna teaghlaigh seo ach ní mór a lua arís anseo go raibh clann ag 

57% acu siúd a d’fhreagair leagan Gaeilge an cheistneora, agus ag 71% den chohórt iomlán. 

D’fhéadfaí a rá go réasúnta cinnte, mar sin, go bhfuil páistí i gcuid de na teaghlaigh thuasluaite 

a bhfuil an Ghaeilge in úsáid iontu mar phríomhtheanga nó mar chomhtheanga baile. 

Aithnítear sainghrúpaí ar leith san anailís a chuirtear i láthair sa dréachtphlean teanga, 

‘freagróirí a úsáideann an Ghaeilge sa bhaile’ ina measc (2020: 60). Tuairiscítear gur mhaígh 

328 freagróir (60%) sa ghrúpa seo ‘go n-úsáideann siad an Ghaeilge sa bhaile’: ‘Thuairiscigh 

58% díobh sin go mbíonn an Ghaeilge in úsáid go minic agus deir 40% go mbíonn sí in úsáid 

anois is arís’ (2020: 60, béim sa bhunleagan). Agus tuairimí deiridh na bhfreagróirí á nochtadh 

ag deireadh an cheistneora tuairiscíodh gur 

[l]uaigh roinnt freagróirí go mbeadh sé go maith ábhar tacaíochta a bheith ar fáil do 

theaghlaigh atá ag iarraidh a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge agus go mbeadh imeachtaí 

ar siúl do theaghlaigh, go háirithe imeachtaí atá bunaithe timpeall ar na Gaelscoileanna 

agus na Naíonraí (2020: 63). 

 

Baineann roinnt eolais a tháinig chun cinn sna hagallaimh agus sna grúpaí fócais a d’eagraigh 

an mheitheal taighde go dlúth le beartas teanga an teaghlaigh. I measc na ngrúpaí fócais 

labhraíodh le seisear tuismitheoirí ó theaghlaigh ‘Ghaelacha’ agus cúigear déagóirí (2020: 66). 

I dtaca leis na teaghlaigh, bhí ‘meascán de theaghlaigh lán-Ghaeilge agus dhátheangacha ag an 

ghrúpa fócais seo agus réimse leathan aoiseanna i gceist sna clanna ó thaobh páistí de, ó 1 

bhliain go dtí 15 bliana d’aois’ (2020: 73). Luíonn sé lasmuigh de scóp na tuarascála seo anailís 

agus plé a dhéanamh ar na freagraí ar fad a luaitear sa dréachtphlean teanga ach tugtar faoi 

deara sna freagraí a tugadh ar an gceist Cén fáth ar chinn tú agus do pháirtí bhur bpáistí a 

thógáil le Gaeilge? go spreagtar tuismitheoirí i dtreo na Gaeilge ar chúiseanna éagsúla: 

 Tharla sé go nádúrtha. 

 Ionas go mbeidh saibhreas na Gaeilge acu. 

 Ullmhú don Ghaelscolaíocht. 

 Ionas go mbeidh Gaeilge nádúrtha/mar chéad teanga ag an pháiste. 

 Tá muid mar chlann ag iarraidh ár saol a chaitheamh trí Ghaeilge. 

 Tá mé ag obair leis an Ghaeilge – mhothaigh mé dualgas (orm). 

                                                           
7 Mar fhreagra ar cheist eile, An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat sa bhaile? 
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 Tá luach/rud saibhir ag baint leis an Ghaeilge (2020: 73). 

 

Bhí ceisteanna chomh maith faoi na dúshláin atá rompu clann a thógáil le Gaeilge agus faoi na 

tacaíochtaí atá ar fáil faoi láthair agus a mbeadh ag teastáil uathu amach anseo chun a leithéid 

a dhéanamh.  

Is léir go bhfuil an Ghaeilge mar chomhtheanga baile go pointe éigin i gcás na ndéagóirí ar 

labhraíodh leo. Deirtear go bhfuil ‘siblíní ag achan rannpháirtí agus in achan chás labhraítear 

leibhéal éigin Gaeilge le chéile’ ach, spéisiúil go maith, ‘nach raibh Gaeilge ag a dtuismitheoirí 

ach amháin i dhá chás, dúirt na déagóirí go bhfuil cúpla focal acu’ (2020: 80). Tuairiscítear nár 

tógadh aon duine acu le Gaeilge agus gur fhoghlaim siad go léir a gcuid Gaeilge sa chóras 

oideachais (2020: 81). Díol suntais é, mar sin, go ‘labhraíonn na rannpháirtithe ar fad Gaeilge 

lena gcuid siblíní agus i dhá chás, labhraítear Gaeilge le haintín. I gcás amháin labhraítear 

Gaeilge le col ceathrar’ (2020: 82). Léirítear castacht bheartas teanga an teaghlaigh sna freagraí 

seo, agus go bhfuil múnlaí ann nach dtagann leis an tsamhail thraidisiúnta aonteangach, ná leis 

an múnla ‘duine amháin – teanga amháin’, i dteaghlaigh na ndéagóirí seo. 

Ar deireadh, deirtear an méid seo faoi úsáid na Gaeilge i gcomhthéacs an teaghlaigh agus tátal 

an taighde á leagan amach: 

Tá tábhacht ar leith le húsáid na Gaeilge sa teach i measc na bhfreagróirí agus Gaeilge 

amháin [a] úsáideann 15% de na freagróirí sa bhaile. 45% a úsáideann an Ghaeilge le 

hais an Bhéarla sa bhaile agus thuairiscigh 50% go n-úsáideann siad Gaeilge anois is 

arís. Ní léir cén teanga a bhíonn i dtreis sna cásanna seo ach, fós féin, tá sé tábhachtach 

go mbeifí in ann teacht i dtír air seo. D’éiligh roinnt freagróirí áiseanna/ábhar tacaíochta 

a chuideodh leo tacú le Gaeilge a gcuid páistí (2020: 114-115). 

 

Moltar chomh maith go mba cheart ‘breis taighde a dhéanamh le feiceáil an gá pacáiste logánta 

a chruthú do phobal Bhéal Feirste nó an leor poiblíocht bhreise a dhéanamh maidir lena bhfuil 

ar fáil faoin Clár Tacaíochta Teaghlaigh atá ag Foras na Gaeilge’ (2020: 115). Ar deireadh, 

maítear ‘go bhfuil bunús láidir ann chun normálú a dhéanamh ar an Ghaeilge mar theanga tí’ 

(2020: 115) sa cheantar. 

 

Líonra Gaeilge Charn Tóchair 

Ar aon dul le dréachtphlean teanga Iarthar Bhéal Feirste, cuirtear eolas cainníochtúil i láthair i 

ndréachtphlean Charn Tóchair a thugann léargas ar theaghlaigh áitiúla a bhfuil an Ghaeilge 
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mar theanga baile iontu. Tá sé mar aidhm ag an gCoiste Forbartha don Ghaeilge i Líonra Charn 

Tóchair ‘go mbeadh Gaeilge ag tromlach an phobail i gceann dhá ghlúin, go mbeadh an pobal 

Gaeilge sa cheantar lárnach agus seasmhach, agus go mbeadh an Ghaeilge á húsáid ar bhonn 

coiteann agus feidhmiúil mar theanga pobail sa cheantar’ (Dréachtphlean Teanga Líonra Charn 

Tóchair 2020: 46). I dtaca le ceist na dteaghlach, deirtear go mba mhian leo ‘líon na 

dtuismitheoirí atá ag tógáil clainne trí Ghaeilge a ardú’ (2020: 46).  

270 duine a d’fhreagair ceistneoir comónta an Líonra agus 71 díobh sin a d’fhreagair an leagan 

Gaeilge (2020: 52). Thuairiscigh 80% de na freagróirí os cionn 18 mbliana d’aois go raibh 

clann acu. Ciallaíonn sé sin go raibh tuairim is 195 freagróir ag tógáil clainne sa cheantar. 173 

freagróir a dúirt go raibh Gaeilge acu  - 19% díobh sin a labhraíonn Gaeilge ‘go measartha’ 

agus 25% le Gaeilge ‘líofa nó beagnach líofa’ (2020: 54-55). I measc na bhfreagraí breise a 

thug daoine áirithe faoina gcumas Gaeilge nochtadh an tuairim ‘go bhfuil tuismitheoirí ag 

foghlaim ó bheith ag cabhrú lena gcuid páistí leis an obair bhaile’ (2020: 55). 

Tugtar eolas ar leith faoin 71 duine a d’fhreagair leagan Gaeilge an cheistneora. Tá clann ag 

58% den ghrúpa seo – tuairim is 41 duine (2020: 58). D’fhreagair tuairim is deichniúr san 

aoisghrúpa 12-18 mbliana d’aois an leagan Gaeilge (2020: 56). 

Cuireadh an cheist seo a leanas ar na rannpháirtithe: Cén teanga a bhíonn sa bhaile? Dúirt 164 

fhreagróir (61%) gurb é an Béarla amháin a úsáidtear sa teach. Thuairiscigh 75 freagróir (28%) 

gur ‘Béarla agus beagán Gaeilge’ a úsáidtear sa bhaile agus mhaígh 29 freagróir (11%) gurb í 

an Ghaeilge amháin a úsáidtear (2020: 59). Ní mór a lua go bhféadfaí go mbeadh freagróirí ón 

teaghlach céanna i gceist anseo. Ní léir ach oiread go bhfuil páistí á dtógáil sna teaghlaigh sin. 

Tugann na freagraí léargas éigin dúinn mar sin féin ar phróifíl theangeolaíoch na dteaghlach i 

gceantar Charn Tóchair. Thapaigh 13 fhreagróir an deis eolas breise a thabhairt ‘faoin teanga 

a bhíonn acu ina gcuid tithe’ agus tá léargas le fáil anseo chomh maith ar bheartas teanga na 

dteaghlach áitiúil: 

 Both 

 Both English & Irish 

 Polish 

 Cúpla Focal 

 Irish and English 

 Tá muid ag iarraidh… 

 Gaeilge agus Béarla 
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 Gaeilge agam ach Béarla ag mo bhean chéile 

 Déantar iarracht Gaeilge a labhairt an méid agus is féidir 

 Ag cur brú an Ghaeilge a úsáid an méid agus is féidir 

 Agus rud beag Gaeilge 

 Bilingual 

 Meascán de Ghaeilge agus Béarla, ach Béarla don chuid is mó (2020: 59). 

