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Achoimre

Léargas ar thaithí mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta:
Dúshláin ghairmiúla agus riachtanais oiliúna
Laoise Ni Thuairisg

Cuireann an taighde seo roimhe iniúchadh a dhéanamh ar thaithí ghairmiúil
mhúinteoirí iar-bhunscoileanna n Gaeltachta, lena n-áirítear na dúshláin atá le
tabhairt acu agus an dearcadh atá acu ina leith. Tá sé mar aidhm ai ge freisin cíoradh
a dhéanamh ar na cleachtais oiliúna a bhfuil na múinteoirí páirteach iontu agus ar
oiriúnacht na gcleachtas sin dá riachtanais fhorbartha. Baintear leas as an
bhfeiniméaneolaíocht chun na ceisteanna taighde agus nithe eile a eascraíonn astu a
chíoradh.
Is iomaí athrú atá tagtha ar ghairm na múinteoireachta le blianta beaga anuas.
Tá tionchar suntasach ag na hathruithe seo ar na múinteoirí, go háirithe ar a
bhféiniúlacht ghairmiúil. Is iomaí athrú atá tagtha freisin ar chomhthéacs oideachais
na Gaeltachta a thugann dúshlán suntasach do rannpháirtithe an choráis sin. Áirítear i
mease na ndúshlán sin: an t-aistriú teanga ó Ghaeilge go Béarla; áiseanna míoiriúnacha teagaisc agus foghlama; deacrachtaí timpeallacht lán-Ghaeilge na
scoileanna a chinntiú agus a chothú; freastal éagothrom ar riachtanais oiliúna agus
oideachais na rannpháirtithe.
Bunaítear an tionscadal seo ar thaighde páirce feiniméaneolaíochta ina
gcuimsítear agallaimh ina gcuireann múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta a
dtaithí agus a ndearcadh i láthair, mar aon le taighde tánaisteach a chuimsíonn anailís
ar litríocht ábhartha.
Is beag taighde atá ar fáil i láthair na huaire ar thaithí ghairmiúil agus phearsanta
mhúinteoirí iar-bhunscoile, go háirithe an taighde sin a chuireann guth na múinteoirí
sin i lár an aonaigh. Tá an bheama seo le sonrú go láidir sa chomhthéacs oideachais
Gaeltachta. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo, tri anailís litríochta agus taighde
páirce, an bheama sa chorpas reatha taighde a líonadh agus léargas cruinn a thabhairt
ar thaithí an mhúinteora iar-bhunscoile Ghaeltachta.

Buíochas

Tá mé go mór faoi chomaoin ag mo stiúrthóir, an Dr Pádraig Ó Duibhir, a thug gach
cúnamh agus spreagadh dom agus mé ag tabhairt faoin obair seo, agus a threoraigh
mé i gcónaí ar bhealach mo leasa.
Táim fíorbhuíoch de na múinteoirí uile a ghlac páirt sa tionscadal, a thug a gcuid
ama go fial agus a roinn a dtaithí go hionraic agus go hoscailte liom.
Ba mhaith liom buiochas a ghabháil leo siúd a thug cúnamh ar bhealaí éagsúla dom
agus mé i mbun an tsaothair seo: an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus
Gaelscolaíochta a chuir maoiniú ar fáil don taighde; Dónall Ó Braonáin agus
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a cheadaigh
dom sos staidéir a thógáil ó mo chuid oibre ar mJhaithe leis an tionscadal seo a chur i
gcrích; foireann Choláiste Phádraig, Droim Conrach; foireann Leabharlann McClay,
Ollscoil na Banríona, Béal Feirste; foireann Leabharlann Shéamuis Uí Argadáin,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; an Dr Conchúr Ó Giollagáin, Sabhal Mór Ostaig;
Niall Mac Uidhilin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge; an Dr Peadar Ó Flatharta,
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; Seosamh Mac Donnacha, Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh.
Tá mé go mór faoi chomaoin ag mo mhuintir, go háirithe mo mháthair Hannah, a
spreag mé i gcónaí agus mé i mbun staidéir.
Gabhaim buíochas speisialta le Feilimí as an tacaíocht a thug sé dom agus mé ag
tabhairt faoin taighde seo.
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Caibidil 1
1.1

Réamhrá

Réamhrá
Tugaim léargas sa chaibidil seo ar ábhar an tionscadail taighde agus ar na

spriocanna is mian liom a bhaint amach. Cuirim an cheist taighde faoi ndear an
tionscadal ina iomláine i láthair mar aon leis na heasnaimh a shonraítear sa chorpas
reatha taighde. Déanaim cíoradh ar an réasúnaíocht laistiar den taighde d ’fhonn
léargas a thabhairt ar an inspreagthacht phearsanta mar aon leis na spriocanna
acadula laistiar den ábhar. Déanaim cur síos freisin ar cheantar an taighde agus an
pobal féin atá rannpháirteach ann. Ar deireadh, cuirim leagan amach an tráchtais féin
i láthair mar threoir maidir leis an tslí ina dtabharfar faoin anailís.
1.2

Na Ceisteanna Taighde
Tri cheist taighde atá á n-iniúchadh agam sa tionscadal seo:

1. Céard iad na dúshláin ghairmiúla atá le tabhairt ag múinteoirí iar-bhunscoile na
G aeltachta?
2. Céard iad na cleachtais oiliúna den Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach a nglacann
nLÚinteoirí an tionscadail seo páirt iontu?
3. Bunaithe ar na dúshláin atá le tabhairt acu. agus i bhfianaise na gcleachtas oiliúna
abhfuil na múinteoirí páirteach iontu, céard iad na riachtanais oiliúna is mó atá
ag múinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta?
Déanaim iarracht sa tionscadal taighde seo na ceisteanna thuas a chíoradh tri anailís
a dhéanamh ar an litríocht ábhartha mar aon le taithí na múinteoirí ar na ceisteanna
sin a ihiosrú.

1

1.3

Réasúnaíocht an taighde
Is iomaí athrú atá tagtha ar ghairm na múinteoireachta ó lár an chéid seo

caite. Tagann siad seo chun cinn faoi scáth ghluaiseachtaí sóisialta ina bhfeictear
béim á leagan ar tháirgiúlacht agus ar fhreagracht agus iad le sonrú go láidir sna
seirbhísí poiblí, an t-oideachas san áireamh. Is athruithe iad atá ag titim amach ar fud
na cruinne agus tá an tsochaí ina maireann muid éiginnte, comhdhlúite agus
coimpléascach dá mbarr (Hargreaves, 1994: 9). Ar ndóigh, tugann siad dúshlán láidir
do choráis oideachais an domhain agus do na múinteoirí atá ag feidhmiú laistigh de
na coráis sin, agus ni haon eisceacht coras oideachais na hÉireann (Coolahan, 2003).
I dtuairisc taighde de chuid an OECD (2005) a d ’fhiosraigh polasaithe
múinteoireachta idimáisiúnta, 'Teachers matter: Attracting, developing and
retaining effective teachers dúradh gurb iad múinteoirí an acmhainn is luachmhaire
atá ag scoileanna agus go bhfiiil éifeachtúlacht na scoileanna sin ag brath go mor ar
chumas na múinteoirí céanna (OECD, 2005). Maíodh freisin, áfach, go raibh na
hathruithe cultúrtha, sóisialta agus polaitiúla ag tabhairt dúshláin dóibh agus iad ag
iarraidh a gcuid oibre a chur i gcrích. Baineann na dúshláin seo le héagsúlachtaí
teanga agus cúlraí sóisialta sa seomra ranga, chomh maith le hathruithe i gcúrsaí
teicneolaíochta agus i gcórais mheasúnaithe. Tá na cuspóirí atá roimh shaoránaigh na
sochaí níos uaillmhianaí ná a bhí riamh, agus tá de dhualgas ar scoileanna, agus ar
mhúinteoirí dá réir, daltaí a oiliúint ionas go mbeidh siad ullamh chuige sin. Ni mór
do dhaltaí a bheith ina bhfoghlaimeoirí féin-stiúrtha agus ar a gcumas coinneáil leis
an bhfoghlaim sin i gcaitheamh a saoil (OECD, 2005). Castacht a bhaineann leis gur
scileanna iad seo go minie nár shealbhaigh na múinteoirí iad féin agus iad i mbun
oiliúna agus tá dúshlán ollmhór le tabhairt acu anois ag iarraidh na scileanna céanna
a sheachadadh chuig na daltaí (Hargreaves, 2000: 151).
2

Sonraítear an easpa scileanna sin freisin agus coras oideachais na Gaeltachta
faoi chaibidil. Cé nach ndéantar sainiú foirmiúil ar an gcóras sin mar choras
tumoideachais, glactar leis gur oideachas dátheangach den chuid is mó atá ar bun (Ni
Bhaoill & O Duibhir, 2005). Abhar imní, áfach, nár cuireadh oiliúint chuí ar na
múinteoirí atá ag teagasc trí Ghaeilge i láthair na huaire, agus gur “an-teoranta atá an
saineolas atá ar fáil i gcóras oideachais na Gaeltachta [...] ar mhúnlaí tumoideachais”
(Mac Donnacha, Ni Shéaghdha, Ni Chualáin, & Ni Mhainnín, 2005: 130). Táthar ag
súil mar sin go mbeidh múinteoirí sa choras oideachais Gaeltachta ni hamháin eolach
ar mhúnlaí tumoideachais ach in ann na spriocanna teagaisc agus foghlama bainteach
leis na múnlaí sin a chur i gcrích, ainneoin nach bhfuil oiliúint ar bith faighte acu sa
réimse sin. Mar sin i dtaca leis an easpa oiliúna a dtagraíonn Hargreaves (2000) dó
maidir le cumas múinteoirí i gcoitinne dul i ngleic leis na brúnna éagsúla a leagann
sochaí an lae inniu rompu, tá easnaimh bhreise ar mhúinteoirí an choráis oideachais
Ghaeltachta, ó thaobh teagasc trí mheán na Gaeilge, teanga go minie arb í dara
teanga an mhúinteora agus an dalta í. Ni áirítear, ach an oiread, an cur amach a bheifí
ag súil go mbeadh ag an múinteoir ar ról na scoile Gaeltachta i gcaomJhnú na teanga
agus i gcothú gréasán sóisialta sa sprioetheanga i mease déagóirí (Eckert, 1988,
1989; Mac Donnacha et al., 2005; Ó Giollagáin, Mac Donnacha, Ni Chualáin, Ni
Shéaghdha & O ’Brien, 2007).
I dtaca leis na hathruithe sóisialta a bhfuil tionchar acu ar choráis oideachais
na linne áirítear freisin riaradh an choráis, agus leasuithe sa choras riaracháin sin,
mar dhúshlán breise do scoileanna, do mhúinteoirí agus do dhaltaí. Tráth anois go
bhfuil an bhéim á leagan ar iomaíocht an choráis agus ról an oideachais i sochaí an
eolais (Hargreaves, 2003), feictear go bhfuil breis béime á leagan ar an scoil agus ar
chomhpháirtíochtaí rialtais áitiúla oideachais spriocanna atá leagtha amach ag coras
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lámach a bhaint amach ag an leibhéal áitiúil (Helsby, 1999; Hoyle & Wallace, 2007).
Tá tionchar suntasach ag an easpa cumhachta seo ar fheidhmiú na scoileanna ar
bhonn laethúil, go háirithe nuair a áirítear coimhlint idir spriocanna forbartha
náisiúnta agus na spriocanna sin is ábhartha agus is práinni don scoil féin (Sugrue,
2004a). Maidir le coras oideachais na Gaeltachta, feictear go bhfuil tréithe sainiúla
an choráis mar bhunchloch aige, ach gur tréithe iad atá imeallach don choras
náisiúnta. Tá an baol ann agus an coras oideachais á riaradh go láidir ón lár go
ndéanfaí imeallú ar riachtanais áitiúla d’fhonn freastal ar na héilimh náisiúnta,
riachtanais oiliúna na múinteoirí san áireamh (Sugrue, 2004a; Hoyle & Wallace,
2007). Tá na himpleachtaí leis seo feicthe cheana againn maidir le leagan amach an
chuxaclaim áit nach bhfuil an curaclam reatha Gaeilge ag freastal ar riachtanais
oideachais ná teanga cainteoirí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga nó cainteoirí a bhfuil
ardlíofacht sa teanga acu (Mac Donnacha, 2005; Mac Donnacha et al., 2005; Ni
Shéaghdha, 2010; Ó Duibhir, 2012; Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin et al., 2007).
Cuireann Hargreaves (2000) cuntas ar fáil ar na brúnna éagsúla breise atá ar
mhúinteoirí de bharr rialacháin ghéara atá tagtha chun cinn in eamáil an oideachais
faoi chultúr nua na bainistíochta. Dar leis go bhfuil múinteoirí na linne ag ceistiú a
ngairmiúlachta féin agus go deimhin ag breathnú ar na scileanna atá in easnamh
orthu sa chomhthéacs nua oideachais seo. Tagann Hoyle agus John (1995) leis an
dearcadh seo ag maíomh go bhfuil beama anois á cothú idir bainisteoirí agus
múinteoirí a chuireann dearcadh an mhúinteora ar stádas na múinteoireachta mar
ghairm, agus ar a stádas féin mar dhuine gairmiúil, go mór i mbaol (MacBeath,
2012). Dar le múinteoirí a ghlac páirt i dtionscadal taighde a d ’fhiosraigh stádas
múinteoirí sa Bhreatain go bhfuil ísliú tagtha ar stádas a ngairme le blianta beaga
anuas de bharr “a wider demystifícation o f the profession through the engagement o f
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a more informed and critical public, a greater transparency demanded through
national testing, and associations of teaching as more to do with behaviour
management” (Hargreaves, Cunningham, Hansen, McIntyre, Oliver agus Pell, 2007:
6). Dar leis na muinteoiri ceanna gur airde an stadas ata ag gairmeacha eile mar
leigheas agus dli na mar ata ag an muinteoireacht. Diol suntais anseo taighde de
chuid an OECD (2005) a leirigh go raibh seasamh soisialta cuiosach ard ag an
muinteoireacht i suile an phobail, agus borradh faoi le blianta beaga anuas. I suile na
muinteoiri, afach, is stadas iseal a leagann siad fein ar a ngairm, agus mar a leirigh
Hargreaves et al. (2007) freisin e, nios isle na gairmeacha eile (OECD, 2005). I gcas
na hEireann, feictear nach bhfuil ach 44% de mhuinteoiri sasta lena bpost
muinteoireachta agus meadu suntasach tagtha ar an bhfigiur sin o 2009 i leith (ASTI
/ Millward Browne, 2014).
Ainneoin gur i mease muinteoiri a shonraitear an dearcadh seo den chuid is
mo, airitear go foill an mhuinteoireacht mar ghairm a bhfuil stadas measartha iseal
aici i suile an phobail, i gcomparaid le gairmeacha eile ar a laghad ar bith
(MacBeath, 2012). Nuair a fheachtar ar an ngradam a bhaineann leis an
muinteoireacht i mease phobal na Breataine Moire, feictear go luionn si sa cheathru
uachtarach os cionn gairmeacha mar obair shoisialta agus leabharlannaiocht, ach fos
fein faoi mhorghaimeacha eile (Hoyle, 2001). Is iomai rud a imrionn tionchar ar
aigne an phobail agus iad ag tabhairt breithiunais ar ghairm na muinteoireachta, ina
mease lion ard na muinteoiri a thugann faoin ngairm mar aon leis an bpa a thuilltear
(Hoyle, 2001). Is leir i gcas mhuinteoiri na hEireann, go bhfuil a leibheal misnigh
fiorfseal i lathair na huaire de bharr na n-athruithe seo uile ar an gcoras (ASTI /
Millward Browne, 2014; Coolahan, 2003).
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Ta na hathruithe luaite, dul chun cinn na bainistiochta agus an lamachais ina
mease, mar aon le ceistiu stadas na muinteoireachta, mar chuid de phroiseas nios
leithne dighairmiulaithe ata ag titim amach in earnail an oideachais o dheireadh an
cheid seo caite ar aghaidh (Hargreaves et al., 2007). Feictear an mhuinteoireacht a
rialu go lamach agus faoi scath spriocanna uaillmhianacha ata bunaithe den chuid is
mo ar spriocanna iomaiocha eacnamaiocha seachas ar riachtanais na bhfoghlaimeoiri
(HoyLe & Wallace, 2007). Feictear don mhuinteoir freisin go bhfuil smacht caillte
aige ar an tasc idir lamha agus tionchar suntasach aige sin ar a fhein-eifeachtuJacht
(Bangs & Frost, 2012). De reir mar a dheantar lagu ar ghairmiulacht na
muinteoireachta, agus de reir mar a imrionn brunna an tsaoil chomhaimseartha
tionchar ar fheidhmiu reatha an mhuinteora, ni mor do machnamh a dheanamh ar a
ghairmiulacht. Ni mor do smaoineamh freisin ar an gcineal foghlama ata de dhith air
chun dul i ngleic leis na diisfrlain reatha ata le tabhairt aige ionas go mbeidh ar a
chumas a phost a chomhlionadh go heifeachtach agus tairbhe phearsanta agus
ghairmiuil a bhaint as (Hargreaves, 2000).
De bharr an easnaimh san oiliuint seo ata le sonru go hidimaisiunta in earnail
an oideachais, cuirtear an fhorbairt ghairmiuil leanunach (FGL feasta) chun cinn mar
mhuiila inar feidir muinteoiri a chumasu chun dul i ngleic leis na dushlain ata le
tabhairt acu ina saol gairmiuil (OECD, 2009). Da bharr sin, sonraitear borradh sa
taighde dirithe ar rannphairtiocht muinteoiri i gcleachtais FGL. Feictear seo freisin
sa taighde a ghniomhaionn chun eolas a bhailiu maidir le treithe pearsanta agus
gainrriula an mhuinteora agus an dearcadh ata aige i leith an teagaisc agus na
foghlama. Airitear i mease roinnt de na tionscadail is suntasai sa reimse seo ag
leibheal idimaisiunta: Teachers matter: Attracting, developing and retaining
effective teachers (OECD, 2005); Teachers’professional development: Europe in

6

international comparison (OECD, 2009) a foilsiodh mar chuid den Teaching and
learning international survey (TALIS feasta); The Status o f teachers and the
teaching profession in England: Views from inside and outside the profession: Final
report o f the teacher status project (Hargreaves et al., 2007), Learning to teach and
its implications fo r the continuum o f teacher education: A nine-country cross
national study (Conway, Murphy, Rath, agus Hall, 2009), Future o f teaching
profession (MacBeath, 2012) agus tuairisci eile nach iad.
Dar le Coolahan (2003), afach, gur beag taighde ata deanta ar an abhar seo in
Eirinn, go hairithe taighde bainteach le treithe agus dearcai mhuinteoiri na tire i leith
an teagaisc fein mar aon le taighde a thugann leargas ar a gcuid cailiochtai, a
ndualgais ghairmiula, agus gneithe eile nach iad (Coolahan, 2003). Tugtar suntas do
thuairisci faoi leith a dheanann iarracht an bheama seo a lionadh mar: Burke (2002);
Conway et al. (2009); Leonard agus Gleeson (1999); O Duibhir (2006); Sugrue
(2004); Sugrue agus Ui Thuama (1997). Ce gur fiuntach na piosai taighde iad sin
luaite, agus tuairisci eile nach iad, airitear go foill beama sa chorpas reatha taighde ar
thaithi phearsanta agus ghairmiuil muinteoiri, go hairithe muinteoiri iar-bhunleibheil.
Is abhar imni e seo ni hamhain toisc go bhfuil ga go mbeadh Poblacht na hEireann
pairteach sa ghluaiseacht taighde idimaisiunta ar an abhar ach freisin de bharr
leibheal iseal rannphairtiochta i gcleachtais FGL a shonraitear i mease mhuinteoiri
na tire (OECD, 2009). Cinnte rachadh eolas ar thaithi na muinteoiri ar an bhforbairt
agus an meon ata acu ina leith chun leasa an dioscursa tri tuiscint mos soileire a
sholathar ar na constaici a sheasann roimh muinteoiri agus an fhorbairt ghairmiuil ata
de dhith orthu.
Maionn Sugrue agus Ui Thuama (1997) nach ann do chultur pie i mease
muinteoiri agus baill eile den choras oideachais maidir lena rannphairtiocht na a
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ndearcadh i leith na gcleachtas seo, agus amhras orthu go minie ina leith siúd a
thagann ar thóir an eolais sin (Sugrue & Ui Thuama, 1997). Tugann sé seo dúshlán
don té atá ag iarraidh léargas a thabhairt ni hamhàin ar chleachtais oiliúna
mhúinteoirí na tíre ach ar na riachtanais oiliúna atá acu chomh maith céanna. Nuair a
fhéachtar ar chomhthéacs níos áitiúla laistigh de choras oideachais na hÉireann, mar
réimse taighde an tionscadail seo, an coras oideachais Gaeltachta, tá sé léirithe
cheana féin nach bhfuil múinteoirí an choráis sin oilte i múnlaí an tumoideachais
agus nach bhfuil siad féin compordach ná muiníneach go minie as na cleachtais
teagaisc ná bainistíochta atá in úsáid acu (Mac Donnacha et al., 2005; N i Shéaghdha
2010; Ó Duibhir 2006). Ni léir, áfach, an bhfuil an neamhoillteacht seo mar thoradh
ar mhí-oiriúnacht na gcleachtas oiliúna atá ag freastal orthu nó mar thoradh ar a
neamhrannpháirtíocht sna cleachtais chéanna.
Cuireann an tionscadal taighde seo roimhe iniúchadh a dhéanamh ar na
ceisteanna sin agus an bheama sa chorpas reatha taighde ar chleachtais agus
riachtanais oiliúna múinteoirí in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta a líonadh.
Lormaím an scagadh seo sa chomhthéacs taighde idimáisiúnta ionas gur féidir dui i
mbun anailís chomparáideach ar an FGL ag an iar-bhunleibhéal. Tugaim léargas
anois ar an geeantar taighde.
1.4

An Ceantar Taighde
De bharr an deacracht a bhaineann le ceist shainithe na Gaeltachta, tugaim

léargas ar stair agus staid reatha na Gaeltachta i dtús báire d ’fhonn comhthéacs a
sholáthar inar féidir ceantair agus ábhar taighde an tionscadail faoi chaibidil a lonnú
agus a scrúdú. Ni thugaim cur síos cuimsitheach ar choras oideachais na Gaeltachta
féin toisc go dtugaim faoi sin sa chéad chaibidil eile. Níor mhiste a lúa gur eoi don
taighdeoir gur iomaí ceist chasta a eascraíonn as seasamh na Gaeltachta m ar phobal

mionlaigh teanga, ina mease: an t-aistriu teanga o Ghaeilge go Bearla; an eabhloid
teanga; an fhorbairt thionsclaioch; dioscursa na gcearta teanga; an reachtaiocht
teanga; pleanail chorpais na teanga; agus seachadadh na teanga o ghluin go gluin. Is
ceisteanna lamacha iad sin agus an Ghaeltacht a hiniuchadh, agus deanaim iarracht
aird a tharraingt ar na ceisteanna sin sa chaipeis seo chomh fada agus a bhaineann
siad leis an oideachas Gaeltachta. Airitear, afach, an t-oideachas Gaeltachta mar
chroilar an tionscadail airithe seo agus mar sin, ceal spais, m theitear i mbun anailise
domhain ar cheisteanna lasmuigh de sin. Chun anailis chriticiuil ar na ceisteanna sin
thuasluaite nach luionn ag croi an tionscadail idir lamha feach: An Coiste
Comhairleach Pleanala, 1986; Crowley, 2005; Hindiey, 1990; Mac Giolla Chriost
2005; O Cumain 2010; O Gadhra 1989; O Giollagain et al., 2007; Lenoach, O
Giollagain agus O Cumain, 2012; O Murchu 1985, 2008; O Riagain 1997; O Riain
1994; O Tuathaigh 1990; Walsh 2002.
1.4.1

An Ghaeltacht a sainiu
De bhri go raibh Gaeltacht bheo bhisiuil lamach san fhealsunacht

athbheochana a bhi a cur chun cinn don tir i gcoitinne (Crowley, 2005) bhi rialtas na
linne den tuairim go bhfeadfai deireadh a chur le meath na Gaeilge tri mhean na
forbartha beag beann ar an tionchar a d’imreodh an cur chuige seo ar iompar teanga
na gceantar faoi chaibidil (Hindley, 1990; O Tuathaigh, 1990). Bunaiodh Coimisiun
na Gaeltachta sa bhliain 1925 faoi scath rialtas Mhic Chosgair agus e mar aidhm
aige: “To inquire and report to the Executive Council [rialtas] as to the percentage o f
Irish Speakers in a district which would warrant its being regarded as (a) an Irish
speaking district or (b) a partly Irish speaking district, and the present extent and
location o f such districts” agus “To inquire and make recommendations as to the use
of Irish in the administration of such districts, the educational facilities therein, and
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any steps that should be taken to improve the economic condition o f the inhabitants”
(Oifig an tSolathair, 1926: 1).
Bunaithe ar thorthai daonairimh an Gharda Siochana, rinneadh rangu den
chead uair ar cheantair Ghaeltachta, bunaithe ar fhaisneis a bailiodh chuige sin, ce
gur minic locht a fhail ar chur chuige an mhodha iniuchta a usaideadh agus amhras i
dtaobh bhailiocht na staitistici da reir (O Riagain, 1997). Mar sin fein, moladh don
chead uair go bhfeadfai ceantair Ghaeltachta a rangu bunaithe ar lion na gcainteoiri a
mhair iontu. Tugadh Fior-Ghaeltacht ar cheantar ina raibh an Ghaeilge ag 80% no
nios mo den phobal (168,279 duine ag cur futhu i seacht gcontae) agus breacGhaeltacht ar cheantar ina raibh an Ghaeilge ag idir 25 agus 79% den phobal
(207,907 duine) (Oifig an tSolathair, 1926). Nior glacadh go foirmiuil, afach, le
sainiu ar bith ar an nGaeltacht go dti gur achtaiodh Acht na dTithe (Gaeltacht) sa
bhliain 1929 (O Riagain, 1997). Ta se maite freisin gur cuireadh fad agus leithead
breise le teorainuneacha na Gaeltachta “in the hope o f encouraging a swift return o f
the whole wide area to Irish first-language usage” (Hindley, 1990: 30).
Rinne Coimisiun na Gaeltachta 1926 moltai eagsula maidir le cursai
oideachais, tionscail agus athlonnaithe pobail, ach ba bheag diobh seo a cuireadh i
bhfeidhm de bharr an chostais a bhain leo (Oifig an tSolathair, 1926; Walsh, 2002).
Sa bhliain 1965, bunaiodh Roinn na Gaeltachta, faoi scath an Acht Airi agus
Runaithe (Leasu) 1956, agus sainiu na Gaeltachta arfs mar chnamh spaime toisc go
raibh deis ag an rialtas, tri fheidhmiu an Achta, limistear reatha na Gaeltachta a
aithint agus laincisi stairiula Choimisiun na Gaeltachta a chaitheamh uathu. Dar le
hAire Oideachais na linne, Risteard O Maolchatha, go raibh an sceal ro-chasta le
reiteach tri rnhean na reachtaiochta (Diospoireachtai Dala, 19 Aibrean, 1956).
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Is cnámh spaime sainiú na Gaeltachta, go tíreolaíoch agus go teangeolaíoch,
ó shin i leith agus mar a fheicfear sa tionscadal seo, is ceist í atá lámach agus coras
oideachais na Gaeltachta faoi chaibidil. Sa deireadh, rinneadh sainiú ar na limistéir
Ghaeltachta trí mheán na hionstraime reachtúla, Ordú na Limistéar Gaeltachta
(1956), inar tugadh aitheantas Gaeltachta do 85 toghroinn iomlán agus codanna de
57 toghroinn eile, agus gach ceann díobh seachas páirt de thoghroinn amháin ag
teacht leis an sainiú limistéireach a rinneadh ar an nGaeltacht mar chuid de
Choimisiún na Gaeltachta 1926 (Ó Giollagáin et al., 2007).
Sa bhliain 2002, mhol an dara Coimisiún Gaeltachta (an Coimisiún feasta) go
rachfaí i mbun iniúchta ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht chun iompar teanga
phobail na Gaeltachta a mheas (Coimisiún na Gaeltachta, 2002). Cuspóirí pleanála
teanga a bhí laistiar den chinneadh seo sa mhéid is gur mhol an Coimisiún go
dtabharfaí tréimhse seacht mbliana do na pobail Ghaeltachta borradh a chur faoi
úsáid na teanga sa cheantar. Bhronnfaí stádas Gaeltachta ar na ceantair ina raibh an
Ghaeilge in úsáid ag os cionn 50% den phobal ar bhonn laethúil. Glacadh le moladh
an Choimisiúin maidir le staidéar teangeolaíoch a chur sa tsiúl agus foilsíodh an
staidéar sin sa bhliain 2007. Léirigh an Staidéar cuimsitheach teangeolaíoch ar
úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (O Giollagáin et al., 2007) (SCT feasta), mar a rinne
Mac Donnacha et al. (2005) rompu gur féidir idirdhealú a dhéanamh idir trí chineál
pobail teanga i limistéir Ghaeltachta an lae inniu agus is iadsan:

•

Limistéir Ghaeltachta Chatagóir A
Na toghranna a bhfuil breis is 67% dá ndaonra iomlán os cionn trí bliana d’aois
ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. Is iad seo na toghranna a bhfuil “an speictream
is airde úsáide Gaeilge le fáil iontu agus seasmhacht áirithe le sonrú ar an bpatrún
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úsáide Gaeilge sna rannóga aoise ar fad, cé is moite d ’iompar teanga na n-óg” (Ó
Gíollagáin et al., 2007: 503).
•

Limistéir Ghaeltachta Chatagóir B
Na toghranna a bhfuil idir 44% - 66% dà ndaonra iomlán os cionn tri bliana
d ’aois ina gcainteoiri laethúla Gaeilge. Tá úsáid an Bhéarla in uachtar sna
ceantair seo “imithe ar gcùl [...] agus [is] i gcomhthéacs scoile is mó atá sí á
húsáid ag daoine óga” (Ó Giollagàin et al., 2007: 503).

•

Limistéir Ghaeltachta Chatagóir C
Na toghranna a bhfìiil faoi bhun 44% dà ndaonra iomlán os cionn tri bliana
d ’aois ina gcainteoiri laethúla Gaeilge. Cuimsionn an chatagóir seo an lion is mó
toghrann agus daonra de na tri chatagóirí agus “is i mease na n-aoisghrúpaí scoile
den chuid is mó a úsáidtear an Ghaeilge sna limistéir seo” ach cé go bhfuil úsáid
na Gaeilge fíoríseal nó in easnamh go hiomlán i gcásanna áirithe, “úsáidtear an
Ghaeilge fós i gcuid de na gréasáin aitheantais agus de na hinstitiúidí oideachais
agus pobail a bhaineann le Catagóir C” (Ó Giollagàin et al., 2007: 504).
Áitíonn Ó Giollagàin et al. (2007) go bhfuil riachtanais phobal na dtri

chatagóir éagsúil óna chéile agus go bhfuil na cuspóirí pleanála atá amach rompu
éagsúil dá réir. Léiriodh go raibh staid reatha limistéir Ghaeltachta Chatagóir A
práinneach sa bhliain 2007 agus go raibh géarghá tús áite a thabhairt do mholtai na
tuarascála chun cosaint agus tacaiocht a thabhairt do na ceantair sin ina raibh an
Ghaeilge go fóill in uachtar iontu agus do na ceantair sin ar theastaigh uathu borradh
a chur faoi úsáid na Gaeilge ina limistéir féin. Léiriodh san SCT gur ghá gur limistéir
shainithe phleanála teanga a bheadh i geeist leis an téarma Gaeltacht agus moladh go
dtabharfaí tréimhse seacht mbliana do na limistéir plean teanga a chur i bhfeidhm
agus i gcrích. Sa chás nach n-éireodh le ceantar an plean a chur i gcrích le linn na
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tréimhse sin, nó le linn an tsínithe a chuirfí leis, chaillfeadh an limistéar sin an stádas
Gaeltachta a bhí acu (Ó Giollagáin et al., 2007: 524). Ba mholtaí iad seo a rachadh i
ngleic leis an gcur i gcéill a bhí sa Ghaeltacht maidìr le pobail ina raibh an Béarla in
uachtar iontu le fada an lá ach a bhí go fóill á sainiú mar cheantair Ghaeltachta.
Freisin thabharfaí ugach don phobal féin dui i ngleic le ceist na Gaeltachta agus
rogha a dhéanamh an raibh stádas Gaeltachta, agus na dualgais agus freagrachtaí
éagsúla bainteach leis sin, uathu nó nach raibh. Níor cuireadh na moltaí mar a
rianaítear san SCT iad i bhfeidhm cé gur baineadh leas as codanna áirithe díobh san
Acht Gaeltachta 2012 a phléim m'os moille.
Moladh sa Straitéis 20 biiain don Ghaeilge 2010 - 2030 (an Straitéis feasta)
cur chuige pleanála teanga mar a cuireadh chun cinn san SCT, is é sin go mbeadh
tréimhse áirithe ag pobail Ghaeltachta plean teanga a chur le chéile agus a chur i
bhfeidhm. Sa chás nach n-éireodh leo na spriocanna sin a bhaint amach, chaillfidís a
stádas Gaeltachta. Luaitear freisin ann go bhféadfaí aitheantas a bhronnadh ar
cheantair nach n-áirítear mar cheantair Ghaeltachta reatha, fad agus go
gcomhlíonann siad critéir áirithe phleanála teanga (Rialtas na hEireann, 2010: 20).
Cuheadh fáilte mhór roimh an Straitéis tráth a fhoilsithe, go háirithe i mease
grúpaí stocaireachta Gaeilge, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Conradh na
Gaeilge ina mease. Le himeacht na mionnaí agus na mblianta, áfach, ba léir go raibh
moilleadóireacht ar bun agus pobal na Gaeilge anois ag ceistiú cén uair a chuirfí tús
leis an bpróiseas pleanála, nó le Céim an Bhunaithe mar a thugtar sa Straitéis uirthi.
Ba léir sa bhliain 2012 go raibh an tóin ag titim as próiseas céimiúil na Straitéise,
agus thug an rialtas aghaidh ar phíosa reachtaíochta a chur i dtoll a chéile a
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dhéanfadh iarracht ceist shainiú na Gaeltachta agus cuspóirí na Straitéise a tharraingt
le chéile trí phróiseas coiteann pleanála teanga1.
Achtaíodh Acht na Gaeltachta ag deireadh na bliana 2012, agus tá sé mar
aidhm aige sainmhíniú a sholáthar ar an nGaeltacht agus leasuithe a dhéanamh ar
struchtúr agus ar fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta. Lean an tAcht an cur chuige a
moladh san SCT agus sa Straitéis maidir le critéir theangeolaíocha bunaithe ar an
bpleanáil teanga a bheith mar bhunús don sainiú úr a dhéanfaí ar an nGaeltacht.
Tugtar droim láimhe, áfach, do na catagóirí mar a bhí molía agus déantar sainiú ar an
nGaeltacht faoi scáth trí theideal éagsúla: Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta;
Baile Seirbhise Gaeltachta agus Líonraí Gaeltachta (Acht na Gaeltachta 2012 (Alt
6)). I dtéarmaí na reachtaíochta seo. thitfeadh ceantair uile Ghaeltachta na tíre mar
atá i láthair na uaire faoi scáth an teidil, Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta, mar
sin ni phléim anseo ach an teideal sin.
Cuimseofar sna limistéir seo “toghranna agus codanna díobh ar ina leith atá
pleananna teanga comhaontaithe idir na pobail lena mbaineann agus an tAire, de réir
rialacháin forordaithe, chun an Ghaeilge a neartú mar theanga theaghlaigh agus
phobail laistigh de na limistéir iomchuí” (An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus
Gaeltachta, 2012: 11). Tá ar chumas an Aire limistéar nua Gaeltachta a ainmniú sa
chás go sásaíonn siad na critéir, agus freisin stádas Gaeltachta a bhaínt sa chás nach
sásaíonn. D ’fhonn an stádas mar Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta a choinneáil
nó a bhaint amach, ni mór d’eagraíocht phleanála teanga iarratas a dhéanamh chuig
Údarás na Gaeltachta chun plean teanga a réiteach agus a chur i bhfeidhm don
cheantar sin. Sa chás nach gcuirtear an plean i bhfeidhm go sásúil laistigh den
tréimhse ama leagtha síos, nó nach gcuirtear i bhfeidhm í go leordhóthanach, tá ar

1http:V/debates.oireachtas.ie/dail/2012/07/18/00012. asp#N2
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chumas an aire, i gcomhair le hÚdarás na Gaeltachta, moltaí a dhéanamh chun leasú
a chux i bhfeidhm sa phlean. Sa chás ina dhiaidh sin go bhfuil ag teip go fóill ar chur
i bhfeidhm éifeachtach an phlean, tá de chumhacht ag an aire fad a chur leis an
tréimhse phleanála, nó an stádas mar Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta a bhaint
go hiomlán (Acht na Gaeltachta, 2012, Alt 8). Fágtar mar sin, toisc nach bhfuil plean
teanga ar bith curtha faoi bhráid an Údaráis go fóill, agus go bhfuil ar chumas an
Aire fad a chur leis an tréimhse phleanála fíú nuair a chuirfear tús ceart leis an
bpróiseas pleanála teanga, gurb éard atá sa Ghaeltacht de réir mar a sheasann sí
inniu, na ceantair chéanna a rianaítear san Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1956.
Glaciar leis freisin, nach mbeidh athrú ar an stádas seo go ceann deich mbliana ar a
laghad, ná ach an oiread ar stádas Gaeltachta na scoileanna Gaeltachta dá réir
1.4.2

An coras oideachais sa Ghaeltacht
Mar a léirítear i dtionscadail taighde éagsúla (Mac Donnacha, 2005; Mac

Donnacha et al., 2005; Ó Giollagáin et al., 2007; Ni Shéaghdha, 2010) ni
timpeallacht aonchineálach coras oideachais na Gaeltachta. Airítear comhdhéanamh
measctha teanga, sóisialta agus cultúir i mease pháirtithe leasmhara uile an choráis,
tuismitheoirí, daltaí, múinteoirí agus boird bainistíochta san áireamh. Ar ndóigh,
meabhraím don léitheoir anseo, nach timpeallacht aonchineálach atá i mórán scoil ar
bith, agus 83 faoin gcéad d’iar-bhunscoileanna na tíre a bhfuil daltaí ón iasacht ag
ffeastal orthu (Millward Brown, 2014). In ainneoin sin, déanann Mac Donnacha et
al. (2005) idirdhealú idir scoileanna na Gaeltachta bunaithe ar an úsáid laethúil a
bhaintear as an nGaeilge sna ceantair ina bhfuil na scoileanna sin suite:

•

Catagóir A:

Scoileanna atá suite i geeantar ina labhraíonn 70% nó m'os mó

den phobal an Ghaeilge go laethúil.
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•

Catagóir B:

Scoileanna atà suite i gceantar ina labhraionn idir 40% agus

69% den phobal an Ghaeilge go laethúil.
•

Catagóir C:

Scoileanna atà suite i gceantar ina labhraionn níos lú nà 39%

den phobal an Ghaeilge go laethúil.
Tuigtear go bhfuil sainiú den chineál céanna déanta cheana féin sa Bhreatain
Bheag agus é bunaithe ar an gcéatadán den oideachas atá á sholáthar tri mheán na
Breatnaise (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2007). Baintear leas sa taighde seo as
sainiú Mhic Dhonnacha et al. (2005) agus Uí Ghiollagáin et al. (2007) mar shainiú ar
limistéar Gaeltachta. Is díomách an scéal, áfach, nach féidir go fóill brath ar shainiú
an rialtais ar an ábhar seo. Dá ndéanfaí sin is amhlaidh go mbeadh an taighde
bunaithe ar cheantair ina bhfuil an Béarla cinnte in uachtar mar theanga phobail
iontu.
Tá an taighde faoi chaibidil dírithe ar na múinteoirí sin atá ag teagasc i
gCatagóir A na Gaeltachta, atá lonnaithe ina iomláine ar chósta thiar na hEireann. De
bharr go bhfreastalaionn dhá scoil atá lonnaithe i gCatagóir B ar lion suntasach daltai
as Catagóir A, chinn mé go rachadh sé chun leasa an taighde, cuireadh a thabhairt do
mhúinteoirí na dà scoile sin páirt a ghlacadh sa taighde chomh maith céanna. Tá an
dà scoil sin lonnaithe freisin ar chósta thiar na tire. De bharr rùndacht a gealladh do
na scoileanna, a phléim m'os mine i gcaibidil a ceathair, ni ainmneofar na scoileanna
féin nà na bailte ina bhfuil siad suite. Tugtar le ños, áfach, gur aon iar-bhunscoil
déag atá i gceist agus iad uile lonnaithe ar chósta thiar na tíre ó Chionn Mhálanna,
Co. Dhùn na nGall go Cam Ui Néid, Co. Chorcai.
Luadh ni ba thùisce an chastacht a bhaineann leis an oideachas Gaeltachta, an
ghaelscolaíocht agus an t-oideachas náisiúnta a phlé go comhthreomhar lena chéile
in aon pholasaí amháin. Is iomaí éagsùlacht a shonraitear laistigh den chomhthéacs
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Gaeltachta freisin a thugann dúshlán don anailís a dhéantar ar riachtanais na gceantar
sin agus freisin an freastal ar chóir a dhéanamh orthu.
Glacaim leis an gcur chuige sainithe agus roghnaithe seo mar
mhodheolaíocht a éascaíonn an anailís chruinn ar na dúshláin atá le tabhairt ag
grúpaí éagsúla den phobal Gaeltachta agus is de bharr sin a shocraím díriú ar
Chatagóir A amháin. Roghnaím an chatagóir sin thar na catagóirí eile ó tharla gur
inti a shonraítear an líon is airde daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga. Cé go naithnítear go bhfuil an Béarla mar chéad teanga ag beagnach leath díobh, is ann go
fóill do thromlach daltaí ar cainteoirí TI Gaeilge iad i roinnt mhaith de na
scoileanna. Tá deis faoi leith ag múinteoirí an choráis freastal ar a gcuid riachtanas
teanga agus oideachais i dtimpeallacht ina n-áirítear an Ghaeilge go fóill mar
phríomhtheanga an phobail. Is dúshlán suntasach é seo do na múinteoirí, áfach, agus
teastaíonn uaim an tionchar atá ag an gcomhthéacs sainiúil sin orthu mar chleachtóirí
gairmiúla oideachais, mar aon leis na slite a chomhlíonann siad na dualgais sin, a
fhiosrú.
Níor mhiste a lúa anseo go maithním go bhfuil deich mbliana caite ó
cuireadh na catagóirí seo chun cinn an chéad lá riamh (Mac Donnacha et al., 2005)
agus go bhfuil gach seans ann gur tháinig athrú ar chomhdhéanamh teanga na
gceantar sin ó shin. Mhaígh Ó Giollagáin et al. (2007), áfach, agus iad ag trácht ar an
ábhar seo sa bhliain 2007, gur in oleas a rachadh cúrsaí teanga in éagmais
idirghabháil a chuirfeadh pátrúin teanga na linne ar mhalairt treo. I bhfianaise na
moilleadóireachta atá ar an aon pholasaí idirghabhálach teanga atá ar fáil dúinn
inniu, an Straitéis 20 bliain don Ghaeilge 2010 —2030 (Ó Cuirreáin, 2014), is féídir
a mhaíomh gur laige a sheasann cúrsaí teanga sna ceantair is láidre Gaeltachta inniu
sa bhliain 2014. Cinnte tá siad m'os laige ná mar a bhí breis agus seacht mbliana ó
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shin nuair a d ’fhoilsigh Ó Giollagain et al. (2007) a saothar féin agus níos measa i
bhfad fós ó chuir Mac Donnacha et al. (2005) a gcatagóirí féin inár láthair deich
mbliana ó shin. Glaciar leis mar sin go bhfuil torthaí agus tráchtaireacht Mhic
Dhonnacha et al. (2005) ar an gcóras oideachais Gaeltachta agus Uí Ghiollagáin et
al. (2007) ar staid sochtheangeolaíoch na Gaeltachta go fóill ábhartha do
chomhthéacs reatha an oideachais Ghaeltachta sa lá atá inniu ann.
Is scoileanna tuaithe iad na hiar-bhunscoileanna uile ina bhfuil múinteoirí an
tionscadail ag teagasc, cé go bhfuil éagsúlachtaí le sonrú i bpróifíl na scoileanna ag
brath ar an suíomh tíreolaíoch ina bhfuil siad. Tá tionchar suntasach aige seo ar
ghnéithe den scoil lena n-áirítear: comhdhéanamh na ndaltaí, na múinteoirí, agus na
foirae tacaíochta; áiseanna teagaisc agus foghlama; fáil ar sheirbhísí tacaíochta;
cóiríocht na scoile; saoirse na múinteoirí chun taistil; ról an phríomhoide mar
mhúinteoir agus mar bhainisteoir agus gnéithe eile nach iad. Cuirim na nithe seo uile
san áireamh agus an t-ábhar taighde á chíoradh. Maíonn Mac Donnacha et al. (2005)
go bhfuil “na tosca faoina bhfuil scoileanna Gaeltachta ag feidhmiú an-éagsúil óna
chéile ag brath ar an gceantar ina bhfuil an scoil suite agus ar staid na teanga i mease
phobal an cheantair sin” (Mac Donnacha et al., 2005: 1). Sa tslí chéanna nach coras
aonchineálach coras oideachais na Gaeltachta, ni féidir a mhaíomh gur timpeallacht
aonchineálach oideachais ná teanga atá in iar-bhunscoileanna Chatagóir A ach an
oiread. Tá tionchar suntasach ag an éagsúlacht sa chomhdhéanamh teanga, cultúir
agus sóisialta ar fheidhmiú reatha na scoile agus go deimhin ar an múinteoir agus é i
mbun teagaisc.
Tugann an éagsúlacht sin dúshláin shuntasacha don mhúinteoir, i dtaca leis
na dúshláin a bhaineann leis an ngairm i gcoitinne. Tá sé mar aidhm ag an taighde
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seo léaTgas a thabhairt ar thaithí na múinteoiri ar na dúshláin sin, agus ar na
riachlanais oiliúna a n-eascraíonn astu.
1.5

Pobal an Taighde
Is iad na múinteoiri atá ag teagasc in iar-bhunscoileanna Chatagóir A na

Gaeltachta, mar aon le múinteoiri i dhá scoil de chuid Chatagóir B na Gaeltachta
príombphobal an taighde seo. Ar ndóigh tá tionchar suntasach ag rannpháirtithe eile
an choráis oideachais agus an phobail Ghaeltachta i gcoitinne ar thaithí ghairmiúil
agus phearsanta na múinteoiri sin. Ina mease: an Roinn Oideachais agus Scileanna
(ROS feasta); an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta; an
Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG feasta); an
tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM feasta); ceardchumainn na
múinteoiri iar-bhunleibhéil lena n-áirítear Cumann na Meánmhúinteoirí, Eire agus
Aontas Múinteoiri Éireann; na cumainn ábhair ag an iar-bhunleibhéal; institiúidí tríú
leibhéil na tíre; Údarás na Gaeltachta; boird bhainistíochta na scoileanna; agus
gréasáin neamhfhoirmiúla neamhspleácha na múinteoiri. Cé nach ar na páirtithe
leasmhara sin luaite atá an taighde faoi chaibidil dírithe, ni móide go mbeadh ról acu
i dtaithí an mMinteora.
1.6

Modheolaíochtaí Taighde
Lonnaím an tionscadal taighde idir lámha i bhfráma tagartha de chuid na

feiniméajneolaíochta, áit a mbreathnaítear in athuair ar ghnáthchleachtais an tsaoil trí
lionsanua chun tuiscint ru'os grinne a fháil orthu. I gcás an taighde seo is í taithí
ghairmiúil agus phearsanta an mhúinteora atá ag teagasc sa choras oideachais
Gaeltachta an feiniméan a ndéantar iniúchadh air. Tugaim míniú m'os cuimsithí ar an
bhfeiniméaneolaíocht mar choincheap taighde m'os faide anonn sa tráchtas nuair a
hheidh modheolaíochtaí taighde uile an tionscadail á scagadh.
19

M ar chuid den taighde, déanaim iniúchadh agus anailís ar an litríocht
bainteach le mórtéamaí agus miontéamaí an taighde. Tarraingím ar fhoinsí litríochta
ó ilíomad réimsí léinn lena n-áirítear: an t-oideachas; an t-oideachas iar-bhunscoile;
an fhorbairt ghairmiúil; gluaiseacht na gairmiúlachta; an t-oideachas dátheangach; an
tumoideachas; an tsochtheangeolaíocht; an mhúinteoireacht mar ghairm agus réimsí
eile nach iad. Déanaim seo d ’fhonn fráma tagartha teoiriciúil a sholáthar inar féidir
an anailís ar thorthaí taighde an tionscadail a lonnú.
Ni mór i gcás na feiniméaneolaíochta taithí an rannpháirtí a mheas ar an
gcleachtas idir lámha. Chuige sin, chuir mé sampla leathan múinteoirí a bhíonn ag
teagasc in iar-bhunscoileanna Gaeltachta faoi agallamh agus i mease na dtéamaí a
fíosraíodh le linn na n-agallamh sin bhí: cúlra oideachais na múinteoirí; ábhar
sásaimh agus dúshláin dóibh agus iad i mbun oibre; a mianta dá dtodhchaí
ghairmiúil; a ndearcadh i leith ról an mhúinteora sa scoil agus sa phobal, go háirithe
sa phobal Gaeltachta; a ndearcadh maidir le cleachtais FGL; rannpháirtíocht sna
cleachtais chéanna; easnaimh ina n-oiliúint de réir mar a chonacthas dóibh féin é;
agus téamaí eile nach iad.
I mease an dá scór múinteoir seo bhí múinteoirí ábhair agus teanga toisc go
raibh sé ríthábhachtach don taighde idir lámha, nach ndíreofaí isteach ar mhúinteoirí
aon ábhar amháin. Mar a léiríodh thuas, tá beamaí suntasacha sa taighde reatha ar an
oideachas Gaeltachta, a laghad de atá ar fáil, ar thaithí mhúinteoirí ábhair seachas na
Gaeilge agus theastaigh uaim taithí na múinteoirí sin a fhiosrú. Ina theannta sin,
the astai gh uaim díriú ar mhúinteoirí amháin d ’fhonn a dtaithí féin ar teagasc in iarbhuiLscoileanna Gaeltachta a fhiosrú. Mar a léireofar ar ball agus teoiric an taighde á
scagadh, is cuid lámach de staidéar feiniméaneolaíoch go nglacfaí le taithí an
rannpháirtí mar phríomhfhoinse an eolais ach go bhféachadh an taighdeoir go
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criticiúil agus go hoibiachtúil ar an eolas sin. Fágtar príomhoidí na niarbhunscoileanna Gaeltachta as an áireamh mar sin ionas nach mbeadh leagan eile
den eolas sin i gcoimhlint le leagan na múinteoirí féin den fheiniméan. Pléim seo
níos mine agus modheolaíochtaí taighde an tionscadail á bplé.
1.7

Leagan amach an tráchtais
Tá an tráchtas roinnte ina sé chaibidil éagsúil, agus tugaim forléargas ar na

caibidlí sin thíos.

