Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 5 – Torthaí an Taighde
5.

Torthaí an Taighde

5.1 Forléargas
Bunaithe ar mholtaí an phobail agus ar thorthaí an taighde* a cuireadh i gcrích le linn
an phróisis ullmhúcháin léiríodh go bhfuil meon dearfach ag pobal Mhúscraí i leith na
Gaeilge. Ba mhaith leis na daoine an teanga a chaomhnú agus an stádas Gaeltachta a
choimeád. Léiríodh go dteastaíonn ón bpobal i gcoitinne a bheith páirteach sa phlean
teanga chun an Ghaeilge a choimeád beo mar theanga phobail (Léaráid 1).
Tá minicíocht labhairt na Gaeilge agus cumas na teangan fite fuaite. Is ábhar misnigh é
go bhfuil cumas maith Gaeilge sa cheantar ach ba chóir úsáid na teangan a leathnú trí
réimse ranganna agus ceardlanna** (Léaráid 2). Lena chois sin, tá gá le deiseanna a
chruthú chun an Ghaeilge a labhairt le chéile níos minicí trí chlár imeachtaí sóisialta a
chur ar fáil. Ach is léir gur an chuma is fearr chun an Ghaeilge a threisiú ná go mbeadh
sí mar phríomh-theanga an teaghlaigh agus an phobail dá réir.
Rosaí Nic Chárthaigh - Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí

Is rud 'orthábhachtach é stádas Gaeltachta
an cheantair seo a choimeád
Níl a 5ios agam
5%
Aontaím
20%

Easaontaím go láidir
1%

Aontaím go láidir
74%
Léaráid 1- Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=620

Staid na Gaeilge i nGaeltacht Mhúscraí (2016)
Daoine gan
aon Ghaeilge
21%

Ní shonraítear
1%

Daoine le Gaeilge
78%

Léaráid 2 - Bunaithe ar fhigiúirí eisithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh www.cso.ie.
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* Scagadh ar Thorthaí an Taighde déanta faoi stiúir an Dr. Tadhg Ó hIfearnáin, Ollscoil
Luimnigh. Nóta breise: Mar chuid de phróiseas na pleanála teanga go háitiúil reáchtáladh
roinnt grúpaí fócais agus cuireadh ualach ceistneoirí i gcrích le grúpaí éagsúla sa phobal. Tá
torthaí agus anailís ar chéatadán beag de na torthaí a bailíodh tríd na ceistneoirí le feiscint sa
chaibidil seo. Tá sé tábhachtach a chur in iúl go mbeidh go leor torthaí eile á bhfoilsiú le linn
saolré an Phlean Teanga agus beidh roinnt mhaith de na torthaí á n-úsáid mar shlat tomhais
chomh maith.
** Tá Gaeilge ag muintir na háite. Ní mór caighdeán agus cumas a gcuid Gaeilge a mheas
ionas gur féidir tacaíocht a chur ar fáil chun feabhas a chur ar chumas/úsáid na Gaeilge, más
gá. Caithfimid na fo-ghrúpaí a aithint agus ranganna / ceardlanna a chur ar fáil bunaithe ar
an éileamh. B’fhiú lá oscailte a eagrú tríd na hinstitiúidí oideachais agus na hionaid pobail
idir seo agus an uair a thugtar an solas glas chun na nithe seo thíos a fháil amach:
• cad iad na saghsanna ranganna / ceardlanna atá ag teastáil ó dhaoine
• cad é an cumas Gaeilge atá ag daoine.