 

I dteannta an eolais sin i dtaca le teangacha teaghlaigh na bhfreagróirí, tugtar le fios go n-

úsáideann 79% de na freagróirí féin an Ghaeilge sa bhaile, úsáideann 51% anois is arís í agus 

úsáideann 28% go minic í (2020: 59). Is freagraí iad seo ar cheist éagsúil faoi theangacha baile 

a cuireadh sa cheistneoir: An mbíonn an Ghaeilge in úsáid agat sa bhaile? Léirítear chomh 

maith go mbeadh ‘suim ag formhór mór na bhfreagróirí (87%) tuilleadh Gaeilge a úsáid sa 

bhaile / lena gclann’ (2020: 59). 

Aithnítear ‘freagróirí le Gaeilge a úsáideann an Ghaeilge sa bhaile’ mar shainghrúpa sa 

dreáchtphlean seo agus tá 185 duine sa chatagóir sin – 122 duine (66%) a úsáideann an 

Ghaeilge ‘anois is arís’ agus 63 duine (34%) a úsáideann go minic í (2020: 67). Tugtar tuilleadh 

eolais i dtaca le haoisghrúpaí agus stádas pósta/clainne an ghrúpa sin agus deirtear gur ‘daoine 

pósta a bhfuil triúr nó ceathrar de pháistí’ iad formhór na bhfreagróirí le Gaeilge a úsáideann 

an Ghaeilge sa bhaile, agus iad 40 bliain d’aois nó níos sine (2020: 68). Thuairiscigh 59 

freagróir le Gaeilge idir 18-39 mbliana d’aois go n-úsáideann siad an Ghaeilge sa bhaile (2020: 

68). 

 

Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach 

Tá cónaí ar 6,394 duine i gceantar Bhaile Locha Riach agus tá cumas Gaeilge ag 2,358 díobh 

de réir fhigiúirí an daonáirimh. Is ann do 43 duine a labhraíonn Gaeilge go laethúil taobh 

amuigh den chóras oideachais amháin agus 29 eile a labhraíonn í go laethúil lasmuigh agus 

laistigh den chóras oideachais. Is cainteoirí laethúla lasmuigh den chóras oideachais iad 1.18% 

den daonra 3 bliana d’aois agus os a chionn (An Phríomh-Oifig Staidrimh 2017). 

Cuireadh tús leis an taighde i Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach i mí an Mhárta 2017 

(Dreachtphlean Líonra Gaeilge Bhaile Locha Riach 2020: 19). 178 duine a d’fhreagair 

ceistneoir an Líonra agus 62 díobh (35%) a d’fhreagair an leagan Gaeilge (2020: 32). Tuairim 

is 130 duine os cionn 18 mbliana d’aois a d’fhreagair an ceistneoir agus thuairiscigh 58% den 
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ghrúpa sin (thart ar 75 duine) go bhfuil clann acu. 138 (78%) freagróir a thuairiscigh go bhfuil 

Gaeilge acu (2020: 33). 52 duine a dúirt go raibh a gcuid Gaeilge ‘go measartha’ agus 42 eile 

a dúirt go raibh siad ‘líofa nó beagnach líofa’ (2020: 34). Tugtar an t-eolas seo a leanas faoi 

theangacha baile na bhfreagróirí, mar fhreagra ar an gceist Cén teanga a bhíonn sa bhaile? 

Béarla an teanga a bhíonn sa bhaile ag formhór mór na bhfreagróirí (58%). Bíonn 

‘Béarla agus beagán Gaeilge’ ag 22% de na freagróirí agus meascán de Bhéarla agus 

Gaeilge ag 14%. Thuairiscigh beirt f[h]reagróirí gur Gaeilge amháin a bhí in úsáid sa 

bhaile. Na teangacha eile a luadh ná: an Phortaingéilis (2); an Danmhairgis; an 

Ghearmáinis (2); an Ollainnis; an Pholainnis agus an Rúisis (2020: 6) 

 

Is ionann an bheirt a thuairiscigh gurb í an Ghaeilge amháin a úsáidtear sa bhaile agus 1.1% 

den ghrúpa iomlán. 40 duine a dúirt go mbíonn an ‘Béarla agus beagán Gaeilge’ in úsáid agus 

25 duine a dúirt gur meascán eile de Bhéarla agus Ghaeilge atá i gceist (2020: 34). 

Ar aon dul le pleananna Iarthar Bhéal Feirste agus Charn Tóchair aithnítear ‘daoine a úsáideann 

Gaeilge sa bhaile’ mar shainghrúpa sa dréachtphlean seo. Faightear léargas sna sonraí sin ar 

bheartas teanga na dteaghlach sa cheantar agus ar an nGaeilge mar theanga teaghlaigh ina 

measc chomh maith. Tuairiscítear gur 46 duine (26% den iomlán) a dúirt (i) go raibh Gaeilge 

acu agus (ii) gur úsáid siad Gaeilge sa bhaile.  Ba thuismitheoirí 32 díobh sin agus beirt nó triúr 

páistí ag a bhformhór mór díobh (2020: 40). Mhaígh ‘an chuid is mó acu go bhfuil siad líofa 

nó beagnach líofa agus [go] bhfuil ardchaighdeán tuisceana acu’ (2020: 40, béim sa 

bhunleagan). San áireamh sa ghrúpa seo tá daoine a dúirt go n-úsáideann siad Béarla agus 

beagán Gaeilge, meascán eile den dá theanga nó an Ghaeilge amháin mar theanga sa bhaile. 

Cé nach bhféadfaí a bheith cinnte gur ó theaghlaigh éagsúla na freagróirí ar fad, d’fhéadfaí a 

mhaíomh mar sin féin go bhfuil tuairim is 32 teaghlach sa cheantar a bhfuil an Ghaeilge in 

úsáid iontu mar theanga baile go pointe éigin. Luaitear sna tuairimí breise a nochtadh sa 

cheistneoir go bhfuil éileamh ann do ranganna Gaeilge ‘do thuismitheoirí atá [ag] tógáil clainne 

le Gaeilge’ (2020: 41). Tháinig na moltaí seo a leanas ó thuismitheoirí a d’fhreagair an 

ceistneoir. Arís, luaitear anseo iad toisc go mbaineann siad go dlúth le beartas teanga an 

teaghlaigh nó le féidearthachtaí forbartha sa réimse sin: 

Ba cheart freastal ar gach uile aoisghrúpa ón chliabhán go dtí na daoine is sine sa 

chomharsanacht. 

Conversational classes for leaving certs. 

Bilingual signage in shops. Small arts festival/events. Local history events with an Irish 

language aspect. 



76 
 

Homework club. 

Dianchúrsaí Gaeilge do dhaoine [fásta] agus páistí Gaeilge. 

Irish toddler parent groups (2020: 42). 

 

Bhí 45 freagróir ann a dúirt go raibh siad idir 12-18 mbliana d’aois. Béarla an teanga a bhíonn 

ag 31 díobh sa bhaile. Bíonn Béarla agus beagán Gaeilge ag 9 eile agus meascán eile de Bhéarla 

agus Gaeilge ag 4 (2020: 43). Seo an tátal a bhain meitheal taighde an Líonra as an gceistneoir 

i dtaca leis an Gaeilge mar theanga baile: 

Tá cohórt suntasach freagróirí (58%) a bhaineann úsáid as an nGaeilge sa bhaile. Ní 

úsáideann siad ar [fad] an oiread céanna Gaeilge agus ní féidir a rá cé acu teanga Béarla 

nó Gaeilge atá i dtreis. É sin ráite, is amhlaidh gur gá teacht i dtír ar an dea-thoil sin 

mar is thuismitheoir[í] a bhformhór mór agus molaim aird ar leith a thabhairt ar mholtaí 

an ghrúpa sin (2020: 46). 

 

Líonra Gaeilge Chluain Dolcáin  

Tá cónaí ar 20,468 duine i gceantar Chluain Dolcáin agus tuairiscítear i bhfigiúirí an 

daonáirimh go bhfuil cumas Gaeilge ag 6,081 díobh. Is ann do 265 duine a labhraíonn Gaeilge 

go laethúil taobh amuigh den chóras oideachais amháin agus 160 eile a labhraíonn í go laethúil 

laistigh agus lasmuigh den chóras oideachais. Is cainteoirí laethúla Gaeilge taobh amuigh den 

chóras oideachais iad 2.17% den daonra 3 bliana d’aois agus os a chionn (An Phríomh-Oifig 

Staidrimh 2017). Leagtar amach fís Líonra Chluain Dolcáin mar seo a leanas sa dréachtphlean: 

Le linn shaolré an phlean teanga ba mhaith linn mar phobal líon na gcainteoirí laethúla 

a mhéadú agus an pobal a dhéanamh i bhfad níos buaine tríd an nGaeilge a normalú sa 

cheantar de thoradh spriocanna ár bplean teanga a chur i bhfeidhm (Dreáchtphlean 

Líonra Gaeilge Chluain Dolcáin 2019: 6). 

 

Luaitear chomh maith mianta an Líonra i dtaca le ‘teaghlaigh Ghaelacha’ agus an aidhm atá 

acu ‘tacaíocht a thabhairt do thuistí atá ag tógáil clainne le Gaeilge agus cur go suntasach le 

líon na dtuistí a dhéanann an rogha sin’ (2019: 35).  