•

Caibidil 1: Réamhrá an tionscadail
Sa chéad chaibidil, cuirim na ceisteanna taighde faoi ndear an tionscadal i

láthair chun treo a leagan amach don taighde féin agus tugaim aghaidh freisin ar an
réasúnaíocht a luíonn laistiar de. Tugaim míniú ar staid reatha na múinteoireachta
mar ghairm agus ar na dúshláin is mó atá le tabhairt ag an ngairm i láthair na huaire.
Léargas gairid atá anseo, áfach, ó tharla cur síos mion á dhéanamh agam ar an ábhar
céanna sa léirbhreithniú litríochta. De bhrí gurb iad múinteoirí an choráis oideachais
Ghaeltachta is ábhar don taighde, cuirim comhthéacs na Gaeltachta i láthair d ’fhonn
léargas soiléir a thabhairt ar an timpeallacht ina bhfuil na múinteoirí ag feidhmiú.
Cloím, áfach, le cur síos ar chúlra stairiúil agus staid reatha na Gaeltachta féin mar
cheantar tíreolaíoch, toisc go mbeidh an coras oideachais Gaeltachta féin á chíoradh
sa dara caibidil. Ar deireadh déanaim cur síos gairid ar mhodheolaíochtaí an
tionscadail agus ar leagan amach an tráchtais féin.
Níor mhiste a lúa ag an bpointe seo go ndéanaim tagairt do mhúinteoirí sa
tráchtas sa tríú pearsa uatha fírinscneach chun éascaíocht a dhéanamh don
léitheoireacht. Sa chás go ndéantar tagairt dhíreach do theistiméireachtaí mhúinteoirí
an tionscadail, cloím le gnéas na múinteoirí sin.
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•

Caibidil 2: Coras oideachais na Gaeltachta
Is iomaí téama a bhfuil dlúthbhaint acu le hábhar taighde an tionscadail seo,

an Ghaeltacht féin san áireamh. Theastaigh uaim ffárna tagartha agus litríochta a
sholáthar don léitheoir ina bhféadfaí taithí an mhúinteora Ghaeltachta agus téaraaí na
litríochta a lonnú. Chuige sin, tugaim caibidil amháin anonn don chur síos ar choras
oideachais na Gaeltachta chun léargas a thabhairt ar fhorás an choráis agus ar a
sheasamh i bpolasaí reatha an stáit mar aon leis na sainriachtanais atá ag páirtithe
leasmhara an choráis sa lá atá inniu ann. Mar a léirím sa chaibidil sin, tá sé soiléir le
ceithre scór bliain anuas agus an t-oideachas Gaeltachta faoi chaibidil go gcuirtear na
moltaí céanna chun cinn maidir le leasú an choráis agus gur beag moladh díobh seo
atá curtha i bhfeidhm (Ó Flatharta, 2007). Theastaigh uaim an chontúirt sin a
sheachaint agus léargas a thabhairt ar riachtanais rannpháirtithe an choráis bunaithe
ar thaighde reatha. Theastaigh uaim freisin go mbeadh an anailís déanta tógtha ar an
taighde a rinneadh go dtí seo agus airdeallach ar na heasnaimh in infheidhmitheacht
na moltaí a rinneadh go nuige seo agus an coras oideachais Gaeltachta faoi chaibidil.
Cé go n-aithním nach eisceachtaí múinteoirí iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta ag leibhéal náisiúnta ná idimáisiúnta sna dúshláin atá le tabhairt acu ná
sna cleachtais choitianta ina mease, tá an comhthéacs Gaeltachta lámach san
fheiniméan agus ni mór é a chur i láthair má táthar chun taithí na múinteoirí a lonnú
agus scrúdú ann. Táim ag súil go mbeidh an chaibidil seo mar fhráma tagartha don
anailís agus go deimhin don léitheoir ó thús deireadh an tráchtais.

•

Caibidil 3: An Léirbhreithniú litríochta
Déanaim scagadh sa chaibidil seo ar an litríocht de réir mar a bhaineann sí le

mórthéama an tionscadail taighde idir lámha, is í sin an FGL san oideachas. D ’fhonn
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comhthéacs a sholáthar inar féidir an FGL a lonnù, déanaim cur sios ar ghairm na
múinteoireachta agus ar na dúshláin atá le tabhairt aici sa lá atá inniu ann. Tugaim
léargas ar shaintréithe na gairme agus cuirim múnlaí dea-chleachtais FGL i láthair
ina bhféadfai forbairt a dhéanamh ar na saintréithe sin, saintréithe an tumoideachais
san áireamJh. Dírím ansin ar leanúntas na múinteoireachta ar a bhfuil tri chéim na
forbartha lonnaithe: an oiliúint réamhsheirbhíse, an oiliúint ionduchtaithe agus an
oiliúint ionghairme. Ar ndóigh is í an tríú céim atá mar ábhar ag an tionscadal idir
lámha. Tá sé mar aidhm ag an gcaibidil seo fráma tagartha teoiriciúil a thabhairt inar
féidir tuiscint níos grinne a ghnóthú ar mhórthéamaí an tionscadail idir lámha, agus
freisin comhthéacs a thabhairt inar féidir torthaí taighde páirce an tionscadail a lonnú
chun críche na hanailíse.
•

Caibidil 4: Modheolaíochtaí taighde an tionscadail
Tugaim aghaidh sa chaibidil seo ar mhodheolaíochtaí an tionscadail taighde.

Déanaim cur síos ar phróiseas iomlán an taighde, óna céimeanna tosaigh agus na
ceisteanna taighde á lonnú i gcomhthéacs leathan an taighde oideachasúil agus
freisin an tionscadal á dhearadh mar chleachtas feiniméaneolaíoch. Téim i ngleic
freisin le ceisteanna eitice an tionscadail agus an tslí ar sáraíodh na ceisteanna sin.
Tugaim cur síos ar ghnéithe bainteach leis an taighde páirce lena n-áirítear: an coras
samplála a roghnaíodh; an próiseas agallaimh; iontaofacht an ábhair; an coras
anailíse ar baineadh leas as. Tugaim léargas freisin ar na dúshláin a bhí le tabhairt
agam féin le linn an taighde pháirce d’fhonn barúil a thabhairt don léitheoir ar na
constaici is mó a bhíonn roimh thaighdeoirí in eamáil an oideachais, go háirithe san
oideachas Gaeltachta.

•

Caibidil 5: Torthaí agus Anailís
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Cuirim torthaí an taighde páirce i láthair de réir mar a bhaineann siad leis na
ceisteanna taighde faoi ndear an tionscadal. Cuirim príomhthéamaí an taighde i
láthair mar aon leis na saincheisteanna a bhaineami le réimsí an oideachais
Ghaeltachta. Déanaim comparáid idir torthaí an taighde páirce agus an cur i láthair a
dhéantar ar na téamaí céanna sa litríocht náisiúnta agus idimáisiúnta, ag féachaint an
seasann taithí ghairmiúil agus phearsanta mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna
Gaeltachta leis na noirm chleachtais i mease múinteoirí ag an leibhéal seo. Sa chas
nach seasann, ar ndóigh, déanaim iarracht na cúiseanna laistiar de sin a aimsiú agus a
chur i láthair an léitheora.
•

Caibidil 6: Tátal an tionscadail
Is í seo caibidil dheiridh an tráchtais, agus inti dírím i dtosach báire ar

cheisteanna taighde an tionscadail ag féachaint an bhiuil freagra le fáil orthu san
anailís a rinneadh sa tráchtas. Pléim freisin impleachtaí an taighde do mhúinteoirí
iar-bhunscoileanna na Gaeltachta agus cuirim moltaí i láthair a rachadh i ngleic leis
na dúshláin atá i réim sa choras, go háirithe na dúshláin sin atá le tabhairt ag na
múinteoirí. Tá sé i geeist agam na moltaí seo a bhunú ar an taighde atá déanta ar an
oideachas Gaeltachta go dtí seo, saothair atá le cíoradh sa dara caibidil. Déanaim seo
ionas gur féidir liom na gnéithe sin a chuir le mí-infheidhmitheacht na moltaí sin a
sheachaint.
1.8

Cuspóir an tionscadail
Phléigh mé thuas réasúnaíocht an taighde agus freisin an bheama atá sa

chorpas reatha taighde maidir le riachtanais agus cleachtais oiliúna múinteoirí a
bhíonn ag teagasc in iar-bhunscoileanna Gaeltachta. Cuireann an tionscadal seo
roimhe iniúchadh a dhéanamh ar na dúshláin ghairmiúla atá le tabhairt ag na
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múinteoirí seo, agus freisin iniúchadh a dhéanamh ar an tslí a bhfreastalaíonn na
cleachtais reatha oiliúna atá ar fáil dóibh, agus ina bhfuil siad féin páirteach iontu, ar
a gcuid riachtanas oiliúna.
Trí mheán an iniúchta sin, táim ag súil ag deireadh an tionscadail go mbeidh
léargas soiléir tugtha ar chomhthéacs reatha na hoiliúna san oideachas iarbhunleibhéil in Éirinn i gcoitinne, agus go háirithe san oideachas iar-bhunleibhéil
GaeLtachta. Chomh maith leis sin, táim ag súil go líonfaidh an tionscadal seo an
bheama sa chorpas reatha taighde ar an ábhar, agus freisin go mbeidh cuntas
cuimsitheach ar fáil ar na riachtanais oiliúna is mó atá ag na múinteoirí in iarbhunscoileanna Gaeltachta, agus ar na slite is fearr ar féidir freastal ar na riachtanais
sin.
Níor mhiste a lúa i dtús an tionscadail seo gur fhreastail mé féin ar an gcóras
iar-bhunscolaíochta Gaeltachta agus ba léir dom le linn na tréimhse seo go raibh
cleachtais áirithe teanga agus oideachais i réim nach raibh ag teacht leis an tsamhail
a bhí agam féin den oideachas Gaeltachta, go háirithe tar éis dom freastal ar
bhunscoil Ghaeltachta. Blianta ina dhiaidh sin, thug mé faoi chúrsa oiliúna
réamhsheirbhíse trí Ghaeilge agus cháiligh mé mar mhúinteoir iar-bhunscoile. Ach
an oiread le mo thaithí scolaíochta, ba léir dom le linn na hoiliúna sin go raibh
gnéithe áirithe den oideachas Gaeltachta, nó an tsamhail a bhí i m ’aigne agam ar a
laghad ar bith, fágtha ar lár. Cé gur anailís oibiachtúil a thugaim faoi sa tionscadal
taighde seo, níor mhiste a mheabhrú don léitheoir gurb í an taithí sin a mhúscail suim
sa réimse seo ionam an chéad lá riamh.
1.9

Conclúid
Thug mé léargas sa chaibidil seo ar an gceist taighde atá mar bhunús ag an

tionscadal idir lámha mar aon leis an réasúnaíocht laistiar de. Ina theannta sin, ó
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tharla ábharthacht an téama do thaithí ghairmiúil agus phearsanta rannpháirtithe an
tionscadail, rinne mé cur síos ar cheantar taighde an tionscadail, an Ghaeltacht, agus
ar an bhforás a tháinig ar shainiú na réimse sin ó bunaíodh an stát. Chuir mé
modheolaíochtaí taighde an tionscadail i láthair go beacht agus cuirim leis an míniú
sin ans sa cheathrú caibidil. Thug mé cur síos ar leagan amach an tráchtais féin
d ’fhonn barúil níos fearr a thabhairt don léitheoLr ar an struchtúr a bheidh leis an bplé
agus leis an anailís. Ar deireadh, chuir mé mórchuspóir an tionscadail i láthair.
Tugaim aghaidh anois ar an dara caibidil ina ndéanaim cur síos ar choras oideachais
na Gaeltachta.
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C aibidil 2
2.1

Com hthéacs an O ideachais G haeltachta

Réamhrá
Sa chaibidil seo, cuirim forás an choráis oideachais Ghaeltachta i láthair mar

aon le seasamh reatha an choráis i sochaí an lae inniu. Féachaim i dtosach báire ar
stair an choráis chun léargas a thabhairt ar ról imeallach an oideachais iar-bhunscoile
sa Ghaeltacht ó aimsir bhunaithe an stáit, agus ar an easpa freastail a rinneadh ar
mhúinteoirí dá réir. Tugaim cuntas ansin ar na heasnaimh a sonraíodh sa choras le
ceithre scór bliain anuas chun léargas a thabhairt ar chomh minie agus a tugadh
suntas do na beamaí céanna agus an t-oideachas Gaeltachta faoi chaibidil agus a
laghad iarracht a rinneadh dul i ngleic leo. Dírím ansin ar choras reatha an oideachais
Ghaeltachta, ar a sheasamh i bpolasaithe an stáit agus ar na nithe sin a bhfuil tionchar
suntasach acu ar fheidhmiú an choráis chéanna. Fráma tagartha a bheidh sa chur síos
seo inar féidir taithí ghairmiúil na múinteoirí atá mar ábhar ag an tionscadal seo a
lonnú. Ina theannta sin, ó tharla sainriachtanais an oideachais Ghaeltachta a bheith
mar bhunús le taithí na múinteoirí, mar a léireoidh mé ar ball agus a bhfaisnéis á
scagadh, tá sé tábhachtach comhthéacs cuimsitheach a sholáthar inar féidir an taithí
sin a lonnú.
2.2

Forás an choráis oideachais Ghaeltachta
Tráth a bhfuil stair an oideachais iar-bhunleibhéil sa Ghaeltacht faoi

chaibidil, mor mhiste a mheabhrú don léitheoir nach traidisiún láidir oideachais iarbhunscolaíochta atá sa Ghaeltacht. Nuair a fhéachtar ar na moltaí a rinne údair
Choimisiún na Gaeltachta 1926 chun an t-oideachas Gaeltachta a fheabhsú, díol
suntais nach raibh ar a gcumas moladh sonrach a dhéanamh i dtaobh an oideachais
iar-bhunscoile de bhrí nach raibh a leithéid de choras ag feidhmiú sna ceantair
Ghaeltachta. Tráth fhoilsithe thuarascáil an Choimisiúin, ni raibh ach meánscoil dara
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leibheal amhain san Fhior-Ghaeltacht, scoil do bhuachailli suite sa Daingean, Co.
Chiarrai agus an teagasc a dheanamh tri Bhearla inti (Oifig an tSolathair, 1926: 20).
D ’fhonn seo a leasu moladh go mbunofai 25 meanscoil lae sa Ghaeltacht, a
chuirfeadh oideachas tri Ghaeilge ar fail do dhaltai suas go se bliana deag d ’aois
(Oifig an tSolathair, 1926). Mar aon le formhor mholtai an Choimisiuin nior
cuireadh i bhfeidhm an moladh seo direach mar a rianaiodh i dtuairisc na
gcoimisineiri e, ach bunaiodh aon bhunscoil ardleibheil is fiche. Dar le O Flatharta
(2007) gur chosuil “nach raibh moran ceille a bheith ag cur meanscoileanna ar fail
doibh” agus mhol an Roinn: “a number o f higher primary schools or senior schools
which will not tend to direct the pupils towards black coat occupations but will rather
train them for the life to which ordinarily the most o f them will be called’
((Meamram on Roinn Oideachais don Roinn Airgeadais 30 Nollaig 1933 (D.F.,
S20/1/34)) (O Buachalla 1988) in O Flatharta 2007: 12).
Bhi an t-abhar ceanna luaite i dtuarascail dheireadh Choimisiun um
Athbheochan na Gaeilge, ait ar maiodh go raibh na limisteir Ghaeltachta “go mor
chun deiridh” ar feadh i bhfad o thaobh na meanscolaiochta de agus cuig mheanscoil
deag lonnaithe sa Ghaeltacht ag an am, a bhuiochas sin do sceim deontais a bhi ar
fail doibh (Oifig an tSolathair, 1963: 226). Ce go raibh gairmscoileanna freisin ag
feidhmiu sa Ghaeltacht ag an am, cursai leanunacha lae agus trathnona a chuirti ar
fail iontu in abhair phraiticiula mar tios, adhmadoireacht agus tuatheolaiocht, abhair
agus cur chuige leinn nach gceadodh do “bhuachailli agus do chailini na Gaeltachta”
ceim a ghlacadh i dtreo an oideachais triu leibheil (Oifig an tSolathair, 1963: 226-7).
Dar leis na hudair gurb iad “muintir na Gaeltachta caomhnoiri an chuid is duchasai
dar mbeothraidisiun agus dar gcultur” (Oifig an tSolathair, 1963: 175), ach ba bheag

28

rol a chonacthas dóibh a bhí ag an oideachas iar-bhunleibhéil Gaeltachta sa “náisiún
Gaelach” seo.
Sa réamhrá den Pháipéar Bán ar an bhForbairt Oideachasúil (Páipéar Bán
feasta), áirítear athbheochan na teanga go fóill mar “aidhm náisiúnta” cé go nadmhaítear nach “féidir leis an gcóras oideachais amháin an aidhm sin a bhaint
amach” (Rialtas na hÉireann, 1980: 13). Cinnte ni thugann foclaíocht an Pháipéir
Bháin le ños go mba é coras oideachais na Gaeltachta an chéad chloch ar phaidrín an
rialtais ó thaobh pholasaí oideachais de. Ach an oiread le tuarascáil dheireadh
Choimisiún um Athbheochan na Gaeilge, is beag orlach páipéir ná pié a thugtar do
choras oideachais na Gaeltachta sa Pháipéar Bán, agus leathanach amháin tugtha dó
as cáipéis 103 leathanach ar fhad.
Tugadh aghaidh arís ar cheist an oideachais Ghaeltachta le linn Choimisiún
na Gaeltachta 2002 (an Coimisiún feasta). Bhí mar aidhm ag an gCoimisiún
iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe agus ar pholasaithe na linne ag féachaint ar chun
leasa nó dochair na Gaeltachta a bhí siad, polasaithe oideachais san áireamh. Tugadh
aitheantas do mheath na Gaeilge sa Ghaeltacht agus do ról an choráis oideachais i
gcasadh taoide an mheatha sin, cé nár luadh ról an choráis sin i gcothú an Bhéarla (Ó
Giollagáin et al., 2007). Bunaithe ar iniúchadh an Choimisiúin féin agus ar na
tuairimí a roinn muintir na Gaeltachta leo, moladh go dtabharfaí tús áite don
Ghaeilge mar chéad teanga i ngach réimse den oideachas Gaeltachta cé nach dtugtar
eolas ar bith ar mar a chomhlíonfaí an sprioc sin (Coimisiún na Gaeltachta, 2002).
Sna sála ar iniúchadh an Choimisiúin, tháinig iliomad tuairiscí taighde eile a
raibh an t-oideachas Gaeltachta mar ábhar acu nó sin ina raibh moltaí curtha chun
cinn bainteach go sonrach leis. I mease na dtuairiscí sin bhí: Soláthar múinteoirí do
na bunscoileanna lán-Ghaeilge (Máirtín, 2004); Tús na léitheoireachta i scoileanna
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Gaeltachta agus lán-Ghaeilge (Ni Bhaoill & Ó Duibhir, 2004); Staid reatha na
scoileanna Gaeltachta 2004 (Mac Donnacha et al., 2005); Oideachas agus forbairt
r

ghairmiúil leanúnach múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge (O
Duibhir, 2006); an Staidéar cuimsitheach teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht (Ó Giollagáin et al., 2007); Struchtúr oideachais na Gaeltachta (Ó
Flatharta, 2007); Taighde ar dhea-chleachtais bhunscoile i dtaca le saibhriú/sealbhú
agus sóisialú teanga do dhaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga (Ni Shéaghdha,
2010); Dea-chleachtais i dtaca le háiseanna teagaisc don teagasc trí Ghaeilge in
iar-bhunscoileanna lán-Ghaelacha (Ni Shéaghdha, 2011), agus tuairiscí eile nach
iad. Tugtar faoi deara sna tuairiscí seo agus sna tuairiscí a tháinig rompu gurb iad na
heasnaimh chéanna den chuid is mó a luaitear agus an coras oideachais Gaeltachta
faoi chaibidil. Tugaim cuntas anois ar na heasnaimh sin, agus ar an tionchar atá acu
ar fheidhmiú reatha an choráis sa lá atá inniu ann.
2.3

Easnaimh sa choras oideachais Gaeltachta
Déanaim tagairt do na heasnaimh seo toisc go bhfeictear gurb iad na

heasnaimh chéanna atá á lúa i dtuarascálacha atá á bhfoilsiú sa lá atá inniu ann agus
an coras oideachais Gaeltachta agus lán-Ghaelaach faoi chaibidil. A r ndóigh i
bhfianaise chomh minie agus atá na nithe seo ag teacht chun cinn i ndioscúrsa an
oideachais Ghaeltachta, is léir gur beag gníomh atá mar thoradh ar na moltaí a
dhéantar agus tionchar suntasach aige sin ar fhorbairt an choráis. Beidh na moltaí a
dhéantar ag deireadh an tionscadail freisin airdeallach air sin.
2.3.1 Riaradh an choráis oideachais Ghaeltachta
Deacracht amháin a fheictear sa choras oideachais Gaeltachta riaradh an
choráis sin. Eascraíonn sé seo as riachtanais shainiúla oideachais agus teanga, atá
éagsúil go minie, nó sa bhreis ar na riachtanais náisiúnta oideachais atá ar scoileanna
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na tíre. Is iomaí uair i stair an choráis a maíodh nár fheil an coras oideachais lámach
mar struchtúr bainistíochta don choras oideachais Gaeltachta, ná don choras
oideachais lán-Ghaelach. Maíodh go raibh gá le struchtúr a mbeadh an saineolas
agus na hacmhainní cuí ar fáil dó chun feidhmiú éifeachtach an choráis a chinntiú.
Sabhliain 1974, mhol Comhairle na Gaeilge go leagfaí ffeagracht an oideachais
Ghaeltachta ar Údarás na Gaeltachta ionas go mbeadh struchtúr údarásach amháin i
bhfeidhm “le bheith freagrach” as maoirsiú a dhéanamh ar scoileanna lán-Ghaelacha
(Comhairle na Gaeilge, 1974: 12). Díol suntais, áfach, gur bunscoileanna lánGhaelacha amháin a bhí i gceist agus iar-bhunscoileanna arís fágtha ar lár sa phlé.
Moladh i dtuarascáil an Chomhchoiste um Oideachas Gaeltachta gur chóir leasuithe
a chux i bhfeidhm ar fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta ionas go mbeadh breis
cúraim air maidir leis an oideachas Gaeltachta. Ábhar iontais go bhfeictear Údarás
na Gaeltachta ag teacht chun cinn arís agus arís eile mar fhéidearthacht bainistíochta
don choras oideachais Gaeltachta, go háirithe nuair nach bhfúil an bunús saineolais
atá ag an eagraíocht sin ag teacht leis an réimse saineolais a bheadh de dhíth ar an
eagraíocht agus í ag feidhmiú i ngort iomlán éagsúil ná mar a bhí. Mhol Coimisiún
na Gaeltachta 2002 freisin gur chóir leasuithe a chur i bhfeidhm ar fheidhmeanna
Údarás na Gaeltachta ionas go mbeadh breis cúraim ar an eagraíocht sin maidir leis
an oideachas Gaeltachta (Coimisiún na Gaeltachta, 2002). Níor mhiste a lúa, áfach,
go raibh agus go bhfuil go fóill ról imeallach ag Údarás na Gaeltachta i gcóras
oideachais na Gaeltachta ag eagrú imeachtaí éagsúla mar a phléifear ar ball sa
tuairisc seo agus faisnéis na múinteoirí á scagadh.
Ina shaothar Struchtúr oideachais na Gaeltachta, mhol O Flatharta (2007) go
raibh gá cúram an oideachais Ghaeltachta a leagan go hiomlán ar bhord oideachais
Gaeltachta “agus go dtabharfaí don Bhord sin na cumhachtaí reachtúla agus na
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hacmhainní cuí a chuirfeadh ar a chumas na cúraimí sin a chur i bhfeidhm” (Ó
Flatharta, 2007: 11). Mhol sé freisin go gcuirfí cúram an oideachais Ghaeltachta agus
an oideachais lán-Ghaeilge ar Aire Stáit de chuid na Roinne Oideachais agus
Eolaíochta (an Roinn Oideachais agus Scileanna mar atá anois uirthi). Mar mhalairt
ar an rogha sin, cé go n-admhaíonn an t-údar féin gur rogha é “ar dheacair a chur le
chéile agus a chur i bhfeidhm” go leagfaí an cúram ar na struchtúir reatha ina mease:
na coistí gairmoideachais; COGG; agus Údarás na Gaeltachta (Ó Flatharta, 2007: 68
- 70). Tuigtear, áfach, i gcomhthéacs na n-athruithe struchtúrtha atá tar éis titim
amach le blianta beaga anuas sna trí eagraíocht sin luaite gur beag dóchas atá ann go
bhféadfaí cúram chomh mór sin a leagan ar ceachtar díbh. I gcás roinní díobh ni léir
an mbeadh an saineolas atá de dhíth ina seilbh chun glacadh leis na cúraimí sin ach
an oiread. Is íorónta an cás ainneoin Ó Flatharta (2007) ag tuairisciú ar an athrá atá
sna moltaí a chuirtear chun cinn maídir leis an oideachas Gaeltachta agus lánGhaeilge, nár cuireadh a chuid moltaí féin i bhfeidhm ach an oiread.
Ar ndóigh tuigtear anois de bharr Acht na Gaeltachta 2012 go bhfúil
athstruchtúrú ar bun i láthair na huaire ar ról agus ar fheidhmeanna Údarás na
Gaeltachta agus go deimhin ar COGG (cé nach faoin reachtaíocht chéartna atá na
hathiuithe ag titim amach), ach nach léir go fóill cé na feidhmeanna oideachais
Gaeltachta a bheidh air. Díol suntais freisin an cúram oideachais á leagan ar Údarás
na Gaeltachta sa bhliain 2002 nó 2012 toisc nach léir cén réimse saineolais, más ann
di ar chor ar bith, atá i seilbh an Údaráis d’fhonn glacadh leis an gcúram sin,
ainneoin pé obair ócáideach a bhí ar bun acu sa réimse sin go dtí seo.
Maidir le riaradh an choráis oideachais Ghaeltachta sa lá atá inniu ann, i
dtaca leis an ROS, titeann an cúram sin ar áisíneachtaí eile freisin, ina mease: an
Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, COGG,
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Gaelscoileanna Teoranta, Muintearas, Oidhreacht Chorea Dhuibhne agus grúpaí eile
nach iad. Bhí Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta (ESG feasta) ag feidhmiú go dtí
31 Nollaig 2013 nuair a cuireadh deireadh leis an maoiniú a bhí á chur ar fáil di. Ba
mhór an buille é seo a d ’fhág páirtithe leasmhara an oideachais Ghaeltachta gan
ionadaíocht náisiúnta, agus ni fios go fóill cén fóram ionadaíochta a thiocfaídh ina
háit (Iris Aniar, 2014). Fágtar mar sin, ainneoin na moltaí sin bainteach le riaradh an
oideachais Ghaeltachta a cuireadh chun cinn le blianta fada anuas, gur faoin ROS a
luíonn an cúram sin go fóill.
2.3.2

Earcaíocht agus oiliúint
Tugadh suntas don easnamh seo i dtosach báire i dtuarascáil Choimisiún na

Gaeltachta 1926 (Oifíg an tSoláthair, 1926). Cé nár cuireadh moltaí bainteach leis i
gcrích, mor mhiste a lúa mar sin féin gur ag an staid seo i stair na tíre a cuireadh
coláistí ullmhúcháin ar bun. Bunaíodh na coláistí seo ag deireadh na bhfichidí agus
cuireadh oideachas iar-bhunscoile ar fáil do dhaltaí Gaeltachta agus do dhaltaí a
raibh ardlíofacht sa teanga acu (Ó Buachalla, 1988). Ba mhór an tionchar a bheadh
ag na coláistí ullmhúcháin ar oiliúint daltaí Gaeltachta agus freisin ar sholáthar
múinteoirí a bheadh ar a gcumas polasaithe oideachais agus teanga stát na linne a
chur i bhfeidhm.
Cé go bpléann Coimisiún um Athbheochan na Gaeilge an oiliúint múinteoirí,
dírítear go huile agus go hiomlán ar cháilíocht don teagasc trí Ghaeilge, agus an
cháilíocht sin bunaithe go hiomlán ar chumas sa teanga, seachas saineolas sa teagasc
tríd an dara teanga, ná saineolas bunaithe ar theagasc ábhair eile trí Ghaeilge (Oifíg
an tSoláthair, 1963). B ’amhlaidh a bhí an scéal sa bhliain 1974 nuair a d ’admhaigh
Comhairle na Gaeilge go raibh siad “an-bhuartha” i dtaobh sheasamh na Gaeilge sa
choras oiliúna iar-bhunscoile toisc gur beag múinteoir a bhí ag tabhairt faoin Ard-

Dioplóma Oideachais trí mheán na Gaeilge (Comhairle na Gaeilge, 1974: 44-8).
Mhaígh an Chomhairle go raibh “práinn ghéar le múinteoirí oiriúnacha a chur ar fáil
do na bdar-bhunscoileanna sa Ghaeltacht” toisc go raibh cinnte ar roinnt de na
scoileanna múinteoirí a aimsiú a bhí inniúil sa Ghaeilge agus go raibh ábhair á
múineadh trí Bhéarla dá bharr (Comhairle na Gaeilge, 1974: 44-8). Is iomaí scoil
Ghaeltachta, mar a léirítear sa litríocht agus mar a thabharfaidh faisnéis mhúinteoirí
an tionscadail seo le ños ar ball, atá go fóill ag streachailt leis na deacrachtaí céanna
(Mac Donnacha et al., 2005; Ni Shéaghdha, 2010).
Bhí oiliúint na múinteoirí Gaeltachta mar ábhar freisin ag taighde Mhic
Dhonnacha et al. (2005) agus tábhacht as cuimse leis an saothar sin de bhrí go raibh
an taighde agus an tátal a d’eascair as bunaithe ar thionscadal a raibh formhór
scoileanna bunleibhéil agus iar-bhunleibhéil na Gaeltachta páirteach ann. Chaith na
húdair solas úr ar na heasnaimh a bhí sna struchtúir oiliúna a rinne iarracht freastal
orthu siúd ar theastaigh uathu aghaidh a thabhairt ar an teagasc i scoileanna na
Gaeltachta. Trí dheacracht, dar leis na húdair, a bhí le sonrú maidir leis an gceist seo:
ni raibh dóthain múinteoirí ar fáil a raibh spéis acu dul i mbun teagaisc sa
Ghaeltacht; ni raibh dóthain múinteoirí ar fáil a raibh cumas Gaeilge sách maith acu
chun aghaidh a thabhairt ar an teagasc trí Ghaeilge sa Ghaeltacht; níor ullmhaigh na
cúrsaí réamhoiliúna múinteoireachta na múinteoirí le múineadh trí mheán na Gaeilge
ná trí mheán na dara teanga, ná faoi na cúinsí speisialta a bhaineann le scoileanna
Gaeltachta, ar scoileanna beaga iad a bhformhór acu (Mac Donnacha et al., 2005:
137). Ach an oiread le staid reatha sochtheangeolaíoch na Gaeltachta, tá sé cruthaithe
ó shin i leith gur mar a chéile fós a sheasann an éigeandáil earcaíochta seo, agus mar
sin glaciar leis go bhfúil ábharthacht go fóill le tráchtaireacht Mhic Dhonnacha et al.
(2005).
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Tuairisciodh go raibh deacrachtai ag breis agus dhà thrian d ’iarbhunscoileanna na Gaeltachta muinteoiri a earcu a bhi in ann teagasc tri Ghaeilge, go
hàirithe sna hàbhair phraiticiula agus eolaiochta (Mac Donnacha et al., 2005). Is fiu a
lua ag an bpointe seo nach dushlàn é seo atà sainiùil don oideachas Gaeltachta ach
atà le sonni go forleathan san eamàil oideachais i gcoitinne ag leibhéal nàisiùnta
agus idimàisiùnta, agus éigeandàil earcaiochta agus choinneàla i réim, go hàirithe ó
thus an chéid seo i leith (MacBeath, 2012). Dar leis na priomhoidi a ghlac pàirt i
dtaighde Mhic Dhonnacha et al. (2005) “go gcothaionn an easpa muinteoiri atà
àbalta agus toilteanach muineadh tri tnheàn na Gaeilge deacrachtai faoi leith dóibh,
chomh fada agus a bhaineann sé le polasai na scoile an teagasc ar fad a dhéanamh tri
Ghaeilge” agus go raibh orthu “glacadh le muinteoiri nach bhfuil àbalta teagasc tri
Ghaeilge de bharr nach féidir leo rang a fhàgàil gan mhuinteoir” (Mac Donnacha et
al., 2005: 85). Bionn tionchar diultach ag an gcleachtas seo ar gach gné d ’imeachtai
na scoile Gaeltachta làithreach, lena n-àiritear: foghlaim an dalta; cur i bhfeidhm
pholasai teanga na scoile; iompar teanga an tseomra ranga; iompar teanga an tseomra
foime. I dtaca leis na gnéithe sin uile cuirtear éiteas iomlàn na scoile Gaeltachta i
mbaol agus cruthaitear agus cothaitear lagmhisneach i bpobal na scoile de bhri nach
bhfuil an scoil ag cloi leis an sprioc oideachais, cultùir agus teanga atà roimpi.
Breathnaitear go minic i dtreo pholasai nios làidre chun géarchéimeanna den chineàl
seo a sheachaint. I bhfianaise thaighde Mhic Dhonnacha et al. (2005), àfach, tà an
baol ann go gcaithfear a bheith ag suil go mbeidh easpa muinteoiri atà inniuil ar an
nGaeìlge i gcónai i gceist, biodh sin muinteoiri a bheadh ar fàil ar bhonn buan nó na
muinteoiri sin atà ag teastàil chun seasamh sa bheam a ar feadh scaithimh.
Meabhraim aris don léitheoir, ainneoin go bhfuil beagnach deich mbliana caite ó
foilsiodh an tuairisc sin, léirionn taighde a cuireadh i dtoll a chéile ó shin (Ni
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Shéaghdha, 2010) agus faisnéis mhúinteoirí an tionscadail seo gur ann go fóill don
éigeandáil earcaíochta seo.
Mhol Mac Donnacha et al. (2005) go ndéanfaí athbhreithniú ar na coráis
oiliúna do mhúinteoirí bunleibhéil agus iar-bhunleibhéil agus go ndéanfaí “socruithe
ar leith le sruth leanúnach múinteoirí a chur ar fáil a bhfúil a gcuid oideachais tríú
leibhéal i ngach ábhar faighte acu trí mheán na Gaeilge agus i dtimpeallacht lánGhaeilge” agus freisin go mbeadh “soláthar déanta ina gcuid oideachais do na réimsí
saineolais ar leith atá de dhíth le múineadh go héifeachtach i scoileanna Gaeltachta”
(Mac Donnacha et al., 2005: 137). Díol suntais gur tuairiscí Chomhairle na Gaeilge
(1974) agus Mhic Dhonnacha et al. (2005) amháin a dhéanann tagairt don tábhacht a
bhaineann le hoiliúint a bheith ar an múinteoir trí mheán na Gaeilge in ábhair eile
seachas na Gaeilge féin. Díol suntais freisin, gurb é Mac Donnacha et al. (2005)
amháin a thagraíonn d ’ábharthacht “na réimsí saineolais” eile nach mór don
mhúinteoir a bheith oilte iontu agus é i mbun teagaisc sa choras oideachais
Gaeltachta. Tugtar le fios ón laghad tagairtí de na réimsí nach raibh i gceist leis an
oideachas lán-Ghaeilge oideachas trí Ghaeilge, agus faraor, mar a fheicfear ar ball
agus múinteoirí ag cur a dtaithí féin i láthair, is amhlaidh atá go fóill sa lá atá inniu
ann.
Sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030, cuirtear oiliúint múinteoirí
arís chun cinn mar chleachtas a rachadh chun leasa na teanga i gcoitinne. Cuirtear an
bhéim den chuid is mó, áfach, ar fhorbairt chumas na múinteoirí sa Ghaeilge agus
chuige sin moltar cláir acadúla úra. Ni ann, faraor, do thagairt ar bith d ’fhorbairt
scileanna mhúinteoirí iar-bhunscoile agus iad ag iarraidh ábhair eile a mhúineadh trí
mheán na Gaeilge ná do ról na Gaeilge i múineadh na n-ábhar sin.
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Maidir le seasamh reatha oiliúint mhúinteoirí choras oideachais na
Gaeltachta, is léir, go bhfuil easnaimh shuntasacha san oiliúint atáthar ag cur orthu
siúd a thugann aghaidh ar an teagasc. Go deimhin, i bhíianaise na ndúshlán breise atá
roimh mhúinteoirí an lae inniu (Hargreaves, 2000), agus seasamh láidir an Bhéarla sa
choras reatha (Ó Giollagáin et al., 2007) tá an baol ann go bhfuil na dúshláin atá le
tabhairt ag an múinteoir Gaeltachta níos déine anois ná mar a bhí riamh. Ainneoin
sin, áfach, feictear gurb iad na moltaí céanna atá á gcur chun cinn arís agus arís eile
agus an oiliúint faoi chaibidil, agus neamhaird á tabhairt do na moltaí a cuireadh
chun cinn go leanúnach le ceithre scór bliain anuas. Dírítear den chuid is mó ar
fhorbairt chumas teanga an mhúinteora seachas ar fhorbairt chumas teagaisc an
mhúinteora trí mheán na teanga sin. Is cleachtas é seo a dhéanann neamhshuim de na
scileanna atá de dhíth ar an múinteoir i gcomhthéacs tumoideachais agus de na
hathruithe atá tagtha ar na dúshláin atá le tabhairt aige sa choras reatha oideachais.
2.3.3

An Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
Sa tuairisc, Comhairle na Gaeilge agus an tOideachas Gaeltachta,

tarraingíodh aird ar na heasnaimh a bhí le sonrú sa soláthar inseirbhíse do
mhúinteoirí a bhí ag múineadh trí mheán na Gaeilge. Ni raibh cúrsaí ar fáil do
mhúinteoirí “ar mhúineadh na n-ábhar éagsúil trí Ghaeilge” agus moladh go gcuirfí
cúrsaí inseirbhíse ar fáil “sa Ghaeilge agus in úsáid na Gaeilge mar mheán teagaisc”
(Comhairle na Gaeilge, 1974: 45). Moladh freisin gur cheart dul chun cainte leis na
hinstitiúidí oiliúna a bhí ag cur oiliúint ar mhúinteoirí in ábhair phraiticiúla d ’fhonn
cur ina luí orthu oiliúint a chur ar na hábhair oidí i dteagasc na n-ábhar sin trí mheán
na Gaeilge.
Dearcadh úr a bhí anseo ar an oideachas a léirigh tuiscint ar riachtanais
oideachais agus teanga dhaltaí agus mhúinteoirí na Gaeltachta, agus freisin ar na
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heasnaimh a bhí sna struchtúir oiliúna mar a bhí i dtús na seachtóidí. Ardaíodh ceist
na hinseirbhíse arís sa bhliain 1986 tráth ar mhol an Comhchoiste um Oideachas sa
Ghaeltacht cúrsaí inseirbhíse a chur ar fáil ar theagasc na n-ábhar éagsúil trí
Ghaeilge (Comhchoiste um Oideachas sa Ghaeltacht, 1986). Dio) suntais, ainneoin
nach raibh na moltaí á gcur i bhfeidhm go tréan, go raibh tuiscint ag teacht chun cinn
go raibh tábhacht faoi leith ag baint leis an oiliúint sa teagasc trí Ghaeilge in ábhair
eile seachas díreach an bhéim á leagan ar chumas sa Ghaeilge chun na hábhair sin a
theagasc.
Pléann Ó Duibhir (2006) riachtanais fhorbartha bhunmhúinteoirí gaelscoile in
Éirinn agus cuireann sé moltaí chun cinn, ina mease: go mbunófaí coláiste
oideachais neamhspleách go mbeadh sé mar chúram air múinteoirí a oiliúint don
teagasc i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an
dara leibhéal; go mbunófaí struchtúr tacaíochta d ’fhorbairt ghairmiúil na múinteoirí
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; go mbunófaí cumann gairmiúil do mhúinteoirí atá
ag teagasc trí Ghaeilge, mar atá i ndlínsí eile, a chuideodh le múinteoirí “freagracht a
ghlacadh as a bhfoghlaim agus as a bhforbairt ghainniúil féin” (Ó Duibhir, 2006: 167). Fiúntas ar leith a bhain le moltaí an tionscadail go raibh siad bunaithe ar
theistiméireachtaí na múinteoirí féin maidir lena riachtanais fhorbartha. Ina theannta
sin, ba léir béim faoi leith á leagan ni hamháin ar cheist an chumáis teanga, ach ar an
teagasc trí mheán na teanga sin agus an fheasacht ghairmiúil, shóisialta agus chultúir
bainteach leis.
Cúis éadóchais mar sin nuair a fhéachtar ar na moltaí a dhéantar sa Straitéis
Fiche Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 maidir le hoiliúint múinteoirí go bhfuil an
bhéim anois arís á leagan ar chumas na múinteoirí sa Ghaeilge seachas ar a gcumas
ábhair éagsúla a theagasc trí mheán na Gaeilge (Rialtas na hÉireann, 2010). Maidir
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leis au FGL, maitear go gcuirfear breis infheistíochta i “roghanna forbartha gairmiúla
ar line agus gearrthréimhseach le haghaidh múinteoirí atá ag obair agus cuirfear ar
fail iad tri ghréasán Ionaid Oideachais ag an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile”
(Rialtas na hÉireann, 2010: 29). Ni léir mar a fheicfear agus faisnéis mhúinteoirí an
tionscadail seo á gcioradh, go bhfiiil a leithéid de “roghanna forbartha gairmiúla” ar
fail go foill.
Dar le húdair na tuarascála ‘Gnéithe den Oideachas sa Ghaeltacht:
Impleachtai PolasaP, go bhfuil sé “fíor-riachtanach” go dtuigfeadh “an Roinn
Oideachais go bhfuil na coráis chéanna tacaíochta a fhaigheann múinteoirí i
scoileanna Béarla ag teastáil ó mhúinteoirí na Gaeltachta agus na nGaelscoileanna; tá
cearta sibhialta agus gairmiúla ag múinteoirí na Gaeltachta, cearta nach bhfuil aon
aird á tabhairt orthu le fada riamh” (Muintearas, 2000). Is léir ón gcur síos thuas gurb
amhlaidh atá, ach ni mór a bheith cinnte sula n-éileofar struchtúr oiliúna a bheadh
deartha ag agus dírithe ar mhúinteoirí na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge,
go mbeadh na struchtúir sin bunaithe ar anailís chruinn ar riachtanais na múinteoirí,
na bpríomhoidí agus na ndaltaí. Mar a léirigh Ó Duibhir (2006), ni minie a thagann
an dá chuntas sin le chéile, agus ni mór go mbeadh na struchtúir seo bunaithe ar
thaithí agus ar fhianaise theoiriciúil má tá siad chun na beamai sa soláthar reatha a
líonadh. Is de dheasca na n-éagsúlachtaí sin freisin a dhíríonn an taighde idir lámha
ar thaithí na múinteoirí amháin.
2.3.4

Áiseanna teagaisc agus foghlama
Luaitear easnaimh sa réimse seo i dtosach báire i dtuairisc Choimisiún na

Gaeltachta 1926 agus rinneadh molta! d ’fhonn dui i ngleic leo. Sa bhliain 1963, mhol
Coimisiún um Athbheochan na Gaeilge go gcuirfí borradh faoi théaesleabhair tri
Ghaeilge (Oifíg an tSoláthair, 1963) agus tagraíodh arís do cheist na n-áiseanna sa
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bhliain 1986 nuair a mhol an Comhchoiste um Oideachas sa Ghaeltacht go
bhforbrófaí áiseanna teagaisc agus foghlama do mhúinteoirí agus do dhaltaí na n-iarbhunscoileanna, ina mease téacsleabhair agus ranganna feabhais dóibh siúd ar
bheagán Gaeilge (Comhchoiste um Oideachas sa Ghaeltacht, 1986). B ’amhlaidh a
bhí freisin nuair a foilsíodh an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 tráth
ar moladh go bhforbrófaí “raon leathan áiseanna de théacsleabhair, d ’ábhair
theicneolaíochta nua agus d ’acmhainní le cuidiú le múineadh na Gaeilge agus le
múineadh trí Ghaeilge” (Rialtas na hÉireann, 2010: 29). Is léir gur beag athrú atá
tagtha ar na moltaí sa réimse seo le blianta anuas agus an bhéim go fóill ar
théacsleabhair seachas ar áiseanna eile a bhféadfaí úsáid a bhaint astu sa seomra
ranga Gaeltachta. Go deimhin, díol suntais agus mí-oiriúnacht na dtéacsleabhar faoi
chaibidil sna tuarascálacha nach ndeachthas riamh i mbun iarracht gluaiseacht ón
múnla traidisiúnta áiseanna seo ar thóir earra nó uirlis a bheadh ni b ’oiriúnaí do
chomhthéacs sainiúil an oideachais Ghaeltachta. Ach an oiread leis na téamaí eile
pléite thuas, ni nósmhaireacht í seo atá sainiúil don Ghaeltacht ach atá le sonrú go
forleathan go háirithe i gcomhthéacsanna oideachais a bhfuil béim shuntasach á
leagan ar scrúduithe (Leung & Andrews, 2012). Níor mhiste a lúa, áfach, go naithnítear go bhfuil impleachtaí tromchúiseacha leis an gcleachtas i gcás an
oideachais Ghaeltachta i bhfíanaise riachtanais shealbhaithe teanga na ndaltaí á geeilt
de bharr áiseanna Béarla a bheith á n-úsáid sa seomra ranga. Fillim ar an ábhar seo
m'os moille agus taithí na múinteoirí ar áiseanna teagaisc agus foghlama á scagadh i
gcaibidil a cúig.
Cé go dtiteann an fhreagracht d’fhorbairt áiseanna oideachais trí Ghaeilge sa
lá atá inniu ann ar iliomad eagraíochtaí mar COGG, Foras na Gaeilge agus an ROS
féin mar aon le gníomhairí neamhspleácha, is minie locht á fháil ar sholáthar
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áiseanna don choras gaeloideachais. Creidtear go bhfuil easpa iomlán áiseanna sa
choras agus síltear go mbíonn na háiseanna a chuirtear ar fáil ar chaighdeán níos ísle
ná na háiseanna sin a chuirtear ar fáil don oideachas Béarla (Mac Donnacha et al.,
2005; Ni Shéaghdha 2010, 2012). Rinne taighde Mhic Dhonnacha et al. (2005)
iniúchadh ar an leibhéal úsáide a bhaintear as áiseanna teagaisc in iarbhunscoileanna na Gaeltachta agus feictear go bhfuil an pátrún céanna a bheag nó a
mhór le feiceáil anseo agus a bhí le feiceáil agus úsáid na Gaeilge mar theanga
teagaisc á scagadh. Úsáideadh téacsleabhair Ghaeilge amháin do thart ar aon chúigiú
cuid de na seisiúin ranga ó Bhliain 1 go Bliain 3 ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh
agus thit an leibhéal úsáide seo go mór de réir mar a bogadh aníos sna blianta (Mac
Donnacha et al., 2005: 107). Tugann taighde Mhic Dhonnacha et al. (2005) le fios go
dtagann titim shuntasach ar leibhéal úsáide théacsanna Gaeilge amháin de réir mar a
dhruidtear i ngaireacht den Ardteistiméireacht agus nach n-úsáidtear téacsanna
Gaeilge ach i 7% de na seisiúin ranga i mbliain na hArdteistiméireachta (Mac
Donnacha et al., 2005: 107). Tugann Ni Shéaghdha freisin an t-ísliú seo faoi deara
(Ni Shéaghdha, 2012). Cé go bhféadfaí a áiteamh go bhfuil baint aige seo le cur
chuige an teagaisc ag an leibhéal sinsearach sa mhéid is go ngluaistear de bheagán
ón téacsleabhar traidisiúnta, tuigtear mar sin féin go bhfuil téacsanna Béarla amháin
go fóill in úsáid i 72% de na seisiúin ranga. Níor mhiste a lúa gur tréith chomónta i
seo i gcomhthéacsanna oideachais ina bhfuil teanga mhionlaigh in iomaíocht le
mórtheanga, go n-áirítear briseadh sa leanúnachas d ’úsáid na teanga mionlaigh ag an
iar-bhunleibhéal (Bjorklund, 2013; Lewis, 2007; Mercator, 2013).
Ardaítear an cheist mar sin, an obair in aisce forbairt théacsleabhair Ghaeilge,
nó go deimhin aistriú na dtéacsleabhar go Gaeilge, nuair a bheidh siúd i gcónaí ar
chaighdeán níos ísle ná an soláthar sa mhórtheanga, agus nuair atá constaicí eile ó
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thaobh cleachtais teagaisc agus foghlama go fóill le réiteach laistigh den choras féin?
Chuir mé i láthair thuas chomh minie agus a moladh breis téacsleabhar don choras
oideachais lán-Ghaeilge, agus is beag athrú atá tagtha ar nádúr an dúshláin ná an
réitigh ó shin i leith. Áitím anseo go bhfuil an t-am tagtha breathnú i dtreo rogha eile
áiseanna teagaisc a bheadh ni b ’oiriúnaí don chomhthéacs lena mbaineann siad.
Déanaim iniúchadh m'os géire ar an geeist seo agus taithí na múinteoirí féin á cur i
láthair níos deireanaí sa tráchtas.
2.3.5