5.2 Torthaí an Taighde
5.3 Spriocanna bunaithe ar anailís thorthaí an taighde
5.4 Tuismitheoirí / Caomhnóirí
5.5 Na hInsitiúidí Oideachais & an tAos Óg
5.5.1 Naíonraí
5.5.2 Bunscoileanna
5.5.2 Iarbhunscoileanna
5.6 Eagraíochtaí Pobail
5.7 Gnóthaí Áitiúla
5.8 Comhlachtaí Áitiúla & Scéimeann Fostaíochta
5.9 Daonáireamh
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5.3 Spriocanna
Tá spriocanna an phlean teanga bunaithe ar anailís thorthaí an taighde. Is léir go bhfuil
dúshlán roimh an pobal agus roimh fhoireann an phlean teanga ach bunaithe ar na
ceistneoirí, na ceardlanna agus na cruinnithe, a cuireadh i gcrích mar chuid de chéim
ullmhúcháin an phlean, aontaítear go bhfuil muintir Mhúscraí ullamh chun tabhairt faoin
dúshlán seo.
Tá sé beartaithe na spriocanna seo a bhaint amach trí sraith gníomhachtaí atá leagtha amach
sna 77 bearta atá dearfach, mór, beag, dúshlánach agus spraíúil. Beidh siad sin, le tacaíocht
ghníomhach ón bpobal, le cur i bhfeidhm thar thréimhse an Phlean. Tá na bearta léirithe go
mion i gCaibidil 6. Seo a leanas na spriocanna atá leagtha amach:
IMEACHTAÍ SÓISIALTA – clár leathan imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge a chur i bhfeidhm
don aos óg agus don aos fásta chun úsáid na Gaeilge ar bhonn neamhfhoirmiúil a chur
chun cinn i measc an phobail agus chun níos mó deiseanna úsáide a chruthú dóibh.
TUISMITHEOIRÍ – Seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do na tuismitheoirí trí mheán
ceardlanna Gaeilge neamhfhoirmiúla, ranganna Gaeilge foirmiúla, imeachtaí sóisialta trí
Ghaeilge, acmhainní i dtaca leis an obair scoile, níos mó eolais agus comhairleoireachta
maidir le buntáistí an dhátheangachais.
- Tuismitheoirí na lapadán
- Tuismitheoirí na leanaí sna naíonraí
- Tuismitheoirí na ndaltaí bunscoile
- Tuismitheoirí na ndaltaí iarbhunscoile
RANGANNA GAEILGE – Réimse leathan ranganna foirmiúla & neamhfhoirmiúla a chur ar
fáil do gach aoisghrúpa.
IONAD CÚRAM LEANAÍ (Crèche)- Dá luaithe is a chloiseann an páiste Gaeilge, is ea is
fearr é. Ionad Cúram Leanaí a fhorbairt i nGaeltacht Mhúscraí chun seirbhísí
luathoideachais agus cúram leanaí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.
CINNEADH COMHFHIOSACH - Go ndéanfadh muintir na háite agus gnóthaí pobail na
háite a spreagadh i dtreo cinneadh comhfhiosach níos mó Gaeilge a labhairt.
TEANGA AN BHAILE - An méid Gaeilge a labhraítear sa bhaile a mhéadú. Scaipfear
ceistneoiríarís i 2021 & 2025 chun é seo a thomhais.
Teanga an Bhaile – Daltaí Bunscoile 2016
2021
2025
28.7% Gaeilge agus Béarla
29%
32%
57.3% Béarla
57%
54%
7.3% Gaeilge
7.6%
10.6%
Teanga an Bhaile – Daltaí Iarbhunscoile 2016
2021
2025
23% Gaeilge agus Béarla
23.3%
26.3%
67% Béarla
66.7%
63.7%
6% Gaeilge
6.3%
9.3%
Teanga an Bhaile – Tuismitheoirí 2016
2021
2025
42% An líon a labhraíonn Gaeilge níos mó ná leath den am
42.3%
45.3%
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FEASACHT TEANGA – go mbeadh feasacht, bród agus mórtas i leith Gaeilge a labhairt.
POLASAITHE GAEILGE – méadú i líon na ngnóthaí áitiúla, na n-eagraíochtaí pobail
áitiúla agus na n-ionad pobail le polasaí Gaeilge á chur i bhfeidhm acu faoi dheireadh
thréimhse an Phlean.
LÍON NA GCAINTEOIRÍ GAEILGE - Idir thús saolré an Phlean agus 2021 tá sé mar sprioc
go gcuirfear stop le laghdú / meath na Gaeilge sa limistéar agus go mbeadh méadú sa líon
daoine gan Ghaeilge acu. Idir 2021 agus deireadh thréimhse an Phlean (2025) beidh
méadú ar an líon daoine a labhraíonn Gaeilge agus laghdú ar an líon gan Ghaeilge acu:
2016
2021
2025
Daoine le cumas Gaeilge.
76.8%
78%
82%
Cainteoirí Laethúla Gaeilge
41%
42%
45%
Cainteoirí Laethúla Gaeilge
23.1%
25%
30%
lasmuigh den chóras oideachais
Daoine gan Ghaeilge
21.17%
20%
18%
LÍON NA BPÁISTÍ RÉAMHSCOILE LE GAEILGE - Méadú i líon na leanaí go bhfuil Gaeilge
mhaith agus Gaeilge ó dhúchas acu ag tosnú sna naíonraí áitiúla faoi dheireadh thréimhse
an Phlean Teanga.
2015/2016 2016/2017 2021
2025
Leanaí le Gaeilge Mhaith & 16%
11%
15%
17%
Gaeilge ó Dhúchas
POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA – Go mbeadh stádas Scoil Ghaeltachta bainte
amach ag gach scoil sa limistéar le linn tréimhse an Phlean Teanga.