D’fhreagair 1,184 duine an ceistneoir comónta sa Líonra seo. Ba dhaoine pósta idir 30-50 bliain 

d’aois a bhfuil clann orthu an grúpa is mó a d’fhreagair an ceistneoir, rud a chiallaíonn gur 

féidir léargas réasúnta maith a fháil ‘ar an nGaeilge i suíomh theaghlach na bhfreagróirí’ ó 

thorthaí an taighde (2019: 41). Thuairiscigh 183 freagróir  (15%) go mbíonn an Ghaeilge acu 

sa bhaile. 104 duine (8.5%) sa ghrúpa sin a roghnaigh Gaeilge agus Béarla agus roghnaigh 79 
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duine eile (6.5%) an Ghaeilge amháin. Deirtear chomh maith: ‘As na 104 freagróir a roghnaigh 

Gaeilge agus Béarla araon is léir gurb é úsáid an Bhéarla atá i dtreis in 14 cás’ (2019: 42, béim 

sa bhunleagan). Dar leo nach léir cé acu teanga atá i dtreis sa 90 cás eile, agus i measc na 

bhfreagraí a tugadh ar an gceist oscailte sin bhí ‘Béarla agus Gaeilge’, ‘Both English and Irish’, 

‘English & Irish’ agus ‘Meascán den Bhéarla agus Gaeilge’. Bhí ‘dhá shampla de theaghlaigh 

a raibh trí theanga sa bhaile acu. Gaeilge, Béarla agus Ísiltíris i gcás amháin agus Gaeilge, 

Béarla agus Tuircis i gcás eile’ (2019: Aguisín 5).  

Cé go dtugann na figiúirí sin léargas éigin dúinn ar theaghlaigh Ghaeilge sa cheantar, aithnítear 

an dúshlán staitistiúil a bhaineann leis an gceistneoir comónta trí chéile sa phlean seo. Ní mór 

an dúshlán seo a chur san áireamh agus tátal á bhaint as torthaí thaighde na Líonraí: ‘Ní féidir 

baint de thátal as seo go bhfuil Gaeilge nó Gaeilge agus Béarla á labhairt i 183 teaghlach i 

measc na bhfreagróirí. D’fhéadfadh [go] mbeadh níos mó ná freagróir amháin as an teaghlach 

céanna’ i gceist (2019: 42).  

Cuirtear anailís bhreise ar thorthaí an cheisteora ar fáil in Aguisín 5 den dréachtphlean. Deirtear 

go raibh clann ag 77% de fhreagróirí 19 mbliana agus os a chionn (918 duine) – tuairim is 708 

duine. Cuirtear freagraí cáilíochtúla i láthair faoin téama Cumas tuismitheora nasctha le cumas 

an pháiste – léirítear sna freagraí seo go bhfuil roinnt Gaeilge in úsáid i dteaghlaigh áirithe a 

bhfuil na páistí iontu ag freastal ar Ghaelscoil: 

 A very small amount. Getting better as my children attend the gaelscoil. 

 I have some Irish, my children go/will go to an Irish speaking school. 

 Basic just from school but am learning since my daughter is going to an Irish school. 

 Understand basic Irish. Can help the kids with homework. 

 

Ar aon dul leis an taighde sna Líonraí eile, cuireadh dhá cheist i gCluain Dolcáin faoi 

theangacha baile na bhfreagróirí: Cén teanga a bhíonn sa bhaile? agus An mbíonn an Ghaeilge 

in úsáid agat sa bhaile? Mar fhreagra ar an gcéad cheist, thuairiscigh 78 duine (7%) gurb í an 

Ghaeilge amháin a úsáidtear mar theanga sa bhaile. Dúirt 106 freagróir (9%) gur meascán den 

Ghaeilge agus den Bhéarla a bhíonn in úsáid acu. Mar fhreagra ar an dara ceist, deirtear go 

mbíonn ‘an Ghaeilge in úsáid anois is arís nó go minic ag formhór mór na bhfreagróirí’ – ‘go 

minic’ a dúirt 20% agus ‘arís agus arís’ a dúirt 46% eile. Faightear léargas maith ar bheartas 

teanga na dteaghlach ina bhfuil an Ghaeilge agus an Béarla in úsáid sna samplaí den ‘dinimic 

teanga’ sna tithe seo a thugtar in Aguisín 5: 
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 Béarla den chuid is mó agus fíorbheagán Gaeilge. 

 Both, mostly English. 

 Béarla don chuid is mó ach Gaeilge ó am go ham. 

 English mainly with some Irish, children go to a Gaelscoil. 

 English but [our] family use Irish to the best of our ability. 

 Mostly English but interspersed with the Irish that we have. 

 Béarla sa bhaile ach Gaeilge ag ceathrar dúinn. 

 English with a smattering of Irish words. 

 

Déantar pointe tábhachtach sa dréachtphlean seo faoi chastacht bheartas teanga an teaghlaigh. 

Arís eile ní mór an pointe seo a chur san áireamh agus tátal á bhaint as taighde cainníochtúil 

na ndréachtphleananna i dtaca le teangacha baile na bhfreagróirí: 

Úsáideann cuid mhaith de na rannpháirtithe Gaeilge sa bhaile agus lena gcuid páistí ach 

ní Gaeilge teanga an tí cé is moite de roinnt bheag cásanna. Tháinig difear chun solais 

idir Gaeilge a bheith á labhairt sa bhaile agus Gaeilge a bheith á chloisteáil sa teach – 

is é sin le ra rud sách coitianta é TG4 nó Raidió na Gaeltachta a bheith ar siúl i gcuid 

de na tithe (2019: 45). 

 

Tríd is tríd, léiríodh dearcadh dearfach i measc na bhfreagróirí i dtaca le húsáid na Gaeilge mar 

theanga teaghlaigh. Ní mór tátal na hanailíse a cuireadh i láthair sa dréachtphlean faoi na 

‘Teaghlaigh Ghaelacha’ seo a lua: 

Tá deis mhór ann teacht i dtír ar líon teaghlach a úsáideann an Ghaeilge sa bhaile ag 

gach leibhéal cumais. Tháinig sé go mór chun solais i dtorthaí an cheistneora go bhfuil 

na freagróirí ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid lena gcuid bpáistí agus tá an bonneagar 

ann chun tacú leis sin. Féachfar leis go gcuirfear leis na háiseanna atá ar fáil do 

theaghlaigh Ghaelacha le cabhrú saol trí Ghaeilge a chur ar fáil dá gcuid páistí (2019: 

47).  

 

Líonra Gaeilge na hInse 

Tá cónaí ar 25,275 duine i gceantar uirbeach na hInse agus tá cumas Gaeilge ag 10,512 díobh, 

de réir an daonáirimh (2016). Is ann do 255 duine a labhraíonn Gaeilge go laethúil taobh 

amuigh den chóras oideachais amháin agus 125 eile a labhraíonn go laethúil í lasmuigh agus 

laistigh den chóras oideachais. Is cainteoirí laethúla Gaeilge taobh amuigh den chóras 

oideachais iad 1.57% den daonra 3 bliana d’aois agus os a chionn (An Phríomh-Oifig Staidrimh 

2018). Chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh figiúirí breise ar fáil agus an taighde seo ar bun. 
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Tugann na figiúirí seo léargas dúinn ar líon na dteaghlach i mbaile na hInse a bhfuil an Ghaeilge 

in úsáid iontu. Tá 9,733 teaghlach príobháideach sa cheantar agus tá ar a laghad cainteoir 

laethúil amháin lasmuigh den chóras oideachais in 257 díobh sin (2.6%). Tá beirt chainteoirí 

laethúla nó níos mó in 77 dteaghlach (0.8%). Ina theannta sin, cuireadh sonraí ar fáil faoi 

theaghlaigh ina bhfuil duine fásta agus duine faoi bhun 18 mbliana d’aois ar chainteoirí laethúla 

lasmuigh den chóras oideachais iad. Tugann na sonraí seo spléachadh éigin ar theaghlaigh ina 

bhfuil páistí á dtógáil le Gaeilge mar phríomhtheanga nó mar chomhtheanga baile. I mbaile na 

hInse tá 145 duine ina gcónaí i dteaghlach den dheantús sin. Tá 83 duine sa chohórt sin idir 0-

18 mbliana d’aois agus tá an 62 duine eile 19 mbliana d’aois nó níos sine. Tá cumas Gaeilge 

ag 144 díobh. As an líon sin a bhfuil cumas Gaeilge acú tá 21 duine ina gcónaí i dteaghlaigh le 

beirt chainteoirí laethúla 3 bliana d’aois nó níos sine lasmuigh den chóras oideachais. Tá cónaí 

ar 113 eile i dteaghlaigh ina bhfuil idir 3-5 cainteoirí laethúla 3 bliana d’aois nó níos sine agus 

tá cónaí ar 10 i dteaghlaigh le 6 nó níos mó cainteoirí laethúla 3 bliana d’aois nó níos sine.  

I measc na n-aidhmeanna a luaitear i ndréachtphlean teanga an Líonra tá ‘stádas na Gaeilge a 

láidriú in Inis agus sa Chontae’ agus ‘pobal labhartha na Gaeilge in Inis agus sa Chontae a 

láidriú trí dheiseanna a sholáthar – idir imeachtaí siamsaíochta, litríochta, cultúrtha agus teanga 

a eagrú ar bhonn rialta’ (Dréachphlean Líonra na hInse 2020: 16). Chuir Líonra na hInse 

taighde an cheistneora chomónta i gcrích idir Lúnasa agus Samhain na bliana. Ghlac beagnach 

500 duine páirt sa taighde agus bailíodh tuairimí scríofa ó níos mó ná 200 duine. D’fhreagair 

céatadán réasúnta ard daoine óga idir 12-18 mbliana an ceistneoir (24%) agus bhí clann ag 59% 

de na freagróirí. Maítear chomh maith go bhfuil ‘Gaeilge ag formhór na bhfreagróirí (87%)’ 

ach ‘an dá ghrúpa is líonmhaire ná iad siúd a dúirt go raibh siad ar fhíorbheagán Gaeilge (30%) 

agus siúd a bhí go measartha (41%)’ (2020: 34, béim sa bhunleagan).  

I dtaca leis an nGaeilge mar theanga baile, dúirt 3 freagróirí gurb í ‘an Ghaeilge amháin’ a 

úsáidtear sa teach – is ionann sin agus níos lú ná 1% de líon iomlán na bhfreagróirí (2020: 35). 

Ina theannta sin, mínítear gur thuairiscigh  

44% de na freagróirí uile go mbíonn an Ghaeilge agus an Béarla in úsáid sa bhaile acu. 