Cúrsaí Curaclaim
Rinne Comhairle na Gaeilge moltaí sonracha maidir le ceist an churaclaím sa

choras oideachais Ghaeltachta tráth ar tagraíodh do na heasnaimh maidir le
caighdeán na Gaeilge. Maíodh go raibh an chosúlacht ar an scéal go raibh na cúrsaí
ar aon dul leis na cúrsaí i limistéir Bhéarla agus “nach dtugann siad cothrom ceart do
na daltaí a bhfuil Gaeilge acu cheana féin, ó thaobh a bhforbartha i gcúrsaí teanga
agus litríochta” (Comhairle na Gaeilge, 1974: 13). Moladh sa Pháipéar Bán ar an
bhForbairt Oideachasúil agus riachtanais churaclaim dhaltaí na Gaeltachta faoi
chaibidil, go mbunófaí “coiste speisialta de chigirí, d’oidí agus d ’oideachasóirí eile
chun ceist churaclaim sa Ghaeilge agus sa Bhéarla i scoileanna na Gaeltachta a
athbhreithniú” (Rialtas na hÉireann, 1980: 23).
Ba choiste speisialtóirí a tháinig chun cinn arís mar réiteach ag an
gComhchoiste um Oideachas sa Ghaeltacht d’fhonn “ffeastal cuí a dhéanamh ar
dheacrachtaí agus ar riachtanais lucht foghlama na Gaeltachta” de bharr nach raibh
ar chumas churaclaim na Iinne sin a dhéanamh (Comhchoiste um Oideachas sa
Ghaeltacht, 1986). Díoi suntais anseo go rabhthas de shíor ag moladh grúpa a
thabhairt le chéile d ’fbonn iniúchadh a dhéanamh ar an gcuraclam. Ba léir sa
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leathchéad bliain caite agus an cáineadh céarma á dhéanamh ar an gcuraclam go
raibh gá le gníomh.
M ar a sheasann sé i láthair na huaire, glactar leis nach bhfuil an curaclam
reatha Gaeilge oiriúnach do riachtanais fhoghlama oideachais ná teanga dhaltaí na
Gaeltachta (Mac Donnacha, 2005; Mac Donnacha et al., 2005; Ni Shéaghdha, 2011;
Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin et al., 2007). Is gné í seo freisin a thugann
múinteoirí an tionscadail seo suntas dó, mar a fheicfear ar ball agus a dtaithí á
scagadh.
2.3.6

Ceist na cigireachta
Moladh i dtuarascáil an Chomhchoiste um Oideachas sa Ghaeltacht go n-

ainmneofaí cigire a mbeadh “an iar-bhunscolaíocht go léir mar chúram air/uirthi”
(Comhchoiste um Oideachas sa Ghaeltacht, 1986). Ainneoin gur dualgas ollmhór é
seo do dhuine amháin, léirítear mar sin féin go raibh an coras oideachais iarbhunleibhéil Gaeltachta á aithint mar struchtúr a raibh riachtanais agus tréithe
sainiúla aige, agus a choras cigireachta féin de dhíth air dá réir. Ainneoin an fhiúntais
a bhain leis an moladh, agus ainneoin freisin an méadú ollmhór a tháinig ar an gcóras
oideachais lán-Ghaelach ó 1986 i leith, ábhar éadóchais go bhfeictear an moladh
céanna á chur chun cinn arís sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 tráth ar
moladh go mbeadh “cigirí ainrrmithe á leithroinnt do scoileanna Gaeltachta agus do
ghaelscoileanna” (Rialtas na hÉireann, 2010). Cinnte is ábhar éadóchais go raibh os
cionn scór bliain caite ó rinneadh an moladh an chéad lá riamh. Tá breis agus trí
bliana caite ó rinneadh an moladh go deireadh agus is moladh go fóill é.
Cinnte rachadh cigireacht ainmnithe go mór chun leasa an choráis oideachais
Ghaeltachta ach go gcaithfeadh na cigirí seo a bheith inniúil don tase a bheadh
amach rompu. I láthair na huaire ni ganntanas cigirí atá ag déanamh dochair don
43

choras oideachais ach an easpa aontachta agus oiliúna atá ina mease i dtaobh an
oideachais Ghaeltachta (Ó hAiniféin, 2008: 33). Ni mór dui i ngleic leis an geeist sin
ar dtús báire sula dtosaítear ag leithroinnt cigirí do scoileanna na Gaeltachta. Pléim
míshástacht mhúinteoirí an taighde seo leis an gcigireacht níos moille i gcaibidil a
cúig.
2.4

Forás an choráis oideachais Ghaeltachta: Achoimre
Is ábhar imní agus scagadh á dhéanamh ar an seasamh a bhí ag an geóras

oideachais Gaeltachta sa stát ó aimsir a bhunaithe a laghad béime a leagadh ar an
oideachas Gaeltachta mar chomhthéacs oideachais ar leith. Ábhar imní freisin a
laghad airde dà réir a thugtar ar riachtanais fhorbartha an chomhthéacs sin. Is go malí
drogallach a d’fhorbair an tuiscint gur diméin shainiúil oideachais a bhí sa
Ghaeltacht a raibh a cuid riachtanas oideachais, teanga, sóisialta agus cultúrtha féin
aici, riachtanais a raibh gá a iomlánú sna cleachtais oiliúna a bhí ag freastal orthu
siúd a bheadh i mbun teagaisc inti. Is cúis éadóchais chomh minie agus a tugadh
suntas do na heasnaimh chéanna sa choras ach nach ndeachthas riamh i ngleic leo.
Nuair a chaitear súil ar na moltaí a rinneadh, is ábhar imní a laghad nuálaíochta atá
bainteach leo. Fágtar anois go bhfuil an coras reatha oideachais Gaeltachta go fóill
ag streachailt leis na dúshláin chéanna a bhí le tabhairt aige céad bliain ó shin, agus
dúshláin bhreise os a geionn sin arís de bharr ról an oideachais féin sa tsochaí
athraithe chomh maith céanna.
Thug mé faoin gcuntas thuas chun forás an choráis oideachais Ghaeltachta a
chur i láthair. Thug sé léargas freisin ar an easpa gnímh a bhí agus atá go fóill i réim
maidir le leasuithe a chur i bhfeidhm a rachadh i ngleic leis na dúshláin ar
tarraingíodh aird orthu arís agus arís eile ó bunaíodh an stát. Tá sé i geeist agam agus
taithí mhúinteoirí an tionscadail seo á cíoradh níos moille sa tráchtas na dúshláin atá
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le tabhairt acu a lonnú sa chomhthéacs atá curtha i láthair thuas. Dírím anois ar
chomhthéacs reatha an choráis oideachais Ghaeltachta
2.5

An Coras reatha oideachais Gaeltachta
Tugaim cuntas anseo ar staid reatha na hiar-bhunscolaíochta Gaeltachta chun

léargas cothrom le dáta a thabhairt ar an gcomhthéacs gairmiúil ina bhfuil múinteoiri
an tionscadail seo ag feidhmiú. Tugaim léargas ar na nithe sin a bhfuil tionchar
suntasach acu ar fheidhmiú reatha na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta, mar atá, an
ionadaíocht a dhéantar ar an oideachas Gaeltachta i bpolasaithe an stáit agus an
chosaint nó a easpa sin atá ar fái! di sna polasaithe céanna; comhdhéanamh dhaltaí
agus mhúinteoirí na n-iarbhunscoileanna; an ról atá ag an bpolasaí teanga i gcothú
timpeallacht lán-Ghaeilge san iar-bhunscoil Ghaeltachta. Dírím i dtosach báire,
áfach, ar stádas an oideachais Ghaeltachta mar chur chuige tumoideachais agus na
dúshláin a chothaíonn an stádas sin nó a easpa stádais do rannpháirtithe an choráis.
2.5.1

An iar-bhunscoil Ghaeltachta agus an tumoideachas
Craobh den oideachas dátheangach atá sa tumoideachas a cuireadh tús leis i

dtosach báire i gCeanada sna naoi déag seascaidí. Tá sé mar aidhm ag an
tumoideachas ardchumas sa sprioctheanga a fhorbairt trí leas a bhaint as an teanga
mar mheán teagaisc agus cumarsáide (Johnson & Swain, 1997). Tá an
luaththumoideachas á sholáthar i bpoblacht na hÉireann ag leibhéal na réamhscoile
agus na bunscoile, agus an tumadh deireanach á sholáthar ag leibhéal na hiarbhunscoile. Deir Ni Bhaoill agus Ó Duibhir (2005) agus iad ag trácht ar an oideachas
bunleibhéil Gaeltachta gur scoileanna tumoideachais iad na scoileanna Gaeltachta do
pháistí nach i an Ghaeilge a dteanga bhaile (Ni Bhaoill & Ó Duibhir, 2005). Dóibh
siúd atá á dtógáil le Gaeilge, maíonn na húdair nach “féidir a rá gur coras
tumoideachais atá i gceist” ach scoileanna dátheangacha (Ni Bhaoill & Ó Duibhir,
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2005: 2). Maíonn Ni Shéaghdha (2010) agus í ag trácht ar an gcóras céanna “nach
tumoideachas atá i gceist leis an oideachas i mbunscoileanna Gaeltachta do leanaí atá
á dtógáil le Gaeilge mar chéad teanga [...] ach oideachas ina dteanga dhúchais féin”,
is é sin le rá gur oideachas oidhreachta dar leis an údar atá i gceist leis an oideachas
Gaeltachta (Ni Shéaghdha, 2010: 16). Feictear cheana féin anseo an doiléire a
bhaineann le sainiú an choráis oideachais na Gaeltachta mar chur chuige ar leith
tuxnoideachais.
Is minie agus pié ar bun ar chláir oideachais dhátheangacha ina gcuimsítear
líon daltaí ar cainteoirí TI na sprioetheanga iad, go mbaintear leas as trí mhúnla
éagsúil chun cur síos a dhéanamh ar an soláthar oideachais sin: an t-oideachas
dátheangach saibhrithe, an t-oideachas dátheangach cothabhála agus an t-oideachas
dátheangach oidhreachta nó dúchais (May, 2013).
Is cláir shuimitheacha dhátheangacha na cláir oideachais shaibhrithe agus
chothabhála a bhfuil dátheangachas agus délitearthacht mar aidhm leo. Tá sé mar
sprioc ag an oideachas cothabhála cumas sa teanga mhionlaigh a láidriú, cur le
féiniúlacht chultúir an dalta agus daingniú a dhéanamh ar chearta an phobail
mhionlaigh sa tsochaí (Baker, 2006). Go hiondúil, is cainteoirí T I formhór nandaltaí
sna cláir seo cé go bhféadfaí go mbeadh an teagasc ar bun san oideachas cothabhála
trí mheán an TI agus an T2, fad agus go bhfuil ar a laghad 50% de ar bun sa TI
(May, 2013). Tá sé mar aidhm ag an oideachas dátheangach saibhrithe leibhéal
cumais sa sprioetheanga sa dalta sin arbh i an mhórtheanga a theanga bhaile a ardú.
Tá mar aidhm freisin aige cur le deiseanna úsáide aonair agus grupa sa teanga
mhionlaigh (Baker, 2006).
Tagraíonn May (2013) freisin don oideachas oidhreachta mar atá luaite ag Ni
Shéaghdha (2010), nó an tumoideachas dúchais ag maíomh gur clár oideachais
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dátheangach é a bhíonn dírithe go minie ar athbheochan teangacha dúchasacha, agus
cainteoirí T I, T2 nó meascán den dá dhream ag freastal orthu. Is minie, áfach, dar le
May (2013) doiléire ag teacht chun cinn maidir le riachtanais fhoghlama agus teanga
na ndaltaí de bharr an imeasctha cainteoirí TI agus T2 san aon seomra ranga amháin,
agus géarghá dar leis idirdhealú a dhéanamh idir na riachtanais sin (May, 2013).
Tagann Hickey, Lewis agus Baker (2013) iad féin leis seo ag maíomh gur féidir leis
an imeascadh seo a bheith mar bhac ar aithint riachtanas, go háirithe nuair a
chuimsítear cainteoirí T2 sa mhóramh (Hickey et al., 2013).
Nuair a fhéachtar ar iar-bhunscoileanna na Gaeltachta, is deacair múnla a
aimsiú ina bhféadfaí iad a lonnú. Cé go sásaíonn siad critéir an oideachais
chothabhála, áirítear mar sin féin líon suntasach daltaí sa timpeallacht oideachais ar
cainteoirí T2 Gaeilge iad. Ina theannta sin, is cainteoirí T2 freisin líon ard de na
múinteoirí sna scoileanna sin. Is tréithe iad seo a chuirfeadh an clár oideachais
cothabhála as an áireamh mar mhúnla don Ghaeltacht (May, 2013).
Mar sin glactar leis sa tionscadal seo, chun críche na hanailíse, gur clár
oideachais oidhreachta nó dúchasach an múnla is fearr ina bhféadfaí iarbhunscoileanna na Gaeltachta a lonnú agus gur tumadh deireanach atá i geeist do na
daltaí sin a thagann chun na scoile gan freastal ar bhunscoil lán-Ghaeilge nó sin nach
bhfúil cumas sásúil sa Ghaeilge acu chun tabhairt faoin oideachas trí mheán na
Gaeilge ar theacht chun na hiar-bhunscoile dóibh. Ni aithnítear an córas oideachais
Gaeltachta go foirmiúil mar choras tumoideachais agus ni léir go bhfúil na polasaithe
ná na cleachtais atá i réim iontu ag teacht le cur chuige ar leith tumoideachais ach an
oiread. Cinnte m'ltear ag maíomh sa phlé seo nach tumoideachas de chineál éigin atá
i bhfeidhm in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta sa mhéid is gur oideachas
dátheangach atá á sholáthar. Ardaítear na ceisteanna, áfach, mura bhfúil múnla
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tumoideachais foirmiúil i bhfeidhm ná ach an oiread cleachtais bainteach leis an
múnla sin, mura bhfuil oiliúint orthu siúd atá i mbun teagaisc sa choras agus mura
bhfuil oiliúint i modheolaíochtaí agus i dteoiric an tumoideachais ar fáil dóibh, an
féidir a mhaíomh gur tumoideachas foirmiúil atá i bhfeidhm? Agus an féidir mar sin
athbhreithniú cóir a dhéanamh air mar choras tumoideachais, mar atá molta sa
Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030? (Rialtas na hÉireann, 2010).
Cinnte is chun leasa na scoileanna féachaint i dtreo dhea-chleachtais an
tumoideachais i gcomhair modheolaíochtaí teagaisc a chuideodh le múinteoirí dul i
ngleic leis an gcomhdhéanamh measctha teanga atá amach rompu. Ina theannta sin,
rachadh oiliúint sna dea-chleachtais sin chun leasa thuiscint na múinteoirí ar na
spriocanna atá roimh an oideachas dátheangach. Tá sé soiléir agus pié ar bun sa
dioscúrsa reatha ar an oideachas Gaeltachta go bhfúiltear ag bronnadh an teidil
‘tumoideachas’ ar an gcóras sin díreach de bharr go dtarlaíonn sé gur teanga
mhionlaigh í an teanga teagaisc agus go bhfuil comhdhéanamh measctha teanga i
réim sna scoileanna. Is cur síos é sin, áfach, ar staid reatha phobal na scoile agus ni
sainiú ar an gcur chuige oideachais atá i bhfeidhm. Tá leatrom mór á dhéanamh ar
mhúinteoirí agus ar dhaltaí an choráis agus ionchas leagtha orthu spriocanna an
tumoideachais a bhaint amach, ainneoin nach bhfuil siad ag teagasc ná ag foghlaim i
gcomhthéacs foirmiúil tumoideachais.
Fillim ar an ábhar seo agus FGL iar-bhunscoileanna na Gaeltachta á pié sa
léirbhreithniú litríochta. Dírím anois ar an ionadaíocht a dhéantar ar choras reatha an
oideachais Ghaeltachta i bpolasaithe an stáit.
2.5.2

An t-oideachas reatha Gaeltachta i bpolasaithe an Stáit
Is faoi scáth an Achta Oideachais 1998 atá coras iomlán oideachais Phoblacht

na hÉireann ag feidhmiú, agus coras oideachais na Gaeltachta dá réir. Chuir an tAcht
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bunús láidir faoin oideachas Gaeltachta, agus faoin ngaeloideachas i gcoitinne, agus
líon suntasach forálacha ann a thagraíomi díreach don oideachas Gaeltachta, agus dá
ról i bpobal na Gaeltachta.
Deimhníonn alt 6 (j) go bhfuil sé mar chuspóir ag an acht ‘cuidiú leis an
nGaeilge a cholnneáil mar phríomhtheanga an phobail i limistéir Ghaeltachta’. Tá ar
chumas an chuspóra seo gru'omhú mar thacaíocht láidir do scoileanna na Gaeltachta
agus iad ag soláthar an oideachais trí Ghaeilge agus ar ndóigh le tuismitheoirí na
Gaeltachta agus iad ag éileamh an oideachais chéanna. Is féidir glacadh leis ó
fhoclaíocht an achta mar sin nár chóir don choras oideachais Gaeltachta a bheith ag
tacú le gné ar bith laistigh den choras sin a chuirfeadh bac ar an nGaeilge á coinneáil
mar phríomhtheanga phobail. Ar ndóigh is furasta i bhfad sin a mhaíomh ná é a
mheas. In alt 7(2), deimhnítear go bhfuil sé mar chuid d’fheidhmeanna an Aire
oideachais ‘seirbhísí taca trí Ghaeilge a sholáthar do scoileanna aitheanta a chuireann
teagasc trí Ghaeilge ar fáil agus d ’aon scoil aitheanta eile a iarann soláthar den sórt
sin’. Ni rianaítear cé na seirbhísí atá i gceist ach glactar leis gur seirbhísí iad a
bheadh de dhíth ar an scoil agus rachadh sé ni b ’fhearr chun leasa na scoile dá gcuirfí
ar fáil iad trí mheán na Gaeilge. I gcás scoileanna Gaeltachta, glactar leis sa
tionscadal seo go gcuimsítear ina mease, seirbhísí uile oideachais, oiliúna, sóisialta,
cultúir, leighis, dlí agus seirbhísí eile nach iad. Maidir leis an tionscadal idir lámha,
glactar leis go bhféadfaí a mhaíomh gur ‘seirbhís taca’ an FGL trí Ghaeilge do
mhúinteoirí atá ag múineadh i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus go
bhfuil dá réir dualgas ar an Aire, agus uaidh sin ar an ROS, na seirbhísí sin a
sholáthar.
I dtaca leis na forálacha sin uile a thugann tacaíocht don Ghaeilge trí mheán
na scolaíochta féin, mar atá, 9f; 9h; 13 (3) f; 40 (2) (b) (ii), is faoi scáth an achta seo
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freisin a bunaiodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaiochta
agus rianaitear feidhmeanna na Comhairle in alt 31 den acht. Mar thoradh ar
fheachtas stocaireachta ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Gaelscoileanna
Teoranta a cuireadh bunú COGG san áireamh san acht. Aitheantas a bhí ansin ar
shaLnstruchtúr an ghaeloideachais agus ar na riachtanais shainiúla teagaisc agus
foghlama a mhaireann laistigh den struchtúr sin. Tri bhunú COGG cuireadh
struchtúr ar fa.il ina bhféadfaí roinnt d ’fhorálacha an acht oideachais a chur i
bhfeidhm, nó ar a laghad monatóireacht a dhéanamh orthu. M ar sin féin, is iomaí
cúram atá leagtha ar COGG agus brú uirthi dui i mbun na gcúraimí sin ar líon íseal
acmhainní agus foime2. Tháinig corr eile ar an scéal ag deireadh na bliana 2012
nuair a fógraíodh go raibh COGG le cur faoi scáth na Comhairle Náisiúnta Curaclam
agus Measúnaithe. Dar le hAire Oideachais agus Scileanna na linne, Ruairí Quinn,
gur tugadh faoin gcinneadh ‘ni amháin i gcomhthéacs na Straitéise 20 Bliana ach i
gcomhthéacs Acht na Gaeltachta 2012 chomh maith ... [ba]... é seo an bealach is
fearr le gabháil ar aghaidh mar go ligfidh sé do COGG a chuid feidhmeanna Gaeilge
a chomhlíonadh i gcónaí mar atá siad leagtha amach in Alt 31 den Acht Oideachais,
19983. Is mór idir an cirmeadh seo agus an moladh a rinneadh sa Straitéis maidir le
bunús reachtúil a chur faoi COGG ionas go mbeadh breis cumhachta ag an
eagraíocht san eamáil (Rialtas na hÉireann, 2010). Ni léir go fóill cé na himpleachtaí
a bheidh ag an gcinneadh seo ar chomhthéacs an oideachais Ghaeltachta, ach cinnte
is buille don eamáil gaeloideachais i gcoitinne nach féidir breathnú i dtreo COGG a
thuilleadh mar eagraíocht a bhféadfadh an t-údarás sin a bhí molta sa Straitéis agus
ag Ó Flatharta (2007) a ghlacadh chuici féin.

2 http://beo.ie/alt-an-chomhairle-um-oideachas-gaeltachta-agus-gaelsco.aspx
3

http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/dail201212180
0075?opendocument
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Cé gur cosaint atá san acht seo do rannpháirtithe an choráis, níl ar chumas
acht dlíthiúil mionsonraí a chur ar fáil maidir leis na slite arbh fhéidir an chosaint sin
a chinntiú. Glaciar leis freisin go mbraitheann cur i bhfeidhm fhorálacha an achta ar
an léamh a dhéanann páirtithe leasmhara áirithe ar na forálacha sin, agus nach minie
gurb ionann dhá léamh ar an abairt chéanna. Gné nach féidir a sheachaint, áfach, is
ea an fhimínteacht a bhaineann leis an acht sa chás nuair nach bhfuil ar chumas
scoileanna agus múinteoirí choras oideachais na Gaeltachta forálacha an achta a
chomhlíonadh de bharr easpa saineolais agus seirbhísí a bheith ar fáil trí mheán na
Gaeilge. Sa chás nach bhfuil seirbhísí tacaíochta ar fáil trí mheán na Gaeilge, níl an
dara rogha ag an scoil ach an tseirbhís sin a chur ar fáil trí Bhéarla, ainneoin an
dochar a dhéanann sé seo do chur i bhfeidhm an achta agus go minie d ’éiteas teanga
agus cultúir na scoile féin. Tá ar chumas an achta soláthar seirbhísí a mholadh, ach
níl ar chumas an achta na seirbhísí sin a sholáthar, agus i bhfianaise chomhthéacs
reatha an choráis, is beag cosaint atá an tAcht Oideachais 1998 in ann a thabhairt in
éagmais rannpháirtíocht pháirtithe leasmhara eile chomh maith céanna.
Áirítear réimse an oideachais ar cheann de sé cinn de réimsí gnímh sa
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 agus aird tugtha ar iliomad gnéithe, ina
mease: páirt-tumadh; measúnú náisiúnta; curaclam do mhúineadh na Gaeilge; cláir
thacaíochta do thuismitheoirí agus don réamhscolaíocht; soláthar sainábhar;
oideachas múinteoirí; daoine fásta ag foghlaim teanga; seirbhísí comhairle agus
tacaíochta; agus an t-oideachas sa Ghaeltacht. Níor mhiste a lúa ag an bpointe seo go
bhfeictear an bhéim á leagan ar an bhfoghlaimeoir teanga i ngach uile ghné thuas, fíú
sa chuid sin ina bpléitear an t-oideachas Gaeltachta féin. Is tréith lámach í seo den
straitéis i gcoitinne dar le Ó Giollagáin et al. (2012), a mhaíonn gur “cur chuige
róchompórdach agus éasca atá molta sa Straitéis mar gheall gur tuiscintí T2 is bonn
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di seachas freastal lom dáiríre ar riachtanais T I” (Ó Giollagáin et al., 2012: 6). Más
amhlaidh atá, fágtar mar a chonacthas sna tuairiscí taighde a phléigh mé ni ba thúisce
sa chaibidil seo, go bhfuil an dearcadh fós i réim i mease lucht údaráis gurb í an
Ghaeilge mar ábhar léinn inti féin seachas mar mheán cumarsáide sa choras
oideachais agus sa phobal trí chéile is mó atá ag dó na geirbe ar an stát agus
polasaithe stáit dá réir. Is dearcadh é seo ar ndóigh a thugann neamhaird iomlán ar
thábhacht na Gaeilge mar theanga bheo phobail i réimsí uile de shaol na Gaeltachta,
agus ar na dúshláin a bhaineann le húsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáide i
gcomhthéacs ina bhfuil comhdhéanamh measetha láidir teanga.
Maidir leis na moltaí sin a luaitear sa straitéis agus oideachas agus oiliúint
mhúinteoirí faoi chaibidil, dírím anseo ar na moltaí sin a bhaineann le hoideachas
múinteoirí ag an iar-bhunleibhéal ó tharla ábharthacht an leibhéil sin don taighde
seo. Cuirtear an bhéim den chuid is mó ar fhorbairt chumas na múinteoirí sa
Ghaeilge agus chuige sin moltar cláir acadúla úra agus freisin bunú lonad Náisiúnta
d ’Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí trí Mheán na Gaeilge (Rialtas na hÉireann, 2010:
27- 29). Mar atá pléite agam thuas, is iomaí deacracht a bhíonn ag príomhoidí i
scoileanna lán-Ghaeilge múinteoirí a bhfuil leibhéal ard cumais sa teanga acu a earcú
agus rachadh coras trédhearcach cáiliúcháin chun leasa a dtasc siúd. Arís anseo,
faraor, feictear go bhfuil an bhéim go fóill á leagan ar an nGaeilge mar mheán
ginearálta cumarsáide agus ar mhúineadh na teanga sin mar ábhar. Ni ann do thagairt
ar bith d ’fhorbairt seileanna mhúinteoirí iar-bhunscoile agus iad ag iarraidh ábhair
eile a mhúineadh trí mheán na Gaeilge, do ról na Gaeilge i múineadh na n-ábhar sin,
ná don chomhthéacs tumoideachais ina mbeadh na cleachtais sin lonnaithe.
Cé go bpléitear an t-oideachas Gaeltachta níos faide anonn sa Straitéis, ni
luaitear an t-oideachas trí Ghaeilge, ná riachtanais mhúinteoirí an choráis sin ach
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ambáin sa ghealltanas “go ndéanfar raon lealhan áiseanna de théacsleabhair, d ’ábhair
theicneolaíochta nua agus d ’acmhainní le cuidiú le múineadh na Gaeilge agus le
múineadh trí Ghaeilge a fhorbairt agus a chur ar fáil” (Rialtas na hÉireann, 2010:
29). Is ábhar imní an dearcadh soineanta seo a léirítear i dtaobh an tumoideachais
tráth go mbíonn múineadh na Gaeilge agus múineadh trí Ghaeilge de shíor á lúa san
abairt chéanna agus an réiteach céanna á sholáthar chun leasa riachtanas an dá
chleachtais sin. Is ábhar imní freisin an dearcadh láidir sa Straitéis gur easpa
áiseanna cúis agus leigheas formhór na bhfadhbanna san oideachas lán-Ghaeilge,
agus beag tagairt déanta de straitéis oiliúna ar bith a rachadh i ngleic leis na tuiscintí
ar an tumoideachas agus conas modheolaíochtaí bainteach leis a chur i bhfeidhm.
Is moltaí uaillmhianacha iad seo go háirithe i gcomhthéacs dheacrachtaí
gheilleagair na linne, ach i bhfianaise a laghad de na moltaí sin atá curtha i bhfeidhm
go fóill (Ó Cuirreáin, 2014), ni léir an mbeidh tionchar díreach acu ar chomhthéacs
oideachais na Gaeltachta. Cé nach bhfuil céimeanna na Straitéise ag bogadh ar
aghaidh mar atá Ieagtha amach sa Straitéis féin, fós féin is léiriú iad ar mhíthuiscint
an stáit maidir le castacht an choráis oideachais Ghaeltachta, agus fianaise go bhfuil,
mar deir Ó Giollagáin et al. (2012) an foghlaimeoir in uachtar i bhfís an stáit don
Ghaeilge mar theanga phobail agus sa choras oideachais, sa Ghaeltacht agus
lasmuigh di.
Luaitear an coras oideachais Gaeltachta freisin in Acht na Gaeltachta 2012.
Ainneoin achtú an achta seo ag tréimhse ina raibh tuiscintí géara tagtha chun cinn ar
staid reatha an oideachais Ghaeltachta, is beag ról ná cosaint a thugtar dó sa
reachtaíocht sin. I mease na geritéar pleanála teanga a leagtar síos do cheantair
Ghaeltachta, ni mór go mbeadh “oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge” (Acht na
Gaeltachta 2012, Alt (12) (b)), ach ni léir ó íhoclaíocht an Achta gur critéar
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éigeantach é seo. Ni dhéantar sainiú ach an oiread ar cén céatadán den oideachas a
bheadh ar fáil trí Ghaeilge chun an critéar seo a shásamh ná cén múnla a chuirfí i
bhfeidhm chun an soláthar oideachais trí Ghaeilge a raheas.
Áitím anseo go bhfuil ar chumas an Achta seo tionchar tromchúiseach a
bheith aige ar an gcóras oideachais Gaeltachta, ainneoin a laghad tagairt dó atá le
sonrú sa reachtaíocht féin. De bhrí go bhfuil comhdhéanamh tíreolaíoch na
Gaeltachta ag fanacht mar atá, ainneoin an chomhthéacs athraitheach teangeolaíoch
inti, glactar leis gur in oleas a rachaidh na deacrachtaí a bhfuil scoileanna na
Gaeltachta anois ag dul i ngleic leo (Ó Giollagáin et al., 2012). Tá líon na ndaltaí a
bhfuil Gaeilge mar chéad teanga acu ag titim agus an Béarla in uachtar i sciar
shuntasach de sheisiúin ranga na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta, fiú sna hiarbhunscoileanna sin sna ceantair is láidre Gaeltachta lena n-áirítear ceantair thaighde
an tionscadail faoi chaibidil (Mac Donnacha et al., 2005). Léirigh taighde Mhic
Dhonnacha (2005) beagnach deich mbliana ó shin go raibh socrú déanta ag ocht
geinn d ’iar-bhunscoileanna na Gaeltachta “gan aon teagasc nó gan ach fíorbheagán
teagaisc a dhéanamh trí mheán na Gaeilge” (Mac Donnacha et al., 2005: 118).
Áirítear na scoileanna seo, i gcomhthéacs na reachtaíochta reatha, go fóill mar
scoileanna Gaeltachta agus iad á meas dá réir. I bhfianaise easpa idirghabháil stáit
san oideachas Gaeltachta ó shin i leith, agus i bhfianaise thuairimíocht Uí
Ghiollagáin et al. (2007) gur in oleas a rachadh cúrsaí teanga sa Ghaeltacht in
éagmais na hidirghabhála sin, áitím go bhfuil baol láidir ann go bhfuil breis
scoileanna iompaithe ar an mBéarla mar theanga teagaisc ó foilsíodh taighde Mhic
Dhonnacha et al. (2005). Is cur i gcéill é sin a théann in aghaidh fheidhmiú
éifeachtach an choráis de bhrí nach ionann a thuilleadh scoil Ghaeltachta agus scoil
atá lonnaithe i geeantar ina bhfuil an Ghaeilge in úsáid mar theanga phobail ar bhonn
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laethúil ná seo il ina bhfuil an teagasc déanta inti trí mheán na Gaeilge. Faoi scáth an
tsainithe a chuirtear i láthair in Acht na Gaeltachta 2012, is mar a chéile an scoil
Ghaeltachta ina ndéantar an teagasc inti go hiomlàn tri Ghaeilge agus an scoil
Ghaeltachta ina ndéantar an teagasc inti go hiomlàn tri Bhéarla. Contúirt mhôr a
bhaineann leis sin go nglacfaí leis, de bharr ‘cosúlachtaí’ na scoileanna i dtaobh a
stádas Gaeltachta, gur mar an gcéanna riachtanais scoil Ghaeltachta amhàin agus
scoil Ghaeltachta eile, beag beann ar chomhdhéanamh na ndaltaí agus na múinteoirí,
ar shuíomh tíreolaíochtúil na scoile ná ar theanga teagaisc na scoile sin. Sa chás gur
mó scoil ‘Ghaeltachta’ ina raibh formhór an teagaisc ar bun trí Bhéarla ná trí
Ghaeilge, luífeadh sé le réasún gurb iad na scoileanna sin a shocródh clár riachtanas
na scoileanna Gaeltachta. Cleachtas é seo a chuirfeadh seirbhísí tacaíochta na
scoileanna sin ina bhfuil an Ghaeilge go fóill in uachtar iontu go mór i mbaol. Fillim
ar an bpointe áirithe seo níos moille sa tráchtas.
2.5.3

C om hdhéanam h dhaltaí iar-bhunscoileanna na G aeltachta
Tá próiseas aistrithe teanga ó Ghaeilge go Béarla ar bun sa Ghaeltacht le fada

an lá (Hindley, 1990; Ó Riagáin, 1982, 1992, 1997). Maíonn Ó Giollagáin et al.
(2007) go bhfuil an pátrún seo “á thiomaint go príomha mar thoradh ar an dinimic
shóisialta a bhaineann leis an gcaidreamh atá ag pobal na Gaeltachta leis na gréasáin
réigiúnacha, náisiúnta agus idimáisiúnta lena mbaineann siad” agus freisin toisc go
bhfuil “athrú mór tagtha ar chomhdhéanamh an phobail [sna ceantair Ghaeltachta] de
bharr iad a bheith in aice bailte atá ag forbairt agus iad a bheith áisiúil mar áit
lonnaíochta” (Ó Giollagáin et al., 2007: 10). Is scáthán an scoil ar an bpobal sin agus
a rían le feiceáil i gcomhdhéanamh teanga na ndaltaí agus sna leibhéil cumais agus
cleachtais úsáide atá ina mease.
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Tá Gaeilge líofa nó Gaeilge mhaith ag 63% de dhaoine óga na Gaeltachta cé
gur fearr i bhfad a gcuid scíleanna teanga sa Bhéarla ná sa Ghaeilge, agus measann
díreach os cionn a leath díobh go bhñiil siad ábalta nó breá ábalta comhrá a
dhéanamh i nGaeilge (Ó Giollagáin et al., 2007: 296 - 300). Is sa scríbhneoireacht is
mó a bbíonn deacrachtaí ag na daoine óga sa dá theanga, ach is díol suntais “go
bhfuil a dhá oiread a dúirt go bhfuil a gcumas teanga sa Bhéarla an-mhaith le hais
líon na ndaoine óga a thuairiscígh an cumas seo sa Ghaeilge” (Ó Giollagáin et al.,
2007: 303). Maidir leis na deacrachtaí atá ag na daoine óga le struchtúr na Gaeilge,
áirítear an litriú, an ghramadach agus easnaimh sa stór focal bainteach le hábhair
scoile i mease na réimsí sin is mó a thugann dúshlán dóibh (Ó Giollagáin et al.,
2007). Díol suntais áfach go bhfuil pié ar obair scoile ar cheann de na hábhair is mó
a mbíorrn siad ar a gcompord á phlé i nGaeilge (Ó Giollagáin et al., 2007: 313), fíric
a léiríonn go bhfuil an ceangal teanga agus intleachtúil i réim go fóill in aigne an
duine óig Ghaeltachta idir struchtúr foirmiúil na scoile agus an Ghaeilge mar theanga
chaidrimh. M ar sin féin, cé go bhfuil pié ar ábhar scoile i mease an bheagáin téamaí
a bhfuil an duine óg fós ar a chompord á phlé i nGaeilge, níl an stór focal aige chuige
sin, gné a thabharfadh le fios nach bhfuil téarmaíocht Ghaeilge na n-ábhar acadúil in
úsáid acu. Ardaítear an cheist mar sin, cé mhéad den téarmaíocht seo atáthar á
sealbhú sa seomra ranga a bheadh mar thaca leis an gcumarsáid a bheadh ar bun
laistigh den diméin teanga seo? Is iad na fíricí is loime, áfach, maidir le cumas na
ndaoine óga sa Ghaeilge ná nach bhfuil ach 10% de dhaoine óga Chatagóir A a
bhraitheann gur fearr a gcumas comhrá a dhéanamh sa Ghaeilge ná sa Bhéarla “in
ainneoin na tacaíochta teanga atá ar fáil dóibh sa bhaile agus sa phobal” (O
Giollagáin et al., 2007: 319).
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Leagtar béim sa Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an
Uimhearthacht a Fheabhsú i mease Leanaí agus Daoine Oga 2011 - 2020 ar an
tábhacht atá leis an litearthacht ag an iar-bhunleibhéal agus ról lámach ag múinteoirí
na n-ábhar uile i bhforbairt na seileanna sin (an Roinn Oideachais agus Scileanna,
2011). Luaitear freisin sa straitéis an tábhacht atá le hoiliúint múinteoirí i straitéisí
litearthachta agus uimhearthachta agus go deimhin bliain iomlán curtha le cursa
réamhsheirbhíse do mhúinteoirí iar-bhunscoile chun an oiliúint sin a éascú (an Roinn
Oideachais agus Scileanna, 2011). Ar ndóigh tá sé ríthábhachtach go mbeadh oiliúint
á cur ar mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta, ni hamháin sna straitéisí luaite ach
freisin go mbeadh oiliúint á cur orthu maidir le tábhacht na litearthachta Gaeilge do
dhaltaí ag an leibhéal seo ó tharla chomh fada ar geúl agus atá sí le hais a litearthacht
Bhéarla.
Nuair a fhéachtar ar an bhforbairt a thagann ar leibhéal cumais na ndaltaí sa
teanga, is lú forbairt a dhéantar ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain san iarbhunscoil ná mar a dhéantar agus na daltaí ag dul tríd an geóras bunscolaíochta
Gaeltachta (Mac Donnacha et al., 2005). Dar le Mac Donnacha et al. (2005) go raibh
dhá chúis laistiar de seo: éiríonn leis na hiar-bhunscoileanna dea-thionchar a imirt ar
chumas na ndaoine óga suas chomh fada leis an idirbhliain agus titeann sé ina
dhiaidh sin; agus is beag tionchar a bhíonn ag an iar-bhunscoil orthu siúd a thagann
isteach atá ar bheagán Gaeilge nó gan aon Ghaeilge (Mac Donnacha et al., 2005).
Ardaíonn sé sin an cheist maidir leis an gcineál eispéireas oideachais Gaeltachta atá
ag na daltaí nach bhfu.il barr feabhais á chur ar a gcuid scileanna teanga le linn a
dtréimhse iar-bhunscolaíochta. Ina theannta sin, ni mór féachaint ar an tionchar atá
ag na daltaí sin ar eispéireas oideachais na ndaltaí siúd a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil
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acu agus ar a gcumas feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge sa timpeallacht
oideachais Gaeltachta, ach an deis sin a bheith acu.
Maidir le húsáid na Gaeilge i bhfearann na scoile, mhaígh Mac Donnacha et
al. (2005) go raibh an leibhéal úsáide ag leibhéal na hiar-bhunscoile “i bhfad nios
ísle” ná mar a bhí ag an mbunleibhéal. As na scoileanna a bhí faoi chaibidil ag an
taighde sin bhí níos mó scoileanna ina raibh an Béarla in uachtar mar theanga
chaidrimh i mease na ndaltaí ná mar a bhí scoileanna ina raibh leibhéal úsáide
Gaeilge in uachtar (Mac Donnacha et al., 2005: 97). Cé go raibh polasaí iompair
Gaeilge ag aon trian de na scoileanna faoi chaibidil, dar leis na húdair gur lag go
maith an cur le chéile agus an cur i bhfeidhm agus gur beag treoir a bhí ar fáil do na
scoileanna agus iad ag streachailt le ceisteanna polasaithe. Ainneoin go bhfuil deich
mbliana caite ó foilsíodh taighde Mhic Dhonnacha et al. (2005), mar atá luaite agam
cheana, in éagmais idirghabhálacha a rachadh i ngleic leis an deacrachtaí ar chaith an
taighde sin solas orthu, glaciar leis gur mar a chéile nó níos measa atá an staid reatha
sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta inniu.
Dar le Ó Giollagáin et al. (2007) go soláthraíonn “an laghdú suntasach
comparáideach san fhaisnéis ar úsáid nó láithreacht na Gaeilge ó leibhéal na
bunscoile go dtí an dara leibhéal [...] fianaise áititheach go bhfuil feidhmiú an
choráis oideachais sa Ghaeltacht ag cothú comhthéacsanna do shóisialú an Bhéarla i
mease cainteoirí óga Gaeilge sa Ghaeltacht”. Freisin, tá na cleachtais teanga atá i
réim sa choras “ag cur le próisis an aistrithe teanga” sna pobail Ghaeltachta (O
Giollagáin et al., 2007: 335). Cúis imní cinnte gur sóisialú trí Bhéarla atáthar a
chothú i scoileanna na Gaeltachta, ach freisin go bhfuil an sóisialú seo níos treise
agus níos forleithne in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta ná mar atá ag leibhéal ar
bith eile. Tráth a fhágfaidh formhór na ndaltaí seo an iar-bhunscoil is beag deis a
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bheidh acu arís feidhmiú i dtimpeallacht inar féidir forbairt ghníomhach a dhéanamh
ar a sealbhú teanga agus monatóireacht a dhéanamh ar a ndul chun cinn.
Mar a phléim m'os moille, is iomaí múinteoir atá ag teagasc in iarbhunscoileanna Gaeltachta sa lá atá inniu aun ar de bhunadh Gaeltachta iad féin,
agus a tháinlg aníos tríd an gcóras oideachais sin. Is ionann an dalta a ghlac páirt sna
píosaí taighde thuas agus an múinteoir nua-cháilithe atá ag teagasc in iarbhunscoileanna Gaeltachta an lae inniu. Tá an baol ann dá réir go bhfuil siad go fóili
ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla sna gréasáin shóisialta a cothaíodh agus iad féin
ina ndaltaí, agus b’fhéidir a gcumas Béarla go fóill níos airde ná a gcumas sa
Ghaeilge. Tá an baol de seo cinnte i gceist dóibh siúd a thug faoi ábhair eile léinn
lasmuigh den Ghaeilge agus a fuair a gcuid oiliúna teagaisc trí mheán an Bhéarla.
Fágann sé seo go bhfuiltear anois ag súil go mbeidh ar chumas mhúinteoirí iarbhunscoileanna na Gaeltachta ni hamháin an nós a cothaíodh agus iad féin ina
ndaltaí a bhriseadh ach nós iomlán úr a thosaí sa chomhthéacs céanna deich mbliana
ina dhiaidh sin. Iarrtar seo orthu in éagmais tairiscintí d ’oiliúint bhreise sa réimse
sin. Tugaim cuntas gairid anois ar chomhdhéanamh na múinteoirí in iarbhunscoileanna na Gaeltachta.
2.5.4

Múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta
Ceal taighde m'os cothxoime le dáta ar an ábhar, féachtar i dtreo thaighde

Mhic Dhonnacha et al. (2005) anseo chun léargas a fháil ar chomhdhéanamh na
múinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta. Glacaim leis, áfach, go bhfuil beagnach
deich mbliana caite ó foilsíodh an saothar sin agus go bhfuil baol ann go bhfuil athrú
tagtha ar an gcomhthéacs ó shin i leith. Léirigh taighde Mhic Dhonnacha et al.
(2005) go raibh 81% de na múinteoirí a ghlac páirt sa taighde sin fostaithe ar bhonn
buan sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus na múinteoirí eile ceaptha ar bhonn
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pàirtaimseartha intofa agus ar bhonn pàirtaimseartha (Mac Donnacha et al., 2005:
83). Is i nDun na nGall a fheictear an lion is airde muinteoiri ceaptha ar bhonn buan
(91%) agus an céatadàn sna Gaeltachtai eile ag seasamh idir 68% agus 84%. Is
cinnte go bhfuil an figiùr seo ard agus buntàisti ansin don scoil agus do dhaltai na
scoile sin de bharr buanseasmhacht na foime teagaisc i gcàsanna àirithe, ach fàgtar
go fóill go bhfuil thart ar aon cheathru de mhuinteoiri sna hiar-bhimscoileanna
Gaeltachta ag maireachtàil i suiomh leochaileach go maith fostaiochta. M ar a léirigh
Coolahan (2003), is tréith shuntasach i seo de chóras oideachais na hÉireann i
gcoitinne go hàirithe i gcàs mhùinteoiri nua-chàilithe àit a dtógann sé roinnt mhaith
blianta orthu post buan a aimsiu agus caitheann siad an tréimhse eatramhach seo ag
gluaiseacht ó scoil go scoil ar thóir oibre. Tà tionchar ag an mishocracht seo cinnte ar
an muinteoir féin agus ar phobal na scoile i gcoitinne. Cé nach tréith shainiuil d’iarbhunscoileanna na Gaeltachta i seo, is cur chuige earcaiochta é a chothaionn
mishocracht i measc phobal na scoile de bharr an rata ard gluaiseachta i measc na
muinteoiri agus raon leathain cumais sa teanga ina measc, chomh maith le leibhéil
éagsula tuisceana ar an gcóras oideachais Gaeltachta.
Maidir le leibhéal usàide na Gaeilge ina measc, léirigh taighde Mhic
Dhonnacha et al. (2005) go raibh an Ghaeilge in uachtar mar theanga chumarsàide i
measc na muinteoiri i bhformhór iar-bhunscoileanna na Gaeltachta agus gan ach cuig
scoil a thuairiscigh sa taighde céanna go raibh nios mó Béarla à labhairt ag na
muinteoiri nà Gaeilge (Mac Donnacha et al., 2005). Is comhartha dóchais an leibhéal
ard usàide teanga seo i measc muinteoiri agus iad i mbun comhrà eatarthu féin, ach
ni àiritear sna firici sin usàid na Gaeilge i measc na muinteoiri agus iad ag labhairt le
daltai na scoile. Ar ndóigh is cinnte go mbraitheann an leibhéal usàide sin ar
chomhdhéanamh teanga na scoile agus leibhéal cumais agus usàide teanga na
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ndaltaí. Ina theannta sin, ni dhéantar idirdhealú sna flricí seo idir úsáid na Gaeilge i
mease na múinteoirí agus iad ag labhairt le múinteoirí ionadaíocha nó na múinteoirí
scoile nach bhfúil leibhéal ard a dhóthain cumais sa Ghaeilge acu d ’fhonn dui i mbun
comhrá lena gcomhghleacaithe. Mar a léireofar agus torthaí taighde páirce an
tionscadail á scagadh ar ball, is iomaí corr a thagann ar phátrúin úsáide teanga na
múinteoirí tráth go mbíonn athrú ar chomhdhéanamh teanga na gcomhghleacaithe
ina dtimpeall. Bheadh oiliúint i straitéisí bainistíochta teanga go mór ina chuidiú ag
múinteoirí agus iad ag iarraidh na caidrimh ghairmiúla seo a bhainistiú.
2.5.5