Bain triail as.
Labhair í.
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5.4 Tuismitheoirí / Caomhnóirí1
620 rannpháirtithe – Tuismitheoirí na ndaltaí Bunscoile & Iarbhunscoile.
Cuireadh ceist ar na daoine fásta a d’fhreagair an suirbhé a gcumas Gaeilge a mheas. Tá na
torthaí thíos suaitheantasach.
•
•
•
•

Deir 42% go bhfuil Labhairt na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 55% go bhfuil Tuiscint na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 50% go bhfuil Léamh na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 40% go bhfuil Scríobh na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.

CUMAS SA GHAEILGE
Líofa

Labhairt

Tuiscint

Léamh

Scríobh

21%

Go Maith

21%

26%

27%

29%

23%

18%

Measartha

31%

23%

27%

22%

Lag

24%

28%

22%

26%

32%

Léaráid 3 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=620

1

Tá cóip de na ceistneoirí ar fad faoi iamh in Aguisín II.
• Iomlán 620 tuismitheoirí na ndaltaí bunscoile agus meánscoile nó 247 ceistneoirí
• 70 tuismitheoirí leanaí sna naíonraí agus tuismitheoirí lapadáin
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Ach cé go n-úsáideann 40.50% de na tuismitheoirí Gaeilge ar bhonn laethiúil tá
céatadán na dteaghlach a labhraíonn an Ghaeilge sa bhaile íseal go leor. (Féach léaráid 5)
Cé chomh minic a labhraíonn tuismitheoirí Gaeilge?

Riamh,
16.60%

Gach lá,
40.50%

Ní rómhinic,
25%
Gach seachtain,
12.70%

Léaráid 4 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=588

Príomhtheanga Labhartha an Tí
Is ábhar imníoch é an lámh in uachtar atá ag an mBéarla sa bhaile. 29% a labhraíonn
Gaeilge níos mó ná leath den am. 5% a labhraíonn Gaeilge an t-am ar fad.

75% den am,
17
dteaghlach

50% den am,
54
theaghlach

100% den
am, 9
dteaghlach

25% den am,
106
teaghlach

Léaráid 5 – Bunaithe ar líon na dteaghlach a bhfuil daltaí scoile iontu a freagraíodh = 186
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Grúpaí Tuismitheoirí & Lapadán agus Tuismitheoirí le páistí sna Naíonraí
70 rannpháirtithe.
Tá Ionad Cúram Leanaí (Crèche) riachtannach ach idir an dá linn tá géarghá le háisitheoirí a
chur isteach leis na grúpaí tuismitheoirí agus lapadán chun breis tacaíochta agus cabhair a
thabhairt dóibh, agus chun clár leathan imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil.

Ar mhaith leat do chuid Gaeilge a
Ueabhsú nó an Ghaeilge a Uoghlaim?
Níor Mhaith
10%