Béarla an teanga is minice a bhíonn in úsáid ag 92% de na freagróirí a úsáideann an dá 

theanga. Bíonn an Ghaeilge in úsáid ag 10% de na freagróirí uile go minic sa bhaile 

agus bíonn sí in úsáid anois is arís ag 30%. Dúirt 60% de na freagróirí go mbíonn sí in 

úsáid ach go mbíonn sí in úsáid go hannamh (2020: 35, béim sa bhunleagan). 

Ní mór a lua arís anseo nach féidir a bheith cinnte gurb ionann úsáid na Gaeilge amháin nó 

úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla araon sa bhaile agus tuismitheoirí a bheith ag tógáil clainne 

le Gaeilge. D’fhreagair iad siúd le clann (59%) agus iad siúd gan chlann (41%) na ceisteanna 
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céanna faoi úsáid na teanga. D’fhéadfaí a mhaíomh, ámh, gurb ionann daoine a úsáideann an 

Ghaeilge lena bpáistí sa bhaile agus méid áirithe freagróirí a dúirt go labhraítear an Ghaeilge 

sa bhaile. I dteannta na bhfigiúirí thuasluaite, tugtar léargas ar mhianta na bhfreagróirí i dtaca 

le húsáid na Gaeilge sa bhaile/lena gclann i bhfianaise an cheistneora, mar aon le heolas faoi 

theangacha eile atá in úsáid acu: 

Tá 23 freagróir (6%) a dúirt go n-úsáideann siad an Ghaeilge sa bhaile gach lá. Tá 96% 

ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile / lena gclann. Dúirt 61% de na freagróirí 

go bhfuil siad ag iarraidh níos mó Gaeilge a úsáid lena gclann go cinnte agus dúirt 30% 

eile b’fhéidir gur mhaith leo sin. I measc na dteangacha eile atá á labhairt i dtithe na 

freagroirí tá: an Spáinnis, an Fhraincis, an Pholainnis agus an Iodáilis (2020: 35, béim 

sa bhunleagan). 

 

Triúr freagróirí a úsáideann an Ghaeilge amháin sa bhaile, mar sin, mar aon le 23 duine eile a 

úsáideann an teanga sa bhaile gach lá. Tuairim is 50 duine a thuairiscigh go n-úsáideann siad 

an Ghaeilge go minic sa bhaile. Chuige sin, d’fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil thart ar 76 duine 

ina gcónaí i dteaghlaigh ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga nó mar chomhtheanga 

baile iontu. Mar a luadh thuas, dúirt 59% de na freagróirí go bhfuil clann acu. Má chuirtear an 

céatadán sin i bhfeidhm ar líon na bhfreagróirí a bhfuil an Ghaeilge mar theanga baile acu, 

d’fhéadfaí a mheas go bhfuil clann ag thart ar 45 duine sa ghrúpa sin. Toisc nárbh ann do cheist 

shonrach maidir le cleachtas teanga na dtuismitheoirí lena gclann, ní féidir a bheith cinnte go 

bhfuil an 45 duine sin ag tógáil clainne na Gaeilge. D’fhéadfadh go mbeadh freagróirí idir 12-

18 mbliana d’aois i gceist chomh maith. Is féidir a rá, mar sin féin, bunaithe ar shonraí an 

cheistneora seo, gurbh ann do thuairim is 45 teaghlach i mbaile na hInse agus sna ceantair 

máguaird a raibh (a) páistí iontu agus (b) an Ghaeilge in úsáid iontu go pointe éigin nuair a 

cuireadh an taighde i gcrích. Is figiúr i bhfad níos lú é seo ná an méid a léirítear i sonraí an 

daonáirimh thuas. Níorbh ann don mhéid céanna eolais cháilíochtúil sa dréachtphlean seo ach 

cuireadh cúpla tuairim scríofa i láthair a thug léargas garbh ar bheartas teanga an teaghlaigh i 

measc na bhfreagróirí. Thuairiscigh freagróir amháin go labhraíonn siad Gaeilge ‘i dtithe mo 

chlann’ agus thug duine eile ‘baile, chlann’ mar fhreagra ar an gceist chéanna. Ní thagann na 

freagraí seo go hiomlán leis an gceist a cuireadh; faoi na háiteanna ina n-úsáidtear an Ghaeilge 

‘taobh amuigh den teach’ (2020: 35). 
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5. Tuismitheoirí na Gaeltachta – Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh 

Pacáiste teanga atá sa Phacáiste Tacaíochta Teaghlaigh atá ar fáil saor in aisce do theaghlaigh 

atá ag tógail clainne le Gaeilge nó atá ag smaoineamh ar a leithéid a dhéanamh. Cé gur tháinig 

an pacáiste isteach in áit Scéim Labhairt na Gaeilge, scéim a bhí dírithe ar theaghlaigh 

Ghaeltachta, dealraítear nach ann do choinníollacha beachta teanga ina leith agus gur féidir le 

teaghlaigh ar fud na tíre cur isteach air. Tuairiscíodh ar tuairisc.ie in 2017 nár dáileadh ach 10% 

de na pacáistí a seoladh amach ó cuireadh tús leis an scéim in 2012 ar theaghlaigh Ghaeltachta 

(503 as an 4,985 pacáiste a dáileadh idir Aibreán 2012 agus Eanáir 2017) (tuairisc.ie 2017). 

Fágadh faoi chúram Thuismitheoirí na Gaeltachta é an pacáiste a dháileadh ar son RTCEGSM 

ó Eanáir na bliana 2019. Tugann dáileadh na bpacáistí seo léargas réasúnta teoranta ar 

lonnaíocht na dteaghlach a bhfuil an Ghaeilge mar theanga baile iontu. Tugann na figiúirí 

spléachadh ar úsáid na Gaeilge i gcomhthéacs an teaghlaigh ach toisc gur féidir le teaghlaigh 

‘a dteastaíonn uathu’ clann a thógail le Gaeilge cur isteach ar an bpacáiste, agus nach ndéanann 

gach teaghlach a bhfuil an Ghaeilge in úsáid acu amhlaidh ach an oiread, ní féidir leas a bhaint 

astu mar shlat chruinn tomhais.  

Chuir 935 teaghlach isteach ar an bpacáiste in 2019. 23 theaghlach i gCo. an Chláir a chuir 

isteach air agus is ionann sin agus 2.5% den iomlán. Bíodh is gur céatadán réasúnta íseal é sin, 

níl sé i bhfad níos ísle ná contaetha eile a bhfuil limistéir oifigiúla Ghaeltachta iontu. 24 

theaghlach a chuir isteach ar an bpacáiste i gCiarraí agus i nDún na nGall araon, mar shampla. 

Dáileadh an pacáiste ar 26 theaghlach i gCo. Mhaigh Eo mar aon le 28 dteaghlach i bPort 

Láirge. Ba ar theaghlaigh i mBaile Átha Cliath is mó a dáileadh na pacáistí in 2019 (327). 

Seoladh amach 283 pacáiste idir Eanáir agus Aibreán na bliana 2020, le ceithre phacáiste ag 

dul chuig teaghlaigh i gCo. an Chláir 1.4%). Chuir Tuismitheoirí na Gaeltachta na sonraí seo a 

leanas ar fáil do na taighdeoirí agus an tuarascáil seo á scríobh. Léiríonn Tábla 5.1 líon na 

bpacáistí a dáileadh ar theaghlaigh in 2019: 
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Tábla 5.1. Líon na dteaghlach ar ar dáileadh an Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh (2019) 

Contae Líon na dTeaghlach  

(Iomlán 2019: 935) 

Gaillimh 62 

Maigh Eo 26 

Sligeach 10 

Liatroim 5 

Ros Comáin 13 

Baile Átha Cliath 327 

Ceatharlach 9 

Cill Chainnigh  15 

Cill Dara 53 

Cill Mhantáin 41 

An Iarmhí 12 

Laois 9 

Longfort 7 

Loch Garman 11 

Lú 8 

An Mhí 35 

Uíbh Fhailí 11 

Ciarraí 24 

An Clár 23 

Corcaigh 94 

Luimneach 25 

Port Láirge 28 

Tiobraid Árann 20 

Aontraim 10 

Ard Mhacha 5 

An Cabhán 11 

Doire 5 

An Dún 1 

Dún na nGall 24 

Fear Manach 1 

Muineachán 7 

Tír Eoghain 3 
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Léiríonn Tábla 5.2 anseo thíos líon na bpacáistí a dáileadh ar theaghlaigh idir Eanáir agus 

Aibreán na bliana 2020. D’fhéadfaí gur imir tús na paindéime Covid-19 tionchar ar na figiúirí 

seo, dar ndóigh: 

Tábla 5.2 Líon na bPacáistí Tacaíochta Teaghlaigh a dáileadh idir Eanáir agus Aibreán 2002 

Contae Líon na dTeaghlach  

(Iomlán Eanáir go hAibreán 2020: 283) 

Gaillimh 24 

Maigh Eo 6 

Sligeach 0 

Liatroim 0 

Ros Comáin 3 

Baile Átha Cliath 79 

Ceatharlach 4 

Cill Chainnigh  8 

Cill Dara 5 

Cill Mhantáin 7 

An Iarmhí 3 

Laois 6 

Longfort 2 

Loch Garman 7 

Lú 4 

An Mhí 13 

Uíbh Fhailí 3 

Ciarraí 8 

An Clár 4 

Corcaigh 42 

Luimneach 11 

Port Láirge 3 

Tiobraid Árann 8 

Aontraim 7 

Ard Mhacha 4 

An Cabhán 2 

Doire 2 

An Dún 2 

Dún na nGall 14 

Fear Manach 0 

Muineachán 1 

Tír Eoghain 1 
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6. Gaeloideachas: Suirbhé na bPríomhoidí agus na Stiúrthóirí Naíonra 

Ní bhfuarthas ach freagra amháin ón gClár agus ba phríomhoide bunscoile a d’fhreagair an 

ceistneoir. Níl aon teaghlach sa scoilphobal a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu sa 

bhaile dar leis an bpríomhoide. Teaghlach amháin sa scoil a bhfuil cur chuige dátheangach aige 

le Gaeilge agus Béarla/teanga eile. Béarla a labhraíonn na páistí seo lena bpiaraí agus iad sa 

scoil, dar leis an bpríomhoide. 