An polasaí teanga agus an timpeallacht lán-Ghaeilge san iar-bhunscoil
Ghaeltachta
Féachtar go minie i dtreo pholasaí teanga mar réiteach ar na nithe sin luaite a

bhfuil tionchar acu ar fheidhmiú na scoile mar thimpeallacht oideachais lánGhaeilge. Sa bhliain 2005, áfach, léirigh Mac Donnacha et al. (2005) nach raibh
polasaí soiléir ag formhór iar-bhunscoileanna Gaeltachta maidir le húsáid na Gaeilge
agus go mbíonn úsáid na teanga go minie ar lár ó na polasaithe sin (Mac Donnacha
et al, 2005). Dar le húdair an taighde nach ar na scoileanna féin a bhí an locht go
minie toise raibh an treoir a bhí de dhíth orthu agus polasaí á dhearadh, gan trácht ar
a chur i bhfeidhm, in easnamh (Mac Donnacha et a l, 2005). Bhraith “na príomhoidí
agus na múinteoirí [go raibh siad] fágtha leo féin [agus gan] aon pholasaí soiléir
curtha ar fáil ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta maidir le scoileanna Gaeltachta a
bheadh mar fhráma tagartha agus mar threoir dóibh” (Mac Donncha et al., 2005: 12).
Bhí an scéal go fóill amhlaidh sa bhliain 2010 tráth a léirigh Ni Shéaghdha (2010),
nach raibh polasaí iontrála ag bunscoil ar bith a ghlac páirt ina cuid taighde siúd a
dhiúltaigh do dhalta ar bith ar bhonn teanga agus gurb í an “chloch is mó ar phaidrín
fhormhór [bhunscoileanna na Gaeltachta] ná dóthain Gaeilge a mhúineadh dóibh
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siúd atá ar bheagán Gaeilge chun go mbeidh siad in ann polasaithe lán-Ghaeilge a
chur i bhfeidhm” (Ni Shéaghdha, 2010: 28-9). Ar ndóigh léiríonn an cur chuige seo
easpa oiliúna ni hamháin i dtaobh réasúnaíocht an pholasaí ach freisin a chur i
bhfeidhm agus an cháipéis ag tacú le timpeallacht lánBhéarla a chothú sa chas áirithe
sin.
Is léir go bhfuil an éiginnteacht i dtaobh pholasaí teanga na scoile forleathan i
mease na scoileanna bunleibhéil agus iar-bhunleibhéil ag gach aon leibhéal ón
mbainistíocht anuas. I bhfíanaise sin is beag dóchas atá ann go mbeadh ar chumas na
múinteoirí an polasaí a leanúint ná a chur i bhfeidhm ina saol gairmiúil féin. Freisin,
is beag dóchas atá ann go mbeadh ar chumas na ndaltaí a bheith socair i bpolasaí
teanga na scoile agus iliomad athróga ag cur isteach ar a chur i bhfeidhm ar bhonn
laethúil, mar atá: daltaí gan Gaeilge ag teacht chun na scoile; iompar teanga na
ndaltaí agus na múinteoirí; áiseanna Béarla in úsáid sa seomra ranga; múinteoirí gan
Gaeilge i mbun teagaisc; seirbhísí tacaíochta á soláthar ag an scoil tri Bhéarla.
Níor mhiste a lúa, áfach, gur doiligh an tase polasaí teanga ar bith a chur i
bhfeidhm agus comhdhéanamh chomh measetha sin i scoileanna uile na Gaeltachta,
go háirithe nuair nach bhfuil na scoileanna ag feidhmiú laistigh de choras sainithe
tumoideachais. Ag an tráth seo d ’éabhlóid shochtheangeolaíoch na Gaeltachta, níl ar
chumas polasaí teanga coiteann amháin dui i ngleic leis na dúshláin atá le tabhairt ag
iar-bhunscoileanna uile na Gaeltachta, go mór mór agus líon suntasach de na
scoileanna sin ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla (Mac Donnacha et al., 2005; Ó
Giollagáin et al., 2007). Ni haon eisceacht coras oideachais na Gaeltachta san
achrann a bhaineann le cur i bhfeidhm pholasaithe teanga sa choras oideachais, go
háirithe i gcás theangacha mionlaigh. Dar le roinnt údar gur iomaí constaic
sheachtrach a sheasann sa bhealach ar an gcur i bhfeidhm sin, ina mease athruithe
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foi rne, deacrachtaí bainteach le forbairt ghairmiúil shainiúil dírithe ar riachtanais
teanga agus easpa díospóireachta inmheánaí ag leibhéal tras-churaclach (Wright,
2008). Is casta i bhfad an scéal ag an iar-bhunleibhéal ná mar a bhíonn ag an
mbunleibhéal toisc spleáchas na múinteoirí ar an ábhar teagaisc atá acu, beag beann
ar spri ocarina sealbhaitbe teanga (Cammarata & Tedick, 2012; Wright, 2008). Is
beag taighde atá déanta ar an ábhar seo ar bhonn idimáisiúnta áfach, gan trácht ar
bhonn náisiúnta. Déanaim iarracht sa tionscadal taighde seo an bheama sin sa
dioscúrsa náisiúnta agus idimáisiúnta a líonadh agus taithí na múinteoirí ar cheist
pholasaí teanga mhionlaigh i gcomhthéacs oideachasúil a chur i láthair.
2.6

Comhthéacs Reatha an Choráis Oideachais Ghaeltachta: Achoimre
Is léir i bhfianaise an phlé thuas go bhfuil an coras reatha oideachais

Gaeltachta ag streachailt le hiliomad dúshláin maidir lena struchtúr riartha, lena
struchtúr agus soláthar foime agus freisin leis an gcomhdhéanamh síorathraitheach
atá i mease na ndaltaí atá faoina chúram. Is cinnte go bhfuil dúshláin le tabhairt ag an
geóras oideachais Gaeltachta atá comónta leis an geóras oideachais náisiúnta. Ni
féidir a shéanadh, áfach, go bhfuil múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta ag
streachailt le réimse leathan fadhbanna a eascraíonn díreach as an gcomhthéacs
tíreolaíoch agus sochtheangeolaíoch ina bhfuil siad lonnaithe. Tá sé ríthábhachtach
mar sin go gcuirfí na dúshláin sin san áireamh agus cleachtais oiliúna á ndearadh
agus á seachadadh ionas go mbeidh ar chumas na múinteoirí seo a ndualgais
ghairmiúla a chomhlíonadh go héifeachtach d ’fhonn eispéireas fiúntach foghlama
agus forbartha a chinntiú do na daltai atá faoina gcúram
Cé go bhfuil cúram tábhachtach ar an scoil i dtaobh an tsealbhaithe teanga,
léirigh Mac Donnacha et al. (2005) gur beag treoir atá ar fáil don scoil Ghaeltachta
dá mba mhian léi aghaidh a thabhairt ar na dúshláin bainteach le cruthú an tearmainn
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teanga seo. Mar sin tá sé ríthábhachtach nach mbreathnófaí ar an scoil mar aonad
slánaithe teanga suia mbíonn na fearais chuí curtha i bhfeidhm sna struchtúir
tacaíochta ina timpeall a chabhródh léi dul i ngleic leis na gcomhthéacs casta ina
bhfuil sí. Tá sé tábhachtach freisin nach leagfaí spriocanna tumoideachais ar an
gcóras sula mbíonn an coras féin, agus páirtithe leasmhara an choráis, curtha in
oiriúint chuige sin. An dúshlán atá le tabhairt ag an scoil Ghaeltachta ná timpeallacht
a chothú inar féidir freastaJ ar riachtanais teanga agus oideachais dhaltaí an choráis
sin cothreomhar lena chéile. An dúshlán atá le tabhairt ag na múinteoirí ná nach
bhfuil na struchtúir oiliúna curtha ar fail dóibh chun iad a ullmhú don tase sin.
2.7

Concluid
Chuir mé forás an choráis oideachais Ghaeltachta i láthair sa chaibidil seo

d ’fhonn comhthéacs a sholáthar ina bhféadfaí an comhthéacs reatha a lonnú agus a
thuiscint. Chuir mé i láthair freisin é mar léiriú ar fhaillí an stáit i leith an oideachais
Ghaeltachta agus neamhshuim á déanamh arís agus arís de na dúshláin sin is mó atá
roimhe. Ba léiriú freisin é ar easpa gnímh, ni hamháin i gcás an stáit ach i gcás
pháirtithe leasmhara an choráis sin maidir le réiteach a aimsiú ar na dúshláin.
Bhí sé tábhachtach dul i mbun na hanailíse ar chomhthéacs na Gaeltachta
sula dtabharfaí faoi anailís ar na téamaí eile bainteach le hábhar an tionscadail seo.
Gníomhaíonn an chaibidil seo mar chomhthéacs agus freisin mar fhráma tagartha
inar féidir taithí na múinteoirí atá mar ábhar ag an tionscadal seo a lonnú, agus
anailís a dhéanamh ar an taithí sin dá réir. Sa chéad chaibidil eile, dírím ar an anailís
litríochta atá mar bhunús ag an taighde.
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C aibidil 3
3.1

Léirbhreithniú Litríochta

Réamhrá
Tugann an chaibidil seo léargas ar an bhforbairt ghairmiúil san oideachas

agus ar na gnéithe nach mór díriú orthu agus forbairt an mhúinteora á cur chun cinn.
Déanaim cur síos ar ghairm na múinteoireachta agus stádas na gairme sa tsochaí
agus na dúshiáin bainteach leis sin. Tugaim léargas ar na tréithe a chuimsítear i
ngairm na múinteoireachta, tréithe nach mór a chur san áireamh i ndearadh agus i
seachadadh cleachtais den fhorbairt ghairmiúi] san oideachais. Tugaim léargas
freisin ar leanúntas na múinteoireachta agus ar an ról ata ag an FGL sa leanúntas sin.
Dírím ansin ar sholáthar an FGL ag leibhéal náisiúnta agus idimáisiúnta, na
gníomhaíochtaí is coitianta FGL a dtugtar füthu agus na constaici a sheasarm sa
bhealach ar an soláthar sin.
Tugaim an cur síos seo ionas gur féidir tuiscint m'os fearr a ghnóthú ar
dhúshláin mhúinteoirí an tionscadail i gcomhthéacs náisiúnta agus idimáisiúnta. Ina
theannta sin, déanaim iniúchadh ar an FGL ionas gur féidir cleachtais reatha
mhúinteoirí an tionscadail seo, mar a chuirfear i láthair níos moille sa tráchtas iad, a
chur i gcomparáid leis na dea-chleachtais molta sa litríocht, agus na cleachtais reatha
náisiúnta agus idimáisiúnta. Tá sé mar aidhm ag an gcaibidil seo fráma tagartha
teoiriciúil a sholáthar inar féidir anailís a dhéanamh ar thaithí ghairmiúil mhúinteoirí
iar-bhunscoileanna na Gaeltachta. Tugaim cur síos i dtosach ar ghairm na
múinteoireachta féin.
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3.2

An mhúinteoireacht mar ghairm
Is slí bheatha atá i ngairm ag a bhfuil tréithe sainiúla aontaithe lena n-áirítear

bunús eolais, féin-riar agus freagracht (Hoyle & John, 1995:16). Ar ndóigh, i gcás na
múinteoireachta áirítear lena gcois siúd scileanna breise atá riachtanach chun an
fhoghlaim a chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm.
Maíonn roinnt údar nach beith choincréiteach an ghairm ach coincheap
suibiachtúil nó siombail atá ag duine den choincheap inmhianta atá aige dá ghairm
agus dó féin (Hoyle, 2001). Áitíonn Evans (2008), áfach, gur chóir glacadh leis an
ngairmiúlacht mar réaltacht agus gur chun dochair na gairme glacadh leis mar
choincheap idéalach hipitéiseach (Evans, 2008: 10). Ni chaitear le gach gairm sa tslí
chéanna agus dar le Hoyle agus John (1995) gur fusa i bhfad gairmeacha traidisiúnta
mar an leigheas agus an dii a rangú bunaithe ar chritéir sheanbhunaithe den
ghairmiúlacht. Déantar seo toisc inghlacthacht stádas na ngairmeacha sin mar
ghairmeacha sa phobal i gcoitinne bunaithe ar na scileanna a bhí de dhíth d ’fhonn an
ghairm a bhaint amach agus a chleachtadh. Deir Whitty (2002) agus é ag trácht ar an
ábhar céanna gur minie a cuireadh liostaí i dtoll a chéile le linn lár an chéid seo caite
chun íomhá ni ba shoiléire a thabhairt den téarma gairm. Ba mhinic sna liostaí sin
gur tháinig an mhúinteoireacht chun cinn mar leath-ghairm. Cé gur shásaigh sí roinnt
de na tréithe comónta bainteach le gairm, bhí beama go fóill idir an mhúinteoireacht
agus na gairmeacha eile (Whitty, 2002).
Comhartha eile de ghairm an stádas bainteach léi agus an mhúinteoireacht
taobh thiar go minie ar ghairmeacha eile (MacBeath, 2012). Níor mhiste a lúa, áfach,
go bhféadfadh sé nach n-oireann gairm na múinteoireachta don chineál seo
comparáide toisc go bhfuil an múnla comparáide claonta i dtreo seantaithí atá ag an
bpobal ar ghairmeacha traidisiúnta, mar leigheas agus dlí. Dá bharr sin bíonn an
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mhúinteoireacht de shíor ar gcúl (Hargreaves & Goodson, 1996: 5). Níor mhiste a
lúa freisin go bhfuil ceangal láidir idir an stádas atá ag an múinteoireacht sa tsochaí
agus soláthar an FGL, mar a phléim níos moille.
Pléitear an ghairmiúlacht go minie i gcomhthéacs múnla traidisiúnta atá
bunaithe ar rath sa chinnteacht eolaíochtúil, cinnteacht nach bhfuil ar chumas na
múinteoireachta a sholáthar. Is beag deis atá ag múinteoirí dul chun cinn a dhéanamh
sa sféar seo toisc gur beag an baol go bhforbróidh múinteoirí teicneolaíocht nua ar an
scála céanna agus a dhéantar, cuir i gcás, in eamáil an leighis (Hargreaves &
Goodson, 1996). Tagann Schon (1983) é féin leis an dearcadh go bhfuil an
mhúinteoireacht mí-oiriúnach don chomparáid shimplí toisc go mbraitear an iomarca
ar an múnla den ‘réasúntacht theicniúil’, múnla ina leagtar an bhéim ar réiteach
faidhbe trí mheán theoiricí eolaíochta. Breathnaítear sa réasúnacht theicniúil ar
éiginnteacht agus amhras mar bhaic ar dhaoine gairmiúla agus iad ag iarraidh réitigh
a aimsiú ar fhadhbanna éagsúla (Schon, 1983: 21). Is é an múnla seo, dar le Schon, is
mó a d’imir tionchar ar ghairmeacha na sochaí. Is múnla é freisin de bharr a Iaghad
béime a leagtar ar chomhthéacs fhadhbanna, nach bhfuil oiriúnach agus iniúchadh á
dhéanamh ar an mbunús eolais atá de dhíth i sféar an oideachais. Fillim ar an
tábhacht atá le comhthéacs san oideachas níos moille sa chaibidil seo.
Áitíonn Hoyle (2001) go rangaítear an mhúinteoireacht mar ghairm go
hoifigiúil ach nach léir an bhfuil an t-aitheantas sin aici i sféir pholaitiúla agus
shóisialta (Hoyle, 2001). Mar sin féin, maíonn an t-údar gur gá cloí leis an rangú seo
toisc go geeadaítear dá réir, an mhúinteoireacht a phlé i gcomhthéacs polasaí agus
freisin i gcomhthéacs na geritéar sin bainteach leis an ngairm a bhfuil comhaontú
áirithe ina dtaobh, mar atá: féin-riar an chleachtóra; ard oideachas; cleachtas eolasbhunaithe; foras féin-rialaithe; agus cód eitice. Tá tábhacht as cuimse ag baint le
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comhaontu i dtaobh na dtreithe sin agus an mhuinteoireacht ag iarraidh dul on stadas
‘leath-ghairm’ ata aici faoi lathair go ‘lan-ghairm’ tri phroiseas an ghairmiulaithe
(Hoyle, 2001: 145-6).
3.3

Gairmiulu na muinteoireachta tri mhean na forbartha
Tugtar ‘gairmiulu’ ar an bproiseas sin a dheanann iarracht leath-ghairm a

tharraingt anios chuig stadas gairme iomlan tri athruithe faoi leith (Burke, 1992;
Hargeaves, 2000; Hoyle & Wallace, 2005; Hoyle & John, 1995; Whitty, 2002). Ta
dha shruth eagsuil bainteach leis an bproiseas seo (Hoyle & John, 1995). Baineann
an chead sruth, gairmiulu, le stadas na gairme a ardu tri bheith ag cur le riachtanais
chailithe na gairme agus deiseanna fein-rialaithe don ghairm a chur chun cinn. Bhi
an mhuinteoireacht i mbun an ghairmiulaithe i gcaitheamh an cheid seo caite tri
naisc le hollscoileanna a laidriu, gairm cheime a dheanamh den mhuinteoireacht,
fein-riar an chleachtora a chinntiu agus eagraiochtai muinteoireachta a gcur i lar an
aonaigh agus polasaithe a ndearadh (Hargreaves & Shirley, 2009; Hoyle, 2001).
Baineann an dara sruth, gairmiulacht, le feabhas a chur ar chaighdean na seirbhise a
chuirtear ar fail don phobal (Hoyle & John, 1995; Hoyle & Wallace, 2005). Deanann
Helsby (1995) i fein idirdhealu idir gairmiulu agus gairmiulacht ag maiomh gurb
eard is abhar don ghairmiulu gneithe mar pa, stadas agus feinriar na gairme agus
gurb eard is abhar don ghairmiulacht treithe pearsanta agus iompair an duine mar
diogras, diocas agus cumas (Helsby, 1995). Baineann an gairmiulu mar sin le
feinleas an ghrupa agus an ghairmiulacht le tiomantas chun an tseirbhis a chuirtear ar
fail a fheabhsu ar mhaithe leis an gcliantacht. Ni chun leasa na gairme, afach, an
gairmiulu toisc go gcuireann se an iomarca beime ar ghairmeacha na muinteoiri agus
cur chun cinn na ngairmeacha sin, seachas ar riachtanais na bhfoghlaimeoiri
(Hargreaves & Goodson, 1996; Hargreaves, 2000).
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Déanann Day agus Sachs (2005) idirdhealú idir gairmiúlacht dhaonlathach
agus gairmiúlacht bhainistíochta, ach de bharr an borradh atá faoi chultúr na
bainistíochta san oideachas is í an ghairmiúlacht bhainistíochta is mó atá i réim san
eamáil sin le blianta beaga anuas (Day & Sachs, 2005). Laistigh den mhúnla seo den
ghairmiúlacht cuirtear an bhéim ar chomlilíonadh spriocanna agus cloítear leis na
struchtúir chuntasachta atá leagtha amach (Day & Sachs, 2005). M ar a léireofar m'os
moille sa tráchtas, tagann faisnéis agus taithí mhúinteoirí an tionscadail seo leis an
ráiteas sin. I gcoimhlint leis an múnla seo, tá an ghairmiúlacht dhaonlathach, áit a
gcuirtear béim ar ghníomhaíochtaí comhoibritheacha agus freagracht níos leithne ag
an múinteoir a chuimsíonn an pobal agus baill na gairme i gcoitinne (Day & Sachs,
2005; Whitty, 2002).
Ni rogha ceann thar an gceann eile atá i gceist agus múinteoirí ag gluaiseacht
ó mhúnla gairmiúlachta amháin go dtí an ceann eile ag brath ar an gcomhthéacs ina
bhiuil siad agus na hionchais atá leagtha orthu (Day & Sachs, 2005). Is minie, áfach,
go mbíonn tionchar ag dearcadh polaitiúil an duine féin ar an dearcadh atá aige i
leith na gairmiúlachta agus ba chóir breathnú ar na coincheapa seo uile mar
leaganacha éagsúla iomaíocha den ghairmiúlacht atá i réim sa lá atá inniu ann
seachas iarracht coincheap amháin a chur in oiriúint do chomhthéacs oideachais na
linne (Whitty, 2002). Faoi mar atá leis an ngairmiúlacht bhainistíochta agus
dhaonlathach, toisc an “endemic uncertainty” (Lortie 1975) a bhaineann leis an
oideachas, agus go háirithe leis an teagasc, ni féidir múnla nó coincheap amháin a
bhrú ar chomhthéacs síorathruitheach ghairm na múinteoireachta.
Fiú má shéantar argóint an díghairmiúlaithe mar atá curtha i láthair ag
Hargreaves (2000) nó an ghairmiúlacht nua mar atá ag Hoyle (2001; Hoyle &
Wallace, 2005), ni móide go bhiuil gairm na múinteoireachta ag snámh in aghaidh
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easa agus í ag iarraidh dul i ngleic leis na dúshláin a leagann an tsochai iamuaaoiseach agus coráis rialtais na linne roimpi. Tá sé ríthábhachtach má íáthar chun
borradh a chur faoi ghairmiúlacht na múinteoireachta go mbeadh múinteoirí féin
páirteach, agus iad mar ghníomhairí de leasuithe san eamáil. M ura nglacann
múinteoirí an ról lámach seo i gcur chun cinn na gairmiúíachta, “teaching will
continue to lack professional credibility in the public’s eyes and teachers will
continue to be the victims rather than being in the vanguard o f educational reform”
(Hargreaves, 2000: 171). Tagann ceannaire oideachais an OECD Andreas Schleicher
go mór leis an dearcadh seo freisin ag maiomh go bhfail rannpháirtíocht na
múinteoirí san fhorbairt ghairmiúil, agus i leasú na gairme sin, riachtanach má táthar
chun coras oideachais d ’ardchaighdeán a chur ar fail (Humphries, 2014). Mar a
léiríodh i dtaighde Hargreaves et al. (2007) agus an OECD (2005), tá dearcadh
diúltach ag múinteoirí i leith a ngairmiúlachta féin, agus stádas na gairme i mease an
phobail. Tugann an dearcadh seo dúshláin do rannpháirtithe na heamála ar mian leo
stádas na gairme a ardú nuair nach bhfuil muinín ag gníomhairí na gairme as an
ngairmiúlacht chéanna. Ina theannta sin, tá ról lámach ag féiniúlacht ghairmiúil an
mhúinteora ina n-inspreagthacht agus ina bhféin-éifeachtúlacht (Day, 2002). Sa chás
nach aun don fhéiniúlacht sin, tá éifeachtúlacht ghairmiúil agus a thiomantas don
ghairm go mór i mbaol, agus tionchar suntasach aige seo ar ndóigh ar eispéireas
foghlama an dalta. An dúshlán atá le tabhairt ag an bhforbairt ghairmiúil san
oideachas barr feabhais a chur ar seileanna teagaisc agus foghlama na
múinteoireachta. Tá dúshlán le tabhairt freisin aige dul i geionn orthu ról níos
gníomhaí a ghlacadh i gcur chun cinn na gairme ar bhonn aonair agus coiteann. Ni
mór i dtús báire, féachaint chuige go bhfuil comhaontas maidir le tréithe na gairme
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ionas gur feidir leis an bhforbairt ghairmiuil togail ar na treithe sin. Tugaim cuntas
orthu thios.
3.4

Treithe na Muinteoireachta
Deanaim cur sios anois ar na treithe a chuimsitear i ngairm na

muinteoireachta. Is treithe iad seo ar ndoigh, ar choir don mhuinteoir a chleachtadh
agus do ghniomhaiochtai forbartha a chur chun cinn. Nior mhiste a lua go nglactar
leis in argointi airithe ar an ngairmiulacht gur arm do liostai treithe i bhfad tar eis don
ghalrm fein bogadh ar aghaidh. Maionn Burke (1992) gurb ionann an t-eileamh a
dheantar ar mhuinteoiri cloigh leis na treithe seo a thagann on mbarr anuas agus
geilleadh iomlan do smacht lamach sheachtrach ar a ngairm fein (Burke, 1992). Mar
sin fein, cuirim an liosta treithe ar fail mar iarracht sainiu a dheanamh ar na
bunchleachtais sin a chuimsitear sa ghairm, agus ar cheart curam a dheanamh doibh
da reir i gcleachtais den fhorbairt ghairmiuil.
3.4. L Feinriar an chleachtora
I gcomhtheacs na linne seo den ghairmiulacht nua, fagtar muinteoiri gan
cumhacht na smacht ar an meid a thiteann amach ina gcuid seomrai ranga agus fagtar
cinnti maidir leis an oideachas agus seachadadh an oideachais faoi struchtuir agus
chorais lamacha. Is beag eileamh da reir ata ar bhunus eolais na ar thaithi na
muinteoiri ata gniomhach sa choras (Hoyle & Wallace, 2007; Robertson, 1996). Is
athruithe iad seo uile a lagaionn feinriar na gairme agus is comhartha e sin de
dhighairmiulu na muinteoireachta i gcoitinne (Day, 2002; Bnglund, 1996;
Hargreaves et al., 2007; Hargreaves & Goodson, 1996; Hoyle & Wallace; 2005;
Hoyle & John, 1995; Whitty, 2002).
Ta feinriar lamach i ngairm ar bith toisc go gceadaionn se don duine an
cinneadh is fearr agus is oiriunai a ghlacadh chun leasa an chliaint i gcomhtheacs
71

corraitheach neamhsheasmhach (Hoyle & John, 1995), agus is bun-tréith den
mhúinteoireacht féinriar an chleachtóra (Hoyle, 2001). De réir mar a ghlactar leis an
bhféinriar mar thréith lámach den ghairmiúlacht, glactar leis chomh maith céanna
gur díghairmiúlú nó lagú na gairmiúlachta ar a laghad atá mar thoradh ar chreimeadh
an fhéinriar sin (Day, 2002; Hargreaves & Shirley, 2009). Déanann Helsby agus
McCulloch (1995) cur síos ar an meath a tháinig ar fhéinriar mhúinteoirí na
Breataine nuair a ghlac stát na Breataine ról níos lámaí chucu féin maidir le cúrsaí
curaclaim (Helsby & McCulloch, 1996). Má ghlactar leis an ról lámach seo atá ag
cúrsaí curaclaim i bhféinriar an mhúinteora, dar le Helsby go bhfuiltear ag glacadh le
hipitéis bhunúsach, is é sin go mbaintear de ghairmiúlacht múinteoirí nuair a
bhaintear smacht ar an gcuraclam uathu. Cinnte is buntáiste an féinriar don
mhúinteoir ach go bhfüil sé go mor faoi thionchar an mhargaidh (MacBeath, 2012:
9). Mar a cuireadh i láthair agus an t-oideachas Gaeltachta á phlé sa chaibidil roimhe
seo, tá an curaclam mar atá mí-oiriúnach don chomhthéacs Gaeltachta (Mac
Donnacha, 2005; Mac Donnacha et al., 2005; Ni Bhaoill & Ó Duibhir, 2005; Ni
Shéaghdha, 2011; Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin et al., 2007). Mar a thabharfar le
fios níos deireanaí sa chur síos, airíonn múinteoirí Gaeltachta na linne scoiteacht leis
an gcóras a bhfüil siad féin páirteach ann, agus le huirlisí an choráis dá réir, an
curaclam san áireamh. Is ag baint de ghairmiúlacht na múinteoirí seo cinnte an tiachall a chuirtear orthu curaclam atá mí-oiriúnach agus díobhálach, dar leo, a
theagasc ar bhonn laethúil. Cé go bhféadfaí a mhaíomh gur cleachtas den fhéinriar é
don mhúinteoir Gaeltachta imeacht ón gcuraclam reatha, ni ann don rogha sin dó i
láthair na huaire a bhuí sin do lámachas na scrúduithe stáit sa choras reatha, agus an
curaclam daingnithe go docht sa choras sin. Sonraítear an margadh ag imirt tionchar
díreach ar fhéinriar an mhúinteora sa chás seo (Evans, 2008; MacBeath, 2012).
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Ni féinríar gan teorainn mar sin atá j gceist ach féinriar faoi cheadúnas a
bhfu.il tionchar ag gnéithe mar, cumas an chleachtóra, eitic ghairme agus cearta na
gcliant ar na cinntí a dhéantar (Hoyie & John, 1995). I dtaca leis na srianta sin luaite
áirítear ceist na praiticiúlachta freisin mar bhac ar fhéinriar an mhúinteora sa mhéid
is go bhfuil de dhualgas ar an múinteoir cur chuige teagaisc a roghnú a oirfídh do na
daltaí atá ina suí amach roimhe sa seomra ranga (Helsby, 1999). Nuair a chuirtear an
cheist seo i gcomhthéacs praiticiúil an oideachais Ghaeltachta agus úsáid áiseanna
faoi chaibidil, chonaic muid sa chaibidil roimhe seo gurb é an téacsleabhar Béarla,
go minie i súile an mhúinteora, a oireann do gach dalta ó tharla ardchumas sa teanga
sin acu uile (Mac Donnacha et al., 2005; Ni Shéaghdha 2011; Ó Giollagáin et al.,
2007). Mar a léireofar ar ball, is iomaí múinteoir a chinneann an rogha praiticiúil seo
in ionad an fhéinriar. Is féinriar comhthéacsúil mar sin atá i gceist agus is iad an scoil
agus an seomra ranga an comhthéacs dó. Ina theannta sin, déantar idirdhealú idir
féinriar aonair agus féinriar comhchoiteann, agus ceann ag imirt tionchar suntasach
ar an gceann eile (Hoyle & John, 1995). Ainneoin na mbac atá leis an bhféinriar, tá
ar chumas an mhúinteora féinriar a chleachtadh ar bhonn neamhspleách i réimsí
éagsúla, ina mease: aidhmeanna agus ábhar foghlama (chomh fada agus go dtagann
na haidhmeanna seo leis an gcuraclam atáthar a leanúint); straitéisí agus stíleanna
teagaisc, úsáid ama laistigh agus idir ceachtanna, agus modhanna measúnaithe
(Hoyle & John, 1995: 78). Ceangailte go dlúth le cleachtadh praiticiúil an fhéinriar
sin tá an chuntasacht agus an fhreagracht, mar a phléim anois.
3.4.2

Cuntasacht agus freagracht
Comhartha eile den díghairmiúlú sa mhúinteoireacht, más ann don phróiseas

sin, an borradh atá tagtha ar chultúr na cuntasachta, agus an ceangal idir an
chuntasacht agus rialú eismheánach na gairme (Day, 2002; Helsby, 1999; MacBeath,
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2012; Teleshaliyev, 2013). D ’fheadfadh go mbeadh drochthionchar ag na cleachtais
chuntasachta seo ar an muinteoireacht agus ar obair an mhuinteora de bhri go
gcuireann siad le deine na hoibre ata roimhe agus freisin ar a chuid muinine agus
inspreagthachta (Helsby, 1999). Deanann Hoyle agus John (1995) agus Hargreaves
agus Shirley (2009) idirdhealu idir cuntasacht agus freagracht, dha choincheap
eagsuil nar mhiste a chur san aireamh sa phle.
Is e is abhar don chuntasacht comhlionadh criteir ata leagtha sios chun a
chinntiu go bhfuil caighdeain airithe a mbaint amach. Cuimsionn freagracht
tiomantas deonach do dhea-chleachtais faoi leith agus cur i bhfeidhm na ndeachleachtas sin ar bhonn laethuil (Hoyle & John, 1995). Is prionsabail i bhfad
Eireann nios bunusai a luionn laistiar den fhreagracht agus ni ga go reiteodh siad i
gconai leis na prionsabail siud laistiar den chuntasacht. Maionn Hargreaves agus
Shirley (2009) go dtagann an fhreagracht roimh an gcuntasacht agus gur mo tabhacht
ata leis chomh maith ceanna. Teann an fhreagracht go smior sa duine agus nios
deacra smacht a choinneail air ag leibheal bainistiochta da bharr sin (Hoyle &
Wallace, 2005).
Thainig an chuntasacht chun cinn mar thoradh ar athru meoin an phobail agus
an stait i leith na muinteoireachta agus de dheasca an iniuchta a bhi a dheanamh ar an
mbunus eolais a bhi laistiar de ghairmeacha eagsula, an mhuinteoireacht ina mease
(Helsby, 1999; MacBeath, 2012). Aitionn Hoyle agus John (1995) nach raibh coras
sisteamach ar bith laistiar de dhearadh na bprionsabal cuntasachta a rialodh an
mhuinteoireacht ach gur thainig siad chun cinn ar bhonn ad hoc tri mhean
gniomhaiochtai eagsula rialtais d ’fhonn beamai sa choras oideachais a lionadh
(Hoyle & John, 1995). Luaigh me mbs tuisce go bhfuil se tabhachtach go mbeadh
comhaontas maidir leis na treithe a chuimsitear i ngairm faoi leith chun bunus laidir

74

a chur faoin ngairmiúlacht. Mar a léireofar ar ball sa tráchtas seo agus faisnéis na
múinteoirí á scagadh, braitear scoiteacht láidir ina mease i leith na dtréithe agus na
gcleachtas seo, go háirithe toisc nach léir dóibh go bhfuil réasúnaíocht loighiciúil
laistiar díobh. Is iomaí múinteoir a thugann droim láimhe don chuntasacht dá bharr,
cleachtas a chuireann gairmiúlacht na múinteoireachta i mbaol agus freisin a léiríonn
an bheama eatarthu siúd a chinneann an leibhéal cuntasachta a mbeidh an
mhúinteoireacht ag feidhmiú aige agus na múinteoirí féin a bhfuil an dualgas orthu
na cleachtais sin a chur i bhfeidhm.
Ainneoin an nádúr ad hoc luaite, tá tábhacht ar leith ag baint leis an
gcuntasacht agus cleachtais réasúnta chuntasachta lámach don daonlathas. Tá a rol
féin le himirt dá réir ag uirlisí na cuntasachta (Darling-Hammond, 2009). Seasann an
chuntasacht, áfach, lasmuigh den mhúinteoir ar shlí toisc nach féidir é a chur i gcrích
ach post factum (Hoyle & John, 1995: 112; Hoyle & Wallace, 2005). M ar sin,
d ’fhéadfaí breathnú ar an gcuntasacht mar thréith sheachtrach a mbaintear leas aisti
d ’fhonn sainiú a dhéanamh ar an ngairm ón taobh amuigh, seachas mar thréith
inmheánach a bhféadfaí tógáil air le linn sao Iré forbartha an mhúinteora. Ina theannta
sin, samhlaitear an chuntasacht mar thréith bainteach le cultúr bainistíochta, cultúr a
ghineann easpa muim'ne sa chliantacht. Tá an fhreagracht, ar an lámh eile, ceangailte
go láidir le ceannasaíocht ghairmiúil agus muinín na cliantachta mar thoradh air sin
(Hovle & Wallace, 2005). I gcás na múinteoireachta, áirítear i mease na cliantachta
daltaí, tuismitheoirí na ndaltaí, comhghleacaithe agus an stát. Tá de dhualgas ar an
múinteoir freastal ar riachtanais a chliantachta, ach is minie coimhlint idir riachtanais
éagsúla agus ni mor don mhúinteoir dui i muinín a bhreithiúnais agus a fhreagrachta
féin. Sa chás go dtéann freagracht i leith pholasaithe stáit in aghaidh na freagrachta
sin a bhraitheann an múinteoir dá chliantacht, is dual dó dúshlán a thabhairt do na
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polasaithe sin (Hoyle & John. 1995). Ábhar suntais an pointe seo toisc mhíoiriúnacht pholasaithe stáit an rialtais i leith an oideachais Ghaeltachta mar a
chonacthas sa chaibidil roimhe seo. 1 dtaca leis na polasaithe stáit, áirítear freisin,
mar a léireofar agus faisnéis na múinteoirí á scagadh, polasaithe eile i bhfeidhm,
bíodh sin bainteach leis an teagasc agus an fhoghlaim nó leis an FGL, nach bhfuil
oiriúnach ar chor ar bith don obair atá idir lámha. Tá an deis ag an múinteoir mar sin,
tús áite a thabhairt dá chliantacht, sa chás go n-airíonn sé freagracht níos láidre ina
dtaobh siúd, ná mar a airíonn sé i leith na bpolasaithe stáit. Ar ndóigh is comhairle
chontúirteach í seo toisc go bhfuil an dúshlán a thugtar ag brath ar chumas
breithiúnais an mhúinteora i leith na bpolasaithe sin. Tá ar chumas cúrsaí oiliúna an
leibhéal ffeagrachta sin a fhiosrú, ach is spreagadh pearsanta a dhéanfadh gníomh
praiticiúil den tiomantas sin. Breathnaítear i dtreo na ffeagrachta mar sin chun an
ghaim iúlacht a láidriú agus toisc gur féidir tógáil ar an bhfreagracht laistigh de
mhúnlaí éagsúla FGL.
3.4.3

Bunús an eolais ghairmiúil
Ceann de na bunriachtanais a bhaineann le bronnadh an teidil ‘gairm’ go

mbeadh bunús eolais ag an ngairm agus comhaontú ina thaobh (Hoyle & John,
1995). Ach an oiread leis an deacracht a bhaineann le ceist stádas na múinteoireachta
is iondúil go mbíonn deacracht ag baint le bunús eolais a leagan síos don
mhúinteoireacht (Burke, 1992). Tháinig an t-oideachas chun cinn mar chleachtas
sulai tháinig léann an oideachais mar theoiric ar an bhfód, gné a fhágann gur fhorbair
cleachtas an oideachais in éagmais bhunús teoiriciúil (Hoyle & John, 1995; Hoyle &
Wallace, 2007).
Ba é Shulman (1986; 1987) ar dtús a chaith solas ar bhunús eolais an mhúinteora,
nó an bunús eolais a síleadh gur cheart a bheith ag an múinteoir ar a laghad ar bith,
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agus is iomaí athrú atá tagtha ar shainiú an eolais sin ó shin i leith. Dar le Shulman
(1986) go mba ann riamh do dhéscartha idir eolas ar ábhar agus eolas ar
oideolaíocht, agus tráth i dtús aimsire go raibh eolas ar ábhar amháin san fhaisean,
tugadh neamhaird iomlán ar eolas oideolaíoch, agus tráth go raibh an t-eolas
oideolaíoch san fhaisean, rinneadh neamhshuim den eolas ábhair. Máistreacht ar
cheann amháin seachas ar gach aon cheann díobh a bhí i ndán don mhúinteoir
seachas cumas uileghabhálach sna réimsí uile (Shulman, 1986). Áitíonn Shulman
gur ann do thrí chatagóir éagsúla inar féidir eolas ábhair, nó bunús eolais, an
mhúinteora a rangú agus ni mór don mhúinteoir agus é i mbun teagaisc ionadaíocht a
dhéanamh ar an trí cineál eolais seo sa seomra ranga chun foghlaim éifeachtach na
ndaltaí a chinntiú:

•

Eolas ábhair
Áirítear anseo an méid eolais ar an ábhar atá in aigne an mhúinteora agus an teagar atá ar an eolas sin. Tá caighdeán áirithe i gceist agus táthar ag súil go
bhfüil cur amach cothrom nó níos airde ag an múinteoir ar an ábhar agus atá ag a
chomhghleacaí. Ni leor, áfach, go mbeadh tuiscint ag an múinteoir ar an ábhar
féin ach ar shintéis agus fréamhacha an ábhair mar aon le hábharthacht an ábhair
Laistigh dá dhisciplín féin agus i gcomhthéacs disciplíní eile.

•

Eolas ábhair oideolaíoch
Is é an t-ábhar féin go fóill atá ag croílár na tuisceana seo ach an bhéim á leagan
ar an ionadaíocht a dhéanann an múinteoir ar an ábhar i gcomhthéacs foghlama.
Breathnaítear ar an eolas i gcomhthéacs na dtuiscintí atá ag na daltaí ag féachaint
chuige go bhfuil straitéisí oiriúnacha in úsáid ag an múinteoir chun atheagar a
chur ar na míthuiscintí sin agus an t-ábhar a sheachadadh ar shlí intuigthe,
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ábhartha agus oiriúnach do chumas agus riachtanais na ndaltaí. I gcás an
oideachais Ghaeltachta, ni mór don mhúinteoir tuiscint dhomhain a bheith aige ar
an eolas ábhair oideolaíoch abhaineann leis an oideachas dátheangach.

•

Eolas Curaclaim
Cuimsítear anseo an clár foirmiúil eolais atá leagtha amach sa churaclam atá le
teagasc ag an múinteoir agus atá le foghlaim ag an dalta, agus ni mór don
mhúinteoir cur amach domhain a bheith aige ar ábharthacht ábhar agus áiseanna
áirithe den churaclam i gcomhthéacsanna éagsúla. Ina theannta sin, maíonn
Shulman (1986) gur chóir go mbeadh cur amach freisin ag an múinteoir ar an
gcuraclam bainteach le hábhair eile a bhfuil an dalta faoina chúram ag gabháil
dóibh. Sa tslí sin, beidh ar chumas an mhúinteora ceangal bríomhar agus láidir a
dhéanamh eatarthu chun próiseas foghlama an dalta a dhaingniú agus a
dhoimhniú. Arís i gcás an oideachais Ghaeltachta, bheadh céim sa bhreis de dhíth
agus an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha á cur chun cinn mar
shainréimse a mbeadh gach múinteoir Gaeltachta eolach air. Pléim an téama seo
nios mine ar ball.
Cuireann Hoyle agus John (1995) réimsí eolais breise i láthair a chuimsíonn dar

leo bunús eolais gairmiúil an mhúinteora, ina mease: eolas cognaíoch; eolas
praiticiúil; eolas beathaisnéiseach; eolas comhthéacsúil. De bhaxr go bhfuil
comhthéacs sainiúil an choráis oideachais Gaeltachta mar ábhar ag an taighde seo,
agus gnéithe sainiúla bainteach leis mar an comhdhéanamh sochtheangeolaíoch agus
tíreolaíoch, tugtar aird faoi leith ar an ról atá ag an eolas comhthéacsúil agus bunús
eolais an mhúinteora á sainiú.

•

Eolas comhthéacsúil
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Cuireann Tamir (1991) sios ar an eolas gairmiuil mar eolas agus scileanna atà de
dhith chun feidhmiu go héifeachtach i ngairm faoi leith (Tamir, 1991). Tà an t-eolas
seo bunaithe ar an tasc idir làmha agus an cbomhthuiscint a mhaireann ina measc
siud a chleachtann an gniomh ar bhonn gairmiuil. Tà an t-oideachas féin ag brath
agus bunaithe ar chomhthéacsanna agus cultuir éagsula, agus dà bhri sin is minic a
shonraitear éagsulacht comhthuiscinti i dtiortha, ceantair agus scoileanna éagsula
(Tamir, 1991).
Is coincheap é an comhthéacs atà fàgtha ar làr go minic agus na coinnioliacha
sin a chuireann le héifeachtulacht an mhùinteora à sainiu (McLaughlin & Talbert,
1990). Déantar failli ar cheist an chomhthéacs ag an iar-bhunleibhéal go hàirithe sa
mhéid is gur beag eolais atà ar fàil ar an gcomhthéacs scoile sin toisc a laghad
taighde ar fàil atà bunaithe ar an iar-bhunleibhéal. Glactar leis freisin go bhfuil
traidisiùn làidir i réim ag an leibhéal sin ina gcloionn muinteoiri leis an àbhar atà idir
làmha acu, beag beann ar na deiseanna comhoibrithe a luifeadh lasmuigh den réimse
caol sin (McLaughlin & Talbert, 1990). Is cultùr é seo a chuirtear chun cinn ag
leibhéal polasai chomh maith le leibhéal praiticiuil an teagaisc agus muinteoiri iarbhunleibhéil de shior spleàch ar an àbhar teagaisc ina ngniomhaiochtai gairmiula
agus freisin sna caidrimh ghairmiula a chothaitear (McLaughlin & Talbert, 1990).
Léireofar nios moille sa tràchtas go bhfuil cleachtais reatha FGL mhuinteoiri an
tionscadail seo freisin fréamhaithe sa chur chuige sin.
I gcàs iar-bhunscoileanna na Gaeltachta, feictear go bhfuil ról làmach ni
hamhàin ag comhthéacs na scoile ach freisin ag comhthéacs an phobail i gcur chun
cinn an oideachais. Mar a léiriodh sa chaibidil roimhe seo àiritear comhdhéanamh
éagsuil sóisialta, teanga agus cultuir i measc dhaltai, agus go deimhin mhuinteoiri
iar-bhunscoileanna na Gaeltachta. Ni mór go mbeadh eolas ar an gcomhthéacs sin

79

lámach agus cleachtais den fhorbairt ghairmiúil dírithe ar an gcóras oideachais
Gaeltachta á ndearadh agus á seachadadh.
3.4.4

Machnamh sa Chleachtas
Tugann an machnamh sa chleachtas deis don mhúinteoir dearcadh úr a

ghlacadh ar an teoiric agus ar an gcur chuige atá mar bhunús lena ghairm, agus sin a
cheistiú i gcomhthéacs na timpeallachta ina bhfuil sé. Cé nach bhfuil
neamhspleáchas ar an teoiric mar aidhm ag an machnamh, cinnte éascaíonn sé tógáil
nuateoirice agus tuisceana (Schon, 1991). Luíonn sé seo isteach go socair le
tuairimíocht Shulman (1986) ar an dearcadh ar cheart a ghlacadh ar bhunús eolais
mhúinteoirí agus a n-oiliúint siúd idir lámha (Shulman, 1986). Tugann an machnamh
sa chleachtas dlistineacht do cheisteanna oscailte agus spás don mhúinteoir
iniúchadh a dhéanamh orthu.
Ceadaítear don mhúinteoir an t-ábhar a tugadh dó, áiseanna ranga san
áireamh, a cheistiú agus diúltú dóibh más gá de bharr mí-oiriúnacht na n-áiseanna sin
don chur chuige agus don sprioc teagaisc ar mian leis a bhaint amach sa seomra
ranga. Ar ndóigh braitheann toradh an mhachnaimh ar bhreithiúnas an mhúinteora
agus an leibhéal freagrachta a airíonn sé i leith na gceisteanna sin. Is buntáiste faoi
leith an tsaoirse seo do chomhthéacs oideachais an tionscadail seo nuair a áirítear míoiriúnacht áiseanna teagaisc agus foghlama mar bhac suntasach i gcomhthéacs
oideachais na Gaeltachta (Mac Donnacha et al., 2005; Ni Shéaghdha 2010, 2011; Ó
Flatharta 2007). Is feithicil an machnamh a éascaíonn saoirse an mhúinteora, ni
hamháin diúltú don ábhar atá leagtha síos dó, ach freisin iniúchadh a dhéanamh ar
seifteanna eile teagaisc agus foghlama a d ’oirfeadh ni b ’fhearr don chomhthéacs
oideachais ina bhfuil sé ag feidhmiú.
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M ar sin féin, ni mór a lúa ainneoin bhuntáistí an mhachnaimh d ’fhoghlaim an
mhúinteora, ni áirítear an mhúinteoireacht mar ghairm a n-oireann cleachtas an
machnaimh di ó tharla obair aonair an mhúinteora agus a laghad taithí atá ag
múinteoirí a bheith ag pié gníomhaíochtaí a ngairme i bhfóram oscailte (CochranSmith & Lytle, 1993: 86). Ina theannta sin, tá cultúr an indibhidiúlachais i réim sa
mhúinteoireacht a mhúsclaíonn cosantacht sa mhúinteoir (Hargreaves, 1992).
Cé go dtugann an machnamh dúshlán d'fheidhmiú reatha scoileanna agus
múinteoirí a bhíonn ag feidhmiú ag leibhéal traidisiúnta, ni gach scoil atá ullamh
dona leithéid d ’athrú radacach. Glactar leis an mbrú i dtreo an mhachnaimh go minie
mar ionsaí agus cáineadh ar an gcur chuige traidisiúnta institiúideach a bhí i réim go
dtí seo. Dar le Schön (1983) go mbraitheann rath an chur chuige nua go minie ar an
tacaíocht atá le fáil sna scoileanna féin (Schön, 1983). Tá ar chumas an mhachnaimh
athruithe i gcleachtas teagaisc na múinteoirí a mhúscailt, agus freisin dúshlán a
thabhairt do bhunluachanna agus prionsabail na hinstitiúide i leith na foghlama agus
an teagaisc (Schön, 1983). Ar ndóigh ni próiseas é seo a tharlaíonn go nádúrtha ná
thar oíche, ach próiseas a bhfuil cleachtais oiliúna agus forbartha mar chuid
riachtanach de. Dá bhrí sin, tá struchtúr agus fóram de dhíth chun an machnamh a
chur sa tsiúl agus a leas a fheiceáil (MacBeath, 2012).Is próiseas é freisin atá faoi
chomaoin go mór ag an gcomhthéacs ina bhfuil an múinteoir ag feidhmiú agus
coirmíollacha oibre an chomhthéacs sin.
3.4.5

Tréithe ghairm na múinteoireachta - Acboimre

Mar atá léirithe agam thuas, cuimsíonn gairm na múinteoireachta na tréithe seo a
leanas:

•

féinriar an chleachtóra

•

freagracht
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Mar sin féin, ni mór a lúa ainneoín bhuntáistí an mhachnaimh d ’fhoghlaim an
mhúinteora, ni áirítear an mhúinteoireacht mar ghairm a n-oireann cleachtas an
machnaimh di ó tharla obair aonair an mhúinteora agus a laghad taithí atá ag
múinteoirí a bheith ag pié gníomhaíochtaí a ngairme i bhfóram oscailte (CochranSmith & Lytle, 1993: 86). Ina theannta sin, tá cultúr an indibhidiúlachais i réim sa
mhúinteoireacht a mhúsclaíonn cosantacht sa mhúinteoir (Hargreaves, 1992).
Cé go dtugann an machnamh dúshlán d ’fheídhmiú reatha scoileanna agus
múinteoirí a bhíonn ag feidhmiú ag leibhéal traidisiúnta, ni gach scoil atá ullamh
dona leithéid d ’athrú radacach. Glaciar leis an mbrú i dtreo an mhachnaimh go minie
mar ionsaí agus cáineadh ar an gcur chuige traidisiúnta institiúideach a bhí i réim go
dtí seo. Dar le Schön (1983) go mbraitheann rath an chur chuige nua go minie ar an
tacaíocht atá le fáil sna scoileanna féin (Schön, 1983). Tá ar chumas an mhachnaimh
athruithe i gcleachtas teagaisc na múinteoirí a mhúscailt, agus freisin dúshlán a
thabhairt do bhunluachanna agus prionsabail na hinstitiúide i leith na foghlama agus
an teagaisc (Schön, 1983). Ar ndóigh ni próiseas é seo a tharlaíonn go nádúrtha ná
thar oíche, ach próiseas a bhfuil cleachtais oiliúna agus forbartha mar chuid
riachtanach de. Dá bhrí sin, tá struchtúr agus fóram de dhíth chun an machnamh a
chur sa tsiúl agus a leas a fheiceáil (MacBeath, 2012).Is próiseas é freisin atá faoi
chomaoin go mór ag an gcomhthéacs ina bhfuil an múinteoir ag feidhmiú agus
coinníollacha oibre an chomhthéacs sin.
3.4.5

Tréithe ghairm na múinteoireachta - Achoimre

Mar atá léirithe agam thuas, cuimsíonn gairm na múinteoireachta na tréithe seo a
leanas:
•

féinriar an chleachtóra

•

freagracht
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•

bunús eolais ina n-áirítear: eolas ábhair, eolas ábhair oideolaíoch, eolas
curaclach agus eolas comhthéacsúil

•

machnamh sa chleachtas

Is tréithe ginearálta iad seo ar ndóigh nach mór do gach múinteoir forbairt a
dhéanamh orthu chun leasa na gairme féin. I gcás mhúinteoirí an tionscadail, feietear
go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le roinnt de na tréithe sin mar atá i gcás an eolais
chomhthéacsúil agus freisin modheolaíochtaí oideolaíocha a chuirfeadh ar a gcumas
an t-ábhar teagaisc a sheachadadh go héifeachtach do na daltaí. D ’fhonn na tréithe
seo a dhaingniú agus a fhorbairt sa mhúinteoir ni mór i dtosach leibhéal feasachta an
mhúinteora i leith na dtréithe seo a mhúscailt ionas go mbeadh tuiscint fhorleathan
ina mease maidir leis na hionchais ghairmiúla atá roimhe. M ar a fheicfear agus taithí
ghairmiúil na múinteoirí á scagadh ar ball, ni léir gur ann don fheasacht sin i láthair
na huaire. Níor mhiste a lúa, áfach, nach ar an múinteoir féin amháin atá an locht sa
chás seo toisc go bhfuil dualgas ar struchtúir oiliúna an oideachais na tréithe seo a
chur ar a súile do mhúinteoirí agus ina dhiaidh sin iad a fhorbairt le linn a saol ré
ghairmiúil.
Tugaim cuntas anois ar an bhforbairt ghairmiúil san oideachas agus dírím i
dtosach báire ar an bhffáma tagartha teoiriciúil atá mar thaca aige. Pléim feidhmiú
praiticiúil an FGL nios moille sa chaibidil.
3.5

Fráma tagartha teoiriciúil don Fhorbairt Ghairmiúil san Oideachas
Déanann Sugrue agus Uí Thuama (1997) cur síos ar an bhforbairt ghairmiúil

agus phearsanta in Éirinn mar “a rather prívate affair” de bharr a laghad tuairisciú a
dhéantar ar ghníomhaíochtaí forbartha in Éirinn agus a laghad eolais a roinneann
múinteoirí eatarthu féin agus a gcuid rannpháirtíochta á pié (Sugrue & Uí Thuama,
1997: 58). Maíonn Evans (2008) gur iomaí sainiú a dhéantar ar fhorbairt an
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rnhiiinteora agus ar an bhforbairt ghairmiùil agus gur deacair dà réir sainiù amhàin a
aimsiu a chuimseodh bri iomlàn na dtéarmai (Evans, 2008). Glactar anseo le sainiu
ginearàlta an OECD (2009), àfach, ar an bhforbairt ghairmiùil mar ghmomhaiochtai
a dhéanann forbairt ar scileanna, eolas agus saineolas an mhùinteora mar aon le
tréìthe eile (OECD, 2009).
An dùshlàn is mó atà le tabhairt ag an bhforbairt ghairmiùil san oideachas
teagasc éifeachtach an mhùinteora a chinntiù tri nasc làidir a chothù don mhùinteoir
idir an bunùs eolais ata ina sheilbh agus cleachtas an teagaisc féin. Braitheann rath
an chónasctha sin ni hamhàin ar shealbhù an eolais, agus ar thuiscint an mhùinteora
air, ach freisin ar an tuiscint ata aige ar chleachtais an teagaisc agus na foghlama. Tà
tionchar làidir ag an bpróiseas inmheànach seo in aigne an mhùinteora seo ar
chleachtais phraiticiùla an teagaisc agus na foghlama sa seomra ranga (Dall’Alba &
Sandberg, 2006). Ina theannta sin, glactar leis nach taithi foghlama in eamàil an
oideachais amhàin ata mar bhunùs leis forbairt ghairmiùil an mhùinteora ach taithi
leathan a eascraionn as iliomad diméin saoil (Clement & Vandenberghe, 2000).
Déanann Evans (2008) idirdhealù idir forbairt fheidhmeach nuair a thagann feabhas
ar chur chuige an mhùinteora agus forbairt dearcaidh àit a dtugtar athrù faoi deara sa
dearcadh atà ag an mùinteoir i leith a chuid oibre (Evans, 2008). Is cónascadh den dà
ghne sin a chuimsitear san fhorbairt éifeachtach, “sirice one without thè other is
unsatisfactory” (Evans, 2008: 19).
Nuair atà iarracht ar bun coincheapù a dhéanamh ar an bhforbairt ghairmiùil,
tugtar suntas don rangu a dhéanann Cochran-Smith agus Lytle (1999) ar an àbhar
agus tri mhùnla éagsùla à gcur i làthair acu, is iad sin, eolas i gcomhair cleachtais,
eolas i gcleachtas agus eolas ar chleachtas. Tà àbharthacht faoi leith ag baint leis an
gcoìncheapù seo agus an Chomhairle Mhùinteoireachta (CM feasta) ag baint leas
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astu agus spriocanna na forbartha gairmiúla do mhúlnteoirí na hÉireann á gcur i
láthair (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011: 20). Is léir go nglacann an CM mar
sin leis na trí choincheapa in éineacht mar spriocanna don fhorbairt seachas glacadh
leo mar atá i gceist ag Cochran-Smith agus Lytle (1999), mar trí chur chuige éagsúla
a bhfuil spriocanna agus gníomhaíochtaí difriúla ag baint leo. Tugaim léargas anois
ar na trí múnlaí agus déanaim scagadh ar láidreachtaí agus laigí ionas gur féidir
múrda dea-chleachtais fhorbartha a chur i láthair.
3.5.1

Eolas i gcomhair Cleachtais
Tá an coincheap áirithe seo bunaithe ar eolas foirmiúil agus ar an tuiscint gur

éifeachtaí an cleachtas dá mhéad an t-eolas (Cochran-Smith& Lytle, 1999; Hoyle &
John, 1995; Shulman, 1986). Tagann an t-eolas sin chuig múinteoirí trina dtaithí ag
an leibhéal réamhsheirbhíse agus ar ndóigh le linn dóibh a bheith gníomhach i mbun
teagaisc. Glactar leis sa mhúnla má theastaíonn ó mhúinteoir cur lena éifeachtúlacht
teagaisc nach mór cur le bunús an eolais a bhfuil rochtain aige air. Feictear tréithe de
mhúnla easnaimh FGL anseo agus tuiscint i réim go bhfuil easnamh éigin in oiliúint
an mhúinteora maidir leis an ábhar faoi chaibidil agus téitear i mbun na hoiliúna
d ’fhonn an bheama sin a líonadh (Kennedy, 2005; Clarke, 1992). N i leor eolas ar an
ábhar teagaisc, áfach, ach ar an gcur chuige teagaisc agus teoiric laistiar de chomh
maith céanna (Cochran-Smith & Lytle, 1999). Glacann múinteoirí an t-eolas isteach
agus cuirtear in oiriúint ansin é dá gcomhthéacs teagaisc agus foghlama féin
(Cochran-Smith & Lytle, 1999: 255). Glactar leis gurb é an múinteoir úsáideoir
seachas gineadóir an eolais ach go bhfuil dualgas air mar sin féin cur chuige criticiúil
a ghlacadh agus an t-eolas á rnheas. Ni úsáidtear an t-eolas go dtí go ndéantar
breithiúnas air i gcomhthéacs riachtanais na timpeallachta foghlama. Contúirt a
bhaineann leis seo ar ndóigh go bhfuil éifeachtúlacht an phróisis ag brath ar
84

bhreithiúnas an mhúinteora agus in éagmais breithiúnais chriticiúil ar an ábhar tá an
baol aun go mbeadh an t-eolas mí-oiriúnach in úsáid agus tionchar láidir aige sin ar
eispéireas an mhúinteora agus an dalla.
Dúshlán eile a bhaineann leis an gcoincheap seo an claonadh caitheamh leis
an teagasc mar phróiseas seachadta eolais, agus leis an bhfoghlaim mar phróiseas
cruinnithe eolais agus gur beag seans atá ag an múinteoir dúshlán a thabhairt don
bhunús eolais. Is dúshlán é seo ar ndóigh a bheadh bunaithe ar a chuid taithí féin sa
seomra ranga. Má chuirtear an dúshlán seo in éineacht leis an gcontúirt thuas maidir
le spleáchas an mhúnla ar bhreithiúnas an mhúinteora, is léir go bhfúil contúirtí mora
ag baint leis an múnla agus é in úsáid mar mhúnla don fhorbairt ghairmiúil. Ni
hamháin nach dtugtar suntas do ghníomhaireacht an mhúinteora sa phróiseas oiliúna,
ach tugtar neamhaird iomlán ar a chuid taithí agus ar an ról atá ag an taithí sin i gcur
chun cinn na foghlama (Clement & Vandenberghe, 2000; Cochran-Smith & Lytle,
1999; Hoyle & John, 1995; Warren-Little, 1993).
Ainneoin mhí-oiriúnacht an mhúnla do na tuiscintí nua atá i réim ar an
bhfoghlaim agus ar an teagasc, áirítear go fóill an cur chuige seo i mease na
gcleachtas forbartha a bhíonn in úsáid go forleathan sa lá atá inniu ann (Day &
Sachs, 2005). Ni haon eisceachtaí iad cleachtais FGL na hÉireann ach an oiread.
Nuair a chaitear súil ar an laghad taighde atá déanta ar choras oideachais na
Gaeltachta, glactar leis gurb é an t-eolas agus an taithí atá ag múinteoirí ar an geóras
sin an fhoinse eolais is saibhre atá ar fáil agus muid ag iarraidh cur leis an tuiscint atá
againn ar an bhfoghlaim agus ar an teagasc sa chomhthéacs sin (Mac Donnacha et
al., 2005). Nuair a fhágtar an taithí sin ar lár go hiomlán as an bhforbairt ghairmiúil,
déantar beag is fiú den eolas luachmhar atá i seilbh na múinteoirí, eolas a bhfeadfaí
leas a bhaint as mar fhoinse treorach agus tuisceana. Ina theannta sin, déantar

85

neamhshuim den ghníomhaireacht a bhfeadfaí a spreagadh sna múinteoirí sa
chomhthéacs forbartha. Tá deis sa ghníomhaireacht iad a mhúscailt chun feidhmiú i
leasú agus i bhfeabhsú an choráis agus ar ndóigh bheadh úinéireacht acu dá réir ar an
bpróiseas leasaithe. Mar a léireofar ar bal] tá impleachtaí tromchúiseacha an chur
chuige seo cheana féin le sonrú i mease mhúinteoirí an tionscadail seo agus iad á
dtarraingt féin siar as an bpróiseas forbartha de bhrí nach bhfuil ionadaíocht ar bith
ar a gcuid taithí ann.
Impleacht eile leis an gcur chuige seo go bhfuil múinteoirí ag saothrú na
hoiliúna i slí nach moltar dóibh féin a spreagadh ina gcuid daltaí féin, agus beagnach
dodhéanta dá bharr taithí úr ar an bhfoghlaim ná ar an teagasc a mhúscailt sna daltaí.
Glaciar leis mar sin, cé go bhfuil an múnla seo in úsáid go forleathan, ni áirítear an
dearcadh seo ar an bhforbairt mar chur chuige a chuireann ar chumas an mhúinteora
dul i ngleic leis na dúshláin atá os a chomhair sa seomra ranga. Ni oireann sé ach an
oiread mar chur chuige éifeachtach chun tiomantas pearsanta an mhúinteora dá
ghairm a ghríosadh ar aon leibhéal buan ná daingean. Pléim úsáid phraiticiúil an
mhúnla seo i gcleachtais reatha den fhorbairt ghairmiúil níos deireanaí sa chaibidil,
ach tugaim aghaidh anois ar an dara múnla de chuid Cochran-Smith & Lytle (1999)
is é sin múnla ina mbreathnaítear ar an eolas i gcleachtas.
3.5.2

Eolas i gCleachtas
Áit a raibh idirdheighilt shoiléir idir giniúint agus úsáid an eolais sa

choincheap ‘eolas i gcomhair cleachtais’, is próiseas cónasctha atá i geeist anseo.
Tagann éifeachtúlacht an mhúinteora chun cinn ina chleachtas agus sa mhachnamh a
dhéanann sé ar an gcleachtas sin. Éiríonn le próiseas foghlama an mhúinteora nuair a
thugtar am agus deis dó machnamh a dhéanamh ar a chuid cleachtas agus
gníomhaíochtaí teagaisc. Glactar le héiginnteacht suíomhanna cleachtais agus
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déantar iarracht brí a bhaint astu trí tharraingt as laithí chomhchosúil agus as gnéithe
eile de bhunús eolais an mhúinteora. Is tréithe iad seo a thagann go mór leis an
tuiscint atá ag Schón (1991) ar an eolas gairmiúil agus an machnamh mar chuid
lámach de sin. Ni dhá chleachtas scoite óna chéile an machnamh agus an gníomh,
áfach, agus nasc láidir eatarthu i gcur chuige an mhúinteora i leith na foghlama agus
an teagaisc (Cochran-Smith 8c Lytle, 1999). Áirítear go fóill sa mhúnla seo deighilt
sa chaidreamh ídir an t-eolas foirmiúil agus an cleachtas lena mbaineann sé, gné a
lagaíonn an múnla go mór toisc coimhlint chumhachta go fóill i réim idir an dá
bheith (Conway et al., 2009).
Ni ó shaineolaí seachtrach a thagann an t-eolas sa mhúnla seo ach ó
mhúinteoirí eile a nglactar leo mar shaineolaithe ina gceird féin de bharr an taithí
agus an réamheolas atá acu sa sféar sin agus béim láidir á leagan ar chultúr an
chomhoibrithe (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Warren-Little, 1993). Léirítear anseo
go bhfuil meas á léiriú agus spás á chruthú do ghníomhaireacht an mhúinteora chun a
chuid saineolais féin a roinnt lena chomhghleacaithe, ag súil go bhfuil fiuntas agus
tairbhe san eolas sin dóibh. Is cinnte go rachadh ról gníomhach sna cleachtais seo
chun leasa an mhúinteora ag tabhairt úinéireacht dó ar phróiseas na forbartha ach
freisin ag tabhairt dlisteanacht don taithí ghairmiúil agus phearsanta atá aige. Glactar
leis an taithí mar shaineolas atá ábhartha don chomhthéacs forbartha i gcoitinne,
agus ni dá riachtanais fhorbartha féin amháin. Moltar anseo go mbeadh an múinteoir
go síoraí ag ceistiú a chuid eolais féin agus ag cur a chuid modheolaíochtaí teagaisc
in oiriúint d’fhorbairt na tuisceana sin, ag déanamh cinnte i gcónaí go mbeadh
leanúnachas idir an teoiric (an t-eolas) agus an cur i bhfeidhm (an teagasc) (CochranSmith & Lytle, 1999).
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Is cleachtais iad seo, áfach, nach mór comhthéacs cothaitheach agus spreagúil
a chruthú dóibh chun dea-thorthaí den chineál seo a éascú, (Darling-Hammond,
2009; Harwell, 2003). Bac amháin roimh an gcleachtas seo nach gairm í an
mhúinteoireacht a oireann an machnamh di toisc gné aonarach na múinteoireachta,
agus an deacracht a bhíonn ag múinteoirí maithe sainiú a dhéanamh ar a gcleachtas
féin (Darling-Hammond, 2009; Hargreaves, 1992). Laistigh den mhúnla, áfach,
tugtar aird ar mhí-oiriúnacht an mhachnaimh aonair sa mhúinteoireacht agus glaciar
leis nach n-oireann sé don mhúinteoir dul i mbun foghlama leis féin de bhrí go bhfuil
an iomarca brú air teacht ar chur chuige teagaisc iomlán nua. Moltar mar sin spás a
chruthú ina bhfuil foscadh ag an múinteoir ó ghnáthbhrúnna an tsaoil oibre agus
phearsanta ach ag an am céanna spás a bheadh fréamhaithe i gcleachtais phraiticiúla
an mhúinteora. Tagann sé seo freisin le moltaí MacBeath (2012) ar an machnamh
mar chleachtas forbartha a chur in oiriúint don mhúinteoir (MacBeath, 2012). I
bhfianaise na mbrúnna éagsúla atá ar mhúinteoirí is fearr a oireann fóram
comhoibritheach malartach chuige seo ná struchtúr a bheadh múnlaithe ar an
gcoincheap, “eolas i gcomhair cleachtais” (Cochran-Smith & Lytle 1999). A rndóigh
cé go nglactar leis gurb é sin an fóram idéalach don fhorbairt ghairmiúil, ardaítear an
cheist cé mhéad de na cleachtais reatha atá múnlaithe timpeall ar a leithéid de chur
chuige comhoibritheach? Ina theannta sin, cé mhéad díobh a chuireann an tacaíocht
agus an spás ar fáil ag leibhéal institiúideach chun a leithéid d ’fhóram a chothú agus
a chur i bhfeidhm? Pléim infheidhmitheacht an mhachnaimh i gcleachtais reatha den
fhorbairt ghairmiúil níos faide anonn sa chaibidil.
3.5.3

Eolas ar Chleachtas
San áit a raibh gaol láidir idir gineadóir agus úsáideoir an eolais sa mhúnla

‘eolas i gcleachtas’, áirítear anseo freisin go bhfuil an dá bheith sin fite fuaite ina

cheile agus dodheanta iad a scaradh. Glactar leis an muinteoir mar ghineadoir eolais
agus dea-chleachtais, agus glactar leis an scoil agus an seomra ranga mar
shuiomhanna fiosraithe (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Sugrue, 2002). Ni ann don
nuiosach na don saineolai sa choincheap seo agus nil se mar aidhm ag an munla
eolas ‘bunaithe’ a sheachadadh ach go mbeadh muinteoiri o gach ceim de shaolre an
mhuinteora pairteach sa phroiseas forbartha tri iniuchadh a dheanamh ar an eolas ata
ina seilbh acu agus teacht ar thuiscinti ura ar an eolas ceanna (Cochran-Smith &
Lytle, 1999). Tagann Dall’Alba agus Sandberg (2006) iad fein le cur chun cinn an
nuiosaigh i gcleachtais fhorbartha ag moladh don mhuinteoir breathnu in athuair ar a
bhfuil ar bun aige agus suil eile a chaitheamh ar chleachtas an teagaisc, orthu siiid a
bhfuil an teagasc dirithe, an comhtheacs ina bhfuil an cleachtas ag titim amach agus
ar a rol fein sa chomhtheacs sin. Nil tatal na torthai mar aidhm ag an bhfiosruchan
seo ach “understanding, articulating, and ultimately altering practice and social
relationships in order to bring about fundamental change in classrooms, schools,
districts, programs, and professional organizations” (Cochran-Smith & Lytle, 1999:
279).
Glactar leis sa mhunla seo gur tionscadal fad saoil an mhuinteoireacht agus
da reir sin go mbeidh athruithe nua go siorai ag teacht chun cinn, ag tabhairt dushlain
agus deiseanna don mhuinteoir agus e i mbun cleachtais (Cochran-Smith & Lytle,
1999). Axis anseo feictear macallai de thuairimiocht Schon (1983) agus failte a cur
roirnh eiginnteacht an eolais, agus an bheim a leagan ni go direach ar reiteach na
faidhbe ach ar thuiscinti nua a aimsiu ar an bhfadhb fein, a cuid freamhacha agus an
tsli a dteann si i bhfeidhm ar rannphairtithe eagsula. Glactar leis ffeisin sa mhunla
seo nach g& cur chuige scoite, saorga agus cliniciuil a ghlacadh i leith na forbartha
agus muinteoiri o cheimeanna eagsula da saolre gairmiuil a gcoinneail scoite amach
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óna chéile. Is chun leasa fhorbairt agus oiliuint na muinteoiri seo iad a bheith
gniomhach agus rannphàirteach i bpobal comh-mhalartach, cothaitheach agus
cruthaitheach. Sonraitear cosulachtai idir an murila seo agus mùnlai eile a thugann
droim làimhe do chonair ghairmiùil an mhùinteora mar threoir don fhorbairt
ghairmiuil, mar atà curtha i làthair ag Dall’Alba agus Sandberg (2006). Cuirtear an
bhéim mar sin ar roinnt taithi agus eolais agus é ina bhuntàiste do mhùinteoiri a
bheith i gcuideachta comhghleacaithe atà ag staideanna éagsula den saolré gairmiuil.
Is é an dearcadh seo den mhùinteoireacht a chinntionn agus a dhaingnionn
leanùnachas na forbartha. Is iomai mùinteoir a sileann gur beag dushlàn breise a
bhaineann lena ról mura dtagann athru ar an gcuraclam teagaisc (MacBeath, 2012),
barùil a fhàgtar nach bhfeictear don mhùinteoir go bhfuil feidhm phraiticiuil ag
leanùntas na forbartha ina saol gairmiuil nà pearsanta féin. Is dearcadh é freisin a
chuireann an ghné phearsanta den FGL go mór i mbaol ó tharla an fhorbairt a bheith
ceangailte go hiomlàn leis an àbhar teagaisc. Faraor, mar a fheicfear ar ball agus
taithi na muinteoiri à cur i làthair, tà an cur chuige reatha fféamhaithe sa dearcadh
seo.
Nuair a fhéachtar ar ‘eolas ar chleachtas’ mar choincheap den eolas
gairmiuil, feictear go bhfuil an mùinteoir à chumasu, beag beann ar an leibhéal
oiliuna ag a bhfuil sé, tuìscint a fha.il ar ghairm na muinteoireachta agus a thaithi
ghairmiùil agus phearsanta a lonnù sa ghairm sin. Léiritear gurb i an tuìscint seo ar
an bhfoghlaim agus ar an bhforbairt ghairmiùil is mó a oireann don mhùinteoir agus
é ag iarraidh dui i ngleic leis na leasuithe sóisialta a pléadh nios tùisce a chuireann go
mór le déine agus le brù a shaol ghairmiùil agus phearsanta. Feictear freisin sa
mhùnla seo go bhfuil an suiomh ina dtiteann an fhorbairt amach bogtha ar aghaidh
céim eile agus an scoil mar shuiomh fiosraithe à cur chun cinn. Tugtar droim làimhe
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dá réir don lámachas agus don choimhlint idir riachtanais áitiúla agus náisiúnta a
bhaineann leis an soláthar forbartha go hiondúil (Hoyle & Wallace, 2007; Sugrue,
2002). Ar ndóigh is aistriú é seo a thugann dúshlán don fhorbairt agus don eagraíocht
féin CDaH’Allba & Sandberg, 2006). Mar sin féin, is aistriú é a rachadh go mór chun
leasa mhúinteoirí an tionscadail seo toisc go bhféadfaí tús áite sa phlé a thabhairt do
dhúshláin an choráis Ghaeltachta. Trí ról gníomhach san fhorbairt a bhronnadh ar na
múinteoirí, chuirfí dá réir le forbairt inniúlachta an choráis trí chéile. Tá na baic
chéanna i gceist sa mhúnla seo agus atá sna múnlaí thuas, sa mhéid is nach í an
mhúinteoireacht is fearr a oireann do struchtúr forbartha a bhfiiil an machnamh
chomh fréamhaithe sin ann, Chomh maith leis sin tá an chontúirt ann go mbainfi míúsáid as struchtúr an chomhphobail trí mheán na comhghleacaíochta saorga, tráth a
dtugtar grupa múinteoirí le chéile chun dul i mbun oibre ar spriocanna atá leagtha
síos ag struchtúr lámach uachtarach seachas clár oibre a thiocfadh as agus a bheadh
stiúrtha ag an ngrúpa múinteoirí féin (Hargreaves & Dawe, 1990). Is minie
múinteoirí fágtha dá dheasca sin ag aireachtáil nach bhfuil úinéireacht ar bith acu ar
obair an ghrúpa, agus gur tábhachtaí luachanna institiúideacha an ghrúpa seachas a
luachanna nó a n-ionchur féin. Léireofar samplaí den chomhghleacaíocht shaorga
níos moille agus taithí na múinteoirí á cíoradh. M ar sin féin, ainneoin na
ndeacrachtaí sin luaite, glactar leis sa tionscadal íaighde seo gur deacrachtaí iad sin a
bhaineann le gnéithe córasacha eismheánacha agus praiticiúla den fhorbairt
ghairmiúil seachas gnéithe a sheasann go hiomlán idir an múinteoir an t-eolas ar
chleachtas.
3.5.4

Fráma Teoiriciúil don Fhorbairt Ghairmiúil san Oideachas: Achoimre
Éiríonn le Cochran-Smith agus Lytle (1993, 1999) agus údair eile a chuireann

tuiscintí comhchosúla ar an eolas gairmiúil san oideachas chun cinn (DaH’Allba &
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Sandberg 2006; Darling-Hammond, 2009; Evans, 2008; Hoyle & John, 1995; Hoyle
& Wallace, 2007; Schòn, 1991; Shulman, 1986; 1987; Sugrue, 2002; Warren-Little,
1993) cuimsiú a dhéanamh ar na múnlaí sin inar féidir cleachtais den fhorbairt
ghairmiúil san oideachas a lonnú, bíodh na cleachtais sin curtha in oiriúint don
chomhthéacs reatha oideachais nó fféamhaithe i seantraidisiún forbartha nach noireann don chomhthéacs reatha a thuilleadh. Glaciar leis san iniùchadh a rinne mé
thuas, ainneoin na mbac atá roimh an múnla ‘eolas ar chleachtas’ mar chur chuige,
go n-áirítear go fóill é mar mhùnla ina ndéantar eolas gairmiúil an mhùinteora a
bhainlstiú go héifeachtach agus go measúil, agus dà réir sin, gur múnla é lena
mbaineann an líon is aìrde féidearthachtaí chun forbairt ghairmiúil agus phearsanta
an mhùinteora thar tréimhse fad saoil an mhùinteora a chinntiù.
Biodh sin mar atá, ardaitear an cheist cé mhéad de chleachtais fhorbartha sa
chóras oideachais a dhéanann iarracht cloi leis na dea-chleachtais sin, nó le tréithe
diobh ar a laghad ar bith? Nó an é an chaoi go bhfuil na dúshláin bogtha ar aghaidh
ag ráta níos sciobtha nà na struchtùir a dhéanann iarracht dui i ngleic leo? Tugaim
aghaidh ar na ceisteanna sin nios moille sa chaibidil agus an solàthar reatha forbartha
faoi chaibidil, ach anois déanaìm cur sios ar na riachtanais fhorbartha is mó atá ag
múinteoirí, go hàirithe na mùinteoiri sin atá ag teagasc i gcomhthéacs oideachais
dátheangach iar-bhunscoile, mar atá múinteoirí an tionscadail seo
3.6

Riachtanais fhorbartha na múinteoirí
Léirigh Cruickshank go bhféadfaí na fadhbanna a bhionn ag múinteoirí a

rangú i gcùig chatagóir, lena n-áirítear: comhcheangal; smacht; caidrimh le
tuismitheoiri agus coinniollacha baile; rath na ndaltai; am (Cruickshank, 1981: 402).
Chuir taighde Veenman (1984) easpa áiseanna agus eagrú obair ranga leis an liosta
sin (Veenman, 1984). Ábhar suntais mar sin nuair a dhéantar scagadh ar na
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riachtanais fhorbartha atá ag múinteoirí, nach léir coibhneas soiléir idir na fadhbanna
sin a thugann dúshlán do mhúinteoirí ar bhonn laethúil agus na gnéithe sin den
fhorbairt a shíleann na múinteoirí féin go bhfuil géarghá leo.
I dtaighde a rinne iniúchadh ar riachtanais inseirbhíse mhúinteoirí iarbhunleibhéil sa bhliain 1994, léiríodh go raibh an t-ábhar teagaisc, cláir nua scoile
agus bainistiú ranga / modheolaíochtaí teagaisc ar an trí réimse is mó a chonacthas
do na múinteoirí féin a raibh gá le forbairt acu iontu (an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta, 1994). Maidir leis na riachtanais a bhí ag na múinteoirí i dtaobh a nábhai teagaisc féin, ni airítear scileanna oideolaíochta ina mease ach an t-ábhar a
chur in oiriúint do chlár nua oideachais (an Roinn Oideachais agus Eolaíochta,
1994). Sonraítear anseo béim á leagan ag múinteoirí ar eolas ábhair agus ar eolas
ábhaix oideolaíoch ach i gcomhthéacs an chláir fhoirmiúil teagaisc amháin. Ni
fheictear mórán béime á leagan ar riachtanais fhoghlama na ndaltaí, ná ar thionchar
an chláir nua ar an bhfoghlaim sin. Maidir leis na riachtanais a chonacthas do
mhúinteoirí i mbainistiú ranga, theastaigh ó 27% díobh scileanna a fhorbairt a
chuirfeadh fiontraíocht, nuálaíocht agus cruthaitheacht chun cinn, 22% a mba mhian
leo scileanna a fhorbairt chun cabhrú leo agus iad ag teagasc grúpa a raibh raon
leathan cumais ina mease, agus 13% ar theastaigh uathu cur chuige nua a fhorbairt
maidir le smacht a choinneáil sa seomra ranga (an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta, 1994).
Sa tionscadal taighde, TAL1S feasta, déantar iniúchadh arís ar riachtanais
fhorbartha an mhúinteora de réir mar a fheictear don mhúinteoir féin iad agus áirítear
ina mease: forbairt scileanna teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide; ag teagasc
daltaí a bhfuil riachtanais speisialta foghlama acu; ag teagasc daltaí i gcomhthéacs
ilchultúrtha; comhairleoireacht daltaí (OECD, 2009). Tá scáthán de chineál le
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feiceail anseo ar na torthai thuas ce go bhfuil an t-ilchulturachas ag cothu breis
dushlain sa la ata inniu ann na mar a bhi. Admhaionn idir 12% agus 14% de
mhuinteoiri go bhfuil riachtanais fhorbartha acu i reimsi riarachain agus smachta,
agus diol suntais go bhfuil an ceatadan maidir leis an riarachan m'os airde in Eirinn
na an mean i dtiortha eile TALIS. Tagann se seo le taithi mhuinteoiri an tionscadail
seo ar an abhar mar a leireofar m'os moille sa trachtas agus baruil laidir ina mease go
bhfuil dualgais shuntasachta chuntasachta a leagan orthu agus iad neamhoilte chucu
sin. Maidir le ceist na smachta, airitear go bhfuil an ceatadan seo m'os isle in Eirinn
na mar ata i dtiortha eile TALIS (OECD, 2009). I mease na reimsi sin nach n-airitear
leibbeal ard riachtanas forbartha i mease na muinteoiri, dar leo fein, (idir 4% agus
8%) ta: caighdeain cur i lathair; measunu ar dhaltai; bainistiu ranga; an t-abhar
teagaisc; agus scileanna teagaisc (OECD, 2009).
Cinnte, is abhar dochais an sainiu a dheanann muinteoiri ar a riachtanais
fhorbartha agus iad uile bainteach le cur chun cinn an oideachais sa seomra ranga. Ni
moT, afach, aird a tharraingt ar an laghad eilimh ata i mease muinteoiri maidir leis na
cleachtais sin a dhireodh ar a bhforbairt phearsanta fein, na ar fhorbairt a roil mar
mhuinteoiri. Is reitigh phraiticiula fheidhmiula is mo ata de dhith ar mhuinteoiri,
agus tugaim fianaise den dearcadh sin m'os moille sa trachtas seo agus taithi na
muinteoiri a cur i lathair. Ce go bhfuil tabhacht as cuimse leis na reitigh sin, ta se
rithabhachtach go ndireofai ar riachtanais phearsanta na muinteoiri freisin. Ta
feidhm bhreise le reitigh den chineal sin dar le Sugrue (2002) “that move beyond the
functional and instrumental to embrace intellectual challenge and the inspiration
derived from ideas. It is important that the professional learning opportunities
provided for teachers challenge their capacities” (Sugrue, 2002: 332). De bharr nadur
praiticiuil obair an mhuinteora, tarlaionn go minic go mbionn se den tuairim nach
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bhfuil feidhm le réitigh atá fféamhaithe i gcomhthéacs lasmuigh den fheidhmiúlacht,
mar an litríocht nó an taighde (Gleeson, 2012). Ni mor dúshlán a thabhairt dó sin,
áfach, laistigh de mhúnlaí forbartha má táthar leis an tuiscint atá ag an múinteoir ar a
ról féin a lonnú agus a fhiosrú i gcomhthéacs níos doimhne agus níos leithne
gairmiúlachta, mar atá molta sna múnlaí forbartha a phléigh mé ni ba thúisce.
Tagann sé seo go mór leis an múnla den ‘eolas ar chieachtas’ a chuir Cochran-Smith
& Lytle (1999) i láthair mar mhúnla dea-chleachtais don FGL. I dtaca leis na
riachtanais sin luaite anseo, áirítear riachtanais bhreise fhorbartha ag múinteoirí a
thugann faoin teagasc i gcomhthéacs oideachais dátheangach. Féachaim ar an
litríocht bainteach leis an tumoideachas chun sainiú a dhéanamh ar na sainscileanna
sin.
3.6.1

Riachtanais fhorbartha mhúinteoirí don oideachas dátheangach
Mar a léirigh May (2013), is réirnse nua i ndioscúrsa an oideachais

dhátheangaigh an t-oideachas dátheangach ducháis agus is beag eolais atá ar fáil ina
thaobh dá réir, agus tá sé seo amhlaidh go mór agus oiliúint múinteoirí idir lámha.
M ar sin, bunaítear riachtanais na múinteoirí sa réirnse sin ar litríocht an
tumoideachais i gcoitinne de réir mar a bhaineann sé le riachtanais agus le hoiliúint
múinteoirí. Cé go n-aithnítear nach tumoideachas atá san oideachas Gaeltachta,
glactar leis go bhféadfaí leas a bhaint as modheolaíochtaí an chleachtais sin san
oideachas dátheangach chun leasa an teagaisc agus na foghlama.
Tuairiscíonn Ó Duibhir (2000) ar riachtanais fhorbartha bunmhúinteoirí
gaelscoile, múinteoirí agus príomhoidí ina mease. Léirigh rannpháirtithe an taighde a
míshástacht leis an staid reatha oiliúna ag an leibhéal réamhsheirbhíse agus mhol an
t-údar go gcuirfí cúrsa oiliúna ar fáil dóibh trí Ghaeilge “a d ’fhreastalódh go hiomlán
ar thumoideachas agus ar mhúineadh tríd an dara teanga” (Ó Duibhir, 2006: 12).
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Diol suntais agus riachtanais fhorbartha na muinteoiri agus na bpriomhoidi a gcur i
lathair go dtugtar eagsulacht shuntasach faoi deara eatarthu agus muinteoiri ag
eileamh cursai bunaithe ar theicneolaiocht an eolais, bainistiocht ranga agus deileail
le paisti le riachtanais faoi leith (O Duibhir, 2000). Dar leis na priomhoidi, afach, ba
mho riachtanais a bhi ag na muinteoiri sa tumoideachas, i muineadh na Gaeilge agus
i gcursai measunaithe (O Duibhir, 2000). Is leiriu speisiuil e seo ar an dearcadh
iomlan eagsuil ata ag lucht rialaithe an chorais ag an mbarr na mar ata acu siud ata
ag treabhadh an ghoirt ar an talamh. Is leiriu e Ireisin ar chomh tabhachtach agus ata
se anailis a dheanamh ar thaithi phairtithe leasmhara faoi leith d ’fhonn leargas cruinn
a fhail ar a riachtanais fhorbartha. Is chuige sin ata an taighde feinimeaneolaioch seo
ar bun ar thaithi na muinteoiri amhain.
Deacracht le comhtheacs oideachais an tionscadail, mar ata luaite sa chaibidil
roimhe seo, nach sainitear e go foirmiuil mar chur chuige oideachais tumoideachais.
Go deimhin, tagarrn an coras oideachais Gaeltachta leis an sainiu a dheanann Fortune
& Tedick (2008) ar an gcineal sin solathair scoite tumoideachais: “some use the
‘immersion5 label to describe any language program that teaches the language by
using the language all or most o f the time, a practice that typically necessitates the
teacher’s adoption o f a number o f immersion strategies and techniques. Program use
o f such immersion methodologies, while necessary, is not sufficient” (Fortune &
Tedick, 2008: 10). Aitim anseo nach sasaionn coras oideachais Gaeltachta faoi mar
ata i lathair na huaire criteir an tumoideachais, mar ata curtha i lathair ag Fortune
agus Tedick (2008), is iad sin:
•

Go mbeadh an sprioctheanga in usaid chun an t-abhar faoi chaibidil a theagasc ar
feadh 50% ar a laghad den la, agus ardaionn se seo go usaid iomlan na
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sprioctheanga mar mheán teagaisc ar feadh dhá bhliain ar a laghad sa
tumoideachas ag an iar-bhunleibhéal
•

An dátheangachas suimitheach nó an t-ilteangachas, agus délitearthacht nó
litearthacht ilteangach á cur chun cinn agus saibhriú ar bun i ndá theanga ar a
laghad

•

Múinteoirí á n-earcú atá iomlán cumasach sa teanga teagaisc

•

Tacaíocht don teanga mhionlaigh ar fáil ag baile do chainteoirí na teanga
mionlaigh

•

Idirdheighilt shoiléir in úsáid an mhúinteora den dá theanga, ar feadh tréimhse
áirithe ama
Ainneoin nach sásaíonn an coras na critéir shainithe thuas, tá sé

ríthábhachtach go ndéanfaí iarracht sainiú a dhéanamh ar riachtanais fhorbartha an
mhúinteora a bheidh ag teagasc sa chomhthéacs sin mar bhunús ar an FGL a bheifí á
sholáthar. Easnamh amháin sa réimse seo an easpa taithí agus fianaise ar thaithí na
múinteoirí tumoideachais ar theagasc ábhair agus teanga i gcuideachta a chéile, nó
an Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT feasta) (Cammarata &
Tedick, 2012). Táthar ag súil ar ndóigh go rachaidh an tionscadal taighde idir lámha i
ngleic leis an mbeama sin. Tá brú ag baint leis an teagasc i gcomhthéacs an
tumoideachais a fhágann go ndéanann múinteoirí cúram den ábhar ar dtús, ag súil go
leanfaidh forbairt teanga ina dhiaidh sin (Cammarata & Tedick, 2012). Cúis amháin
leis seo gur leis an ábhar atá cuntasacht na gairme ceangailte go minie, agus ni leis
an meán teagaisc, fiú i gcomhthéacsanna foirmiúla tumoideachais (Cammarata &
Tedick, 2012). Fágtar ar ndóigh go bhfuil sé mar bhunriachtanas forbartha mar sin
don mhúinteoir a bheith oilte san FCÁT chun an chothromaíocht a aimsiú a éascóidh
foghlaim acadúil an ábhair in éineacht le sealbhú éifeachtach na teanga.
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Déanann Day agus Shapson (1996) cur síos ar na scileanna nach mór a
fhorbairt sa mhúinteoir a bheidh ag tabhairt faoin teagasc sa chomhthéacs
tumoideachais. I mease na réimsí sin a bhfuil an fhorbairt is mó de dhíth iontu, tá:

•

cumas an mhúinteora tabhairt faoi phleanáil agus faoi ghníomhaíochtaí
comhoibritheacha

•

Teagasc an ábhair sa mhúnla tumoideachais

•

Ag spreagadh daltaí

•

Ag iomlánú ábhair

•

Sealbhú na dara teanga i ndaoine óga

•

Modheolaíochtaí bainteach le teagasc na dara teanga

•

Ag forbairt curaclaim agus acmhainní

•

Measúnú

•

Taighde ar an tumoideachas
Cuireann Peyton (1998) leis seo ag maíomh go bhfuil sé fíorthábhachtach go

leanfadh an múinteoir teanga iasachta ag cur lena chumas teanga le linn a shaolré
teagaisc toisc go bhfuil ardehumas sna ceithre scileanna teagaisc mar bhunriachtanas
gairmiúil (Peyton, 1998). Glaciar leis sa taighde seo, i bhfíanaise chomhdhéanamh
an chomhthéacs oideachais Ghaeltachta a cuireadh i láthair i gcaibidil a dó, go
mbaineann na scileanna seo le hábhar ansin chomh maith céanna. I mease na
scileanna eile teagaisc atá riachtanach, tá: ábaltacht an teanga a úsáid i bhfíorchomhthéacsanna sóisialta agus gairmiúla; eolas agus scileanna oideolaíocha; eolas
theicneolaíocht na faisnéise agus ar conas an teicneolaíocht sin a iomlánú sa teagasc
(Peyton, 1998). Cuireann Tedick (1996) i féin béim ar an gcumas teanga mar aon le
heolas cothrom le dáta ar ghnéithe bainteach leis an sprioc-chultúr chomh maith
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céanna (Tedick, 1996). Tagann sé seo go mor leis an méid atá ráite cheana féin
maidir le tábhacht an eolais chomhthéacsúil, (Tamir, 1991) go háirithe agus an toideachas Gaeltachta faoi chaibidil.
Tá sé riachtanach go n-iomlánófaí straitéisí forbartha sna scileanna sin luaite
i struchtúir FGL a bheadh ag freastal ar mhúinteoirí a thugann aghaidh ar an teagasc
sa chomhthéacs oideachais Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Cuirtear san áireamh sna
scileanna sin ar ndóigh na bunscileanna luaite cheana féin atá de dhith ar gach
múinteoir sula dtosaítear i mbun teagaisc agus ar ndóigh ar feadh a shaolré
ghairmiúil.
Anois agus cur síos tugtha agam ar an bhfráma tagartha teoiriciúil ina bhíuil
an fhorbairt lonnaithe agus ffeisin ar na dea-chleachtais ar chóir a chur chun cinn
chun forbairt ghairmiúil agus phearsanta an mhúinteora a dhaingniú, tugaim aghaidh
ar na múnlaí is fearr a oireann do na dea-chleachtais sin. Meabhraím don léitheoir
gurb í an FGL atá ag croí an taighde idir lámha agus gur ar an gcéim sin amháin a
dhírím sa chur síos.
3.7

M únlaí Dea-chleachtais don FGL
Tháinig an FGL chun cinn mar chleachtas i réimse an oideachais i dtús an

chéid seo caite, agus é bunaithe ar an tuiscint go raibh easnaimh faoi leith san oiliúint
a bhí faighte ag múinteoirí, agus bhí mar sprioc ag an bhforbairt ghairmiúil na
beamaí oiliúna sin a líonadh. Rinneadh seo, dar le Clarke agus Hollingsworth (2002)
trí cheardlanna “one-shot” a bhí dírithe ar chumas múinteoirí a fhorbairt i scileanna
agus eolas a bhí leagtha síos roimh ré (Clarke & Hollingsworth, 2002). Is beag
tionchar atá ag an gcur chuige saintreorach seo ar chleachtas praiticiúil na
múinteoireachta de bharr an neamhaird a thugann sé ar ghníomhaireacht na
múinteoirí agus ar an tionchar atá ag a dtaithí phearsanta, chomhthéacsúil agus

idirphearsanta ar an mbunús eolais atá ina seilbh (Olsen & Craig, 2001). Ina theannta
sin, braitheann siad go mór ar rochtain, fail agus suim phearsanta na múinteoirí
seachas ar a dtiomantas do chaighdeán teagaisc agus foghlama a ardú (Sugrue,
2004a).
De réir mar a chuaigh an t-iar-nua-aoiseachas i bhfeidhm ar an
múinteoireacht bhí gá le modhanna nua a iomlánú i gcleachtais FGL chun múinteoirí
a chumasú chun na dúshláin a bhí le tabhairt acu a shárú (Warren Little, 1993). De
réir mar atá athruithe tagtha ar ghairm na múinteoireachta, tá athruithe freisin tagtha
ar dhearadh agus ar sheachadadh na gcleachtas FGL a mbiorm múinteoirí
rannpháirteach iontu, agus iliomad múnlaí éagsúla ar fáil anois a dhéanann iarracht
freastal ar riachtanais FGL múinteoirí. Cuireann Kennedy (2005) naoi múnla den
FGL reatha i láthair lena n-áirítear:

•

an múnla oiliúna;

•

an múnla bronnta duaise

•

an múnla easnaimh

•

an múnla cascáide

•

an múnla caighdeán-bunaithe

•

an múnla meantóireachta

•

an múnla comhphobail chleachtais

•

an múnla taighde gnimh

•

an múnla athruitheach
Ar ndóigh tá roinnt de na múnlaí seo in úsáid ag trí chéim oiliúna an

leanúntais, agus ni díreach san FGL amháin. Rinneadh catagóiriú freisin i dtuarascáil
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TALIS (OECD, 2009) ar na gniomhaiochtai FGL sin ar ghlac muinteoiri tiortha an
OECD pairt iontu (OECD, 2009: 62 - 3). Ina mease bhi:
•

cursai agus ceardlanna

•

comhdhalacha agus seimineair

•

clair chailiuchain

•

cuairteanna breathnoireachta chuig scoileanna eile

•

greasain dirithe ar an bhforbairt ghairmiuil

•

taighde aonair agus comhphairteach

•

meantoireacht

•

breathnoireacht piara
Ceal spais, nil se i gceist agam sa phle seo cur sios cuimsitheach a thabhairt

ar struchtur na munlai uile FGL, ach cur i lathair a dheanamh ar an struchtur agus
cleachtas forbartha is mo a ghniomhodh mar fhoram chun dea-chleachtais na
forbartha a chur chun cinn, mar a cuireadh i lathair ni ba thuisce sa chaibidil iad.
Airitear ina mease struchtur an chomhphobail agus cleachtas an taighde agus tugaim
leargas orthu siud thios.
3.7.1

An Comhphobal
Eascraionn an tuiscint ata ar chomhphobal bainteach leis an FGL as an

gcomliphobal cleachtais. Laistigh den teoiric a bhaineann le comhphobail
chleachtais, glactar le foghlaim agus cleachtas, mar ghnimh lonnaithe agus
“legitimate peripheral participation” (LPP feasta) mar threith lamach den phroiseas
sin (Lave & Wenger, 1991). Is frama e an LPP a thugann deis anailis a dheanamh ar
ghniomhaiochtai agus ar rannphairtithe an chomhphobail. Dar le Lave agus W enger
(1991) nach bhfuil ionad no suiomh ag cleachtas na foghlama ach gur cuid lamach e
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de cMeachtas giniunach soisialta agus gur deis ata san LPP tuiscint a fhail ar
chleachtais eagsula tri mhean na rannphairtiochta (Lave & Wenger, 1991). Glactar
dearcadh umua ar an bhfoghJaim laistigh de mhunla an chornhphobail chleachtais ait
a bhfuil rol lamach ag eagsulacht taithi agus culrai. Ni eachtra in aigne aonair i an
fhoghlaim ach proiseas fadalach a thagann chun cinn laistigh de fhrama
rannphairtiochta (Buysse, Sparkman, & Wesley, 2003). Tri mhean an chornhphobail
mar sin, bionn deis ag rannphairtithe tuiscint m'os doimhne a ghnothu ar na cleachtais
ata idir lamha acu agus an comhtheacs ina bhfuil na cleachtais sin lonnaithe. Is
proiseas uileghabhalach i an fhoghlaim ina bhfuil an duine fein rannphairteach mar
ata na cuinsi soisialta ina thimpeall, agus is proiseas e a mhaireann ar feadh saol an
duine (Lave & Wenger, 1991). Feictear aris anseo nasc laidir le munla CochranSmith & Lytle (1999) den ‘eolas ar chleachtas’.
Is mar fhreagra ar chonstaici eagsula a bhi roimh an oiliuint ghairmiuil a
thainig forbairt ar mhunla na gcomhphobal ar dtus. I mease na gconstaici sin bhi:
“the separation o f research and practice, the isolated nature o f teaching, weak or
poorly articulated theoretical frameworks for embracing specific educational
practices, and the lack o f consensus about the goals of education and what
constitutes recommended practices” (Buysse et aL, 2003: 266). Cuirtear an
comhphobal chun cinn mar mhunla malartach de ghnathstruchtuir FGL, agus
breathnaitear ar fhorbairt ghairmiuil muinteoiri mar phroiseas deonach eabhloideach
machnaimh, forbartha agus fein-nochta (Yildirim, 2008).
Feictear buanna an mhunla seo do chomhtheacs an oideachais sa mheid is
gurb iad rannphairtithe an chornhphobail a ghineann agus a roinneann an t-eolas
chun leasa a gcomhtheacs soisialta agus culturtha fein. Feictear bua freisin sa bheim
a leagtar ar chruth siorathruitheach an chornhphobail agus baill ag teacht agus ag

102

imeacht an t-am ar fad. Ar ndóigh tá ceangal láidir idir an sainiú seo agus an múnla
“eolas ar chleachtas” a chuireann Cochran-Smith agus Lytle (1999) i láthair ar an
FGL. Dar le Barab agus Duffy (2012) go bhfuil trí thréith shainiúil ag comhphobal
cleachtais a fheidhmíonn i réimse an oideachais:
•

Tá oidhreacht chomónta chultúrtha agus stairiúil chomh maith le luachanna
coiteann sa chomhphobal féin, agus i mease bhaill an chomhphobail.