Ní bhaineann
le hábhar
4%

Ba Mhaith
86%

Léaráid 6 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=70

Conclúid: Ní mór réimse leathan seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil chun tacú le
tuismitheoirí. Tá dúshlán sa bhreis ag baint le páistí a thógáil le teanga nach
mórtheanga na dúichí í. Tá sé rí-shoiléir gur pobal dhátheangach atá i nGaeltacht
Mhúscraí. Tá cuid mhaith leis an mBéarla in uachtar – agus beifear ag iarraidh cuid
den ghrúpa seo a thabhairt ar aghaidh agus Gaeilge a bheith in úsáid ag cuid acu sa
bhaile laistigh de shaolré an phlean chomh maith le neartú a dhéanamh ar líon na
dteaghlach ina bhfuil an Ghaeilge in uachtar.
Caithfear tacaíocht a thabhairt do na tuismitheoirí trí réimse leathan cheardlanna
Gaeilge neamhfhoirmiúla; rogha leathan ranganna Gaeilge foirmiúla; imeachtaí trí
Ghaeilge; Scéim Tús Maith a fhiosrú; comhairleoireacht maidir leis an dátheangachas;
tacaíochtaí maidir le do pháiste a thógaint le mionteanga:
- Tuismitheoirí na lapadán
- Tuismitheoirí na leanaí sna naíonraí
- Tuismitheoirí atá ag tógaint leanaí trí Ghaeilge amháin
- Tuismitheoirí ag tógaint leanaí ar bhonn dhátheangach (Gaeilge san áireamh)
- Tuismitheoirí na ndaltaí bunscoile
- Tuismitheoirí na ndaltaí iarbhunscoile
Aithníonn an pobal go bhfuil géarghá le raon imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge
amháin a chur ar fáil do dhaoine fásta agus do na teaghlaigh chun níos mó deiseanna
úsáide a chruthú dóibh.
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5.5 Institiúidí Oideachais
Le linn na scoilbhliana 2016/2017 bhí 840 daoine óga ag freastal ar an 4 naíonra, 5
bhunscoil agus dhá iarbhunscoil i nGaeltacht Mhúscraí agus iad go léir ag feidhmiú trí mheán
na Gaeilge.
• 73 Leanaí sna Naíonraí
• 429 Daltaí Bunscoile - Cúil Aodha 69 + Baile Mhúirne 158 + Réidh na nDoirí 26 + Béal
Átha’n Ghaorthaidh 76 + Cill na Martra 100
• 329 Daltaí Iarbhunscoile - Baile Mhúirne 210 + Béal Átha’n Ghaorthaidh 119
Conclúid: Tá na hinstitiúidí oideachais áitiúla ag comhlíonadh a róil siúd chun
ardchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge a sholáthar sna scoileanna. Is léir ón
taighde go bhfuil laigí nach beag le caighdeán Gaeilge na bpáistí ag teacht go dtí na
Naíonraí. Is léir áfach go bhfuil Gaeilge mhaith/an-mhaith ag na daltaí ag fágaint na
mbunscoileanna / n-iarbhunscoileanna. Is ceart mar sin aitheantas a thabhairt don
obair mhaith atá ar siúl ag foirne na n-institiúidí oideachais.
Tá sé soiléir go bhfuil géarghá le hIonad Cúram Leanaí (Crèche), a fheidhmeodh trí
mheán na Gaeilge, chun seirbhísí luathoideachais agus cúram leanaí a chur ar fáil i
nGaeltacht Mhúscraí. Dá luaithe is a chloiseann an páiste Gaeilge, is ea is fearr é.
Tá sé soiléir chomh maith go bhfuil géarghá le réimse leathan imeachtaí sóisialta trí
mheán na Gaeilge amháin a chur ar fáil don aos óg.

5.5.1 Na Naíonraí

51 rannpháirtithe – Tuismitheoirí leanaí sna Naíonraí
Bhí 51 leanaí sna Naíonraí áitiúla sa scoilbhliain 2015/16 agus bhí 73 leanaí ag freastal
orthu sa scoilbhliain 2016/172. Idir an scoilbhliain 2015/16 agus 2016/17 léiríonn na
figiúirí thíos go raibh laghdú ar chéatadán na bpáistí le Gaeilge mhaith & ó dhúchas acu ó
16% go 11%.
Bliain

Líon
Páistí

Cainteoirí
Dúchais

Gaeilge
Mhaith

Beagán
Gaeilge

Tuiscint Gan aon tuiscint

(Béarla amháin nó
teanga eile)
2015/’16 51
6%
10%
29%
26%
29%
2016/’17 73
8%
3%
30%
27%
32%
Léaráid 7 - Cumas Gaeilge Páistí Naíonra 2015/2016 & 2016/2017 ó Chomhar Naíonraí na Gaeltachta

Bunaithe ar figiúirí arna mbailiú ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta ón gceithre naíonra i Limistéar Pleanála
Teanga Mhúscraí don scoilbhliain 2015/16 agus don scoilbhliain 2016/17
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5.5.2 Daltaí Bunscoile Mhúscraí3 200 rannpháirtithe ó Rang 3 - Rang 6.
Cuireadh ceist ar na daltaí sa suirbhé a gcumas Gaeilge a mheas. Tá sé soiléir go bhfuil cumas
Gaeilge an-mhaith ag na daoine óga agus go bhfuil na bunscoileanna áitiúla ag feidhmiú trí
Ghaeilge.
Tá sé curtha in iúl ag na daltaí go bhfuil éileamh ar réimse leathan imeachtaí sóisialta trí
mheán na Gaeilge amháin a chur ar fáil dóibh taobh amuigh den chóras oideachais agus go
bhfuil gá leis an méid Gaeilge atá a labhairt sa bhaile a mhéadú. Mar a luadh níos luaithe tá
tacaíocht ag teastáil ó na tuismitheoirí chun é seo a bhaint amach.
•
•
•
•

Deir 79% go bhfuil Labhairt na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 80% go bhfuil Tuiscint na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 80% go bhfuil Léamh na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 78% go bhfuil Scríobh na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.