 

Suirbhé na Scoileanna 

Scaipeadh an suirbhé seo i gcomhpháirt le Gaeloideachas ar phríomhoidí agus ar stiúrthóirí na 

scoileanna agus na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht a thagann faoi scáth na heagraíochta sin. 

Bailíodh freagraí ar an suirbhé seo ó 30 Márta go dtí 28 Bealtaine. Tuairimí na 

bpríomhoidí/stiúrthóirí ar theangacha teaghlaigh na bpáistí scoile a bailíodh. D’fhreagair 68 

príomhoide/stiúrthóir an ceistneoir. San áireamh san uimhir sin bhí 29 naíonra, 29 bunscoil 

agus 10 n-iar-bhunscoil. 

Lonnaíocht na scoileanna 

Bhí an chuid is mó de na scoileanna lonnaithe i mBaile Átha Cliath (19). D’fhreagair 8 scoil i 

gCill Dara an ceistneoir agus 5 scoil i nGaillimh agus i gCorcaigh araon. Bhí ceithre scoil 

lonnaithe i gCeatharlach agus trí scoil i nDún na nGall, Maigh Eo, Port Láirge, Tiobraid Árann 

agus Ciarraí. 2 scoil i Luimneach, Uíbh Fhailí agus An Mhí a d’fhreagair an ceistneoir agus 

bhí scoil amháin sna contaetha seo a leanas: Cill Mhantáin, An Iarmhí, Laois, An Lú, An Clár 

agus Longfort. Níor fhreagair scoil ar bith sna contaetha seo a leanas an ceistneoir: Cill 

Chainnigh, Loch Garman, Liatroim, Ros Comáin, Sligeach, Aontroim, Ard Mhacha, An 

Cabhán, Doire, An Dún, Fear Manach, Muineachán, Tír Eoghain. 

Líon na dteaghlach sna scoileanna 

Bhí réimse leathan i gceist le líon na dteaghlach sna scoileanna a d’fhreagair an ceistneoir, ó 

phéire i scoil amháin i gCeatharlach go 460 teaghlach i scoil eile i gCorcaigh. 

Teanga(cha) baile na ndaltaí 

Bhí an sciar is mó de theaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga baile acu le fáil i 

mbunscoil i nGaillimh. Sa scoil seo thuairiscigh an príomhoide go raibh an Ghaeilge mar 

phríomhtheanga baile ag 10 dteaghlach as an 16 teaghlach sa scoilphobal (66%). Thuairiscigh 

príomhoide ar bhunscoil eile i nGaillimh go raibh an Ghaeilge in úsáid mar theanga baile ag 
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27 teaghlach – 55% den 49 teaghlach sa scoilphobal. Thuairiscigh na príomhoidí seo go raibh 

an Ghaeilge agus an Béarla araon in úsáid ag 13% (2 theaghlach as 16) agus 26% (13 teaghlach 

as 49) de theaghlaigh an scoilphobail. 

Ba i naíonra i gCorcaigh a tuairiscíodh an líon is airde teaghlach a raibh an Ghaeilge agus an 

Béarla araon in úsáid acu mar theangacha baile. Dar le stiúrthóir an naíonra sin go bhfuil cur 

chuige dátheangach in úsáid ag 80 teaghlach as 98 sa scoilphobal (81%). 

Dúirt 12 scoil nach raibh teaghlach ar bith sa scoilphobal a raibh an Ghaeilge in úsáid sa bhaile 

acu in aon chor (mar phríomhtheanga ná mar chomhtheanga baile). San áireamh anseo bhí 8 

naíonra, 3 bhunscoil agus iar-bhunscoil amháin. Dúirt beirt phríomhoidí gur úsáid na páistí seo 

an dá theanga sa scoil agus dúirt seachtar eile gur úsáid siad an Béarla amháin. Níor fhreagair 

an triúr eile an cheist. Is dócha gur shíleadar nar bhain an cheist ach le daltaí a raibh méid 

áirithe Gaeilge acu sa bhaile. 

Teanga(cha) na ndaltaí ar scoil  

As an 68 scoil a d’fhreagair an ceistneoir, thug 61 léargas soiléir ar an teanga a úsáideann na 

daltaí lena chéile, i dtuairim na bpríomhoidí/stiúrthóirí. Níor bhac freagróirí áirithe leis an 

gceist seo agus bhain doiléireacht le freagraí eile. As an 61 freagra inúsáidte, tuairiscíodh gur 

úsáid na páistí Béarla lena chéile in 31 scoil; tuairiscíodh go raibh an Béarla agus an Ghaeilge 

araon in úsáid ag na páistí lena chéile in 13 scoil; an Ghaeilge a úsáidtear i measc na ndaltaí in 

10 scoil i dtuairim na bpríomhoidí/stiúrthóirí; tugadh débhéascna de shaghas eicínt le fios in 6 

scoil, áit a bhfuil an Ghaeilge in úsáid sa bhfoirgneamh scoile/seomra ranga agus an Béarla in 

úsáid lasmuigh den seomra ranga agus na daltaí i mbun cumarsáide lena chéile. Tuairiscíodh 

úsáid an Bhéarla, na Gaeilge agus teangacha eile i scoil amháin. 

 

Suirbhé na dTuismitheoirí  

Bailíodh freagraí ar an gceistneoir seo ó 27 dteaghlach. Bíodh is gur sampla beag é seo, dar 

linn gur féidir na tátail seo a leanas a bhaint ó thorthaí an cheistneora: 

Cúramóirí Baile Fásta 

Beirt thuismitheoirí a bhí i gceist i dtromlach na dteaghlach (23). Teaghlaigh le tuismitheoir 

amháin a bhí i gceist i dtrí chás agus bhí teaghlach amháin ina raibh daoine fásta sa bhreis ar 

na tuismitheoirí ina gcónaí sa teach. 
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Patrúin ghinearálta i dtaca le húsáid teanga(cha) sa teaghlach 

Níor thuairiscigh aon teaghlach úsáid aonteangach na Gaeilge. Níor thuairiscigh aon teaghlach 

go raibh teanga eile in úsáid acu i dteannta na Gaeilge agus an Bhéarla ach an oiread. Níor 

thuairiscigh aon teaghlach go raibh ‘Gaeilge agus Béarla ach Gaeilge den chuid is mó’ ná 

‘meascán cothrom de Ghaeilge agus Béarla’ in úsáid acu. Dúirt tromlach na dteaghlach (21) 

gurb é ‘Béarla agus Gaeilge ach Béarla den chuid is mó’ an cur síos is fearr ar a gcleachtas 

teanga sa bhaile. Dúirt an 6 theaghlach eile gur Béarla amháin a úsáidtear sa teach. Ar an 

iomlán, is féidir cur síos a dhéanamh ar na teaghlaigh a d’fhreagair an ceistneoir mar 

theaghlaigh aonteangacha Bhéarla nó mar theaghlaigh Bhéarla ina bhfuil roinnt Gaeilge in 

úsáid chomh maith.  

Tábla 6.1. Teangacha teaghlaigh pháistí na scoileanna Gaeilge de réir na dtuismitheoirí 

Freagra Teaghlach (n=27) % 

Béarla amháin  6 22.2% 

Béarla & Gaeilge ach Béarla den chuid is mó  21 77.7% 

Gaeilge & Béarla ach Gaeilge den chuid is mó  0 0% 

An méid céanna Gaeilge & Béarla  0 0% 

Gaeilge amháin 0 0% 

Teanga(cha) eile - tabhair sonraí le do thoil  0 0% 

  

Cleachtas teanga na dtuismitheoirí leis an gclann sna teaghlaigh le Béarla agus roinnt Gaeilge 

Faightear léargas ar úsáid theoranta na Gaeilge sna teaghlaigh a bhfuil Béarla agus Gaeilge in 

úsáid iontu i bhfreagraí an cheistneora. Thuairiscigh tromlach na dteaghlach (14) a rinne cur 

síos ar a gcleachtas teanga mar ‘Bhéarla agus Gaeilge ach Béarla den chuid mó’ go n-úsáideann 

an bheirt thuismitheoirí Béarla agus Gaeilge ach Béarla den chuid is mó leis an gclann. 

Thuairiscigh 5 theaghlach eile tuismitheoir amháin a úsáideann Béarla agus Gaeilge ach Béarla 

den chuid is mó agus tuismitheoir amháin a úsáideann Béarla amháin. Sa dá theaghlach eile a 

thuairiscigh an dá theanga a bheith in úsáid, mhaígh an bheirt thuismitheoirí gur Béarla amháin 

a labhraíonn siad lena gclann. Níor thuairiscigh teaghlach ar bith an cleachtas teanga a bheith 

measctha de bharr úsáid na straitéise ‘duine amháin, teanga amháin’ (tuismitheoir amháin ag 

úsáid na Gaeilge den chuid is mó leis an gclann agus tuismitheoir eile ag déanamh amhlaidh 

leis an mBéarla). 

Sna teaghlaigh a bhfuil roinnt Gaeilge in úsáid iontu agus a bhfuil cainteoir aonteangach Béarla 

amháin iontu chomh maith, i dtrí chás is í an mháthair a labhraíonn roinnt Gaeilge leis an gclann 
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agus is é an t-athair a dhéanann amhlaidh sa dá chás eile. De dheasca an tsampla bhig agus ó 

tharla gur thuairiscigh tromlach na dteaghlach go n-úsáideann an bheirt thuismitheoirí roinnt 

Gaeilge leis an gclann, ní féidir mionléargas a fháil ná patrún a léiriú ar cé acu máithreacha nó 

aithreacha, nó ceachtar acu, is mó a labhraíonn roinnt Gaeilge lena gclann.  