•

Tá an comhphobal lonnaithe i geóras idirspleách ina dtagann rannpháirtithe faoi
scáth choráis níos mó ná an comhphobal féin agus tionchar ag gníomhaíochtaí an
chomhphobail ar fheidhmiú an choráis sin, agus vice versa.

•

Tá a thimthriall athghiniúna féin ag gach comhphobal agus rannpháirtithe
seanbhunaithe ag fágáil fad agus a bhíonn baill nua ag teacht isteach.

Maidir leis na buntáistí a bhaineann le struchtúr na gcomhphobal cleachtais
don FGL seachas ghnáthchúrsaí in-seirbhíse, cruthaítear timpeallacht chumhachtach
foghlama inar féidir le múinteoirí tacú lena chéile agus tuiscint níos grinne a fháil ar
laigí, ar láidreachtaí agus ar an dearcadh atá acu ar an teagasc (Yildirim, 2008). Is
fóram áisiúil ffeisin é d ’fhonn acmhainní agus eolas a roinnt chun aghaidh a
thabhairt ar dhúshláin chomónta (Caldwell, 2008). Mar a léireofar ar ball, is iomaí
múinteoir a bhfuil drogall air áiseanna a roinnt lena chomhghleacaithe ar chúiseanna
éagsúla agus ghníomhódh fóram den chineál seo chun an mhuinín sin a mhúscailt.
Búa eile atá ag an gcomhphobal go nglactar leis an bhfoghlaim mar phróiseas
comónta i mease múinteoirí agus daltaí, agus an réasúnaíocht chéanna leis an rath a
bhíonn ar an bpróiseas sin (Yildirim, 2008). Is dearcadh é seo a théann in aghaidh an
múnla “eolas i gcleachtas” (Cochran-Smith & Lytle, 1999) áit a raibh deighilt idir
úsáideoir agus gineadóir an eolais. Tugtar deis don mhúinteoir trí mheán an
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chomhphobail taithí a fháil ar chaidreamh comh-mhalartach a chothú i bhfóram
grupa, cleachtais a bhféadfadh sé féin leas a bhaint as sa seomra ranga. Tógtar ar an
mbunús eolais agus taithí agus tá tionchar dearfach ag forbairt na foghlama agus
tógáil an eolais ar dhea-chleachtas an mhúinteora sa seomra ranga, agus ar dhaltaí a
thagann faoina scáth dá réir sin (Lave &Wenger, 1991; Wenger, 1998; Yildirim,
2008).
Ni chuirtear an bhéim sa chomhphobal ar an FGL mar chlár gníomhaíochta
faoi leith, ach ar chomhphobal gairmiúil a chothú chun caidrimh fhad-téarmacha idir
taighdeoirí agus cleachtóirí a chruthú, agus na caidrimh sin bunaithe ar mhuinin agus
meas (Buysse et al., 2003). Mar sin cé go bhfúiltear ag súil go mbeadh an fhorbairt
ghairmiúil mar thoradh ar ghníomhaíochtaí an chomhphobail, ni hí sin sprioc an
phróisis. Níor mhiste a lúa freisin nach bhfuil an fhorbairt ghairmiúil cinnte mar
thoradh ar an gcomhghleacaíocht ach an oiread agus ról suntasach ag féinriar an
mhúinteora ann chornh maith céanna (Clement & Vandenberghe, 2000). Mar a
léireoidh mé ar ball sa tráchtas, is iomaí múinteoir sna hiar-bhunscoileanna
Gaeltachta a bhraitheann scoiteacht shuntasach leis an FGL atá á thairiscint dóibh,
agus chabhródh an rangú leathan a bhaineann leis an gcomhphobal na múinteoirí seo
a mhealladh ar ais i dtreo na forbartha. Trí mheán na hidirbheartaíochta, táthar ag
súil go gcothófaí tuiscint dhomhain i mease na rannpháirtithe ar a gcleachtas féin
agus cleachtais a chéile, an comhthéacs ina bhfuil na cleachtais sin fréamhaithe agus
an tionchar atá ag ceann ar an geeann eile. Trí mheán na tuisceana, táthar ag súil go
ngníomhódh na rannpháirtithe i dtreo feabhas agus faobhar a chur ar na cleachtais
sin agus go mbeadh ar a gcumas na tuiscintí sin a roinnt le baill eile an
chomhphobail, a gcomhtheagascóirí.
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Is minie an scoil arís á cur chun cinn mar shuiomh do chomhphobal agus
bunaítear na comhphobail scoile sin ar na nithe seo a leanas: obair chomhpháirteach
ar theagasc (agus gné amháin den teagasc go hiondúil i geeist), dearadh agus stiúir
éifeachtach laistiar den obair chomhpháirteach sin agus tacaíocht réamhghníomhach
riarthóra agus ceannaireacht fhorleathan i mease mhúinteoirí (McLaughlin & Talbert
2006). Tá sé ríthábhachtach, dar le Hargreaves agus Shirley (2009) nach fóraim iad
chun cleachtais riaracháin a chur i gcrích ach grúpaí a bhíonn “informed by
statistical evidence and by the wisdom o f accumulated experience” (Hargreaves &
Shirley, 2009: 94). I gcroílár an chomhoibrithe seo tarraingíonn múinteoirí le chéile
d’fhonn iarracht a dhéanamh dúshláin bainteach lena gcás gairmiúil sainiúil féin a
thuiscint, agus déantar sin go minie trí mheán an taighde.
3.7.2

An Taighde mar uirlis don chomhoibriú
Is minie a bhreathnaítear ar thaighde a bhfuil an t-oideachas agus an teagasc

mar fhócas aige mar bheith déscartha: an taighde ar bun ag institiúidí tríú leibhéil
agus na múinteoirí féin mar ábhar seachas údair an taighde idir lámha. Nó sin is
minie go mbíonn ceisteanna taighde á ndearadh ag an tríú leibhéal agus nil sa seomra
ranga ach saotharlann áisiúil agus éifeachtach chun iniúchadh a dhéanamh ar na
ceisteanna taighde sin. De bharr an cheangail ilroinnte seo atá ag an múinteoir leis an
gcuitúr taighde a imríonn tionchar air, ach nach bhfuil sé féin páirteach ann, is beag
fonn atá ar an múinteoir páirt ghníomhach a ghlacadh i dtionscadail taighde
chomhpháirteacha (Cochran-Smith & Lytle, 1993). Tá an déscarthacht seo freisin le
sonrú i ndáileadh tátail taighde sa mhéid is nach gcuirtear torthaí an taighde in
oiriúint do mhúinteoirí agus é curtha i láthair go minie mar ábhar coimhthíoch dóibh,
gné a bhfuil tionchar suntasach aige ar ghairmiúlacht na múinteoireachta (CochranSmith & Lytle, 1993). Mar a phléim níos moille sa tráchtas seo, bhi an dearcadh seo
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le brath go láidir i mease phríomhoidí agus mhúinteoirí iar-bhunscoilearma na
Gaeltachta.
Chomh maith leis an gcoimhthíos a bhraitheann múinteoirí leis an taighde
oideachasúil, is minie freisin nach moltar dóibh iniúchadh a dhéanamh ar an obair
atá idir lámha acu de bhrí go bhfuil baol ann go nglacfaí leis an iniúchadh mar
chomhartha neamhchinnteachta (Cochran-Smith & Lytle 1993). Is gairm aonair í an
mhúinteoireacht, agus in éagmais íhóram rannpháirtíochta, is beag deis atá ann don
mhúinteoir eolas a roinnt ar a thaithí féin, maith nó ole (Darling-Hammond, 2009;
Hargreaves & Fullan, 1992; MacBeath, 2012). Tá an chontúirt ann de bharr
uileláithreacht an dearcaidh seo go mbeadh drogali ar mhúinteoirí dui i mbun
tíonscadail taighde chomhpháirteacha toisc chomh coimhthíoch agus neamhghnách
agus atá an cleachtas laistigh den ghairm. Is dearcadh é seo nach mór dui i ngleic leis
má táthar chun fíosrúchán agus iniúchadh a chur chun cinn ina mease mar thréithe
agus mar chleachtais FGL.
Sa chás go dtéann múinteoirí i mbun taighde ar a dtaithí féin sa seomra ranga,
is minie a cháintear fiúntas an taighde de bhrí nach féidir na torthaí a chur i bhfeidhm
go ginearálta in aon chomhthéacs oideachasúil eile, agus maítear go dtéann
sainiúlacht an ábhair chun donáis an phróisis chomónta taighde (Cochran-Smith &
Lytle, 1993). Is anailís mhíchruinn a dhéantar, áfach, nuair nach lonnaítear na
cleachtais sa chomhthéacs lena mbaineann siad, agus nuair nach geuirtear an
comhthéacs sin san áireamh agus anailís ar bun. Is é bua taighde an mhúinteora go neascraíonn na ceisteanna taighde as teoiric agus cleachtas an oideachais araon
seachas as aon ghné amháin díobh sin agus tá sé tábhachtach go mbeadh cleachtas
agus próiseas an taighde lonnaithe go daingean sa chomhthéacs lena mbaineann sé
(Habhab-Rave, 2008).
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Tá gá agus an FGL ar bun, cleachtais an tseomra a ranga a lonnú i
gcomhthéacs níos leithne scolaíochta, d’fhonn deis a thabhairt do mhúinteoirí súil
ghéar a chaitheamh ar an nasc a luíonn idir taithí na ndaltaí, cleachtas na múinteoirí
agus na struchtúir scolaíochta ina dtiteann na gníomhaíochtaí sin amach (WarrenLittle, 1993). Tá sé ríthábhachtach mar sin agus taighde ar theagasc agus ar
fhoghlaim idir lámha nach ndéanfaí iarracht anailís a dhéanamh ar na cleachtais sin i
bhfolús ón gcomhthéacs ina bhfuil siad ag feidhmiú. Nuair atá struchtúir lámacha
FGL ag tabhairt neamhairde ar an gcomhthéacs áitiúil oideachais agus riachtanais
shainiúla an chomhthéacs sin, tagann an taighde áitiúil chun cinn mar chleachtas
dlisteanach a líonann na beamaí sa choras lámach agus a chuireann le gairmiúlacht
na múinteoireachta (Sugrue, 2004a). Mar a chonacthas agus tuairiscí ar chomhthéacs
oideachais na Gaeltachta á scagadh sa dara caibidil, ba bheag ionchur, cé is moite de
thaighde Mhic Dhonnacha et al. (2005) agus Ni Shéaghdha (2010) a bhí ag taithí
áitiúil agus phearsanta na múinteoirí féin i gcur chun cinn na moltaí bainteach leis an
gcomhthéacs gairmiúil ina raibh siad ag feidhmiú. Gniomhaíonn an tionscadal seo
d ’fhonn an bheama sin a líonadh. In éagmais riachtanais shonracha na scoileanna a
bheith á gcur san áireamh i gcleachtais náisiúnta oiliúna, mar atá luaite ag Sugrue
(2002), is léir go bhfuil tábhacht níos géire fós leis an taighde a bhfuil an comhthéacs
áitiúil mar ábhar aige. Bheadh tábhacht ar leith leis seo sa chomhthéacs oideachais
Gaeltachta toisc sainiúlacht riachtanais an choráis sin agus freisin an ganntanas
taighde atá sa réimse go dtí seo.
Déanann Wenger (1998) é féin cur síos ar an teannas seo a shonraítear idir
taighde áitiúil agus taighde domhanda an oideachais, agus brú mí-réadúil thaighde
oideachais tátal ginearálta a aimsiú a rachadh chun leasa an chomhthéacs i gcoitinne
(Wenger, 1998). Is ceist féiniúlachta atá ag croí an phróisis, agus is í an fhorbairt sin
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a imríonn tionchar ar an gcomhthéacs oideachais agus m an táirge coincréiteach a
thagann ag deireadh an phróisis. Má dhéantar iarracht an múinteoir féin a lonnú mar
thaighdeoir i gcleachtais oiliúna, feictear go bhféadfadh gur eispéireas athraitheach a
bheadh ann dó féin agus don chomhthéacs oideachais i gcoitinune. Glactar leis mar
sin má dhirítear ar fhorbairt fhéiniúlacht an mhúinteora le linn an FGL in éineacht le
forbairt na ngnáthscileanna praiticiúla oideolaíocha, gur mó seans go mbeidh an
fhorbairt sin infheidhmithe go forleathan thar an gcomhthéacs oideachais i gcoitinne
ná mar a bheadh cleachtais a dhíreodh go sonrach ar scileanna amháin (Hargreaves
& Shirley, 2009). Feictear anois go bhfuiltear ag díriú ar an scoil ni hamháin mar
shuLomh fíosraithe (Cochran-Smith & Lytle, 1999) ach freisin mar láthair chun
gréasáin a fhorbairt a thabharfadh aghaidh ar na dúshláin chomónta sin atá i réim sa
chomhthéacs oideachais lena mbaineann siad (Byme, 2002; St.Clair, 2008).
Chuirfeadh an taighde agus an comhphobal ina gcleachtar an taighde sin go mór leis
an bhforbairt inniúlachta sa phróiseas sin.
3.7 J

Múnlaí Dea-Chleachtais don FGL san Oideachas: Achoimre
I dtimpeallacht oideachais a bhfuil riachtanais shonracha bainteach léi, mar

atá sa chomhthéacs Gaeltachta, gniomhaíonn an taighde mar mhodh chun na
dúshláin sin a shainiú. Freisin, cuireann sé le hinniúlacht na múinteoirí agus na
scoileanna a fhorbairt ionas go mbeadh ar a gcumas freagairt do na dúshláin
chéanna. Cuireann an tuiscint agus an oiliúint bhreise seo go mór le cur chun cinn an
“re-invigorated postmodern professionalism” (Hargreaves, 2000; Whitty, 2000),
gníomh a rachadh chun leasa m hamháin an mhúinteora féin ach gairm na
múinteoireachta i gcoitinne. Is cleachtas é an taighde a cheadaíonn don mhúinteoir
iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe mar chothromaíocht, cliarlathas agus féinriar,
agus dúshlán a thabhairt do na struchtúir reatha a rialaíonn an ghairm chomh maith
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ceanna (Cochran-Smith & Lytle, 1993: 21). Gniomhaionn an taighde freisin mar
phroiseas leasuithe on mbun anios chun an bheama cumhachta ata i reim sa FGL i
sfear an oideachais a chungu (Sugrue 2004; Warren- Little 1993: 139).
Ainneoin na mbuntaisti sin bainteach le proiseas an taighde agus le cultur an
chomhoibrithe, ni proiseas e ar feidir a chur sa tsiul go heasca, agus is minic drogall
ar mhuinteoiri pairt a ghlacadh i gcleachtais chomhoibritheacha de bharr an easpa
taithi agus an choimhthis (Byme, 2002). Ni mor go dtiocfadh an inspreagthacht on
muinteoir fein ma ta se chun pairt a ghlacadh i gcleachtas comhphairteach taighde
chun sprice FGL (McLaughlin & Talbert: 2006). Mura bhfuil muinteoiri ar an eolas i
dtaobh na ndushlan ata rompu, is beag seans go dtabharfaidh siad faoi chleachtais
taighde a bhfuil an meid sin buntaisti FGL ag baint leis. Ni mor, mar sin, agus an
comhoibriu agus an taighde a gcur chun cinn mar mhodhanna iniuchta FGL, iarracht
a dheanamh dearcadh na muinteoiri fein a mJheas i dtaobh na ndushlan ata le tabhairt
acu, ionas gur feidir abhar inspreagthachta a aimsiu ina mease a bheadh abhartha
doibh. Ta se rithabhachtach, afach, nach comhghleacaiocht shaorga (Hargeaves,
1990) a bheadh a cur chun cinn anseo agus go mbeadh uineireacht ag na muinteoiri
fein ar threo agus ar abhar an taighde sin. Ar an abhar sin, maionn Hargreaves &
Shirley (2009) gur chun leasa na muinteoiri “when their purposes are clear, focused
and achievable, and when these purposes belong to them” (Hargreaves & Shirley,
2009: 73)
Anois agus dea-chleachtais mar aon le dea-mhunla agus foram don FGL
curtha i lathair, tugaim aghaidh ar chomhtheacs reatha feidhmeach an FGL. Deanaim
scagadh ar leibheal rannphairtiochta muinteoiri sna cleachtais is coiteann FGL ag an
leibheal naisiunta agus idimaisiunta agus ar an tionchar ata ag na gmomhaiochtai sin
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ar fhorbairt ghairmiúil agus phearsanta na muinteoiri. Caithim súi) i dtosach báire ar
sholáthar an FGL sa chomhthéacs idimáisiúnta
3.8

An Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach sa chomhthéacs idimáisiúnta
Nuair a chaitear súil ar sholáthar an FGL sa chomhthéacs idimáisiúnta,

feictear go minie gur comhartha an leibhéal soláthair den tábhacht a leagtar ar an
oideachas sna tiortha faoi leith agus an stádas atá aige dá réir. Chuaigh Hargreaves
agus Shirley (2009) i mbun cás staidéir ar thíortha éagsúla chun iniúchadh a
dhéanamh ar na cúiseanna laistiar den rath a bhí ar a geórais oideachais. Bhí ag éirí
leis na coráis seo in ainneoin ghluaiseacht na cuntasachta, gluaiseacht dar leo a
d ’fhág go raibh múínteoirí i mbun oiliúna ar bhonn m'os tapúla, “with careers that are
shorter, even though most teachers don’t hit peak periods o f performance until at
least four and often eight years into the jo b ” (Hargreaves & Shirley, 2009: xi).
Ba léir do na húdair go raibh tréith chomónta eatarthu, ina mease: an toideachas daingnithe go smior i gcultúr na tíre; ardchaighdeán na hoiliúna agus na
múinteoireachta dá réir; ardstádas ag baint le gairm na múinteoireacht; béim ar an
gcomhghleacaíocht; an easpa lámachais a bhi i réim agus smacht ag údaráis áitiúla ar
sholáthar an oideachais áitiúil (Hargreaves & Shirley, 2012). Tá tionchar ag gach
ceann díobh seo ar ndóigh ar an FGL.
Tréith lámach den ardchaighdeán oideachais an smacht a bhronntar ar údaráis
áitiúJa i soláthar agus bainistiú an oideachais, agus an cúram sin á tharmligean go
minie chuig na múinteoirí iad féin. Nuair a chuirtear an cheist seo i gcomhthéacs na
hÉireann, feictear go raibh deis ann boird oideachais réigiúnacha a bhunú tráth go
raibh an páipéar bán ar an oideachas, Charting Our education future (1995), faoi
chaibidil (Coolahan, 2003). Samhlaiodh go mbeadh ról lámach ag na boird seo i
seachadadh agus i monatóireacht na forbartha. Bhíothas ag súil freisin go mbeadh ar
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a gcumas a gcriteir fhorbartha fein a leagan amach, agus ar ndoigh na cleachtais is
fearr chuige sin a solathar do mhuinteoiri an reigiuin sin (Rialtas na hEireann, 1995).
Is cleachtas e seo ata i bhfeidhm cheana fein i gcomhtheacsanna idimaisiunta
oideachais ina bhfuil teanga mhionlaigh in iomaiocht le mortheanga mar an
Bhreatain Bheag (Lewis, 2007; Ni Thuairisg, 2012), Ceanada (Bourgeois, 2010;
Hargreaves & Shirley, 2012), an Fhionlainn (Sclafani 2008a) an tSualainn
(Mercator, 2013) agus tlortha eile nach iad. Ainneoin na mbuntaisti bainteach le
bunu boird oideachais reigiunacha, agus ainneoin gur moladh a leitheid mar reiteach
ar dhushlain an chorais oideachais Ghaeltachta mar a phleigh me sa dara caibidil den
trachtas seo (Bourgeois, 2010; Mac Donnacha et al., 2005; O Flatharta, 2007), nior
glacadh leis an moladh seo sa deireadh agus coras rialaithe lamach ata go foill i reim
i gcoras oideachais na hEireann.
Nil na hudarais aitiula gan locht, afach, mar a mhaionn Hargreaves agus
Shirley (2009), “district and local authorities can sometimes be slow, ineffective, and
lack urgency” (Hargreaves & Shirley, 2012: 184). M ar sin fein, maionn na hudair go
bhfiiil rath an chorais le sonru go laidir i gCeanada agus san Fhionlainn, ait a bhfuil
ardchaighdean oideachais na tire sin bunaithe ar “a foundation o f common good and
commitment to local community that is the strength o f local municipal democracy”
(Hargreaves & Shirley, 2012: 184). Feictear an buntaiste ceanna leis na hudarais
aitiula sa Bhreatain Bheag ait a dtugtar smacht don udaras oideachais aitiuil i riaradh
agus bainistiu an chorais ag leibheal aitiuil. Ce nach mor do gach scoil curaclam
lamach agus polasai naisiunta datheangach a leanuint, tuigtear go bhfuil saoirse faoi
leith ag an udaras aitiuil oideachais cur chuige faoi leith a chur i bhfeidhm a
cheadodh do scoileanna aitiula agus muinteoiri na scoileanna sin freastal ar
riachtanais teanga agus oideachais na ndaltai sin ata faoina gcuram (Ni Thuairisg,
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2012). Ar ndoigh is buntaiste ar leith an riaradh aitiuil seo nuair a airitear tosaiochtai
ar leith ar chlar na scoile nach bhfuil ard ar chlar tosaiochtai naisiunta.
Feictear tionchar an udarais aitiuil ar sholathar an FGL go mor i gCeanada,
go hairithe i gcuige Alberta, ait a bhfuil an Alberta Initiative for School
Improvement i bhfeidhm (AISI feasta) (Hargreaves & Shirley, 2012). Cuimsitear san
AISI na ceadta tionscnamh aitiuil a bhfuil smacht ag muinteoiri aitiula orthu agus a
ghniomhaionn chun beama sa solathar forbartha a lionadh. Mar thoradh ar AISI,
“teachers become developers, initiators and inquirers into change instead of just
being trained to deliver government strategies” agus saoirse bronnta orthu tabhairt
faoin gceannasaiocht ghairmiuil gan iobairt a dheanamh da ndualgais teagaisc
(Hargreaves & Shirley, 2012: 100). I dtaca leis an AISI, ta rol laidir ag na cumainn
muinteoiri i gCeanada i gcothu caidreamh follain cruthaitheach leis an rialtas ansin
(Hargreaves & Shirley, 2012). Cuireann an AISI FGL ar fail ag leibheal aitiuil agus
reigiunach chun deis a thabhairt do mhuinteoiri ffeastal ar na riachtanais
phrainneacha aitiula ata acu nach mbeadh ar fail chomh forleathan sin sa solathar
naisiunta4.
I gcas Shingeapor, ta a mhalairt sceil i gceist agus coras oideachais
d ’ardchaighdean i bhfeidhm a bhfuil an lamachas mar bhuntreith de. Maionn
Sclafani (2008a) go bhfuil tiomantas an mhuinteora do rath an dalta mar bhun
riachtanas gairmiuil do gach muinteoir (Sclafani, 2008a). Ta proifil acaduil an
mhuinteora fiorthabhachtacht i Singeapor agus muinteoiri ar mian leo dul leis an
teagasc a n-earcu as an triu cuid is airde da rang. Ina dhiaidh sin, m mor d ’iarrthoiri
tabhairt faoi phroiseas cuimsitheach agallaimh (Scalfani, 2008b). Nuair a thosaitear
ansin ag teagasc, deanann muinteoiri sinsearacha meantoireacht orthu ar feadh roinnt

http://education.alberta.ca/teachers/role/pd.aspx
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blianta ag usaid an mhunla mheantoireachta cheanna a bhionn in usaid le daltai na
scoile (Sclafani, 2008b 28). Bristear sios gairm na muinteoireachta i Singeapor dtri
chonair eagsuil, an mhuinteoireacht, ceannasaiocht agus saineolai abhair (Sclafani,
2008b). Cuirtear comhairle ar mhuinteoiri chun cabhru leo an chonair is fearr a
oireann doibh a roghnu agus deantar athbhreithniu leanunach ar an dul chun cinn a
dheanann siad ar an gconair sin. Ar ndoigh ceadaionn se seo don mhuinteoir e fein a
lonnii sa ghairm agus a fheiniulacht ghairmiuil a daingniu chomh maith ceanna o
tharla cosan gairmiuil ar leith leagtha amach roimhe (Hargreaves & Shirley, 2012).
Deantar measunu ar na muinteoiri ni hamhain bunaithe ar an rath a bhi ar na daltai
ach freisin ar an dul chun cinn a rinne siad fein ag leibheal pearsanta ina ngairm, ag
leibheal na scoile agus ag leibheal an phobail. Ta buntaisti praiticiula ar ndoigh leis
an dul chun cinn seo: “Doing well on the evaluation is not just a personal and
professional honor: it means higher salaries and performance bonuses o f 10-20
percent o f annual salaries” (Sclafani, 2008a: 28).
Ta an phroifil ard acaduil freisin mar bhunchloch de choras oideachais na
Fionlainne agus e ag cur go mor le stadas na gairme i gcoitinne da reir (Hargreaves
& Shirley, 2012). Cuimsitear saphroiseas cailiuchain seo: tastail ar eirimiulacht
mhothalach agus tiomantas d ’fhoghlaim an duine oig; oiliuint fhadalach ollscoile;
beim shuntasach ar eolaiocht agus ar mhata (Hargreaves & Shirley, 2012). Ni
ghiactar ach le 12% d ’iarrthoiri bunscoile agus 22% d ’iarrthoiri iar-bhunscoile a
chuireann isteach ar chursai oiliuna agus cursa maistreachta dha bhliain le cur i
gcrich acu ina dhiaidh sin chun cailiu mar mhuinteoiri (Sclafani, 2008a). Abhar
simtais i gcas choras oideachais na Fionlainne nach bhfuil coras cigireachta ar bith i
bhfeidhm na scruduithe naisiunta ach an oiread. Fagtar measunu an chorais go
hiomlan faoi na rannphairtithe (Sclafani, 2008a). Go bunusach, “well-qualified and

113

highly respected teachers do interesting work with trusted colleagues in conditions
that support and do not constantly interfere with their efforts” (Hargreaves &
Shirley, 2012: 49). Buntáiste ar leith a bhaineann le cás na Fionlainne agus an toideachas Gaeltachta faoi chaibidil gurb iad na múinteoirí féin, trí mheán an
chomhoibrithe, a dhearann an curaclam a bhíonn á theagasc acu, ag cinntiú go bhfuil
an t-ábhar teagaisc agus an teagascóir ag teacht le chéile chun freastal ar riachtanais
shainiúla an dalta. Ceadaítear dóibh dul ina bhun sin de bharr nach bhfuil brú trom
ama orthu ó thaobh an teagaisc agus ceithre rang ar an meán le teagasc ag gach
múinteoir iar-bhunscoile (Hargreaves & Shirley, 2012). Is é búa na Fionlainne mar
chomhthéacs don FGL mar sin, an bhéim a leagtar ar bhunphrionsabail na
comhghleacaiochta agus an t-ardstádas a bhronntar ar mhúinteoirí trí phróiseas
cuimsitheach cáiliúcháin a bheith mar thaca ag an ngairm i gcoitinne.
Tá an chomhghleacaíocht freisin mar bhuntréith den FGL i Meiriceá Theas,
go háiríthe i gCúba (Darling-Hammond, 2009). Ansin, tagann grúpa múinteoirí ón
scoil chéanna, ar a dtugtar colectivo pedagócico, le chéile ar bhonn rialta chun
modheolaíochtaí teagaisc agus taithí chomónta a phié, chomh maith le forbairt a
dhéanamh ar áiseanna foghlama agus ar an gcuraclam (Avalos, 2004). Nuair a
chaitear súil m'os géire ar an bpictiúr seo, áfach, is cosúil gur minie go dtéann an
scéal agus a chosúlacht in aghaidh a chéile. Maíonn Avalos go bhfuil na
gníomhaíochtaí nuálacha seo go minie lonnaithe i struchtúr seanaimseartha an
choráis oideachais sna tíortha éagsúla agus go bhfágtar gur beag am ná fuinneamh
atá ag na múinteoirí tabhairt faoin oiliúint ar bhonn éifeachtúil de bharr drochchoinníol lacha oibre (Avalos, 2004: 140-1). Sonraítear anseo an difríocht sa soláthar
nuair atá smacht ag na múinteoirí féin ar an gcomhoibriú, seachas é á bhronnadh
orthu mar ghníomhaíocht FGL ón mbarr anuas. Áirítear leibhéal ard rannpháirtíochta
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i ngréasáin ghairmiúla ffeisin san Astráil, sa Pholainn agus san íoslainn (OECD,
2009: 63). E sin ráite, ainneoin na mbuntáistí a bhaineann leis an gcomhphobal mar
ghníomhaíocht a bhfuil dea-thionchar aige ar chleachtais teagaisc sa seomra ranga
(Densixnone, Porter, Garet, Yoon, Birman, 2002), ni áirítear an comhphobal go fóill
ar an struchtúr FGL is mó a bhfuil múinteoirí páirteach ann. Ábhar imní é seo ar
ndóigh toisc an ról tábhachtach a bhaineann leis an gcomhghleacaíocht agus na
comhphobail i ndea-chleachtais FGL (Cochran-Smith & Lytle, 1993; 1999; Lave &
Wenger, 1991; Wenger, 1998). Tugtar ról lámach sna comhphobail do na múinteoirí
i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm a nuálaíochtaí féin, agus iad chun tosaigh sna
leasuithe oideachais dá réir (Flargreaves & Shirley, 2012).
Ar ndóigh, tá ceachtanna le foghlaim ó sholáthar an FGL sa chomhthéacs
idimáisiúnta, go háirithe sna tíortha sin a bhfuil oideachas d ’ardchaighdeán i réim
agus ról lámach tugtha ag forbairt ghairmiúil an mhúinteora sa soláthar sin. Dírím
anois ar sholáthar an FGL in Éirinn,
3.9

Soláthar don Fhorbairt Ghairmiúil in Éirinn
Bunaítear trí chéim oiliúna na múinteoireachta in Éirinn ar choincheap an

leanúntais mhúinteoireachta agus é sin mar dhlúthchuid de pholasaí na CM (an
Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011). Feictear go bhfuil an polasaí tógtha ar
phrionsabail dea-chleachtais bainteach leis an bhfoghlaim, leis an teagasc agus leis
an mbainistiú eolais. Díol suntais go luaitear sa pholasaí go mba chóir “d ’oideachas
tosaigh múinteoirí eolas ar chleachtas agus eolas do chleachtas a fhorbairt, chomh
maith le cumas agus scil an mhúinteora faoi oiliúint ar léargas criticiúil a dhéanamh
ar a gcleachtas féin agus ar chleachtas daoine eile, ar a thugtar sa litríocht eolas i
gcleachtas” (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011: 11). Is léir anseo go bhfuil an
CM ag tarraingt as saothar Cochran-Smith agus Lytle (1999) agus dea-chleachtais na
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forbartha á ndearadh acu. Diol suntais freisin go mbunaitear an polasai forbartha ar
leanúntas na múinteoireachta cé go bhfeictear múnlaí dea-chleachtais FGL ag teacht
chun cinn a ghluaiseann ón struchtúr seo i dtreo múnla níos uileghabhálaí a
chuimseodh staideanna uile de leanúntas na múinteoireachta (Dall’Alba & Sandberg,
2006).
Luaitear an ghairmiúlacht i bpolasaí an CM tráth a moltar go mba chóir
“múinteoirí faoi oiliúint a ullmhú chun teacht isteach ar a ról gairmiúil sa
chomhthéacs gur timpeallacht chomhpháirtíoch, fhuinniúil í an scoil, chun cabhrú
leo pié le comhghleacaithe, comhghainnithe agus tuismitheoirí agus a róil ar leith a
thuiscint” (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011: 12). Ina theannta sin luaitear go
mba chóir do bhunstaidéir cláir oideachais tosaigh “bonn a sholáthar d ’eitic
ghairmiúil láidir sa mhúinteoireacht” (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011: 12).
Molaim an ghairmiúlacht á lúa i bpolasaí an CM, ach is léir ón tagairt seo gur gné i
an ghairmiúlacht a bhaineann leis an gcaidreamh a bheidh ag an múinteoir le daoine
eile seachas an dearcadh atá ag an múinteoir air féin mar chleachtóir gairmiúil agus
na dualgais agus na freagrachtaí atá roimhe dá bharr. Ábhar irrrní é sin toise an fhéinmhuinín seo agus an fheasacht ar a bhféiniúlacht ghairmiúil lámach in
inspreagthacht agus i bhféin-éifeachtúlacht an mhúinteora (Day, 2002).
Phléigh mé tábhacht agus ábharthacht na gairmiúlachta sa mhúinteoireacht
níos túisce agus an tionchar atá aige ar thiomantas múinteoirí i leith na ndualgas atá
le comhlíonadh acu agus an tslí a dtéann siad i mbun oibre (Day, 2002). I bhfíanaise
an phlé sin, molaim anseo go ndaingneofaí ról na gairmiúlachta i leanúntas an
mhúinteora agus go dtabharfaí aitheantas don ról lámach atá aici i saol gairmiúil
agus pearsanta an mhúinteora. Má dhaingnítear dearcadh dearfach agus díograiseach
i leith na gairmiúlachta le linn chéimeanna tosaigh na hoiliúna, is mó seans gur féidir
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tógáil ar an mbunchloch sin le linn saolré gairmiúil iomlán an mhúinteora, seachas a
bheith ag díriú ar bharr feabhais a chur ar scileanna praiticiúla amháin (Day, 2002;
Hargreaves & Shirley, 2009).
Tugaim cur síos gairid anois ar an gcéad dá chéim de leanúntas na
múinteoireachta. Déantar iarracht, áfach, ó tharla go bhfuil an tionscadal seo dírithe
ar chleachtais bainteach le coras oideachais na Gaeltachta, díriú ar ábharthacht na
gcéimeanna oiliúna don chomhthéacs sin.
3.9.1

An Oiliúint Tosaigh
Is iad an tÚdarás um Ard Oideachas agus an Roinn Oideachais agus

Scileanna a rialaíonn gairm na múinteoireachta in Éirinn agus a shocraíonn an líon
múinteoirí a bheidh i mbun oiliúna réamhsheirbhíse ag aon am amháin (Drudy,
2004). Is é an Dioplóma Gairmiúil san Oideachas (DGO feasta) nó an Professional
Diploma in Education (PDE feasta) an cúrsa tríú leibhéal a chuireann oiliúint ar mhic
léinn ar mian leo bheith ina múinteoirí dara leibhéil in Éirinn. Tuigtear, áfach, go
bhfuiltear ag cur tús sa bhliain 2014 le cúrsa oiliúna nua de chuid Coláiste Hibemia a
dhéanfaidh freastal ar an oiliúint iar-bhunleibhéil chomh maith chéanna5. D ’fhonn áit
a bhaint amach ar na cúrsaí seo ni mór bunchéim oiriúnach a bheith bainte amach ag
an mac léinn agus nach mbeadh tréimhse staidéir na bunchéime sin faoi bhun trí
bliana. Is í an CM a chinneann oiriúnacht chun teagaisc na mbunchéimeanna seo.
Feidhmíonn struchtúir oiliúna tosaigh an mhúinteora in Éirinn faoi scáth
threoirlínte an CM a rianaítear sa cháipéis ‘Oideachas tosaigh múinteoirí: Critéir
agus treoirlínte do sholáthraithe cláid (2011). Is cáipéis í seo a chuimsíonn an toideachas bunleibhéil agus iar-bhunleibhéil, agus inti leagtar béim faoi leith ar an
nGaeilge ni hamháin mar ábhar ach freisin mar mheán teagaisc agus cumarsáide (an

5 http://hibemiacollege.com/courses/the-professional-raaster-of-education-pme-overview/
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Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011: 10). D ’fhonn cumas sa teanga a threisiú moltar
do mhic léirm oideachais a thugann faoi chúrsaí comhchumaracha iar-bhunleibhéil tri
mhí as ceithre bliana a chaítheamh sa Ghaeltacht chun cur lena gcumas sa teanga
agus ni phléitear socrúcháin cúrsaí leantacha ar chor ar bith.
Cé gur maith an moladh mic léinn a thumadh i dtimpeallacht lán-Ghaeilge ar
feadh tréimhse ar mhaithe lena gcuid sealbhaithe a dheifriú agus a shaibhriú, ni fios
an bhfuil sealbhú na Gaeilge chun sprice an teagaisc trí Ghaeilge mar chuspóir leis
an tréimhse seo, nó díreach sealbhú na Gaeilge mar theanga fheidhmeach
chumarsáide don mhac léinn féin. Is í an teachtaireacht a thagann chun cinn anseo ag
an CM, mar a léiríodh sa dara caibidil agus iliomad polasaithe stáit ar an oideachas
Gaeltachta á gcíoradh, nach bhfuil de dhíth ar an té a bheidh ag teagasc trí Ghaeilge
ach cumas sa Ghaeilge. Is cinnte gur fiú acmhainní a chur i leataobh chun cumas na
mac léinn sa Ghaeilge fheidhmeach a threisiú chun críche an teagaisc trí Ghaeilge,
ach is cur amú acmhainm é mura ndéantar ach an méid sin. Is faillí iomlán é mac
léinn oideachais a chur os comhair seomra ranga i scoil lán-Ghaeilge gan oiliúint de
chineál ar bith air ar sna spriocanna oideachais agus teanga atá roimhe, ná ar conas
an teanga atá ai ge a úsáid chun na spriocanna sin a bhaint amach. Is beag dul chun
cinn mar sin atá déanta ó cuireadh na moltaí a pléadh sa dara caibidil chun cinn agus
an t-ábhar seo faoi chaibidil. Mar a pléadh, ni ullmhaíonn cúrsaí reatha
réamhsheirbhíse múínteoirí “le múineadh trí mheán na Gaeilge agus/nó an dara
teanga, ná chun múineadh faoi na cúinsí ar leith a bhaineann le scoileanna
Gaeltachta” (Mac Donncha et al., 2005: 136; Ó Duibhir, 2006). Aithm'odh an teasnamh céanna i dtuairisc an ‘Advisory group on post-primary teacher education'
inár maíodh nach raibh tacaíocht ar fáil “ó shaineolaí oiliúna oidí a mbaineann a
s(h)ainábhar go príomha” le saineolas ar theagasc daltaí a bhfuil éagsúlacht
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máthairtheangacha ina mease. Moladh dá réir go raibh gá an fhadhb sin a réiteach
(Byme, 2002). Faraor, mor dáileadh an tuairisc sin luaite i mease lucht spéise agus
mor cuireadh na moltaí a d’eascair aistí i bhfeidhm (Coolahan, 2003). Cuirtear an
cháipéis sin mar sin leis an iliomad moltaí eile a rinneadh maidir leis na struchtúir
réamhsheirbhíse a bhí ag freastal ar choras oideachais na Gaeltachta, ach nár
cuireadh i bhfeidhm.
3.9.1.1

Cúrsaí Réamhsheirbhíse lar-bhunleibhéil i bPoblacht na hÉireann
Cuirtear an oiliúint tosaigh ar fáil do mhúinteoirí iar-bhunleibhéil trí mheán

chúrsaí comhleantacha agus comhchumaracha. Maidir leis an bhfreastal a dhéantar le
linn na gcúrsaí comhchumaracha ar mhúinteoirí a bheidh i mbun teagaisc sa soláthar
oideachais lán-Ghaeilge (SOLG feasta), nil oiliúint réamhsheirbhíse i gcúrsaí
tumoideachais, teagasc tríd an dara teanga (bíodh sin dara teanga an mhúinteora nó
an dalta) ná sa Ghaeilge fheidhmeach, bainteach le teagasc an ábhair faoi chaibidil,
ar fáil don mhúinteoir a thugann faoi chúrsa comhchumarach. Tá de rogha ag mie
léinn staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge mar ábhar ann féin mar chuid dá
bhfochéim, ach is í an Ghaeilge mar ábhar léinn atá á staidéar anseo agus ni úsáid na
Gaeilge mar mheán chun an t-ábhar eile a theagasc. M ar sin, cé go gcuirfeadh a
leithéid de rogha le cumas an mhic léinn sa teanga fheidhmeach, ni chuirfeadh an
rogha in aon bhealach lena chuid tuisceana ar an tumoideachas ná ar theagasc an
ábhair eile tri Ghaeilge.
Ina theannta sin, tá an baol ann i gcás an mhic léinn óig a bhfuil liofacht sa
Ghaeilge bainte amach cheana féin aige, go mbeadh sé den tuairim go m b’fhiúntaí
dó ábhar eile a roghnú seachas na Gaeilge, ó tharla go mbeadh ar a chumas teagasc
trí Ghaeilge cheana féin de bharr an leibhéal cumais atá bainte amach sa teanga aige.
Nil an locht go hiomlán ar an mac léinn sa chás seo agus é léirithe sa dara caibidil
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den tráchtas go bhfuil an cur chuige oiliúna go dtí seo, agus polasaithe bainteach leis,
múnlaithe go hiomlán timpeall ar chumas teanga an mhúinteora a mhéadú agus ni ar
a chumas teagasc tríd an teanga sin. Sa chas go dtéann an mac léinn óg sin i mbun
teagaisc sa SOLG, tá sé ag brath go huile agus go hiomlán ar an leibhéal cumais agus
cruinnis a bhain sé amach san iar-bhunscoil, agus gan forbairt déanta ar a chuid
scileanna teanga ó shin. Ar ndóigh bheadh tionchar tromchúiseach aige seo ar an
gcaighdeán teagaisc a bheadh ar a chumas a chur i gcrích agus cinnte ar an
gcaighdeán Gaeilge a bheadh in úsáid agus an t-ábhar á theagasc.
I gcás na gcúrsaí réamhsheirbhíse comhchumaracha mar sin, tuigtear nach
bhfuiltear ag cur le cumas an mhúinteora teagasc trí Ghaeilge agus go bhfuil an
múinteoir a thugann aghaidh ar an teagasc sa SOLG ag brath go hiomlán ar an
gcumas teanga a d ’éirigh leis a bhaint amach le linn chúrsa na hardteistiméireachta
ceithre bliana roimhe sin. Ni sin ni mór brath ar an sealbhú neamhspleách a thugtar
faoi i ngréasáin teaghlaigh, shóisialta agus eile. Tugann sé seo dúshlán ollmhór do
scoileanna an SOLG ina bhfuil poist le líonadh, agus múinteoirí rompu nach bhfuil
ullmhaithe ná cáilithe don phost. Fiú má éiríonn leis an bpríomhoide múinteoir óg a
earcú a bhfuil Gaeilge líofa aige níi cur amach ar bith ag an múinteoir sin ar cén
chaoi an t-ábhar a theagasc i múnla tumoideachais. Is easnamh é seo ar an eolas
comhthéacsúil ata mar bhuntréith de ghairm na múinteoireachta féin (Talbert &
McLaughlin, 1994; Tamir, 1991) agus de bhunús an eolais bainteach leis an
oideachas dátheangach chomh maith céanna (Cammarata & Tedick, 2012; Fortune,
2008). Is cinnte gur buntáiste mór an líofacht sa teanga, ach is buntáiste é sin a
chomhlíonann critéir earcaíochta seachas critéir oideachais. M á ghlactar leis, mar a
dhéanaim sa tionscadal taighde idir lámha, go bhfuil mar aidhm ag an SOLG an tábhar faoi chaibidil, bíodh sin teicneagrafaíocht nó tíreolas, a theagasc tríd agus i
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dtaca leis an nGaeilge, is léir gur leath-oiliúint atáthar a chur ar mhic léinn óga ar
mían leo tabhairt faoi theagasc na n-ábhar seo sa SOLG agus leatrom ollmhór á imirt
orthu agus ar na scoileanna ina mbeidh siad ag teagasc dà bharr.
Maidir leis an mac léirrn a thugann faoi chúrsa réamhsheirbhíse comhleantach
san oideachas, tar éis dó cúrsa fochéime i réimse áirithe léinn a chur i gcrích chuig
leibhéal céime, tugann sé ansin faoi chúrsa iarchéime san oideachas, an DGO nó an
PDE. Ni mór, i gcláir chomhleantacha na hÉireann go gcloífeadh an cursa fochéime
agus na hábhair teagaisc roghnaithe le téarmaí tagartha an CM (an Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2011: 4). De réir an CM is iad seo thíos na cúrsaí a chuireann
oiliúint réamhsheirbhíse ar fáil i bPoblacht na hÉireann tri chláir chomhleantacha do
mhic léinn ar mian leo tabhairt faoin teagasc ag an iar-bhunleibhéal:
•

PDE á sholáthar ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

•

PDE á sholáthar ag Coláiste Ollscoile Chorcaigh

•

PDE á sholáthar ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

•

DGO á sholáthar ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

•

PDE á sholáthar ag Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad

•

PDE á sholáthar ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

•

PDE (x 6 shruth - Ceol, Gnó, Teangacha, Teicneolaíocht, Corpoideachas agus
Mata) á sholáthar ag Ollscoil Luimnigh

•

PDE á sholáthar ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

•

Higher Diploma in Arts fo r Art & Design Teachers á sholáthar ag Crawford
College o f Art & Design

•

Higher Diploma in Arts in Education (Technology) á sholáthar ag Institiúid
Teicneolaíochta Gaillimh-Mhaigh Eo
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•

Higher Diploma in Arts (Art and Design Teaching) á sholáthar ag Institiúid
Teicneolaíochta Luimnigh

•

Professional Diploma in Art and Design Education á sholáthar ag an gColáiste
Náisiúnta Ealaíona agus Dearadh

•

PDE á sholáthar ag Coláiste Hibemia
Cuirtear cursa amháin réamhsheirbhíse comhleantach ar fáil i nGaeilge, is é

sin DGO a reáchtáiltear in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus maíonn Ó Duibhir
(2006) cé gur maith ann an cúrsa seo, nach leor é d ’fhonn freastal ar an gcomhthéacs
reatha gaelscolaíochta agus go dteastaíonn “tuilleadh cúrsaí cosúil leis i gceantair
eile ar fud na tíre” (Ó Duibhir, 2006: 6). Seachadtar an cúrsa seo trí mheán na
Gaeilge ach níl cáilíocht ar an gcúrsa riachtanach do mhúinteoir ar bith d ’fhonn post
a bhaint amach mar mhúinteoir sa SOLG. Dóibh siúd a thugann faoin PDE, agus a
thugann aghaidh ar an SOLG, is ag brath go huile agus go hiomlán ar a gcumas
teanga féin a bhíonn siad nuair a théann siad i mbun teagaisc sa SOLG, agus ar an
tuiscint phearsanta atá acu ar ról an mhúinteora laistigh de SOLG.
Mhol Ó Duibhir (2006) athruithe ar an oiliúint réamhsheirbhíse a rachadh
chun leasa an ghaeloideachais, ina mease: modúl Gaeilge a eagrú ar an ATO (DGO
mar atá anois air) a dhíreodh ar an teagasc trí Ghaeilge agus an teagasc trí mheán na
dara teanga; staid reatha an tsoláthair don tumoideachas a fheabhsú trí modúil agus
cúrsaí a chur ar fáil sa teagasc trí Ghaeilge; coláiste oideachais neamhspleách a
bhunú “go mbeadh sé mar chúram air múinteoirí a oiliúint don teagasc i scoileanna
Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal” (Ó
Duibhir, 2006: 16). Áirítear i mease na moltaí eile teagmháil a chothú le páirtithe
Ieasmhara eile an choráis chun saintréithe agus sainriachtanais an ghaeloideachais a
chur ina luí orthu. Cé go bhfuil leasuithe curtha i bhfeidhm ar an gcúrsa reatha DGO
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a dhéanann breis cúraim den teagasc trí Ghaeilge, is beag glacadh a bhí le moltaí eile
na tuarascála. Arís anseo, mar a léiríodh sa dara caibidil, rinneadh moladh a rachadh
i ngleic leis an mbeama sa réamhoiliúint sa SOLG, agus faraor, mar aon leis na
moltaí eile a rinneadh, níor cuireadh é i bhfeidhm. Ainneoin shainiúlacht
chomhthéacs oideachais agus teanga an SOLG, ni gá go mbeadh cáilíocht shainiúil
ag múinteoir chun teagasc ann. Níl de dhíth ach cáilíocht oideachais agus cumas
teanga, agus ni dhéantar nasc ná ceangal idir an dá bheith sin, cur chuige a théann
iomlán in aghaidh bunphrionsabail an tumoideachais (Swain & Johnson, 1996;
Tedick, Christian & Fortune, 2011)
3.9.2