Cumas sa Ghaeilge
Líofa

Réasúnta/Cuíosach

44%

Labhairt

Tuiscint

42%

47%

Léamh

Scríobh

Go Maith

33%

Lag

35%

18%

3%

38%

16%

4%

17%

3%

33%

45%

16%

6%

Léaráid 8 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=200

3

Ceistneoirí na nDaltaí Bunscoile – Tá cóip de na ceistneoirí ar fad faoi iamh in Aguisín II.
• Ghlac an 5 bhunscoil páirt sna ceardlanna.
• 200 daltaí san iomlán ó Rang 3 suas go Rang 6.
• Ná dearmad gur tháinig na tuairimí ar fad ó na daltaí féin.
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Tá dearcadh fabhrach agus báúil ag an aos óg i leith na Gaeilge – dúirt 78% gur maith
leo an Ghaeilge agus léiríonn sé seo an riachtanas atá ann níos mó deiseanna úsáide a
chruthú dóibh.

Níl a Uios
agam /
Neamhshuim
14%

Easaontaím
6%

Easaontaím
go mór
2%

Aontaím
40%

Aontaím go
mór
38%

Is maith liom an Ghaeilge
Léaráid 9 - Bunaithe ar thorthaí na ceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis comhairliúcháin n=200

Tá gá le hiarrachtaí breise an Ghaeilge a chur chun cinn sa chlós scoile. Labhraíonn
36% dóibh an Ghaeilge i measc cairde i gclós na scoile.

Cén teanga a úsáideann tú le do chairde i
gclós na scoile?
Béarla an t-am ar
fad nó beagnach an
t-am ar fad
16%

Teanga eile
2%

Béarla den chuid is
mó
46%

Gaeilge an
t-am ar fad
nó
beagnach
an t-am ar
fad
7%

Gaeilge den chuid
is mó
29%

Léaráid 10 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=200
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Tá cumas Gaeilge an-mhaith ag na daltaí bunscoile ach is ábhar imní é nach
labhraíonn ach 11% dóibh an Ghaeilge i measc cairde.

Cén teanga a labhraíonn tú le do chairde?
Cén teanga a labhraíonn tú le do chairde?
Thart ar leath is leath de Ghaeilge agus theanga eile

5%

Teanga eile an t-am ar fad nó beagnach an t-am ar fad 2%
Béarla an t-am ar fad nó beagnach an t-am ar fad

28%
55%

Béarla den chuid is mó
Gaeilge den chuid is mó

6%

Gaeilge an t-am ar fad nó beagnach an t-am ar fad 1%

Léaráid 11 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=200

Príomhtheanga Labhartha an Tí
Cé gur iontach ar fad an rud é go bhfuil cumas maith Gaeilge acu, cúis díomá í nach
labhraíonn ach 7.3% de theaghlaigh Gaeilge amháin sa bhaile.
Gaeilge agus
teanga eile,
0.60%
Teanga eile,
2.80%

Béarla agus
teanga eile,
1.10%

Gaeilge, Béarla
agus teanga
eile, 1.70%
Gaeilge, 7.30%

Gaeilge agus
Béarla, 28.70%
Béarla, 57.30%

TEANGACHA AN BHAILE
Léaráid 12 - Bunaithe ar thorthaí na ceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis comhairliúcháin n=200

54

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 5 – Torthaí an Taighde

5.5.3 Daltaí Iarbhunscoile Mhúscraí4
298 rannpháirtithe ó Bliain 1 – Bliain 6
Cuireadh ceist ar na daltaí sa suirbhé a gcumas Gaeilge a mheas. Soiléirítear go bhfuil cumas
Gaeilge an-mhaith ag na daoine óga agus go bhfuil na hiarbhunscoileanna áitiúla ag feidhmiú
trí Ghaeilge.
•
•
•
•

Deir 78% go bhfuil Labhairt na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 83% go bhfuil Tuiscint na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 74% go bhfuil Léamh na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.
Deir 72% go bhfuil Scríobh na Gaeilge ‘go maith nó níos fearr’ acu.

Cumas sa Ghaeilge
Líofa

Labhairt

Go Maith

Réasúnta/Cuíosach

46%

Tuiscint

32%

54%

Léamh

41%

Scríobh

40%

Lag

21%

29%

33%

32%

16%

21%

25%

1%

1%

4%

3%

Léaráid 13 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298

4

Ceistneoirí na nDaltaí Meánscoile – Tá cóip de na ceistneoirí ar fad faoi iamh in Aguisín II.
• Ghlac an 2 iarbhunscoil páirt sna ceardlanna.
• 298 daltaí san iomlán ó Bhliain 1 suas go Bliain 6.
• Ná dearmad gur tháinig na tuairimí ar fad ó na daltaí féin.
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Dúirt 82% dóibh gur mhaith leo dá mbeadh níos mó deiseanna taobh amuigh den
scoil chun Gaeilge a úsáid. Tá sé curtha in iúl ag na daltaí go bhfuil éileamh ann do
réimse leathan imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge amháin a chur ar fáil dóibh.