Ar an iomlán, tagann cleachtas teanga na dtuismitheoirí lena gclann leis an léargas a fuarthas 

ar thréithe ginearálta i dtaca le húsáid teanga(cha) sna teaghlaigh. Tá úsáid na Gaeilge i measc 

na dtuismitheoirí teoranta do bheirt thuismitheoirí ag labhairt roinnt Gaeilge leis an gclann nó 

tuismitheoir amháin ag labhairt roinnt Gaeilge leis an gclann agus an tuismitheoir eile ag úsáid 

an Bhéarla amháin. Sa chéad mhír eile faightear léargas níos mine ar úsáid na Gaeilge sna 

teaghlaigh sin. 

Tábla 6.2. Teanga na dtuismitheoirí agus iad ag labhairt lena gclann 

Freagra8 Duine 1  

(n=27) 

Duine 2  

(n=23) 

Béarla amháin  10 8 

Béarla & Gaeilge ach Béarla den chuid is mó  17 15 

Gaeilge & Béarla ach Gaeilge den chuid is mó  0 0 

An méid céanna Gaeilge & Béarla  0 0 

Gaeilge amháin 0 0 

Teanga(cha) eile - tabhair sonraí le do thoil  0 0 

 

Úsáid na Gaeilge do ghníomhaíochtaí teaghlaigh ar leith 

Cuireadh ceist ar na rannpháirtithe faoina gcleachtas teanga agus iad i mbun gníomhaíochtaí ar 

leith sa teaghlach (mar shampla, ‘ag imirt cluichí le chéile’ nó ‘ag tabhairt orduithe beaga’) le 

léargas níos fearr a fháil ar an méid Gaeilge a úsáideann tuismitheoirí lena gclann. Glacadh leis 

gur léirigh gníomhaíochtaí méadú in úsáid na Gaeilge más rud é gur tuairiscíodh minicíocht 

úsáide níos airde ná mar a rinneadh i gCeist 3 (‘Cé acu seo seo is fearr a chuireann síos ar úsáid 

teanga(cha) i do theaghlach?). I gcás na dteaghlach a dúirt gurb é ‘Béarla agus Gaeilge ach 

Béarla den chuid is mó’ an cur síos is fearr ar a gcleachtas teanga, is ionann ‘an méid céanna 

Gaeilge agus Béarla’ nó ‘Gaeilge agus Béarla ach Gaeilge den chuid is mó’ a bheith in úsáid 

do ghníomhaíocht ar leith agus méadú ar mhinicíocht úsáide na Gaeilge (níor thuairiscigh aon 

teaghlach úsáid aonteangach na Gaeilge do ghníomhaíocht ar bith). I gcás na dteaghlach a 

                                                           
8 Sa chás go raibh daoine fásta eile ina gcónaí sa teaghlach labhair na daoine fásta seo Béarla leis na páistí.  
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d’fhreagair Ceist 3 le ‘Béarla amháin’ léirigh ‘Béarla agus Gaeilge ach Béarla den chuid is mó’ 

a bheith in úsaid do ghníomhaíocht ar leith méadú ar mhinicíocht úsáide na Gaeilge.  

Go ginearálta, ba nós leis na teaghlaigh ‘Béarla amháin’ nó ‘Béarla agus Gaeilge ach Béarla 

den chuid is mó’ a úsáid ach léirigh gníomhaíochtaí áirithe méadú ar mhinicíocht úsáide na 

Gaeilge. Thuairiscigh 9 dteaghlach níos mó Gaeilge a úsáid agus iad ag comhaireamh lena 

gclann, mar shampla. Léirigh na gníomhaíochtaí seo a leanas méadú ar mhinicíocht úsáid na 

Gaeilge chomh maith: ag tabhairt orduithe beaga mar shampla ‘téigh a chodladh’ nó ‘nigh do 

lámha’ (5 theaghlach); ag rá amhrán nó rann (4 theaghlach); ag léamh scéalta (2 theaghlach); 

ag imirt le bréagáin (teaghlach amháin); ag siúl lena cheile (teaghlach amháin); ag tiomáint sa 

charr lena chéile (teaghlach amháin) agus gnáthchúrsa an lae, ag gléasadh nó ag folcadh mar 

shampla (teaghlach amháin). Léirigh teaghlach amháin eile gur tháinig méadú ar mhinicíocht 

úsáide na Gaeilge agus iad ag múineadh na ndathanna don chlann. Tugtar le fios sa mhéadú a 

thagann ar úsáid na Gaeilge agus teaghlaigh ag comhaireamh, ag rá amhrán agus rann, ag léamh 

scéalta agus ag foghlaim dathanna go bhfuil fonn ar thuismitheoirí tacú le gníomhaíochtaí 

foghlama na clainne. Tá nasc soiléir anseo leis an gcinneadh atá déanta acu a bpáistí a chur 

chuig naíonra. Mar a mhíníonn Smith-Christmas (2018), dealraíonn sé go bhfuil an 

comhaireamh ar cheann de na gníomhaíochtaí is mó a bhfuil tuismitheoirí nó cúramóirí sásta 

teanga eile a úsáid lena linn leis an bpáiste toisc gur gníomhaíocht shimplí í agus go mbaineann 

an páiste taitneamh aisti. 
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Tábla 6.3. Teanga le haghaidh gníomhaíochtaí faoi leith sa teaghlach 

 

 

 

Gníomhaíocht 

Béarla 

amháin 

Béarla & 

Gaeilge 

ach 

Béarla 

den chuid 

is mó 

Gaeilge 

& Béarla 

ach 

Gaeilge 

den chuid 

is mó 

An méid 

céanna 

Gaeilge 

& Béarla 

Gaeilge 

amháin 

Teanga(cha) 

eile - tabhair 

sonraí le do 

thoil 

Am béile 11 15 0 0 0 0 

Gnáthchúrsa an lae 

(m.sh ag gléasadh, ag 

folcadh) 

10 16 0 0 0 0 

Obair tí 15 11 0 0 0 0 

Ag tabhairt orduithe 

beaga (m.sh 'téigh a 

chodladh', 'nigh do 

lámha' 

9 13 3 1 0 0 

Ag imirt cluichí le 

chéile 

9 15 2 0 0 0 

Ag imirt le bréagáin 12 13 1 0 0 0 

Ag léamh scéalta 9 17 0 0 0 0 

Ag breathnú ar an 

teilifís nó ábhar idirlí 

10 16 0 0 0 0 

Ag tiomáint sa charr 

lena chéile 

12 13 1 0 0 0 

Ag siúl lena chéile 11 13 1 0 0 0 

Ag rá amhrán nó 

rannta 

5 19 0 2 0 0 

Ag comhaireamh 3 16 3 4 0 0 

Aon rud eile? 6 13 0 3 0 0 

 (n=26 theaghlach)9 

 

Gnéithe a spreagann tuismitheoirí a gclann a chur chuig naíonra 

Bhain na cúiseanna a spreagann tuismitheoirí a gclann a sheoladh chuig naíonra le ceithre ghné 

ar leith: iad siúd a bhaineann leis an nGaeilge; iad siúd a bhaineann leis an naíonra; iad siúd a 

bhaineann le buntáistí an dátheangachais; agus iad siúd a bhaineann le cúiseanna 

                                                           
9 Níor fhreagair freagróir amháin an cheist seo agus i gcásanna eile is cosúil gur cailleadh gníomhaíocht amháin 

nó níos mó. 
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teaghlaigh/sóisialta. Ar an iomlán is cosúil gurbh iad na cúiseanna a bhaineann leis an nGaeilge 

féin is mó a spreag na tuismitheoirí. 21 tuismitheoir a roghnaigh ‘Teastaíonn uaim go mbeidh 

Gaeilge ag mo pháiste’ mar spreagadh agus roghnaigh 20 ‘Tá suim agam féin sa Ghaeilge’. 

Thuairiscigh 6 eile go bhfuil ‘suim ag mo pháiste sa Ghaeilge’. Dealraíonn sé chomh maith go 

n-imríonn cáil an naíonra tionchar ar rogha na dtuismitheoirí. Roghnaigh 16 thuismitheoir ‘Tá 

cáil mhaith ar an naíonra’ mar spreagadh agus roghnaigh 9 eile ‘Tá suíomh an naíonra áisiúil’. 

Thuairiscigh 6 gur fhreastail ‘deartháir/deirfiúr mo pháiste ar an naíonra céanna’, rud a thugann 

le fios go raibh taithí dhearfach ag na tuismitheoirí leis an naíonra cheana féin. I dtaca le 

buntáistí an dátheangachais, roghnaigh 15 thuismitheoir ‘Teastaíonn uaim go mbeidh mo 

pháiste dátheangach’ mar spreagadh. Ar deireadh, is cosúil go n-imríonn ceisteanna teaghlaigh 

agus sóisialta tionchar ar rogha na dtuismitheoirí a gclann a chur chuig naíonra chomh maith. 

Roghnaigh beirt ‘Tá mo pháiste á thógáil le Gaeilge’ – spreagadh a bhaineann go dlúth le 

cúiseanna teanga, dar ndóigh – agus dúirt duine amháin go mbeadh ‘cairde mo pháiste ag 

freastal ar an naíonra céanna’. Tagann na gnéithe a spreag rannpháirtithe an taighde seo leis na 

cúiseanna a bhí ag rannpháirtithe Ní Thuairisg agus Uí Dhuibhir an bhunscolaíocht agus an 

mheánscolaíocht lán-Ghaeilge a roghnú dá bpáistí (2016). 