An Oiliúint Ionduchtaithe
Áirítear tréimhse an ionduchtaithe mar an dara céim de leanúntas na

múinteoireachta agus is tréimhse é inár minie leis an múinteoir nua-cháilithe (MNC
feasta) a bheith faoi bhrú ag an ualach oibre atá air agus é scoite amach ón tacaíocht
agus ón gcomhluadar a bhí aige agus é mar mhac léinn oideachais i mbun oiliúna.
Deacracht shuntasach bainteach leis an ionduchtú ag an iar-bhunleibhéal nach néiríonn ach le fíorbheagán MNC post buan a aimsiú (Abbot, Moran & Clarke, 2009;
Byme, 2002; Coolahan, 2003; OECD, 2005). Cuireann an tréimhse mhí-shocair seo
an-bhrú ar an MNC de bharr nach n-éiríonn leis aithne a chur ar struchtúir na scoile
ná ar fhoireann tacaíochta a bheadh ar fail dó ar bhonn leanúnach le linn tréimhse
ionduchtaithe a ghairme (Abbot et al., 2009). Is minie go mbíonn ísliú i leibhéal
féinmhuiníne an MNC mar thoradh air seo, nó níos tromchúisí fós, coimhthíos
iomlán á mhúscailt i leith an phoist, agus gairm na múinteoireachta á caitheamh in
aer go aige dá réir (OECD, 2005).
N uair a chaitear súil ar an gcineál deacrachta atá roimh an MNC is mar a
chéile a bheag nó a mhór iad beag beaxm ar cén tír ina bhfuil an MNC i mbun
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teagaisc (OECD 2005). I dtaighde Veenmann (1984), rinneadh iniúchadh ar thaithí
an MNC i dtíortha éagsúla le linn bhlianta tosaigh a ngairme. I mease na
bhfadhbanna ba mhó ansin bhí: smacht ranga; daltaí á spreagadh; ag iarraidh dul i
ngleic le héagsúlachtaí aonair na ndaltaí; measúnú; caidrimh á gcothú le
tuismitheoirí; bainistiú obair an ranga; ag iarraidh dul i ngleic le fadhbanna pearsanta
dhaltaí éagsúla (Veenmann, 1984). Díol suntais freisin i dtaighde Veenmann (1984)
nach bhfeictear éagsúlachtaí mora idir nádúr na ndúshlán atá roimh an MNC ag an
mbunleibhéal agus atá roimh an MNC ag an iar-bhunleibhéal. Díol suntais ar leith é
seo agus cleachtais fhorbartha á ndearadh don MNC. Feictear deis dá réir an MNC a
chur san áireamh i gcleachtais reatha FGL chun a leasa féin agus freisin chun leasa
an chultúir idirbheartaíochta i mease na múinteoirí uile.
I dtionscadal taighde a rinne iniúchadh ar thaithí an MNC i dTuaisceart
Éireann sa chéad bhliain teagaisc, léiritear cé go raibh formhór na múinteoirí sásta
leis an oiliúint a fuaireadar le linn a dtréimhse réamhsheirbhíse, bhraith aon trian
díobh go fóill nach raibh siad ullamh do na dúshláin a bhí rompu i gcomhthéacs an
tseomra ranga (Moran, Dallat, & Abbott, 1999). I mease na ndúshlán seo bhí
deacrachtaí a bhain le bainistiú ranga agus cúrsaí smachta, teagasc ranganna
scrúdaithe, teagasc raon leathan aoise agus uaigneas mar mhúinteoir ábhair aonair sa
scoil (Moran et al., 1999: 186). Is dúshlán coitianta é seo i gcás an chomhthéacs
taighde faoi chaibidil toisc gur scoileanna beaga formhór iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta agus is minie nach mbíonn ach múinteoir amháin ábhair i ngach scoil, go
háirithe sna hábhair sin atá lasmuigh den churaclam éigeantach (Mac Donnacha et
al., 2005). Tagann taighde a rinne Cumann Meánmhúinteoirí Éire freisin leis an méid
thuas ag maíomh go raibh an bainistiú ranga ar an tosaíocht inseirbhíse is mó a bhí
ag múinteoirí a bhí ag teagasc ar feadh cúig bliana nós níos lú (Association of
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Teaching Centres in Ireland, 1994). Léintear anseo mar sin, cé go bhfuil MNC ag
teagasc i gcomhthéacsanna iomlán difriúil óna chéile sna staidéir thuas, is beag
éagsúlacht go fóill a fheictear idir na dúshláin atá le tabhairt acu, tréith a bheadh ina
bbuntáiste agus struchtúir ionduchtaitbe á ndearadh.
Ceal taighde ar an ábhar, is beag eolas atá ar fail dúinn ar na deacrachtaí atá
roimh an MNC a thugann faoin teagasc sa SOLG, ach i bhfianaise na gcosúlachtaí
idir na dúshláin luaite thuas, glaciar leis go mbeadh an cruth céanna, a bheag nó a
mhór, orthu siúd sa SOLG. Ar ndóigh, de bhri nach n-ullmhaionn an oiliúint
réamhsheirbhíse an múinteoir don teagasc i scoileanna Gaeltachta (Mac Donnacha et
al., 2005), áirítear go bhfuil dúshláin shuntasacha le tabhairt ag an MNC sa
chomhthéacs sin. Breisábhar imní, áfach, an scoiteacht a bhraitheann múinteoirí i
leitb an ionduchtaithe agus “tuairim forleathan ann i mease na múinteoirí gur post
praiticiúil é an mhúinteoireacht a fhoghlaimíonn tú féin ó chleachtadh agus tri
fhoghlaim ó bhotúirí’ (Ó Duibhir, 2006: 12).
Maidir leis an ionduchtú san eamáil ghaelscolaíochta, molann Ó Duibhir
(2006) “go rachadh COGG i dteagmháil le comhardaitheoirí na dtionscadal
ionduchtaithe [...] le riachtanais na múinteoirí nua-cháilithe i scoileanna Gaeltachta
agus lán-Ghaeilge a phlé” agus freisin go gcuirfí ina luí orthu an tábhacht a
bhaineann le sainriachtanais na múinteoirí sin a iomlánú i ndearadh agus i
seachadadh na gcleachtas ionduchtaithe (Ó Duibhir, 2006: 17). Is beag ról a fheictear
go fóill, áfach, ag COGG i gcleachtais ionduchtaithe dírithe ar mhúinteoirí
Gaeltachta ná lán-Ghaeilge.
Tháinig cúram ionduchtaithe chomh maith leis an monatóireacht a dhéantar
ar thréimhse phromhaidh an MNC ag an iar-bhunleibhéal faoi scáth an CM ó 2012 ar
aghaidh. D ’fhonn clárú mar mhúinteoir iar-bhunleibhéil leis an CM, ni mór tréimhse

125

taithi iar-chàilithe a chur i gcrich a chuimsionn tri chéad uair teagaisc i scoil agus an
teagasc sin deimhnithe ag priomhoide na scoile sin. Ceadaitear tri bliana don MNC
na critéir sin a chomhlionadh. Ón mbliain 2012, tà tréimhse ionduchtaithe éigeantach
do mhùinteoiri nua-chàilithe a bhain amach a gcàiliocht oideachais sa bhliain 2012
agus ina dhiaidh. Dóibh siud ar mian leo ciani leis an CM, cuirtear faoi ndeara dóibh
freastal ar chlàr ceardlanna ionduchtaithe, ach go bhfuil diolùine ón bhfreastal acu
siud a chriochnaigh a dtréimhse taithi iar-chàilithe nó acu siud a thug siad faoi chlàr
ionduchtaithe i ndlinse éigin eile cheana féin6. Àbhar ìmni nach bhfuil dualgas
ionduchtaithe ar gach muinteoir a bheadh ag clàrù mar mhuinteoir i bPoblacht na
hÉireann, fili agus an dà dhiolùine thuas curtha san àireamh. Tarraingionn an OECD
(2005) ffeisin aird ar an tàbhacht atà le hionduchtii dóibh siud a bhfuil tréimhse caite
acu imithe ón teagasc agus go bhfuil ar chumas an ionduchtaithe tacaiocht a
thabhairt do mhùinteoiri faoi leith. Àiritear i measc na mùinteoiri sin, muinteoiri atà
ag filleadh ar a ngairm tar éis scaitheamh a chaitheamh uaidh nó mùinteoiri nach
bhfuil taithi acu ar an scoil nó an ceantar scoile ina mbeidh siad ag teagasc (OECD,
2005). Diol suntais an tagairt seo de bhri go gcuimsionn sin gach aon mhuinteoir a
thagann chun teagasc i scoil Ghaeltachta nach bhfuil taithi acu ar an gcomhthéacs
sin.
Scéim phiolótach ionduchtaithe de chuid an CM an ‘Clàr Nàisiùnta
Ionduchtuchàin do Mhùinteoiri’ ina gcuimsitear dhà cheardlann déag, agus tà ar
chumas an MNC clàrù go foirmiùil mar mhùinteoir tràth go mbeidh freastal déanta
aige ar gach ceann de na ceardlanna sin. Mar chuid den chlàr bionn rochtain ag an
MNC ar mheantóir ina scoil féin nó i scoil màguaird chun cùnamh agus comhairle a
chur ar fàil dó. Tuigtear go bhfuil taithi cuig bliana teagaisc ar a laghad ag an

6 w \w r.teachingcouncil.ie
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meantóir agus go bhfuil cáilíochtaí gairmiúla aige / aici sa chleachtas chomh maith7
.Cé go molaim an scéim atá á reáchtáil ag an CM, is scéim phíolótach go fóill í agus
de bharr a laghad eolais agus taighde atá ar fáil ina thaobh, is deacair anailís a
dhéanamh ar éifeacht ná ar rath na scéime.
Cé go bhfuil bunús láidir go leor polasaí faoin ionduchtú i gcóras oideachais
na hÉireann, níl feidhm phraiticiúil an pholasaí sin le feiceáil i scoileanna na tíre go
fóill. Is amhlaidh mar sin nach bhfuil ar chumas scoileanna na tíre, iarbhunscoileanna na Gaeltachta san áireamh, brath ar struchtúr ionduchtaithe d’fhonn
freastal ar riachtanais na MNC atá ag feidhmiú sa scoil. Ina theannta sin, ni ann sa
pholasaí seo do struchtúr ionduchtaithe a chabhródh leis na múinteoirí sin a aistríonn
chuíg scoil SOLG agus nach bhfuil taithí ar bith acu ar an gcomhthéacs sainiúil
teanga, oideachais agus cultúir ina bhfuil an scoil sin lonnaithe.
3.9.3

An Oiliúint Réamhsheirbhíse agus an oiliúint ionduchtaithe: Admirare
Mar a mhaígh Mac Donnacha et al. (2005) agus mar atá léirithe agam thuas,

ni ullmhaíonn cürsaí réamhsheirbhíse na tíre múinteoirí don chomhthéacs sainiúil
teanga, oideachais agus cultúir atá sa choras oideachais Gaeltachta. Cé go bhfeictear
go ndéantar freastal áirithe ar an gcumas sa Ghaeilge ni léir aon chleachtas oiliúna ar
bun a chinntíonn forbairt na tuisceana ar na tréithe sin a chuimseodh dea-chleachtais
teagaísc san oideachas Gaeltachta. Nuair a chaitear súil ar an oiliúint ionduchtaithe is
cosúil nach ndéantar iarracht na beamaí sin san oiliúint a líonadh ag dara céim an
leanúntais ach an oiread. An t-ábhar imní is mó, áfach, an easpa ionadaíochta a
dhéantar ag leibhéal polasaí don ghaeloideachas agus na riachtanais shainiúla
fhorbartha atá ag mic léinn agus ag MNC ar mían leo teagasc sa chomhthéacs sin.
Chuirfeadh cleachtais oiliúna ag an dá chéim seo go mór le forbairt na tuisceana ar

7 http://www.teacherinduction.ie/about/overview
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an ngaeloideachas agus freisin le forbairt na hinniúlachta sa choras agus sna
scoileanna áitiúla. Chuirfí an scoll chun cinn dá réir mar shuíomh fíosraithe agus
chuirfí borradh freisin faoi ghairmiúlacht na múinteoirí agus an fhorbairt ghairmiúil
curtha in oiriúint dá riachtanais agus don chomhthéacs gairmiúil ina bhfüil siad ag
feidhmiú. I bhfíanaise nach bhfuil an deis sin á tapú, fágtar faoin FGL, an tríú céim
ar leanúntas na múinteoireachta na beamaí san oiliúint ag an gcéad agus an dara
céim a líonadh.
3.10 An Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach i bPoblacht na hÉireann
Déanann Coolahan cur síos ar lár nóchaidí an chéid seo caite in Éirinn mar
“ [a] landmark in the historical development o f continuing professional development”
go háirithe don FGL Bhí tábhacht as cuimse leis an bPáipéar Bán ar an oideachas
Charting Our education future (1995) agus gairmiúlacht agus forbairt ghairmiúil an
mhúinteora faoi chaibidil de bhrí gur ann a cuireadh an mhúinteoireacht chun cinn in
Éirinn mar ghainn ‘uile-chéimí ’ agus gur ann freisin a lonnaíodh an mhúinteoireacht
ar leanúntas an oideachais (Gleeson, 2012: 2). Is ann freisin a moladh comhairle
mhúinteoireachta bhunú, a bhfuil ról suntasach acu sa lá atá inniu ann maidir le FGL
an mhúinteora, agus forbairt inniúlachta an choráis i gcoitinne.
Maíonn an CM go bhfuil sé “de cheart ag gach múinteoir cláraithe” rochtain
a bheith acu ar FGL agus go bhfuil freagracht phearsanta ar gach múinteoir na
céimeanna cuí a thógáil chun an fhorbairt sin a bhaint amach. Ba cheart go mbeadh
an fhorbairt sin bunaithe ar “riachtanais mhúinteoirí mar a léirítear iad laistigh den
scoil mar phobal foghlama” (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011: 19). Molaim
anseo an ceangal láidir idir riachtanais fhorbartha an mhúinteora agus an cineál FGL
a dtéitear ina bun. Cé gur maith an scoil a chur chun cinn mar láthair don phobal
foghlama, ni mór chomh maith céanna, aitheantas a thabhairt do na riachtanais
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fhorbartha aonair agus phearsanta atà ag an mùinteoir, riachtanais b’fhéidir atà
éagsuil ó phobal foghi am a na scoile. Is trid an bhfreastal ar na riachtanais phearsanta
sin a dhaingnitear FGL an mhùinteora mar aistear fad saoil (Hargreaves & Shirley,
2009).
Tà sé mar aidhm ag an CM leas a bhaint as creai nàisiunta comhleanunach
ina lonnófai spriocanna agus cleachtais FGL. Tà sé mar aidhm ffeisin acu an creat
seo a cheangal go righin leis an bpróiseas clàruchàin atà ag muinteoiri agus “nach
ndéanfai clàrùchàn leis an gComhairle Mhuinteoireachta a athnuachan gan fianaise
sàsùil maidir le plé le FGL a chur ar fàil” (an Chomhairle Mhuinteoireachta, 2011 :
19). Diol suntais anseo go bhfuil bunùs éigeantach à leagan faoin FGL mar atà leis
an ionduchtu sa pholasai céanna. Àitim, àfach, go bhfuil an téarma “plé le FGL” thar
a bheith lag agus éadomhain mar shainiù, ni hamhàin den leibhéal rannphàirtiochta
atà de dhith chun critéir chlàruchàin an CM a shàsamh, ach freisin den leibhéal
rannphàirtiochta atà de dhith chun go bhfeicfeadh muinteoiri torthai ar na
gniomhaiochtai forbartha a dtéann siad ina mbun. Tagann teachtaireacht chun cinn sa
bhfriotal seo gur mó tàbhacht atà leis an rannphàirtiocht seachas leis an gcineàl FGL
a dtéitear ina bhun, dearcadh atà forleathan i measc muinteoiri (OECD, 2009). Mar a
léireoidh mé ar ball, is iomai mùinteoir a mhaionn go bhfuil plé acu leis an FGL ach
ni léargas cruinn é seo in aon bhealach déine na rannphàirtiochta sin.
Mar atà rianaithe go dti seo, tà an làmachas mar bhuntréith de chóras
oideachais na tire agus is solàthar FGL ón Iàr ffeisin a chuirtear chun cinn i bpolasai
an CM. Mar sin féin, àiritear solubthacht sa pholasai maidir le seachadadh na
gcleachtas forbartha “laistigh agus lasmuigh den tréimhse scoile, laistigh den scoil
agus ! nó laistigh de chnuasach scoile” (an Chomhairle Mhuinteoireachta, 2011). Is
struchtur é an cnuasach scoile a ghniomhódh go mór chun leasa grupa scoileanna a
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bhfuil dushlàin shainiula choitinne amach rompu, mar atà i gcàs scoileanna an
tionscadaiì taighde seo. Is struchtur é ffeisin atà in ùsàid go héifeachtach i
gcomhthéacsanna idimàisiunta FGL (Avalos, 2004; Hargreaves & Shirley, 2012).
Tagann an mùnla seachadta seo ffeisin leis an litriocht ar dhea-chleachtais an FGL
maidir le scoileanna à gcur chun cirrn mar shuiomhanna fiosraithe (Cochran-Smith &
Lytle, 1999; Sugrue, 2002) agus leis an gcomhphobal à chur chun cinn mar fhóram
don FGL (Buysee et al., 2003; Caldwell, 2008; Hargreaves & Shirley, 2012;
Yildirim, 2008). Tà sé rithàbhachtach, àfach, agus struchtur an chnuasaigh à chur
chun cinn nach struchtur é a bhunaitear direach ar mhaithe le tosaiochtai nàisiùnta a
bhaint amach i bhfóram réigiunach. Ainneoin thàbhacht na dtosaiochtai sin, is àbhar
imni an easpa tagartha i bpolasai an CM do thosaiochtai àitiula na scoile nà do
thosaiochtai pearsanta an mhùinteora.
Faightear léargas ar an gcaidreamh casta sin agus na slite a chuirtear
tosaiochtai forbartha i bhfeidhm go praiticiuil nuair a chaitear suil ar an solàthar a
dhéantar don FGL i gcóras oideachais na hÉireann.
3.11 Solàthar don Fhorbairt Ghairmiùil Leanunach i bPoblacht na hÉireann
Feictear go bhfuil meascàn mearai de ghniomhaiochtai FGL à solàthar ag
àisineachtai éagsula sa tir. Ina measc tà: institiuidi triu leibhéi! na tire a chuireann
clàir acadula càiliuchàin ar fàil do mhuinteoiri ar mian leo càiliocht a bhaint amach
ag deireadh a dtréimhse forbartha; ceardchumainn mhuinteoireachta; cumainn na nàbhai éagsùla; comhaontais de phriomhoidi; eagraiochtai pobail (Coolahan, 2003:
35). Feictear grupai eile ag teacht chun cinn ag an leibhéal àitiuil, agus i gcàs na
Gaeltachta àiritear coisti gairmoideachais, Ùdaràs na Gaeltachta agus
comharchumainn éagsùla ina measc. Maidir leis na cleachtais fhorbartha sin a
dtugann muinteoiri futhu ar bhonn neamhspleàch, àiritear ina measc: cùrsai
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iarchéime; sos sa tseirbhis teagaisc ina dtéann an mùinteoir ar iasacht chuig post
éigin eile laistigh den choras oideachais; sos staidéir; tionscadail chomhphàirteacha
nó aonair taighde (Egan, 2004).
Bunaíodh an In-Career Development Unit (1CDU feasta) a bhí mar chuid den
Roirrn Oideachais agus Eolaiochta (Coolahan, 2003; Egan, 2004) agus bhí mar
fhreagracht ar an aonad seo cùram a dhéanamh d ’in-seirbhis agus d ’fhorbairt
ghairmiúil mhúinteoirí na tíre agus cuireadh an obair seo i gcrich ar bhonn
phraiticiùil in ionaid oideachais na tire. Sa bhliain 2004, ghlac an Rannóg um
Oideachas Múinteoirí den Roinn Oideachais agus Scileanna (TES feasta) obair an
ICDU orthu féin chomh maith le ffeagrachtai eile bainteach leis an oideachas tosaigh
tri mheán na gcoláistí oideachais agus na ranna oideachais in institiùidi triù leibhéal
na tire.
Tá sé mar aidhm ag an TES cur chuige fócasaithe agus straitéiseach a
thabhairt d’fhorbairt an mhúinteora ar leanúntas na mùinteoireachta (an Roinn
Oideachais agus Scileanna, 2007; Conway et al., 2009; Egan, 2004). Is ar an TES a
luionn an fhreagracht do chomhordù agus bainistiú cláir FGL mhúinteoirí na
hÉireann cé nach í an TES féin a chuireann an fhorbairt sin ar fàil. Déantar an cùram
a tharmligean chuig áisíneachtaí eile a fheidhmíonn faoi scáth chaighdeàin agus
chritéir an TES 8. Tagann formhór na n-áisíneachtaí a dhéanann cùram den FGL faoi
scáth an SFGM a chuireann seirbhisi éagsùla FGL ar fàil tri mheán balláisíneachtaí
dà chuid agus cuirtear láithreacht réigiúnach an FGL i bhfeidhm tri leas a bhaint as
ionaid oideachais áitiúla na tire (Granville, 2005).
Feidhmionn na hionaid oideachais (tugadh ionad múinteoirí orthu go dti an
bhliain 2004) faoi scáth na ROS, agus is orthu a thiteann bainistiú réigiúnach agus

3 http://www.education.ie/ga/An-Roinn/Bainist%C3%ADocht-Eagar/An-Rann%C3%B3g-umOideachas-M%C3%BAinteoir%C3%AD-TES-.html
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aitiiiil FGL mhuinteoiri na hEireann. Is greasan de phobail foghlama iad “where
teachers are empowered to achieve their full potential as professional educators and
where other partners in the local school community are facilitated in meeting their
training needs so that they can perform their roles effectively”9. Is ann do 21 ionad
lan aimseartha agus naoi n-ionad pairtama agus feidhmionn siad uile faoi scath a
gcoiste bainistiochta agus stiurthora fein (Egan, 2004; Granville, 2005). Ce go
ngniomhaionn an t-ionad oideachais ar an mbunphrionsabal gur ionad aitiuil e chun
ffeastal ar riachtanais naisiunta agus aitiula, de bharr na leasuithe sin uile ar chreat
naisiunta an oideachais sa tir, ta laghdu tagtha ar an leibheal freastail a dheantar ar
ghniomhaiochtai aitiula FGL iontu (Egan, 2004). Ina theannta sin de dheasca
athruithe i struchtur maoinithe na n-ionad oideachais ni mor doibh anois tosaiocht a
thabhairt do na cursai sin a fhaigheann maoiniu on TES, cleachtas a bhfuil
impleachtai tromchuiseacha aige don fhreastal a dheantar ar riachtanais shainiula
fhorbartha mhuinteoiri agus scoileanna an cheantair feidhme (Egan, 2004; Sugrue &
Ui Thuama, 1997). Is riachtanais iad seo ar ndoigh nach ga a hbeadh abhartha go
hiomlan do riachtanais fhorbartha an chomhtheacs naisiunta. Maionn Coolahan
(2003) agus e ag tracht ar an athni ata tagtha ar sheachadadh gniomhaiochtai FGL le
blianta beaga anuas gur buntaiste sa solathar reatha an focas aitiiiil seo (Coolahan,
2003: 36). Is buntaiste e seo, afach, de bharr tiis aite a tabhairt do thosaiochtai
naisiunta, nach bhfaigheann deis teacht chun cinn go minic i gcas na n-ionad
oideachais.
Sonraitear cosiilachtai i struchtur agus solathar an FGL sa chomhtheacs
naisiunta agus idimaisiiinta. Ce gur ar an rialtas no ar aisineachtai rialtais is mo a
thiteann ciiram an FGL in Eirinn, is ann go foill d ’eagraiochtai eagsiila

9 www.ncte.ie/educationcentres
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neamhspleácha eile a ghlacann cúram an FGL orthu féin ar chúiseanna éagsúla. Cé
gur maith arun an éagsúlacht sna foinsí soláthair FGL, cothaítear go fóill castacht sa
choras dá bharr. Maíonn Sugrue (2004) gur iomaí míbhuntáiste a bhaineann le
leibhéal ro-ard iomaíochta a bheith i réim agus gníomhaíochtaí FGL á soláthar de
bhrí go bhfuil an claonadh ann nuair a théitear chuig an margadh ag lorg soláthair
nach cur chuige ábhartha do dhea-chleachtais an FGL ná riachtanais shainiúla na
múinteoirí a chuirfear ar fáil ach clár amháin a dhéanfadh iarracht freastal ar gach
tráth forbartha (Sugrue, 2004a).
Feictear míbhuntáistí eile nuair a áirítear soláthar róleathan i gcleachtais
FGL, ina mease: is deacra i bhfad pleananna fadtréimhseacha a chur i dtoll a chéile
agus a leanúint nuair atá maoiniú á bhronnadh ar bhonn scoite; tá an baol ann go
mbeadh ceantair áirithe faoi mhíbhuntáiste go tíreolaíochtúil ag cothú éagothroime
sa choras de bhrí go mbeadh deacrachtaí ag baint leis an tseirbhís FGL a thabhairt
chuig an geeantar sin; tá an baol ann go gcothófaí cultúr spleáchais agus FGL á
sholáthar ón mbarr anuas i geónaí (Sugrue, 2004a). Is míbhuntáistí iad sin a
dhéanann múinteoirí an tionscadail seo cur síos cuimsitheach orthu, agus iad den
tuairim go bhfuil siadsan fágtha ar lár ón soláthar lámach FGL de bharr a suíomh
tíreolachtúil agus pléim seo m'os doimhne agus taithí na múinteoirí á cur i láthair.
Nuair a théitear ar thóir eolais ar an soláthar FGL atá ag ffeastal ar an
oideachas Gaeltachta nó lán-Ghaeilge, is beag fianaise atá ar fáil go bhfuil a leithéid
de sholáthar i geeist, seachas corr-ócáid a reáchtáiltear anois is arís. Go minie, is
ócáidí iad seo nach mbíonn á reáchtáil ag gníomhairí FGL ach eagraíochtaí a bhfuil
cúram tánaisteach oideachais orthu. Tugaim cur síos níos mine ar na hócáidí seo
agus taithí na múinteoirí á scagadh m'os moille sa tráchtas. Deir Ó Duibhir (2006)
agus é ag trácht ar an ábhar seo, “ceann de na fadhbanna faoi mhúineadh i scoil
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Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge ná nach bhfuil díolaim eolais bailithe le chéile ar go
leoi ábhar a bhaineann leis an bpost, ceal taighde, gur féidir a roinnt le daoine ar
chúrsa nó gur féidir a léamh i leabhar” (Ó Duibhir, 2006: 13). Is léir mar sin, mar atá
luaite cheana anseo, nach mór féachaint i dtreo mhúinteoirí an choráis chun a gcuid
saineolais a roinnt, saineolas a bheadh mar bhunús eolais do chleachtais FGL. Cé go
maíonun O Duibhir (2000) go bhfuil fonn ar mhúinteoirí bunscoile dul i mbun a
leithéid de thionscadal comhpháirtíochta, mar a léirím ar ball, ni amhlaidh atá i gcás
mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta. Tugann Mac Donnacha et al. (2005) freisin
aghaidh ar an FGL ag moladh go gcuirfi cúrsaí ionghairme ar fáil do na múinteoirí
ábhair sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta (Mac Donnacha et al., 2005). Cé go bhfuil
an freastal ar an FGL sa SOLG le moladh, tá sé ríthábhachtach go dtiocfadh an
freastal sin le dea-chieachtais ar an ábhar. Mar a léiríodh thuas agus fráma tagartha
teoiriciúil an FGL á chur i láthair, is é an chaoi go dtéann grúpáil múinteoirí de réir
ábhair in aghaidh na ndea-chleachtas sin toisc an bhéim a leagtar ar churaclam
seachas ar phróiseas leanúnach agus pearsanta na forbartha (Evans, 2008; Fortune &
Tedick, 2008). Molartn Ó Duibhir (2006) go n-eagrófaí cúrsaí inseirbhíse do
mhúinteoirí atá ag teagasc sna scoileanna lán-Ghaeilge cheana féin ach nach bhfuair
aon sainoiliúint chuige sin, do mhúinteoirí ar mian leo aistriú go scoil Ghaeltachta nó
lán-Ghaeilge agus do mhúinteoirí a mbeadh suim acu múnlaí éagsúla tumoideachais
a fhorbairt sna scoileanna sin (Ó Duibhir, 2006). Tá an bhéim a leagtar ar chleachtas
an teagaisc seachas ar an ábhar teagaisc féin le moladh sa chur chuige seo i dtreo an
FGL. An moladh is fiúntaí, áfach, a chuireann Ó Duibhir (2006) chun cirrn go
mbunófaí cumann gairmiúil do mhúinteoirí atá ag teagasc trí Ghaeilge “a chuideodh
le múinteoirí freagracht a ghlacadh as a bhfoghlaim agus as a bhforbairt ghairmiúil
féin” agus a spreagfadh taighde agus dea-chleachtais sa réimse seo (Ó Duibhir, 2006:
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17). Ainneoin gurb é sin an moladh is mó a d’fhreagródh do na beamaí sa soláthar
reatha FGL agus a chuirfeadh bunchloch faoi shaineolas na múinteoirí mar threoir
agus mar thaca ag an FGL sin, ni ann go fóill dona leithéid de struchtúr.
3.12 An Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach in Éirinn: Gníomhaíochtaí Coitianta
Cuirim gníomhaíochtaí coiteann FGL i mease mhúinteoirí iar-bhunscoile na
hÉireann i láthair thios, ag féachaint cén chaoi a geloíonn siad le dea-chleachtais i
dtaobh dhearadh agus sheachadadh na forbartha. Áirítear i mease na
ngníomhaíochtaí a chuirim i láthair: comhráití gairmiúla neamhfhoirmiúla; cúrsaí
cáiliúcháin; agus comhphobail.
3.12.1 Comhráití gairmiúla neamhfhoirmiúla
Is í seo an ghníomhaíocht FGL is mó a théann múinteoirí ina bun de réir
thuarascáil TALIS (OECD, 2009) chun feabhas a chur ar an teagasc, agus os cionn
90% de mhúinteoirí tar éis dul ina mbun uair amháin ar a laghad san ocht mí dhéag
roimhe sin. Cé gur maith an rud é go bhfuil múinteoirí i mbun comhráití eatarthu
féin ar chúrsaí foghlama agus teagaisc, is comhráití iad seo a thiteann amach ar bhun
ad hoc. Cé go mbeifí ar ndóigh ag súil lena leithéid, is bocht an scéal é go bhfuil an
ghníomhaíocht is líonmhaire ó thaobh rannpháirtíocht mhúinteoirí na tíre seo de
bunaithe go hiomlán ar chomhráití neamhfhoirmiúla.
Léirigh 47% de na múinteoirí i dtaighde Granville (2005) go raibh tábhacht
as cuimse ag baint le hidirghníomhaíochtaí neamhfhoirmiúla le comhghleacaithe
teagaisc ar chleachtais an tseomra ranga. Glactar leis go bhfuil comhráití
neamhfhoirmiúla i mease na n-idirghníomhaíochtaí sin. Díol suntais, áfach, go bhfuil
líon na múinteoirí in Éirinn a shíleann go bhfuil tionchar suntasach ag an
ngniomhaíocht chéanna ar a bhforbairt féin mar mhúinteoirí m'os ísle ná mar atá an
meán i mease thíortha uile TALIS (OECD, 2009). Tá fianaise an dearcaidh seo le
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sonru freisin ina leibheal rannphairtiochta sa mheid is go leirionn taighde TALIS go
nglacann nios lu muinteoiri in Eirinn pairt i gcomhraiti neamhfhoirmiula lena
gcomhghleacaithe mar ghniomhaiocht forbartha na mar a ghlac muinteoiri i dtir ar
bith eile sa tionscadal sin (OECD, 2009).
3.12.2 Cursai Cailiuchain
I mease na ngniomhaiochtai is lu a dteann muinteoiri ina mbun ta clair
fhoirmiula chailiuchain agus cuairteanna breathnoireachta chuig scoileanna eile
(OECD, 2009). Feictear aris anseo go bhfuil torthai taighde TALIS (OECD, 2009)
agus Granville (2005) ag teacht salach ar a cheile maidir leis an tionchar a shileann
muinteoiri ata ag cursai cailiuchain ar a gcuid forbartha. Leirionn taighde Granville
go bhfuil muinteoiri den tuairim gur beag tionchar ata ag cursai iarcheime ar a
gcleachtas sa seomra ranga, ach an oiread le cursai ginearalta inseirbhise agus
inseirbhis uilefoime (Granville, 2005). Dar le 93% de na muinteoiri a ghlac pairt i
TALIS, afach, gur cursai cailiuchain seachas aon chleachtas forbartha eile is mo a
bhfuil tionchar aige ar a bhforbairt ghairmiuil. Aris anseo, is sa ghniomhaiocht
airithe forbartha sin a fheictear an rata is isle rannphairtiochta i mease mhuinteoiri na
hEireann (OECD, 2009). Is fiu a mheabhru don leitheoir anseo gur dianchoras
cailiuchain ata mar bhunchioch den choras oideachais d ’ardchaighdean ata i
bhfeidhm san Fhionlainn (Hargreaves & Shirley, 2012) agus i Singeapor (Sclafani,
2008b).
Ta tionchar thar a bheith dearfach ag rannphairtiocht mhuinteoiri i gcursai
cailiuchain ar a gcleachtas sa seomra ranga agus i reimsi eile (Sugrue, 2002). Ta ciall
leis seo, afach, dar le Sugrue (2002), sa mheid is go dteitear i mbun na foghlama ar
shli nios deine, nios leanunai agus nios machnamhai i gcursai den chineal seo. Is mar
gheall ar na gneithe sin a chreideann muinteoiri go bhfuil tionchar chomh suntasach
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sin ag an gcursa orthu agus ni gà go mbeadh breithiunas na muinteoiri bunaithe ar
dhea-chùrsa cailiuchain (Sugrue, 2002). Àiritear an machnamh agus an leanunachas
mar dhea-thréithe den FGL agus ni haon iontas go mbeadh dearcadh nios dearfai ag
rannphàirtithe na gcursai sin ar thionchar a gcuid foghlama ar a gcuid teagaisc. Nil
na cursai cailiuchain gan lochi, àfach, agus an iomarca béirne go fóill à leagan ar
chleachtas praiticiuil an tseomra ranga seachas iarracht a dhéanamh dùshlàn
intleachtuil a thabhairt do mhuinteoiri (Sugrue, 2002). Is léir easpa intleachtulachta
irei sin i réim i gcursai roghnacha forbartha, àit a bhfeictear easpa iniuchta in àbhar
na gcursai de bharr a laghad léitheoireachta gairmiula a dhéantar lena linn. Tà an tiniùchadh làmach i gcleachtais fhoghlama an mhuinteora (Cochran-Smith & Lytle,
1999) agus gmomhaionn an léitheoireacht ghairmiuil mar uirlis i dtreo an iniuchta
sin. Sa tsli chéanna, gniomhaionn easpa litriochta mar bhac ina choinne (Sugrue,
2002 ).
Léiritear go fóill anseo go bhfuil na gmomhaiochtai sin is mó a rachadh chun
leasa na mùinteoireachta, mar an bhreathnóireacht ranga agus scoile ag bun an scala
rannphairtiochta. Is cleachtais iad seo a chuideodh le muinteoiri dui i mbun an
chomhoibrithe lena gcomhghleacaithe tri bhunus fianaise agus taighde a chur faoi na
comhràiti sin ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim (Hargreaves & Shirley, 2012).
Àiritear Éirinn i measc na dtiortha sin is lu a bhfuil cleachtas na breathnóireachta
scoile ar bun, ach ni eisceacht i go tireolaioch sa chàs seo de bhri gur nósmhaireacht
làidir é seo i bhformhór na dtiortha in iarthar na hEorpa (OECD, 2009).
3.12.3 Ceardlanna
Cuirtear formhór na gceardlanna agus na gcursai ar fàil in ionaid oideachais
natire. Dar le Sugrue agus Ui Thuama (1997) gur beag éagsulacht a shonraitear i
méid nà i bhfad na seisiun forbartha a reàchtàiltear iontu, agus na cursai i bhfad
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Éireann ró-ghearr agus éadomhain d ' fhonn an fhorbairt chuimsitheach atá de dhith a
éascú (Sugrue & Ui Thuama, 1997). Tá impleachtaí tromchúiseacha ag an gcur
chuige cúng seo i leith na forbartha ar an bhfoghlaim agus go deimhin ar fhorbairt an
mhùinteora féin toise foghlaim dbromchlach agus gearr-thréimhseach á cur chun
cimi (Sugrue & Ui Thuama, 1997)
Múinteoir atá ar iasacht óna phost féin ar feadh scaithimh agus atá ar
ghearrehonradh leis an gComhairle Naisiúnta Curaclaim agus Measúnachta go minie
a stiúrann na cúrsaí seo agus seachadtar iad i bhfoirm léachta (Sugrue & Ui Thuama,
1997). Maionn Sugrue (2002) go bhfuil cúrsaí den chineál seo éifeachtach chun
athruithe curaclaim agus siollabais a chur in iúl do mhúinteoirí ach gur beag tionchar
atá acu ar ghnéithe oideolaíocha ná ar seileanna iniúchta an mhúinteora (Sugrue,
2002).
Ábhar imní é seo i bhfianaise torthaí TALIS a léiríonn go bhfuil leibhéal
rannpháirtíochta mhúinteoirí na hÉireann i gcleachtais fhorbartha níos airde i gcás
cheardlanna agus ghearrehúrsaí ná mar atá in aon chineál cleachtas eile forbartha
(OECD, 2009: 50). Tacaíonn an taighde seo leis sin agus múinteoirí an tionscadail ag
maíomh gur athruithe curaclaim an t-ábhar atá le formhór na gcúrsaí FGL a
ndéanann siadsan ffeastal orthu. Breisábhar imní go léiríonn TALIS (OECD, 2009)
go bhfeictear do na múinteoirí féin gur beag tionchar atá ag na cleachtais fhorbartha
seo ar a gcuid forbartha féin mar mhúinteoirí. Cé nach mór a lúa nach léiríonn
TALIS go soiléir an é nach bhfuil gníomhaíochtaí comhoibritheacha FGL á soláthar
do mhúinteoirí na hÉireann, nó an é go bhfuil siad ar fáil ach nach bhfuil múinteoirí
ag freastal orthu.
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3.12.4 Comhphobail
Nuair a fhéachtar ar rannpháirtíocht mhúinteoirí na hÉireann i ngréasáin
ghairmiúla, léiríonn torthaí TALIS (OECD, 2009) go raibh suas le leath de na
múinteoirí mar bhaill de ghréasáin ghairmiúla. Luaitear sa tuarascáil féin, áfach, go
bhfuil tionchar ag leibhéal ard gníomhaíochta na gcumann ábhair ar an bhfigiúr seo
agus is beag léargas a fhaightear ar rannpháirtíocht na múinteoirí i ngréasáin
fhoghlama neamhspleácha.
Maidir leis an gcomhphobal in úsáid mar fhóram don FGL sa SOLG, mor
mhiste cuntas gairid a thabhairt ar Chlár Oideachais Pobail a bhí á reáchtáil ag an
eagraíocht phobail Muintearas i ndeisceart Chonamara suas go dtí na naoi déag
nóchaidí. Chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin a bhí i réim i gcóras
oideachais na Gaeltachta, rinne Comharchumann na nOileán i gConamara Theas
iarratas ar mhaoiniú chun tionscadal oideachais pobail a bhunú. Le cabhair ó Udarás
na Gaeltachta agus Fondúireacht Van Leer bunaíodh an Clár Oideachais Pobail agus
ceithre chomhpháirt leis: réamhscolaíocht, bunoideachas, ceangal idir oideachas agus
fostaíocht, agus oideachas do dhaoine fásta (Muintearas, 2000). Chun dul i ngleic
leis na deacrachtaí forbraíodh “samhail chomhtháite a bheadh oiriúnach do
scoileanna beaga tuaithe” mar a bhí sa Ghaeltacht ag an am, agus go deimhin mar atá
fós (Muintearas, 2000). Níor mhiste a lúa ag an bpointe seo gur ar bhunscoileanna a
bhí an tsamhail seo dírithe ach déantar cur síos anseo air mar léargas ar na buntáistí a
bhaineann le tionscadal comhpháirteach oideachais, go háirithe i gceantair ina bhfuil
teanga mhionlaigh mar mheán teagaisc agus chumarsáide sa choras oideachais
áitiúil. Ar cheann de na haidhmeanna a bhí ag an tsamhail, bhí forbairt a dhéanamh
ar scileanna gairmiúla na múinteoirí trí “caidreamh, idirphlé agus comhairliúchán
idir scoileanna, tuismitheoirí agus gníomhaireachtaí eile” a chothú (Muintearas,
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2000). I mease na ngnéithe eile ba shuntasaí den tsamhail bhí ceardlanna múinteoirí
a ghníomhaigh mar “deis éifeachtach oibre le haghaidh oideachais inseirbhíse
scoilbhunaithe agus caidreamh gairmiúil á chothú idir múinteoirí ‘ar bhonn líonra’”
(Muintearas, 2000). D ’éirigh leis an tionscadal seo muinín a chothú sna múinteoirí
“maidir le díriú ar dheacrachtaí foghlama, cur le tuiscint ar éilimh an churaclaim,
ábhar a chur in oiriúint do thimpeallacht na bpaistí, agus maidir le cuspóirí an
churaclaim a chur i gcrích laistigh de shriantachtaí scoil dhá oide” (Muintearas,
2000). Ina theannta sin “fuair na múinteoirí tuiscint níos soiléire ar an gcaoi le
tabhairt faoi fhírinne an scéil maidir le cúrsaí oideachais i scoileanna beaga tuaithe
trí straitéis teagaisc agus foghlama a eagrú agus a chur ar fáil do dhaltaí ag gráid
éagsúla ag an am céanna” (Muintearas, 2000).
Baineadh leas as struchtúr na ceardlainne chun na gníomhaíochtaí seo a chur
ar bun agus rinneadh forbairt ar réimse leathan seileanna “chun ábhar teagaisc agus
fhoghlama a dhearadh agus a chur le chéile don seorara ranga” (Muintearas, 2000).
Méadaíodh an struchtúr seo trí líonraí múinteoirí agus ghníomhaigh na ceardlanna
mar “shamhail éifeachtach oideachais inseirbhíse scoilbhunaithe agus forbartha
gairme do mhúinteoirí” (Muintearas, 2000).
Sampla ar leith an tionscadal seo den bhuntáiste a bhaineann le comhphobal
mar fhóram don FGL, go háirithe nuair atá na múinteoirí sin ag stiúradh treo agus
ábhar na ceardlainne sin. Feictear an deis atá sa chomhphobal tús áite a thabhairt do
shainriachtanais phobal foghlama an cheantair, focas atá in easnamh i láthair na
huaire sa soláthar lámach FGL. Is cabhair freisin an tionscadal toisc gur ann
d ’íhasach don FGL á sholáthar go háitiúil ar bhonn na comhghleacaíochta agus an
chomhoibrithe.
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3.13 Leibhéal rannpháirtíochta i ngníombaíochtaí FGL
Léirigh tuarascáil taighde an OECD (2005) go mba airde an lion tiortha diobh
siúd a ghlac páirt nach raibh dualgas orthu dui i mbun gníomhaíochtaí FGL ná a
mhalairt, cé go raibh rannpháirtíocht éigeantach in aon cheathrú de na tiortha sin
chun ardú céime a bhaint amach nó chun athchlárú mar mhúinteoir (OECD, 2005). I
dtuarascáil TALIS, tuairiscíodh gur ghlac 89% de na múinteoirí páirt i gcleachtas
éigin FGL sna hocht mí dhéag roimhe sin, cé go raibh 11% de mhúinteoirí iarbhunscoile nár ghlac páirt i ngníomhaíocht ar bith (OECD, 2009).
Maidir le rannpháirtíocht mhúinteoirí iar-bhunscoile na hÉireann, feictear go
bhfúil siad ag íochtar an scála ó thaobh leibhéil rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí
FGL i mease múinteoirí iar-bhunscoile íochtaracha agus iad ag freastal ar 5.6 lá FGL
in iomlán sna hocht mí dhéag roimhe sin (OECD, 2009: 53). Ar ndóigh téann an
leibhéal íseal rannpháirtíochta seo glan in aghaidh dea-chleachtais maidir leis an
leibhéal sásúil freastail atá de dhíth chun an FGL a chur chun cinn mar thionscadal
leaniinach fad saoil. Is iomaí constaic a sheasann idir an múinteoir agus
rannpháirtíocht de chineál ar bith i gcleachtais FGL, agus tugaim léargas ar roinnt
díobh sin tibios.
3.13.1 Maoiniú do ghníomhaíochtaí FGL
Léiríonn taighde an OECD go bhfuil an t-ualach airgid bainteach le cúrsaí
FGL le n-iompar ag an múinteoir féin sa chuid is mó de na tiortha a ghlac páirt,
seachas roinnt eisceachtaí, Tuaisceart Eireann san áireamh (OECD, 2005). Sa bhliain
2009 agus an OECD ag tuairisciù ar an àbhar céanna, léintear nach bhiuil an FGL
saor in aisce do mhúinteoir ar bith agus ualach an chostais ag brath go minie ar
chomhthéacs eacnamaíochta na tíre féin agus ar ndóigh ar an tàbhacht a leagtar ar
chleachtais FGL inti (OECD, 2009). Seasann Éire sa séú hàit maidir le solâthar FGL
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a chur ar fáil ar chostas íseal do mhúinteoirí, seasamh nach beag i mease 23 tír. Is mó
laethanta, áfach, a chaith na múinteoirí sin a d ’íoc as a gcuid FGL féin le
gmomhaíochtaí FGL, ná mar a chaith an dream nár íoc pingin as. Tuigtear, áfach,
gur mó seans go mbeadh na gmomhaíochtaí sin a mbeadh costas ag baint leo dian ó
thaobh ama seachas iad siúd nach mbeadh (OECD, 2009). Díol suntais, áfach, go
léiríonn an taighde gur mó suim a bhí i mease na múinteoirí a d’íoc as a gcuid FGL
féin tabhairt faoi bhreis gmomhaíochtaí FGL (OECD, 2009). Léirítear anseo de bhrí
go bhfuil an t-airgead ag teacht as poca an mhúinteora féin, go bhfúil breis ama agus
dua á chaitheamh leis an FGL dá bharr sin, agus de réir mar a thagann an múinteoir
isteach ar chur chuige níos uileghabhálaí agus níos déine FGL, gur mó spéis atá aige
leanúint leis an gcur chuige sin. Is dea-chomhartha é seo do na himpleachtaí a
bhíonn ag dea-chleachtais FGL ar thiomantas an mhúinteora i dtreo an FGL.
Aithnítear go fóill, mar sin féin, gur ann do chleachtais FGL nach mór don stát
maoiniú a dhéanamh orthu. Díol suimeáfach, nach bhfeictear go bhfuil drochthionchar ag costas cleachtais FGL ar thiomantas an mhúinteora dó. Níor mhiste a
lúa ffeisin, áfach, nár tháinig an ghné sin chun soláis sa taighde seo ach ina mease
siúd a thug faoi agus a d’íoc as cleachtais FGL cheana féin. Is ceist eile ar fad cén
chaoi gcuirfeá ina luí ar mhúinteoirí nach bhfuil taithí ar bith acu ar chleachtais
fhiúntacha FGL lámJh a chur ina bpóca chun costáis rannpháirtíochta a chlúdach.
3.13.2 Leibhéal cáilíochta an mhúinteora
Tá líon m'os airde laethanta á gcaitheamh i mbun FGL ag na múinteoirí a
bhfuil máistreacht acu seachas iad siúd nach bhfúil acu ach fochéim. Is pátrún é seo a
fhágann fáinne fí i réim de bhrí go bhfágtar an dream is géire a dteastaíonn an FGL
uathu dall ar bhuntáistí an FGL, agus as láthair óna gníomhaíochtaí sin dá réir
(OECD, 2009). Ar ndóigh, fágtar ansin domán beag de mhúinteoirí i mbun FGL
142

agus beama idir an dá ghrúpa a chothódh éagothromaíocht i mease na múinteoirí
féin, agus coimhthíos ina mease siúd atá ar bheagán taithí den FGL.
3.13.3 Aois an Mhúinteora
Cé nach ann do dhifríocht mhór sna leibhéil rannpháirtíochta ó thaobh
chúrsaí insene de, ni amhiaidh atá i gcás chúrsaí aoise. Is mó laethanta FGL a
thugann múinteoirí faoi 30 bliain d ’aois fúthu agus tagann laghdú ar líon na laethanta
de réir mar a théann an múinteoir in aois, agus múinteoirí leathchéad bliain d ’aois ag
gabháil do ceithre lá dhéag nó mar sin de ghníomhaíochtaí FGL (OECD, 2009).
Ábhar irmií breise é seo de bharr an líon ard múinteoirí iar-bhunscoile i dtíortha an
OECD atá os cionn leathchéad bliain d’aois (OECD 2005). M á bhreathnaítear ar
fhorbairt ghairmiúil agus phearsanta an mhúinteora, feictear go bhfúil an múinteoir
ag dul i ngleic le céim faoi leith ina shaol ré gairmiúil, céim a bhfuil sainriachtanais
fhorbartha bainteach leis (Huberman, 1993; Sammons, Day, Kington, Gu, Stobart &
Smees, 2007). Ni mór na riachtanais sin a iomlánú sa phróiseas forbartha chomh
maith le seileanna praiticiúla bainteach leis an seomra ranga. Léirigh Cochran-Smith
agus Lytle (1999) an tábhacht a bhaineann le múinteoirí ag gach céim den sao Iré
gairmiúil a thabhairt isteach i gcleachtais FGL ionas gur féidir leo ni hamháin cur
leis an tuiscint atá acu ach an taithí atá acu a roinnt lena gcomhghleacaithe chomh
maith céanna. Is ábhar imni é go bhfúil múinteoirí atá ag druidim i dtreo chéimeanna
deireadh a saolré gairmiúil in easnamh ón bpróiseas forbartha seo.
3.13.4 Suíomh na scoile