Ba mhaith liom dá mbeadh níos mó deiseanna
ag daoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid
Easaontaím
2%
Níl a 5ios agam
14%

Easaontaím go mór
2%

Aontaím go mór
39%

Aontaím
43%

Léaráid 14 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298

Tá 88% atá fabhrach i leith na Ghaeilge agus léiríonn sé seo an riachtanas atá ann níos
mó deiseanna úsáide a chruthú dóibh.

Is maith liom an Ghaeilge
Níl a 5ios agam
7%

Easaontaím Easaontaím go mór
4%
1%

Aontaím go mór
46%
Aontaím
42%

Léaráid 15 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298
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Léaráid 16 - Suimiúil gur mhaith le 89% feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

AR MHAITH LEAT DO CHUID GAEILGE A FHEABHSÚ?
Ní bhaineann an
cheist liom, 1%

Níor freagraíodh,
3%

Níor mhaith, 7%

Ba mhaith,
89%

Léaráid 16 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298

Príomhtheanga Labhartha an Tí
Fós féin, cé gur iontach ar fad an rud é go bhfuil cumas Gaeilge an-mhaith acu tá sé díomách
nach labhraíonn ach 6% de theaghlaigh Gaeilge amháin sa bhaile (Léaráid 17). Is léir ón
gcomparáid idir daltaí na mbunscoileanna agus n-iarbhunscoileanna go laghdaíonn úsáid na
Gaeilge sa bhaile de réir agus mar a théann siad in aois. Is féidir is dócha é seo mhíniú leis an
tionchar atá ag na meáin shóisialta srl ar na déagóirí. Tá gá leis an méid Gaeilge atá á labhairt
sa bhaile a mhéadú. Mar a luadh níos luaithe tá tacaíocht ag teastáil ó na tuismitheoirí chun é
seo a bhaint amach.
Gaeilge, Béarla agus
teanga eile
2%
Teanga eile
2%

Gaeilge
6%
Gaeilge agus
Béarla
23%
Béarla
67%

Teangacha an Bhaile
Léaráid 17 - Bunaithe ar thorthaí na ceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis comhairliúcháin n=298
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Dar le formhór na rannpháirtihe táid toillteannach Gaeilge a labhairt sa bhaile má
thosnaítear an comhrá i nGaeilge. Má labhraíonn tuismitheoirí Gaeilge lena bpáistí sa
bhaile freagraíonn na páistí iad i nGaeilge.

Má labhraíonn duine Gaeilge liom, freagraím iad i
nGaeilge i gcónaí
Níl a 5ios agam /
Neamhshuim
5%

Easaontaím
5%

Easaontaím go mór
2%

Aontaím
35%

Aontaím go mór
53%

Léaráid 18 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298

Léaráid 19 - Tá gá le hiarrachtaí breise an Ghaeilge a chur chun cinn sa chlós scoile.
Labhraíonn 27% dóibh an Ghaeilge i measc cairde i gclós na scoile.

Cén teanga a úsáideann tú le do chairde i gclós na
scoile?

Teanga eile , 1%

Thar ar leath is leath
Gaeilge an t-am ar
de Ghaeilge agus
fad
nó beagnach an tteanga eile, 5%
am ar fad, 4%

Béarla an t-am ar
fad nó beagnach
an t-am ar fad
22%

Gaeilge den chuid is
mó
18%

Béarla den chuid is
mó
49%

Léaráid 19 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298
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Tá cumas Gaeilge an-mhaith ag na daltaí iarbhunscoile ach is ábhar imní é nach
labhraíonn ach 12% dóibh an Ghaeilge i measc cairde.

Cén teanga a labhraíonn tú le do chairde?
Cén teanga a labhraíonn tú le do chairde?
Thart ar leath is leath de Ghaeilge agus theanga eile

5%

Teanga eile an t-am ar fad nó beagnach an t-am ar fad 2%
Béarla an t-am ar fad nó beagnach an t-am ar fad

28%
55%

Béarla den chuid is mó
Gaeilge den chuid is mó

6%

Gaeilge an t-am ar fad nó beagnach an t-am ar fad 1%
Léaráid 20 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298

Léaráid 21 – Na Meáin Shóisialta

Cén teanga a úsáideann tú ar Snapchat?
Cén teanga a úsáideann tú ar Snapchat?