 

Tábla 6.4. Spreagadh tuismitheoirí chun scolaíocht trí Ghaeilge a roghnú 

Cúis Teaghlaigh  % 

Tá suim agam féin sa Ghaeilge 20 74% 

Tá suim ag mo pháiste sa Ghaeilge 6 22% 

Teastaíonn uaim go mbeadh mo 

pháiste dátheangach 

15 55.5% 

Tá suíomh an naíonra áisiúil 9 33.3% 

Tá mo pháiste á thógail le Gaeilge 2 7.4% 

D'fhreastail deartháir/deirfiúr mo 

pháiste ar an naíonra céanna 

6 22.2% 

Ní raibh áit le fáil sa naíonra Béarla 0 0% 

Beidh cairde mo pháiste ag freastal 

ar an naíonra céanna 

1 3.3% 

Teastaíonn uaim go mbeadh Gaeilge 

ag mo pháiste 

21 77.7% 

Tá cáil mhaith ar an naíonra 16 59.2% 

Eile (tabhair sonraí le do thoil) 5 18.5% 

(n=27) 
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7. Conclúidí, Moltaí Taighde agus Moltaí Feidhmiúla 

Is é an tátal a bhaintear as an anailís sa tuarascáil seo ar Dhaonáireamh 2016 sa Stát (An 

Phríomh-Oifig Staidrimh) agus grinnléamh ar Dhaonáireamh 2011 sa Tuaisceart 

(Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staitisticí agus Taighde) go bhfuil tuairim is 7,000 

teaghlach sa tír ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt mar phríomhtheanga bhaile, agus go bhfuil 

tuairim is 16,000 páiste sna teaghlaigh sin. De réir an mheastacháin seo, bheadh breis is an 

cheathrú cuid de na teaghlaigh sin ina gcónaí sna ceantair Ghaeltachta agus an chuid eile 

scaipthe tríd an tír agus dlús faoi leith i mBaile Átha Cliath agus sna bailte ina thimpeall, i 

gCorcaigh agus lasmuigh den Ghaeltacht sna contaethe ina bhfuil ceantair Ghaeltachta. Is i 

mBéal Feirste is mó a áirítear na teaghlaigh sa Tuaisceart, agus mothaítear dlús agus fás áirithe 

eile i nDoire, in Iúr Cinn Trá agus i ndeisceart an Dúin, agus scaipthe trí Thír Eoghain agus Lár 

Uladh. Dá réir sin, léiríonn an taighde go bhfuil teaghlaigh ina bhfuil an Ghaeilge ina 

príomhtheanga nó ina comhtheanga i ngach uile chontae in Éirinn, i bhformhór mór de bhailte 

agus de cheantair tuaithe na tíre. Is fíric shuntasach í sin agus léiríonn sé go bhfuil daoine i 

ngach cuid den tír, thuaidh agus theas, meáite ar an nGaeilge a thabhairt don chéad ghlúin eile 

mar theanga nádúrtha dhaonna. Ar a bharr sin, ní mór cuimhneamh nach bhfuil an tuarascáil 

seo ach ag díriú ar theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge agus a bhfuil páistí acu, go háirithe páistí 

óga. Bíonn tábhacht ar leith ag baint le comhthéacs sóisialta na dteaghlach sin agus ní mór 

smaoineamh ar an ngaol agus ar an teagmháil atá idir na teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge ar 

feadh an ama agus na teaghlaigh a bhfuil próifíl eile teanga iontu; teaghlaigh atá measctha ó 

thaobh teangacha de agus eagsúlacht sa chumas teanga i measc bhaill na dteaghlach sin. Nuair 

a chuirtear gach cineál teaghlach san áireamh, is cinnte go bhfuil líon na dteaghlach uile a 

labhraíonn Gaeilge nó ina bhfuil ard-chumas sa teanga acu i bhfad níos airde ná líon na 

dteaghlach a bhfuil páistí in aois scoile acu agus ní miste d’eagraíochtaí agus do ghníomhaithe 

an comhthéacs sóisialta sin a aithint agus iad i mbun pleananna gnímh. 

 

Le linn don mheitheal a bheith ag réiteach na tuarascála seo, pléadh na ceisteanna taighde le 

faisnéiseoirí agus le féinnithe sna pobail, le hoifigigh chumainn spóirt agus siamsa, le foirne 

atá ag plé le pleanáil teanga sna Líonraí Gaeilge, le múinteoirí agus príomhoidí, le hiriseoirí 

agus le gníomhairí aonair agus grúpa. Is iomaí duine a mhol do Ghlór na nGael agus 

d’eagraíocht ar bith eile a bheadh ag iarraidh tacú leis an nGaeilge mar theanga an teaghlaigh 

féachaint i dtús báire ar obair na n-eagraíochtaí áitiúla, ar phleananna agus uaillmhian na gcoistí 

logánta a bhíonn ag plé le scolaíocht, le spórt nó le gné ar bith eile den phobal go bhfeice siad 
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an féidir cuidiú le gníomh atá ar siúl cheana féin. Ina theannta sin, mhothaigh go leor 

rannpháirtithe sa taighde nach mbíonn gach uile theaghlach a labhraíonn Gaeilge páirteach in 

imeachtaí eagraithe i gcomhluadar teaghlach eile le Gaeilge, ach dar leo is minic is mó an tsuim 

a chuireann teaghlaigh a bhfuil meascán de theangacha baile acu iontu toisc go dteastaíonn 

tuilleadh tacaíochta teanga uathu; teaghlaigh a bhfuil idir Ghaeilge agus Bhéarla nó idir 

Ghaeilge agus theanga eile ina dteangacha baile acu. 

 

Shíl formhór na bhfaisnéiseoirí go raibh líon na dteaghlach a bhí ag tógáil a gcuid páistí le 

Gaeilge ina gceantar féin mórán mar a bhí le tamall de bhlianta, nó go raibh fás mall de réir a 

chéile ann, cé gur mheas roinnt rannpháirtithe nach raibh ach dornán teaghlach den phróifíl ann 

ó thús agus go raibh an todhchaí éiginnte dá thoradh. Dúirt faisnéiseoirí i mBéal Feirste, i 

nDoire, i mBaile Átha Cliath, i gCill Dara, i gContaethe na Mí, Chorcaí, Luimnigh agus Phort 

Láirge linn, mar shampla, gur cheap siad go raibh teaghlaigh úra ag teacht chun cinn chun áit 

na dteaghlach a raibh a gcuid páistí tógtha acu a thógáil ach bhíothas buartha i gceantair eile 

nach raibh aon phobal Gaeilge á chur ar bun agus go mbeadh líon na dteaghlach Gaeilge ag 

titim de réir mar a bheadh na páistí sna teaghlaigh a bhí ann cheana ag fás. Bheadh tuilleadh 

taighde de dhíth chun na patrún seo a fhíorú agus a thuiscint. Mothaítear go bhfuil an bhuaine 

agus an fás sa Tuaisceart agus in oirthear na tíre ag brath cuid mhór ar ghluaiseacht teaghlach 

ó Bhéal Feirste agus ó Bhaile Átha Cliath go dtí na bruachbhailte agus uaidh sin go dtí ceantair 

atá níos faide amach. Caithfidh nach bhfuil ansin ach cuid den scéal mar sin féin, agus b’fhiú 

go mór staidéar a dhéanamh ar na socruithe a dhéanann tuismitheoirí i ngach áit lena gcuid 

páistí a thógáil le Gaeilge agus ar an toradh deimhneach nó eile a bhíonn ar an meascadh le 

teaghlaigh a thagann isteach as ceantair eile. Mhínigh rannpháirtí as ceantar bruachbhaile de 

chuid Chathair Luimnigh go raibh ar a laghad cúig theaghlach eile in achair 500m ón teach 

s’acu a labhair Gaeilge sa bhaile, ach go raibh cúlra difriúil ag gach ceann de na teaghlaigh sin, 

agus nach raibh an aois chéanna ag a gcuid páistí. Labhraíonn ceithre theaghlach acu Gaeilge 

amháin sa bhaile, Gaeilge agus Portaingéilis a labhraíonn teaghlach amháin agus Gaeilge agus 

Polainnis a labhraíonn teaghlach eile. Dúradh go raibh Gaeilge mhaith nádúrtha acu uile agus 

labhraíonn na tuismitheoirí agus na páistí i nGaeilge i gcónaí le chéile nuair a chastar ar a chéile 

iad, ach is annamh a tharlaíonn a leithéid. Bheadh an chuma ar staidreamh an Daonáirimh go 

raibh pobal de theaghlaigh Ghaeilge ann, ach ní léir gur mar sin a fheiceann siad féin an scéal. 

Mhothaigh an faisnéiseoir gur macalla é sin ar shaol na mbruachbhailte nua trí chéile agus go 

bhfuil sé ar cheann de na dúshláin a bhaineann le freastal ar theaghlaigh agus tacaíocht a 

thabhairt dóibh. 
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Léiríonn staidreamh an dá dhaonáireamh, taighde na líonraí agus na suirbhéanna a rinneadh go 

bhfuil cineálacha éagsúla de chomhdhéanamh ag na teaghlaigh ina bhfuil an Ghaeilge á 

labhairt. Dar le formhór na rannpháirtithe sa taighde gur líonmhaire i bhfad na teaghlaigh ina 

bhfuil tuismitheoir amháin tiomanta chun an Ghaeilge a labhairt leis an gclann ná an cineál 

teaghlaigh idéalaigh ina mbeadh gach duine fásta agus a gcuid páistí ag labhairt na teanga. 

Agus muid ag plé na ceiste sin leo, dúirt go leor rannpháirtithe gurbh amhlaidh a bhraith siad 

go mbeadh níos mó tacaíochta ag teastáil ó na teaghlaigh sin agus gur cheart d’eagras Gaeilge 

díriú go sonrach orthu. Míníodh go bhfuil idir theaghlaigh ann ar cuid de líonra sainmhínithe 

nó de chomhluadar neamhoifigiúil iad agus theaghlaigh eile atá scoite amach ó phobal 

cainteoirí eile, nó a roghnaíonn gan a bheith páirteach i ngrúpa eagraithe.  