42%

44%

5%
3%
1%
Gaeilge an t-am ar Gaeilge den chuid is Béarla den chuid is Béarla an t-am ar fad Teanga eile an t-am
fad nó beagnach an tmó
mó
nó beagnach an t-am ar fad nó beagnach
am ar fad
ar fad
an t-am ar fad
Léaráid 21 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=298
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5.6 – Eagraíochtaí Pobail
100 rannpháirtithe.
Conclúid – Tá spioraid pobail láidir sa cheantar. Tá níos mó ná 120 eagraíochtaí pobail
ag feidhmiú sa cheantar. Tá ról lárnach ag na heagraíochtaí seo agus na daoine
gníomhach atá gafa leis na heagraíochtaí i dtodhchaí an Ghaeilge.
Tá sé aitheanta go bhfuil gá le polasaithe Gaeilge a bheith ag na heagraíochtaí pobail
agus na hionad pobail ar fad, agus go mbeadh sé mar phríomhsprioc ag foireann an
Phlean Teanga tacaíocht a thabhairt do na heagraíochtaí na gníomhachtaí seo a bhaint
amach thar saolré an phlean teanga ionas go mbeidh úsáid na Gaeilge ag dul i méid de
réir a chéile:
1. An Plean Teanga a bheith ar an liosta ábhar ar ‘Clár don Chruinniú’ ag gach
eagraíocht.
2. Go mbeadh ‘gníomh amháin san am’ á bhaint amach chun tacú leis an bplean teanga
ionas go mbeidh úsáid na Gaeilge ag dul i méid de réir a chéile m.sh miontuairiscí na
gcruinnithe as Gaeilge, Litir fógraithe as Gaeilge, Chlár don Chruinniú as Gaeilge,
Cruinnithe dátheangach.
3. Go mbeadh príomh-áit na Gaeilge á cur chun cinn nuair atá imeachtaí á n-eagrú agus á
reáchtáil go háitiúil.

Reáchtáltar cruinnithe coiste

Gaeilge amháin
23%
Gaeilge & Béarla
57%

Béarla amháin
20%

Léaráid 22 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=100
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An bhfuil plean teanga / Gaeilge agaibh?

Níor 5reagraíodh
19%

Tá
22%

Níl
59%

Léaráid 23 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=100

Gaeilge ar an bhfógraíocht /ar an
mbolscaireacht
Gaeilge amháin
14%

Béarla amháin
7%

Gaeilge agus
Béarla
79%

Léaráid 24 - Bunaithe ar thorthaí na gceistneoirí a scaipeadh le linn an phróisis chomhairliúcháin n=100
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5.7 – Gnóthaí Áitiúla
20 rannpháirtithe.
Tá spioraid pobail láidir sa cheantar. Tá níos mó ná 30 gnóthaí áitiúla agus táid go léir
tábhachtach i saol an phobail. Bíonn muintir na háite istigh sna gnóthaí seo ar bhonn rialta
agus déantar go leor cainte istigh iontu. Tá ról ag muintir na háite chun úsáid nó labhairt na
Gaeilge a chur chun cinn san idirphlé leis na gnóthaí seo.
Tá sé mar phríomhsprioc ag foireann an Phlean Teanga tacaíocht a thabhairt do na gnóthaí
áitiúla na gníomhachtaí seo a leanas a bhaint amach thar saolré an phlean teanga:
1. Go mbeadh polasaí teanga simplí á chur le chéile agus ceardlann feasachta teanga,
frásaí coitianta, muinín teanga agus rogha teanga an chustaiméir á reáchtáil leis na
fostaithe.
2. Go mbeadh fáilte roimh úsáid na Gaeilge sa chaidreamh leis na gnóthaí seo.
3. Go mbeadh seirbhís fheiceálach trí Ghaeilge ar fáil don phobal.

5.8 – Comhlachtaí Áitiúla & Scéimeanna Fostaíochta5
In 2016 bhí 675 duine fostaithe i gcliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta. Tá ról
tábhachtach ag na comhlachtaí seo - cruthaítear fostaíocht agus tá tionchar dearfach acu ar
chúrsaí eacnamaíochta i nGaeltacht Mhúscraí. Is léir go bhfuil an tÚdarás ag iarraidh roinnt
coinníollacha teanga a leagadh ar chliantchomhlachtaí dá chuid ach caithfear tacaíocht
breise ar bhonn leanúnach a chur ar fáil do na fostaithe agus na bainisteoirí chun ról níos
láidre a bheith acu i dtaca le húsáid na Gaeilge sna comhlachtaí m.sh. beannú dhátheangach
ar an nguthán agus feiceálacht na Gaeilge sa cheantar - comharthaí Gaeilge nó
dhátheangach.
I dteannta le tacaíocht do chomhlachtaí agus fiontair sa limistéar tacaíonn Údarás na
Gaeltachta le scéimeanna fostaíochta sóisialta sa limistéar chomh maith. Tá ag éirí go hanmhaith leis na scéimeanna seo ach is fiú cuimhneamh ar ranganna Gaeilge nó ceardlanna
Gaeilge a fhorbairt mar chuid don traenáil do rannpháirtithe na scéimeanna.
Ag deireadh na bliana 2016 bhí:
• 20 rannpháirtithe fostaithe ar an Scéim Shóisialta Tuaithe
• 6 rannpháirtithe eile fostaithe ar an Scéim Tús.
• 15 rannpháirtithe Clár Seirbhísí Pobail sa limistéar

5

Bunaithe ar thaighde - Nic Chárthaigh, L. (2012). Údarás na Gaeltachta an lár agus an tImeall – léargas
eatramhach, Imleabhar a I. [e-leabhar] le fáil ar https://www.litriocht.com/product/dar-s-na-gaeltachta-an-l-ragus-an-timeall-l-argas-eatramhach-imleabhar-i/

62

Plean Teanga Mhúscraí

Caibidil 5 – Torthaí an Taighde

5.9 – An Daonáireamh6
De réir Daonáireamh na bliana 2016 tá daonra 3,785 duine i nGaeltacht Mhúscraí.
• Tá 3,619 duine d’aois 3 bliana agus os cionn = 100%
• Deir 76.8% go bhfuil Gaeilge acu. Ní mór caighdeán agus cumas a gcuid Gaeilge a
mheas ionas gur féidir tacaíocht a chur ar fáil chun feabhas a chur ar chumas/úsáid na
Gaeilge, más gá.
• Deir 41% gur cainteoirí laethúla Gaeilge iad. Tá bearta an phlean teanga chun níos
mó deiseanna a thabhairt don phobal Gaeilge a úsáid.
• Tá 21.17% gan Ghaeilge. Caithfear na daoine seo a aithint agus iad a mhealladh i dtreo
na Gaeilge trí ranganna bunúsacha agus imeachtaí éagsúla trí mheán na Gaeilge a chur ar
fáil dóibh.

Limistéar Pleanála Teanga Mhúscraí

2016

%

Daonra iomlán
Daonra (3 bliana d'aois agus os a cionn)

3,785
3,619

100%

Daoine le cumas Gaeilge
Daoine gan Ghaeilge
Cainteoirí laethúla
Cainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras
oideachais
Cainteoirí laethúla Gaeilge laistigh den chóras
oideachais

2,782
787
1,477
836

76.8%
21.17%
41%
23.1%

641

17.72%

Daoine nár thug freagra

50

1.3%

Léaráid 25 - Bunaithe ar fhigiúirí Dhaonáireamh 2016 ón CSO

Limistéar Pleanála Teanga Mhúscraí

2011

2016

Fíórathrú

Daonra iomlán
Daonra (3 bliana d'aois agus os a cionn)
Daoine le Gaeilge
Daoine gan Ghaeilge
Cainteoirí laethúla
Cainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras
oideachais

3,771
3,596
2,863
709
1,512
943

3,785
3,619
2,782
787
1,477
836

+ 14
+ 23
- 81
+ 78
- 35
- 107

Daoine nár thug freagra

24

50

+26

Léaráid 26 - Bunaithe ar fhigiúirí Dhaonáireamh 2016 ón CSO

Ní hionann na toghcheantair agus limistéar na Gaeltachta agus mar sin ní féidir iontaoibh iomlán a
bheith as figiúirí an Daonáirimh. Mar a luaidh i gCaibidil 3, tugadh faoi deara le linn céim ullmhúcháin
an Phlean Teanga ní mar a chéile go hiomlán teorainneacha na dtoghcheantair i Múscraí agus
limistéar an limistéar Pleanála Teanga. Tá stráicí talún taobh amuigh den Ghaeltacht san áireamh i
limistéir na toghcheantair agus dá réir táimíd chun cloí leis na figiúirí atá bunaithe ar Limistéar
Pleanála Teanga Mhúscraí agus ar an Daonáireamh a déanadh i 2011 & 2016 atá curtha ar fáil ag an
Phríomh-Oifig Staidrimh. Is fiú an cheist seo a scrúdú ar bhonn níos doimhne le linn tréimhse an
phlean teanga.

6
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