 

Chonacthas do rannpháirtithe an Tuaiscirt, go háirithe, go mbíonn dlúthbhaint idir an scolaíocht 

Ghaeilge, go háirithe an bhunscolaíocht, agus líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge sa 

bhaile. Míníodh gur fáinne táirgiúil é; teaghlaigh díograiseoirí a chuireann scoil ar bun ar dtús 

agus a spreagann suim i dtuismitheoirí eile le nós labhairt na teanga a leanúint. Ní raibh an 

dlúthcheangal idir na scoileanna agus beartas teanga an teaghlaigh chomh follasach i measc na 

bhfaisnéiseoirí sa chuid eile den tír. Cé gur bunaíodh an chuid is mó de na Gaelscoileanna de 

thoradh ar dhíogras phobal tuismitheoirí agus go dtugtar creidiúint do na Gaelscoileanna as cur 

le cumas Gaeilge na dteaghlach, níor mheas ach dornán de na faisnéiseoirí go bhféadfaí an nasc 

idir teanga an teaghlaigh agus an Gaeloideachas a chruthú tar éis don ghlúin a chuir tús leis an 

scoil dul tríd an scoil. Léiríonn an taighde leis na príomhoidí, naíonraí, agus na tuismitheoirí 

go bhfuil úsáid na Gaeilge sna teaghlaigh a chuireann a gcuid páistí chun na nGaelscoileanna 

agus a bhaineann leas as na áiseanna oideachais Gaeilge lag trí chéile agus gan ach mionlach 

sách beag de theaghlaigh sna scoileanna sin ag labhairt Gaeilge mar phríomhtheanga nó mar 

chomhtheanga sa bhaile. Is mó de phobal foghlama teanga atá i bpobail na scoileanna lasmuigh 

den Ghaeltacht ná de phobail Ghaeilge a bhfuil na scoileanna ag freastal orthu, de réir 

rannpháirtithe an taighde seo, idir mhúinteoirí agus thuismitheoirí. Ina dhiaidh sin, léiríonn na 

páistí agus na tuismitheoirí uile, nach mór, dearcadh an-deimhneach i leith na Gaeilge agus is 

mian leis an tromlach níos mó Gaeilge a úsáid ach an deis a fháil. Is gné shuntasach í sin nach 

mór díriú uirthi i múnlaí beartais phoiblí i leith úsáid na Gaeilge. Tá roinnt taighde luachmhar 

acadúil déanta ar na ceisteanna sin, agus theastódh a thuilleadh le go mbeadh tuiscint níos fearr 

againn ar ionad na Gaelscolaíochta i saol an teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge, agus cén dóigh a 

bhféadfaí Glór na nGael agus eagraíochtaí náisiúnta eile feidhmiú chun tacú le forbairt an naisc. 
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Bheadh sé tábhachtach do bheartas i leith na Gaeilge patrún úsáide na teanga lasmuigh den 

chóras oideachais a thuiscint ar dhóigh níos cuimsithí. Tá taighde níos leithne de dhíth, ar 

bhonn níos buaine agus níos leanúnaí chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge sna 

teaghlaigh agus chun tuiscint fheidhmiúil a fháil ar na slite chun tacú leo agus cur lena líon. 

Seasann go leor den taighde a rinneadh sna 1980aidí agus tús na 1990aidí go fóill, ach athraíonn 

an saol agus forbraítear na modhanna anailíse.  

 

Moltaí Taighde 

Tá cuid mhaith den anailís atá sa tuarascáil seo ag brath ar Dhaonáireamh 2011 an tuaiscirt 

agus ar Dhaonáireamh 2016 ó dheas. Cé go léiríonn freagraí daonáirimh patrún ginearálta atá 

luachmhar, agus go raibh fórmhór na bhfaisnéiseoirí sa taighde seo den tuairimi go bhfuil 

seasmhachas áirithe i líon na dteaghlach a labhraíonn Gaeilge ina gceantar féin, is mór an t-

achar ama deich mbliana i saol an teaghlaigh, go háirithe nuair is suim linn teaghlaigh a bhfuil 

páistí óga acu. Ar a bharr sin, is féidir leis na staitiscí féin a bheith guagach go leor, fíric 

achrannach nuair is ag plé le líon sách beag daoine atáthar. Is deacair an luascadh de 35% i 

dtréimhse cúig bliana i líon na bpáistí a cláraíodh mar chainteoirí baile Gaeilge i scoileanna an 

Tuaiscirt de réir na Roinne Oideachais a mhíniú go sásúil, mar shampla, nó an titim de 11% i 

líon na ndaoine óga Gaeltachta ar dúradh gur cainteoirí laethúla Gaeilge iad idir 2011 agus 

2016, gan taighde cáilíochtúil a dhéanamh ar an tuiscint a bhí ag na tuismitheoirí a d’fhreagair 

na ceistneoirí ar an gceist a cuireadh agus ar an bhfaisnéis mheas siad a theastaigh. Níl 

sainmhíniú fónta againn ar an mbrí a bhaineann le labhairt na Gaeilge mar theanga bhaile, cuir 

i gcás, nó ar chumas Gaeilge ná ar mhinicíocht a labhartha ar mhaithe leis an daonáireamh. Is 

dócha go mbíonn léamh éagsúil ar bhrí na gceisteanna sin a chuireann dath éagsúil ar an 

bhfreagra. Teastaíonn taighde ar thuiscintí an phobail ar na ceisteanna a cuireadh orthu i dtaca 

lena gcuid cumas agus nósanna teanga chun léirmhíniú daonna a fháil a bheadh ina chuidiú ag 

na daoine iad féin agus ag lucht gníomhaíochta na teanga. 

 

Ní mór monatóireacht bhuan leanúnach a dhéanamh ar staid na Gaeilge mar theanga 

theaghlaigh agus mar theanga phobail. Bheadh monatóireacht fhiúntach ag brath ar 

eagraíochtaí áitiúla ach bheadh comhordnú náisiúnta de dhíth. 

 

Teastaíonn obair rialta leanúnach eitneagrafaíochta le teaghlaigh chun léirmhíniú a fháil ar 

réimse na nósanna agus cleachtas teanga sa bhaile. Tá an-éagsúlachta sna beartais teaghlaigh i 
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leith na Gaeilge á gcleachtadh ag teaghlaigh a labhraíonn go rialta í. Níl aon amhras ach gur 

ceart moladh do thuismitheoirí a oiread Gaeilge agus is féidir a labhairt lena gcuid páistí má 

bhíonn siad ag iarraidh go mbeidh Gaeilge líofa nádúrtha acu, ach tá roinnt buncheisteanna 

taighde ann nach bhfuil freagra éifeachtach feidhmiúil againn orthu go fóill, fiú i gcás na 

dtuismitheoirí nach labhraíonn ach Gaeilge sa bhaile lena gclann. Mar a dúirt King, Fogle & 

Logan-Terry (2008) agus iad ag leagan amach an réimse léinn ar a dtugtar beartas teanga an 

teaghlaigh anois, ní féidir linn míniú sásúil uilíoch a thabhairt ar an gcúis nach mbíonn an 

cumas céanna teanga agus dearcadh deimhneach ina leith ag gach duine a tógadh léi ar an dóigh 

chéanna, sa cheantar céanna, sa chomhluadar céanna agus a d’fhreastail ar na scoileanna 

céanna. Léirigh taighde Phádraig Uí Riagáin sna 1980aidí i mBaile Átha Cliath agus i gCorca 

Dhuibhne (Ó Riagáin 1997), nach ionann Gaeilge líofa a bheith ag tuismitheoirí, í a labhairt sa 

bhaile agus cuid páistí an teaghlaigh sin bheith ina gcainteoirí gníomhacha. Ina choinne sin, tá 

cainteoirí éirimiúla gníomhacha Gaeilge i ngach áit sa tír a tógadh le tuismitheoir amháin a 

labhair Gaeilge leo nó nár tógadh le mórán Gaeilge ar chor ar bith. Is cinnte gur fusa go mór 

ag tuismitheoirí agus caomhnóirí an Ghaeilge a thabhairt dá gclann má bhíonn ardchumas sa 

teanga acu féin, ach ní mór taighde a dhéanamh ar spreagadh agus tiomantas tuismitheoirí i 

leith na Gaeilge agus ar an dóigh a n-éiríonn leo an spreagadh sin a thabhairt dá gcuid páistí sa 

dóigh is go dtógfaidh siad idir an teanga féin agus an fonn í a úsáid go gníomhach agus iad níos 

sine. 

 

Moltaí Feidhmiúla 

 

I. Ní thugann ceisteanna reatha an daonáirimh eolas dúinn faoi úsáid na Gaeilge mar 

theanga teaghlaigh. Moltar go ndéanfaidh An Phríomh-Oifig Staidrimh agus 

Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staitisticí agus Taighde machnamh ar 

fhoclaíocht na ceiste faoin nGaeilge a bhíonn sa daonáireamh chun eolas cruinn faoi 

úsáid na Gaeilge mar theanga bhaile a sholáthar. 

 

II. Moltar go ndéanfar anailís chriticiúil ar an dóigh a ndéanann tuismitheoirí cinneadh 

maidir le rogha teanga agus beartas teanga dá gclann.  

 

III. Éiríonn le tuismitheoirí agus caomhnóirí beartas teanga teaghlaigh a fheidhmiú a fhad 

is atá na páistí óg, ach éiríonn sé níos deacra de réir mar a théann an chlann in aois. Is 
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gá anailís a dhéanamh ar an bpatrún sin agus acmhainní cuí a shocrú chun an claonadh 

seo a mhaolú. 

 

IV. Moltar taighde níos leithne ar bhonn níos buaine agus níos leanúnaí chun monatóireacht 

a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge sna teaghlaigh chun tuiscint fheidhmiúil a fháil ar na 

slite chun tacú leo agus cur lena líon. 

 

V. Is léir gur fearr an rath a bhíonn ar iarrachtaí grúpaí áirithe Gaeilge ná a chéile mais 

chriticiúl de chainteoirí líofa Gaeilge a fhorbairt. Is fiú aird a tharraingt ar an 

infheistíocht ard a dhéantar i gcuid de na ceantair sin. Léiríonn rath na n-iarrachtaí 

tábhacht na hinfheistíochta sin. Ina choinne sin, is ann d’iarrachtaí láidre 

pobalbhunaithe in áiteanna eile nach mbíonn an rath céanna ag éirí astu. Moltar taighde 

comparáideach ar an infheistíocht daonna agus airgeadais agus a toradh. 

 

Thabharfadh an t-eolas a éireodh as na moltaí thuas deis do Ghlór na nGael bheith ag pleanáil 

na tacaíochtaí agus seirbhísí atá de dhíth ar na teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge mar 

phríomhtheanga nó mar chomhtheanga sa bhaile. 
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