Díol suntais agus an OECD (2005) ag déanamh cur síos ar an tionchar atá ag
suíomh na scoile ar rannpháirtíocht múinteoirí ag leibhéal na hiar-bhunscoile
íochtaraí go léirítear go dtugtar faoin leibhéal céanna FGL beag beann ar shuíomh na
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scoile, bíodh an scoil suite faoin tuath nó i gceantar cathrach (OECD, 2005).
Tarraingítear aird ar an bhfíric sin anseo de bhrí gur i scoileanna tuaithe atá
múinteoirí uile an tionscadail ag teagasc, agus aon trian díobh sin ag teagasc i
scoileanna oileáin. Cé nach gceistítear tiomantas mhúinteoirí na scoileanna seo don
FGL, cinnte ardaítear an cheist an bhfúil tionchar ag an suíomh iargúlta ina bhfúil
roinnt de na scoileanna seo suite, agus múinteoirí na scoileanna sin ina gcónaí, ar an
leibhéal ffeastail ina mease ar ghníomhaíochtaí FGL? Fillim ar an geeist seo agus
torthaí an taighde féin faoi chaibidil.
3.13.5 Easpa aitheantais agus aischothaithe
Léiríonn taighde a rinne Hargreaves et al. (2007) ar stádas na múinteoireachta
i Sasana go raibh an búa ag FGL borradh suntasach a chur faoin stádas de bhrí go
bhféachtar ar an FGL mar aitheantas ar an tábhacht a bhaineann le forbairt
ghairmiúil na múinteoirí. Chomh maith leis sin, cuireann an FGL le cumas na
múinteoirí smaoineamh go neamhspleách agus go cruthaitheach ar an gcleachtas atá
idir lámha acu agus bronnann sé dlisteaneacht freisin ar na tuairimí sin (Hargreaves
et al., 2007). Ábhar suntais an t-ardú meanma a thagann leis an FGL sa
mhúinteoireacht, nuair atá moladh agus aiseolas chomh gann ar an talamh sa ghairm
chéanna (OECD, 2009). Cuireann aiseolas, maith nó ole, le sástacht an mhúinteora
ina phost, agus ag brath ar an bhfócas atá leis, téann an t-aiseolas seo chun leasa a
chleachtais mhúinteoireachta (Evans, 2008; Hargreaves & Shirley, 2009).
Tá múinteoirí den tuairim nach dtugtar aitheantas cuí do dhea-chleachtais
teagaisc agus gur beag tionchar a bheadh ag leasuithe sa teagasc ar an leibhéal
aitheantais seo (OECD, 2009). Is cúis imní í seo do mhúinteoirí agus do bhainisteoirí
oideachais araon toisc in éagmais choras aischothaithe is beag deis nó dreasacht atá
ag múinteoirí breathnú go géar ar an obair atá idir lámha acu agus í a fheabhsú. Tá
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tionchar direach ag an bhfuarchúis seo i leith an aiseolais ar leibhéal rannpháirtíochta
na múinteoirí i gcleachtais FGL de bhrí nach bhfeictear dóibh go bhfuil buntáiste ar
bith, ag leibhéal gairmiúil ar aon nós, páirt a ghlacadh sna cleachtais ná a gcuid
teagaisc féin a leasú dá réir. Is ann don dearcadh i mease múinteoirí nach mbronntar
aitheantas ná duais bhreise ar an múinteoir éifeachtach agus gur taithí a ghineann
aitheantas, beag beann ar chaighdeán an teagaisc (OECD, 2009). Is a mhalairt scéil a
thugtar faoi deara i Singeapór mar atá luaite, agus ceangal díreach idir dui chun cinn
gairmiúil agus aitheantas gairmiúil (Sclafani, 2008b). Cinnte bheifí ag súil go
mbeadh mian intreach éigin sa mhúinteoir mar dhuine gairmiúil, faobhar a
choinneáil ar a chuid seileanna teagaisc chun leasa na ndaltaí agus chun a leasa féin
ag leibhéal gairmiúil. I bhfianaise dhearcadh na múinteoirí i leith an aitheantais a
bhronntar ar fheabhsú an teagaisc, áfach, is cosúil gur ag brath ar na múinteoirí siúd
amháin a bhfuil spreagadh intreach iontu cheana féin atáthar chun páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí deonacha FGL. Cruthaíonn sé seo, ach an oiread leis an bhfáinne fí
sa fhreastal agus leibhéal cáilíochta na múinteoirí faoi chaibidil, deacracht ollmhór
nuair atáthar ag iarraidh múinteoirí nach bhfuil cleachtadh acu ar ghníomhaíochtaí
FGL a mhealladh ina dtreo. Tá deis thábhachtach á cailleadh, i bhfianaise na
ndeacrachtaí seo, borradh a chur faoi stádas na múinteoireachta agus coras
aischothaithe folláin a chothú do mhúinteoirí.
3.13.6 Leibhéal Rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí FGL: Achoimre
Is léir ón scagadh déanta thuas go bhfuil leibhéal rannpháirtíochta múinteoirí
i ngníomhaíochtaí FGL sa chomhthéacs náisiúnta agus idimáisiúnta ag brath go
láidir ar an gcineál gníomhaíochta a bhfuil bá ag an múinteoir féin leis. Ábhar
dóchais nach bhfuil ualach maoinithe na gcleachtas le n-iompar ag an múinteoir ach
léiríonn an fhíric chéanna nach fadhb í an easpa rannpháirtíochta ar féidir a leigheas
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trí na cleachtais sin a mhaoiniú go lámach. Tugann sé sin dúshlán don choras
oideachais sa mhéid is gur léir nach mór dul i gcionn ar inspreagthacht intreach an
mhúinteora má táthar chun borradh a chur faoina leibhéal rannpháirtíochta (Day,
2002; Hargreaves & Shirley, 2009; Harwell, 2003; MacBeath, 2012). Inatheannta
sin, ni mór go mbeadh na cúrsaí sin a chuirtear ar fáil don mhúinteoir, ni hamháin
oiriúnach dá chuid riachtanas forbartha, ach freisin go gcuirfí an oiriúnacht sin ina
luí go héifeachtach air. Ábhar iximí go bhfuil leibhéal cáilíochta mar chonstaic agus
mar chrann taca ag an múinteoir dá chuid rannpháirtíochta i gcleachtais FGL, ach is
constaic é nach furasta a shárú gan cultúr an oideachais i leith cáilíochtaí san FGL a
athrú ó bhun. Ábhar eile imní an easpa toillteanais atá i mease múinteoirí tabhairt
faoin FGL de bhrí go síleann siad nach mbeadh tionchar ar bith ag an rannpháirtíocht
sin ar a gcomhthéacs reatha gairmiúil, gné a léiríonn ar ndóigh nach bhfuil an
sásamh pearsanta atá mar thoradh ar an FGL mar dhuais a dhóthain dóibh go fóill.
íorónta go maith, léiríonn sé freisin nach dóigh leis an múinteoir go bhfuil tionchar
ar bith ag an FGL ar a fhorbairt ghairmiúil phraiticiúil féin.
Is dúshláin reatha iad sin uile ar chuir mé síos anseo orthu atá mar chonstaic
ar an múinteoir agus ar an geóras maidir le rannpháirtíocht i gcleachtais FGL. Ni
mór go gcuirfí na dúshláin sin uile san áireamh agus struchtúir úra FGL á ndearadh
agus á seachadadh, nó is beag feabhas a thiocfaidh ar leibhéal rannpháirtíochta na
múinteoirí a bhfuil na cleachtais sin dírithe orthu.
3.14 An Fhorbairt Ghairmiúil san Oideachas - Achoimre
Níl amhras ach go bhfuil búa faoi leith ag an FGL dea-thionchar a imirt ar
chleachtais an mhúinteora agus freisin ar stádas na gairme i gcoitinne. M ar a phléigh
mé thuas, áfach, is mór an bheama idir na dea-chleachtais bainteach leis an FGL
agus feidhmiú reatha an FGL. Is cúis imní í seo cinnte don choras oideachais sa
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bhaile agus thar lear, ach i gcás an tionscadail seo, is ábhar imní breise é. Léirigh mé
sa chaibidíl seo an bheama oiliúna atá sa choras oideachais Gaeltachta ag gach aon
chéim de leanúntas an mhúinteora agus múinteoirí neamhullmhaithe agus neamhoilte
don tase atá rompu. Sa chás go bhfuil lochtanna suntasacha i gcleachtais oiliúna na
múinteoirí ar mian leo tabhairt faoin teagasc sa SOLG, is amhlaidh go bhfuil an
coras féin ina iomláine lochtach. Níl múinteoirí oilte don tase atá rompu agus níl an
coras ag freagairt don easpa oiliúna sin, bíodh sin ag an Ieibhéal réamhsheirbhíse, an
leibhéal ionduchtaithe nó ag Ieibhéal an FGL. Dá bharr sin tá iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta ag feidhmiú go neamhéifeachtach mar institiúidí teagaisc, foghlama agus
forbartha. Níl daltaí na Gaeltachta ag fáil cothrom na féinne ach an oiread sa mhéid
is nach bhfuil an dream a leagtar cúram a gcuid oideachais orthu oilte chuige sin. Is
féidir líon suntasach de na heasnaimh chórasacha seo a leagan ar an geóras
oideachais féin a dhéanann cúram den oiliúint. Ina theannta sin, áfach, i bhfianaise
leibhéal íseal inspreagthachta na múinteoirí agus an leibhéal íseal rannpháirtíochta
ina mease, is léir go bhfuil géarghá dul i geion ar mhúinteoirí iar-bhunscoile agus
buntáistí an FGL, a chur ar a súile dóibh. Ainneoin go bhfuil leibhéal níos ísle
stádais ag an múinteoireacht ná mar atá ag gairmeacha eile sa tsochaí, ni fhágann sin
nach bhfuil na dualgais ghairmiúla chéanna ar mhúinteoirí. N i mór mar sin an
ghairmiúlacht sin agus an t-ionchas a bhaineann leis a shníomh isteach sa FGL mar
shlí chun tiomantas na múinteoirí don FGL a dhaingniú.
Easnamh amháin a thagann chun cinn maidir le comhthéacs na FGL, go
háirithe maidir leis an geóras oideachais Gaeltachta, an easpa taighde reatha atá ar
rannpháirtíocht na múinteoirí san FGL agus freisin an dearcadh atá acu ina thaobh.
Ni léir cé na riachtanais fhorbartha is mó atá ag múinteoirí iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta, ná cén chaoi a dtéann cleachtais reatha FGL i ngleic leo. Ni léir ach an
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oiread cén tiomantas atá ag múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta don FGL ná
cén tionchar atá ag an tiomantas seo ar chleachtais teagaisc agus foghlama, laistigh
agus lasmuigh den seomra ranga. Díríonn an taighde seo ar na gnéithe sin uile a
fhiosrú.
Gníomhóidh an t-ábhar a ndeama mé scagadh anseo air mar fhráma tagartha
teoiriciúil inar féidir taithí phraiticiúil mhúinteoirí an tionscadail seo a lonnú agus
anailís chruinn a dhéanamh uirthi dá réir. Tá sé tábhachtach go lonnófaí an taithí seo
sa chomhthéacs náisiúnta agus idimáisiúnta chun solas a chaitheamh ar chosúlachtaí
agus ar chodarsnachtaí a bheadh mar thaca agus coras éifeachtach FGL á dhearadh
agus á sheachadadh.
3.15 Concluid
Sa chaibidil seo chuir mé na téamaí an taighde i láthair i gcomhthéacs na
litríochta is ábhartha agus is cothroime le dáta, ina mease: gairm na múinteoireachta
agus an próiseas gairmiúlaithe bainteach leis; dea-chleachtais FGL mar a bhaineann
sé leis an teoiric agus leis an seachadadh; leanúntas na múinteoireachta agus rol an
FGL sa leanúntas sin; soláthar an FGL ag leibhéal náisiúnta agus idimáisiúnta; an
FGL Ln Éirinn mar a bhaineann sé leis an gcomhthéacs polasaí ina seasann sé agus
an soláthar reatha a dhéantar dó; constaicí a sheasann sa bhealach ar an
rannpháirtíocht sa FGL. Rinne mé iarracht chomh fada agus ab fhéidir ábharthacht
na ngnéithe sin don timpeallacht taighde faoi chaibidil a mheabhrú don léitheoir le
linn an phlé.
Tugaim cur síos sa chéad chaibidil eile ar na modheolaíochtaí taighde ar
baineadh leas astu d ’fhonn an tionscadal seo a chur i gcrích.
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C aibidil 4
4.1

M odheolaíochtaí Taighde

Réamhrá
Déanaim cur sios sa chaibidil seo ar na modheolaíochtaí taighde ar bhain mé

leas astu chun an tionscadal seo a chur i gcrích agus tugaim léargas ar na ceisteanna
taighde. Cuirim ansin an fráma tagartha teoiriciúil ina lonnaítear an taighde i láthair,
is é sin an fheiniméaneolaíocht. Déanaim cíoradh ar oiriúnacht an mhúnla sin don
tionscadal idir lámha agus freisin ar na míbhuntáistí a bhaineann leis an
bhfeiniméaneolaíocht mar straitéis taighde. Tugaim léargas ar cheist na bailíochta,
go háirithe i gcomhthéacs na n-eolaíochtaí sóisialta agus na deacrachtaí a bhaineann
le bailíocht a dheimhniú iontu.
Tugaim léargas ar cheisteanna eitice an tionscadail agus an tslí a ndeama mé
cúram díobh, chomh maith le modheolaíochtaí an taighde pháirce féin agus an coras
samplála cuspóiriúil ar baineadh leas as. Ag deireadh na caibidle, déanaim cur síos ar
na dúshláin a bhí le tabhairt agam agus mé ag iarraidh an taighde seo a chur i gcrích.
4.2

Ceisteanna taighde an tionscadail
Tá mar aidhm ag an tionscadal taighde seo léargas a thabhairt ar thaithí

mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta agus iniúchadh a dhéanamh ar na
ceisteanna thíos:
1. Céard iad na dúshláin atá le tabhairt ag múinteoirí iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta?
2. Céard iad na cleachtais oiliúna a bhfuil na múinteoirí sin rannpháirteach iontu?
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3. Céard iad riachtanais oiliúna na múinteoirí i bhfianaise na ndúshlán atá le
tabhairt acu agus i bhfianaise a gcleachtais reatha oiliúna?
Bunaítear an t-eolas seo ar thaíghde tánaisteach ina ndéanaim cíoradh ar an
litríocht ábhartha lena n-áirítear leabhair; ailt; tuarascálacha taighde; tuarascálacha
rialtais; agus ábhar eile nach iad. Tá taighde páirce freisin mar chuid lámach den
tionscadal toisc go raibh gá taithí na múinteoirí ar an bhfeiniméan féin a fhiosrú agus
chuige sin chuir mé múinteoirí a shásaigh critéir roghnaithe an tionscadail faoi
agallamh. Tugaim cur síos níos mine ar an bpróiseas sin m'os moille sa chaibidil.
D ’fhonn an tri cheist taighde a fhiosrú, b ’éigean múnla oiriúnach taighde a
aimsiú a cheadódh dom iniúchadh éifeachtach a dhéanamh ar an geeist a chuirfeadh
faisnéis agus taithí na múinteoirí i lár an aonaigh. Bhí an bhéim ar fhocail na
rannpháirtithe agus ar an gcomhthéacs sóisialta agus cultúrtha ina raibh siad ag
feidhmiú. Ba léir mar sin gur tionscadal taighde cáilíochtúil a bhí idir lámha.
4.3

An Taighde Cáilíochtúil
Is straitéis taighde ionduchtaitheach, tógálach agus léirmhínitheach an

taighde cáilíochtúil (Bryman 2012; Cohen, Mannion, Morrison, 2011; Denscombe
2003). Cuireann Cohen et al. (2011) sios ar an dornhan oideachasúil mar àit gan
eagar “full o f contradictions, richness, complexity, connectedness, conjunctions and
disjunctions” agus mí-oiriúnach dà dheasca sin don taighde uimhriúil, agus m'os
oiriúnaí don taighde cáilíochtúil (2011: 219). Tá míbhuntáistí ar ndóigh leis an
taighde cáilíochtúil de bharr fad an phróisis agus toisc nach féidir leas a bhaint as
cláir ríomhaireachta chun próiseas anailíse a chur i gcrích (Berg, 2007). An locht is
mó a fhaightear ar thaighde cáilíochtúil, áfach, nach bhfúil bunús eolaíochtúil leis
toisc gur focaii, íomhánna agus cur síos atá mar bhunús leis agus amhras ag baint leis
an bpróiseas anailíse agus le hiontaofacht an eolais dà réir (Berg, 2007). Is sa bhéim
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a leagtar ar an eolas coimpléascach seo, áfach, a luíonn búa an taighde chailíochtúil
freisin (Denscombe, 2003).
Is iomaí modheolaíocht agus cur chuige atá fréamhaithe sa taighde
cáilíochtúil, agus iad uile ag teacht le réimse amháin léinn nó níos mó. Is minie gur
féidir coimriú a dhéanamh orthu seo i bhfoirm cúig chur chuige éagsúil: an taighde
inste; teoiric bhunata; cás staidéir; an eitneagrafaíocht; an fheiniméaneolaíocht
(Creswell, 2013). Ceal spáis, ni dhéanaim scagadh anseo ar na cur chúigí sin uile
luaite ach díreach ar an gcur chuige sin a mbaintear leas as sa tionscadal seo, an
fheiniméaneolaíocht.
4.4

An Fheiniméaneolaíocht
Tá sé mar aidhm ag an bhfeiniméaneolaíocht iniúchadh a dhéanamh ar an

taithí atá ag grupa nó ag duine faoi leith ar eispéireas nó ábhar éigin agus dírítear ar
an gcuma atá ar an bhfeiniméan sin ina súile siúd a bhfuil taithí acu air (Cohén et al.,
2012; Denscombe, 2003). Is i léann na fealsúnachta atá fréamhacha an chur chuige,
cé gur tháinig forbairt air de réir mar a cuireadh é in oiriúint do na heolaíochtaí
sóisialta agus mar chur chuige taighde sa réimse sin. Ainneoin na n-éagsúlachtaí atá
le sonrú idir an fheiniméaneolaíocht mar chleachtas fealsúnachta agus an
fheiniméaneolaíocht shóisialta, áirítear ról lámach ag an bhfealsúnacht mar sin féin i
gcleachtas praiticiúil an taighde (Tomkins & Eatough, 2013). Tá tionchar díreach ag
an bhfealsúnacht ar dhearadh cheist taighde an tionscadail agus ar ndóigh ar na
modheolaíochtaí a roghnaíonn an taighdeoir a úsáid d ’fhonn an cheist sin a fhiosrú.
Tá ról lámach freisin aici sa seasamh a thógann taighdeoir i leith ábhair faoi leith, an
toimhde nó go deimhin na toimhdí atá aige i leith an ábhair agus an tionchar atá acu
sin ar an dearcadh atá ag an taighdeoir féin i leith an ábhair agus an taighde. Ar
deireadh tá tionchar díreach ag fealsúnacht an taighdeora ar an anailís a dhéantar ar
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thorthai an taighde faoi chaibidil (Creswell, 2013). Baintear leas sa tionscadal
taighde seo, áfach, as an bhfeiniméaneolaíocht mar chur chuige taighde dírithe ar na
heolaíochtaí sóisialta.
Ba é Alfred Schutz i dtús aimsire a chuir an fheiniméaneolaíocht shóisialta
mar chur chuige taighde agus anailíse sna heolaíochtaí sóisialta chun cinn. Cé gur
bhunaigh Schutz a chuid teoirici féin ar an bhfeiniméaneolaíocht ar shaothar
Edmund Husserl, theastaigh uaidh an teoiric a leathnú amach. Ba mhian leis leas a
bhaint as bunús na teoirice d’fhonn iniúchadh a dhéanamh ar an taithí atá ag an duine
daonna ar ghnáth-chúrsaí an tsaoil, seachas direach mar uirlis agus teoiric
fhealsúnach (Denzin & Lincoln, 1994). Is modh anailíseach é seo a thugann droim
láimhe don chur chuige ina dtugtar tús áite don ábhar taighde nó an gníomh é féin,
nuair a ghlactar leis gur mar a chéile an gníomh i gcónaí, beag beann ar thaithí ná
comhthéacs. San fheiniméaneolaíocht shóisialta, tugtar tús áite do thaithí an duine ar
an ngm'omh, agus glaciar leis dá réir, nach mar a chéile an taithí ná an tuiscint a
bheidh ag beirt ar bith ar an ngm'omh céanna (Denzin & Lincoln, 2003 a; Denzin &
Lincoln, 1994). Ni hé sin le rá, áfach, nach dtugtar aird ar an ngm'omh féin ach go
gcuireann an taighdeoir an feiniméan, mar a fheictear sa domhan eolaíochtúil é, ar
leataobh d ’fhonn breathnú in athuair air tri lionsa na ndaoine sin a bhfúil taithí
luachmhar acu air. Bhí Schutz den tuairim go raibh suibiachtúlacht lámach sa taithí
seo agus san anailís a dhéanfaí ar an taithí sin dá réir. Is iad tuiscintí agus taithí an
duine ar an saol a chuidíonn leis bri a bhaint as na heachtraí agus na gníomhaíochtaí
a bhfuil siad féin páirteach iontu. Tugtar ‘tógálacha roinnte’ orthu seo agus is
tuiscintí iad atá comónta i mease grúpaí daoine a bhfúil taithí acu ar an bhfeiniméan
céanna, ach ni gá go mbeadh an taithí chéanna acu ar an bhfeiniméan ach an oiread.
Is í an tíopáil seo a thugann dlisteanacht do thuiscintí an duine ar an saol ina
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thimpeall. De réir mar a thagann forbairt ar na tuiscintí sin, tagann forbairt freisin ar
an mbunús eolais a bhfúil an tuiscint sin tógtha air (Denzin & Lincoln, 2003b).
Caithim súil anois ar an bhfeiniméaneolaíocht mar straitéis taighde sna heolaíochtaí
sóisialta agus na slite éagsúla a n-oireann an cur chuige sin don tionscadal taighde
faoi chaibidil.

4.4.1

Infheidhmitheacht na feiniméaneolaíochta sna heolaíochtaí sóisialta
Oireann an fheiniméaneolaíocht mar chur chuige taighde do na heolaíochtaí

sóisialta toisc go nglactar leis go bhfúil brí sa réaltacht shóisialta do dhaoine daonna
agus go bhfúil brí dá dheasca sin i ngníomhaíochtaí daonna. Téann an duine i mbun
gnímh bunaithe ar an tuiscint atá ai ge ar an réaltacht shóisialta ina thimpeall agus is í
an tuiscint sin freisin atá laistiar den bhrí a bhaineann an duine as iompar daoine eile,
agus ar ndóigh as a chuid iompair féin (Bryman, 2012; Denscombe, 2003). Tá de
dhualgas ar an taighdeoir mar sin rochtain a fháil ar chiall cheannaithe an duine ionas
gur féidir an domhan mar a fheiceann siadsan é a thuiscint agus tuiscint a ghnóthú dá
réir ar na gníomhaíochtaí a dtéann siad ina mbun (Bryman, 2012).
Is léir mar sin gur straitéis léirmhínitheach an fheiniméaneolaíocht, straitéis
atá lonnaithe lasmuigh den phosaitíbheachas (Bryman, 2012). Nuair a ghlacann an
taighdeoir cur chuige an léirmhínithe air féin ni hamháin go bhfúil an taighdeoir ar
cur léirmhíniú na rannpháirtithe ar an ábhar i láthair, ach tá an taighdeoir é féin ag
déanamh iarracht na léirmhínithe sin a lonnú i bhfráma tagartha eolaíochtúil
(Denscombe, 2003). Ina theannta sin, maíonn Bryman (2012) go bhfúil an tríú
gníomh léirmhínithe ar bun sa mhéid is gur dual don taighdeoir na léirmhínithe sin
luaite a chur i láthair i gcomhthéacs choincheapa, teoiricí agus litríocht na réimse
léinn agus is gm'omh eile léirmhínithe é seo (Bryman, 2012). Maidir leis an
tionscadal seo, tá sé mar phríomhsprioc ag an taighde iniúchadh a dhéanamh ar chiall
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cheannaithe an mhúinteora sa chomhthéacs oideachais Gaeltachta agus féachaint cén
tionchar atá ag an gciall cheannaithe sin ar an dearcadh atá aige i leith na
múinteoireachta agus freisin ar chur i bhfeidhm an teagaisc agus na foghlama. Mar
sin toisc gurb í taithí ghairmiúil an mhúinteora ar an gcomhthéacs oideachais
Gaeltachta an feiniméan atá á fhiosrú, glactar leis go bhfúil suibiachtúlacht an
mhúinteora riachtanach chuige sin.
Cé go bhfúil suibiachtúlacht na rannpháirtithe lámach san
fheiniméaneolaíocht (Cohén et al., 2012) glactar leis ag an am céanna gur chóir go
mbeadh an taighdeoir, nó an té atá ag déanamh an iniúchta ag teacht chun an taighde
agus dearcadh oibiachtúil aige i leith an fheiniméin chéanna (Moustakas, 1994). Ni
ann, áfach, don seasamh neodrach seo i mease taighdeoir! agus mar sin is saothar in
aisce an iarracht a dhéantar dearcadh iomlán oibiachtúil a ghlacadh. Is annamh a
bhíonn an seasamh neodrach seo i geeist toisc gur minie go mbíonn claonadh áirithe,
bíodh sin pearsanta, polaitiúil nó cultúrtha, sa taighdeoir féin agus é ag roghnú an
ábhair agus seasann sé seo sa bhealach ar chur i bhfeidhm neodracht ar bith ón tús
(Berg, 2007).
Maidir leis an tionscadal faoi chaibidil, cé go ndeama mise iarracht
shuntasach dearcadh oibiachtúil i leith an ábhair a ghlacadh chugam féin, ni féidir a
shéanadh go bhfúil mo thaithí shóisialta, oideachais agus chultúrtha fréamhaithe i
gcomhthéacs an taighde faoi chaibidil, an coras oideachais Gaeltachta. Go deimhin is
i an taithí sin a mhúscail mé chun iniúchadh a dhéanamh ar an bhfeiniméan sa chéad
áit. Cinnte ghlac mé céimeanna i ndearadh, i seachadadh agus in anailís an taighde
chun neodracht iomlán a bhaint amach, ach ni féidir sin a chinntiú go hiomlán i
ndeireadh na dála. Is dá dheasca sin freisin a oireann straitéis léirmhínitheach
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nádúraíoch mar atá san fheiniméaneolaíocht don taighde seo, toisc go nglactar leis an
tsuibiachtúlacht mar choinníoll a bhfuiltear ag súil leis agus an taighde idir lámha.
Is é an t-agallamh domhain an mhodheolaíocht is mince a mbaintear leas aisti
agus taighde feiniméaneolaíoch idir lámha (Moustakas, 1994; Denscombe, 2003;
Creswell, 2013). Is minie go mbíonn an t-agallamh deartha ag an taighdeoir roimh ré
d ’fhonn téamaí ábhartha don fheiniméan faoi chaibidil a chur san áireamh cé go
geeadaítear dó imeacht ón struchtúr seo más mian leis agus an t-agallamh féin sa
tsiúl (Moustakas 1994). Tá buntáistí ar leith san agallamh don chineál seo taighde,
ina mease: ceadaítear iniúchadh domhain a dhéanamh ar an ábhar; ceadaítear don
agallóir ábhar áirithe a tharraingt amos le linn an agallaimh ar dóigh leis go bhfúil
tábhacht faoi leith ag baint leo; ceadaítear don agallai a chuntas féin ar an
bhfeiniméan a thabhairt bunaithe ar a dtaithí agus ar a ndearcadh féin; bíonn deis ag
an agallóir soiléiriú a lorg láithreach ar ghné ar bith a bhfúil amhras air ina taobh
(Denscombe, 2003). Cé gur agallamh domhain leath-struchtúrtha is minice a bhíonn
in úsáid, is iondúil go mbíonn struchtúr áirithe i geeist leis an agallamh
feiniméaneolaíoch (Moustakas, 1994). Maidir leis an anailís a dhéantar ar na
hagallaimh sin, is iondúil go leantar coras cnuasaithe d ’fhonn téamaí an taighde a
ghrúpáil chun eriche na hanailíse (Creswell, 2013; Moustakas, 1994). Fillfidh mé ar
an ábhar seo agus taighde páirce an tionscadail á phlé.
4.4.2

Míbhuntáistí na feiniméaneolaíochta mar chur chuige taighde
Ar ndóigh, nil an fheiniméaneolaíocht mar chur chuige taighde gan locht

agus ni mór don taighdeoir a bheith airdeallach ar na contúirtí sin agus an próiseas
taighde á dhearadh agus á chur i bhfeidhm ionas gur féidir iad a mhaolú nó a
sheachaint in am an ghátair. Contúirt amháin an bhéim a leagtar ar an
tsuibiachtúlacht agus ni mór don taighdeoir a bheith ullamh chuige sin. Glactar leis
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san fheiniméaneolaiocht go bhfuil iliomad réaltachtai sóisialta i bhfeidhm de dheasca
thaithi éagsuil na rannphàirtithe ar an bhfeiniméan. Ni ghlactar leis, àfach, go bhfuil
réaltacht ar leith ag gach aon rannphàirti toisc nach eachtrai aonaracha iad
léirmhinithe na rannphàirtithe, ach eachtrai roinnte idir grùpai, cultuir agus sochaithe
faoi leith (Denscombe, 2003). Tà sé rithàbhachtach go ndéanfadh an taighde
ionadaiocht ar an eisint chomónta sin (Moustakas, 1994).
Mibhuntàiste eile de chuid na feinìméaneolaiochta a laghad deis atà sna
torthai taighde, agus san anailis a dhéantar ar an taighde sin, ginearàlu a dhéanamh
ìonas go mbeadh an taighde ionadaioch ar dhaonra nios lionmhaire nà mar a bhi
pàirteach sa tionscadal féin (Denscombe, 2003). M ar sin féin, àiritear é seo mar locht
chomónta a leagtar ar thaighde oideachasuil (Cochran-Smith & Lytle, 1993; Wenger,
1998), agus ni ghlactar leis an easpa ginearàlaithe mar mhibhuntàiste anseo. Àiritear
i measc na lochtanna eile a fhaightear ar an bhfeiniméaneolaiocht an aird a thugtar ar
thréithe leamha an tsaoil, an bhéim shuntasach a leagtar ar chiall cheannaithe an
duine agus ffeisin an claonadh atà sa taighde béim a chur ar an gcur cios seachas ar
an anailis (Denscombe, 2003). Cé gurb ann do na mibhuntàisti sin luaite, is
mibhuntàisti iad atà bainteach le bun-chur chuige na feiniméaneolaiochta agus bhi
mise mar thaighdeoir eolach orthu agus an fheiniméaneolaiocht mar straitéis iniuchta
à roghnu agam. Tugaim aird mar sin féin, agus an próiseas taighde seo à dhearadh
agus à chur i gcrich, ar na laigi atà san fheiniméaneoìaiocht, agus déanaim gach
iarracht na laigi sin a sheachaint nuair is féidir nó a mhaolu nuair is gà. Àitim,
ainneoin na mibhuntàisti luaite gurb i an fheiniméaneolaiocht an cur chuige is fearr a
oireann do riachtanais an tionscadail taighde faoi chaibidil. Déanaim cur sios anois
ar na slite gur féidir bailiocht tionscadal taighde atà lonnaithe sna heolaiochtai
sóisialta a dheimhniù agus a mheas.
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4.5

Bailíocht
Is cuid lámach agus riachtanach den taighde an bhailíocht cé nach fúrasta an

bhailíocht sin a thomhais ná a mheas i dtaighde cáilíochtúil i gcónaí de bharr nádúr
an taighde sin (Bryman, 2012; Cohén et al., 2011). Ni mór glacadh leis agus taighde
cáilíochtúil idir lámha nach féidir bailíocht iomlán a chinntiú ach is féidir trí
dhearadh an taighde féin agus cur chuige an taighdeora, neamhbhailíocht a laghdú. Is
taighde feiniméaneolaíoch atá idir lámha anseo, a thugann droim láimhe don
phosaitíbheachas mar chur chuige taighde agus anailíse. Tráth a ndiúltaítear do
bhunús an phosaitíbheachais, diúltaítear ag an am céanna do na slite bailíochta atá
fréamhaithe sa traidisiún céanna. Is minie a chuirtear i leith taighde léirmhínitheach
go bhfuil easpa smachta agus eagair sa chur chuige agus nach bhfúil sna torthaí ach
cuntáis shuibiachtúlachta ar eachtraí breathnóireachta (Lincoln & Guba, 1985). Tá sé
ríthábhachtach mar sin agus taighde feiniméaneolaíoch á phleanáil, á dhearadh agus
á chur i bhfeidhm go mbeadh ar chumas an taighdeora bailíocht agus iontaofacht an
taighde sin a chinntiú agus a léiriú. Nuair a chaitear súil ar thraidisiún na bailíochta,
áfach, feictear go bhfúil formhór na n-uirlisí agus na modheolaíochtaí lonnaithe i
dtraidisiún taighde cainníochtúil agus posaitíbheach. Dá bhrí sin, ni mór critéir
bhailíochta a roghnú a thugann aitheantas do nádúr agus do thréithe na
feiniméaneolaíochta, ach mar sin féin a chinntíonn bailíocht an tionscadail idir
lámha. Is minie go mbaintear leas as trí chritéar faoi leith agus taighde á mheas:
bailíocht inmheánach; bailíocht eismheánach; iontaofacht.
Glactar leis sa taighde go bhfuil caidreamh cúisíoch idir athróga éagsúla an
taighde agus cuirtear na hathróga sin san áireamh agus anailís ar an taighde ar bun.
Tá ar chumas nósanna imeachta áirithe bainteach le trialacha an taighde, an
bhailíocht inmheánach a chur i mbaol (Lincoln & Guba, 1985; Creswell, 2009,
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2013). Tá de dhualgas ar an taighdeoir an tionscadal agus modheolaíochtaí an
tionscadail a dhearadh sa tslí is gur féidii na contúirtí sin a sheachaint (Creswell,
2009). Maidir leis an mbailíocht eismheánach, glactar leis nach féidir sin a
dheimhniú nuair nach bhfuil torthaí an taighde sin ábhartha ach do na rannpháirtithe
sin amháin (Bryman, 2012). Is pobal sainiúil pobal taighde an tionscadail seo, agus
iad gníomhach i dtimpeallacht shainiúil chomh maith céanna. Cé go n-áitím go
bhfuil fiúntas sa taighde don eamáil oideachais i gcoitinne, is tionscadal
feiniméaneolaíochta atá ar bun chun léargas níos grinne a thabhairt ar an dearcadh
atá ag rannpháirtithe an taighde ar an bhfeiniméan idir lámha. Ni féidir ginearálú a
dhéanamh ar thorthaí iomlán an tionscadail taighde ach áitím go bhfuil fiúntas leis an
taighde d ’eamáil an oideachais i gcoitinne agus do rannpháirtithe na heamála sin.
Deimhnítear bailíocht eismheánach dá réir.
Is réamhchoinníoll an iontaofacht don bhailíocht (Bryman, 2012; Creswell
2009, 2013; Lincoln & Guba 1985) agus cuirtear an iontaofacht sin i mbaol nuair
nach ndéantar cúram cuí de nósanna imeachta trialacha an taighde (Lincoln & Guba,
1985). Is dúshlán ar leith an iontaofacht agus taighde cáilíochtúil idir lámha de bharr
an chJaontacht atá le brath i bhfoinse an eolais lena n-áiritear faisnéis pearsanta na
rannpháirtithe agus níl ar chumas an taighdeora cosaint a thabhairt in aghaidh na
suibiachtúlachta sin (Babbie, 2010). Is dúshlán freisin é toisc nach féidir brath ar
aithris mar chomhartha iontaofachta ach an oiread, mar a dhéantar sa taighde
cainniochtúil (Cohén et al., 2011). Maidir leis an tionscadal taighde idir lámha
glactar leis go bhfuil taithí phearsanta agus ghairmiúil na rannpháirtithe ag brath ar
iliomad athróga agus cé go bhféadfaí iarracht a dhéanamh tabhairt faoi thionscadal
den chineál seo, ag cinntiú go mbeadh an chothromaíocht is mó tugtha maidir le
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láithreacht na n-athróga sin luaite, de bharr lámacht na suibiachtúlachta sa taighde, ni
áitím go mbeadh na torthaí céanna le sonrú ina leithéid de thionscadal.
Mar sin, cé go bhfuil contúirtí áirithe bainteach leis an bhfeiniméaneolaíocht
nach féidir a sheachaint is dual don taighdeoir seifteanna a aimsiú a chuireann ar a
chumas na contúirtí sin a mhaolu d ’fhonn bailiocht agus torthaí taighde an
tionscadail a dheimhniú.
4.6

Cúram Eitice
Is i an tsochaí agus gníomhairí na sochaí atá mar ábhar ag an eolaíocht

shóisialta agus tionchar suntasach aige ar an tsochaí sin dá réir. Ni mór agus sin á
mheas aird a thabhairt ar an dualgas eiticiúil atá ar an té atá i mbun taighde sa tsochaí
agus ar son na sochaí sin (Berg, 2007). Bunaítear cúram eitice tionscadal taighde ar
bith ar tri bhunphrionsabal: go nglacann rannpháirtithe páirt sa tionscadal go
deonach; nach ndéantar dochar do na rannpháirtithe sin; agus go ndéantar cúram
éigin de rúndacht agus d’anaithne (Babbie, 2012). Ina theannta sin táthar ag súil go
léireoidh an taighde agus an taighdeoir meas do chearta agus do dhínit na
rannpháirtithe agus go n-iompróidh an taighdeoir é féin go múinte macánta
(Denscombe, 2003). Cé gur ciall cheannaithe atá i roinnt de na pointi sin, ni mór don
taighdeoir cinnte a dhéanamh de go gcuirtear na prionsabail sin i bhfeidhm i ngach
céim den taighde. Bionn treoir le fail go minie don taighdeoir i gcóid eitice. Maidir
leis an taighde faoi chaibidil, cuireadh míniú cuimsitheach ar phrótacal eitice an
tionscadail faoi bhràid Choisie Eitice Choláiste Phádraig i dtús mhi na Nollag 2011,
agus tar éis mionleasuithe a chur i bhfeidhm ar an bprótacal sin, tugadh cead iomlàn
eitice don tionscadal i mí Eanàir na bliana 2012. Ina theannta sin, bhi mar choinnioll
clárúcháin le Coláiste Phádraig go mbeadh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
déanta ar an mac léinn, agus deimhníodh go raibh sin déanta i mí Mheán Fómhair
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2011. Dhá ghné áirithe bainteach le cúram eitice tionscadal ar bith an toiliú feasach
agus ceist rúndachta agus tugaim cur síos gairid orthu sin thíos.
4.6.1

Toiliú Feasach
Cuirtear an toiliú feasach chun cinn chun cosaint a thabhairt do shaoirse an

rannpháirtí agus freisin don taighdeoir. Leagtar priacail agus buntáistí uile an taighde
os comhair an rannpháirtí agus ceadaítear dó a bheith rannpháirteach ag brath ar a
bharúil féin de na gnéithe sin (Cohen et al., 2012). Is minie a iarrtar ar rannpháirtithe
foirm don toiliú feasach a shíniú agus an fhoirm seo mar chonradh idir an taighdeoir
agus an rannpháirtí agus an fhreagracht atá á leagan orthu beirt intuigthe agus soiléir.
N i mór freisin eolas a roinnt leis an rannpháirtí maidir leis an leas a bhainfear as an
eolas agus tráchtaireacht á déanamh ar na torthaí lena chinntiú go dtuigeann an
rannpháirtí cén chaoi a láimhseálfar an t-eolas a thugann sé agus cén ról atá ag an
eolas sin sa tionscadal i gcoitinne (Babbie, 2010). Maidir leis an taighde seo, ni raibh
toiliú feasach cuimsitheach de dhíth de bhri nach raibh mionúir páirteach sa taighde,
agus bhí ar chumas na rannpháirtithe uile an t-eolas a cuireadh rompu a mheas agus
cinneadh a ghlacadh ar a son féin dà réir sin. Cuireadh foirm i dtoll a chéile don
rannpháirtí inár míníodh struchtúr agus spriocanna an taighde, mar aon leis an ról a
bheadh ag an rannpháirtí ann. Ina theannta sin, míníodh an leibhéal rúndachta a bhí á
ghealladh agus míníodh go raibh ar chumas an rannpháirtí tarraingt siar as an
tionscadal dá dtogródh sé féin é ag am ar bith le linn nó i ndiaidh an taighde. Tar éis
don rannpháirtí an fhoirm a léamh go grinn agus ceisteanna ina taobh a chur, shínigh
muid, beirt an fhoirm. Tá cóip den fhoirm le fáil sna haguisíní.
4.6.2

Rúndacht agus anaithne

Is gné lámach den taighde go minie an rúndacht agus an anaithne a ghealltar do
rannpháirtithe agus is faoin taighdeoir féin atá sé cinnte a dhéanamh den ghealltanas
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a thugtar. Gealltar anaithne nuair is féidir leis an taighdeoir a chinntiú nach naithneofar an rannpháirtí ón eolas a thuairiscítear sa taighde (Cohén et al., 2012). Ni
féidir, áfach, anaithne a ghealladh i gcás agallaimh agus déantar iarracht rúndacht a
ghealladh in áit na hanaithne (Babbie 2010; Cohén et al., 2012). Maidir le rúndacht,
glactar leis go bhfuil ar chumas an taighdeora foinse an eolais, is é sin an rannpháirtí
féin, a aithint ach nach dtabharfaidh sé é seo le fios go poiblí, agus is faoin taighdeoir
féin atá sé an t-eolas a bhainistiú chuige sin. I gcás an tionscadail taighde seo, bhí
dúshlán eile i gceist sa mhéid is go bhfuil sé mar chritéar roghnaithe gur múinteoirí
atá ag teagasc in iar-bhunscoil Ghaeltachta atá rannpháirteach sa taighde. Is
múinteoirí a bhí ag teagasc in aon iar-bhunscoil déag a bhí páirteach sa taighde seo
agus scoileanna beaga, tuaithe iad uile agus scoileanna oileáin roinnt díobh sin. Dá
dheasca sin, tá an baol ann go bhféadfaí scoil amháin thar ceann eile a aithint agus ar
ndóigh is fusa arís an múinteoir a aithint dá bharr sin. M ar sin ni raibh ar mo chumas
mar thaighdeoir rúndacht iomlán a ghealladh do na rannpháirtithe ach mhínigh mé
dóibh mar sin féin go nglacfainn céimeanna ar leith chun an leibhéal is airde
rúndachta agus a d’fhéadfainn a ghealladh, agus deimhníodh seo san fhoirm don
toiliú feasach. Chuige sin, ni thugtar ainm an mhúinteora ná na scoile ag aon am le
linn an tuairisciú a dhéantar ar an taighde seo. I gcás roinnt de na scoileanna ina
bhfuil na múinteoirí ag teagasc iontu, níl ach scoil amháin ón gcontae nó ón gceantar
sin páirteach sa taighde. Mar sin ni thugtar an contae ina bhfuil an múinteoir ag
teagasc ná ina bhfuil an scoil lonnaithe ach an oiread, agus sa chás go mbíonn
tíreolaíocht na scoile á lúa, baintear leas as réigiúin thíreolaíocha seachas
ainmneacha contaetha nó bailte. Tugaim aghaidh anois ar cheantar taighde an
tionscadail.
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4.7

Ceantar Taighde an Tionscadail
Rinne mé cur síos sa dara caibidil ar an timpeallacht ina bhfuil rannpháirtithe

an tionscadail seo, múinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta, ag feidhmiú,
timpeallacht a bhfuil tionchar suntasach aige ar a dtaithí ghairmiúil agus phearsanta.
Ni chuirim síos arís ar an gcomhthéacs sin anseo ach meabhraím don léitheoir mar
sin féin go raibh sé mar chritéar roghnaithe don tionscadal go mbeadh múinteoirí a
chuirfí faoi agallamh ag teagasc i gCatagóir A na Gaeltachta, mar a rianaítear in Mac
Donnacha et al. (2005) agus Ó Giollagáin et al. (2007). De bhrí gur baineadh leas as
scoileanna na gceantar sin d’fhonn múinteoirí a aimsiú agus a mhealladh chun
rannpháirtíochta, áirítear múinteoirí atá ag teagasc i dhá scoil de chuid Chatagóir B
na Gaeltachta sa taighde freisin. Cé go bhfuil na scoileanna sin lonnaithe go
tíreolaíochtúil lasmuigh de Chatagóir A, bhí cuid d ’abhantrach na scoileanna sin
lonnaithe i gCatagóir A, agus comhchosúil ó thaobh próifíle dá réir leis na scoileanna
sin i gCatagóir A. Dá bhrí sin, shásaigh múinteoirí na scoileanna sin na critéir
roghnaithe. Tugaim cur síos anois ar an bpróiseas samplála a bhain leis an
tionscadal.
4.8

Sampláil Chuspóiriúil
D ’fhonn rannpháirtithe oiriúnacha a roghnú agus a mhealladh chun a bheith

páirteach sa tionscadal taighde seo baineadh leas as sampláil chuspóiriúil, coras a
shonraítear go minie i dtionscadail fheiniméaneolaíocha (Creswell, 2013). Tá sé
ríthábhachtach i dtionscadal den chineál seo go mbeadh taithí ag gach aon
rannpháirtí ar an bhfeiniméan agus cinntíonn an tsampláil chuspóiriúil go mbeidh na
critéir riachtanacha sásaithe ag na rannpháirtithe uile. Sa tionscadal taighde seo, tá
comhthéacs an choráis oideachais Ghaeltachta lámach san fheiniméan agus
ríthábhachtach dá réir go mbeadh taithí ag na rannpháirtithe uile ar an timpeallacht
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chomh maith leis an mbunfheiniméan. Is uirlis tíosach an tsampláil chuspóiriúil a
cheadaíonn don taighdeoir díriú isteach ar bhuntéamaí an taighde ón tús agus an deis
is fearr a thabhairt grupa áirithe daoine a aimsiú a bhfuil baol láidir ann go bhfuil ar a
gcumas eolas saibhir agus luachmhar a sholáthar (Denscombe, 2003). lonas go
bhféadfaí múinteoir a chur san áireamh sa sampla don tionscadal seo, bhí gá go
sásóidís na critéir seo a leanas:
•

Níor mhór go mbeadh na múinteoirí ag teagasc in iar-bhunscoil Ghaeltachta a bhí
lonnaithe i gCatagóir A na Gaeltachta, nó in iar-bhunscoil a raibh abhantrach na
scoile sin lonnaithe i gCatagóir A na Gaeltachta

•

Níor mhór gur mhúinteoirí iad a bhí ag teagasc ar bhun lán-ama sa scoil gné a
chuir múinteoirí a bhí sa scoil i mbun taithí teagaisc chun críche cúrsa cáiliúcháin
sa mhúinteoireacht as an áireamh

•

Bhí gá go mbeadh an sampla iomlán ionadaíoch ar na hábhair ba choitianta a bhí
á dteagasc in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta, lena n-áirítear na hábhair
éigeantacha, Gaeilge, Béarla agus matamaitic agus ffeisin ábhair eile mar
theangacha iasachta, ábhair thraidisiúnta mar stair agus tíreolaíocht, ábhair
eolaíochta, agus ábhair phraiticiúla.

De bharr leithne na gcritéar thús, fágadh go raibh formhór na múinteoirí a bhí ag
teagasc in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta oiriúnach chun páirt a ghlacadh sa
taighde, agus an baol ann go mb’fhéidir go mbeadh líon ard múinteoirí san áireamh
sa sampla deiridh. Tugaim cur síos anois ar an tslí a rinne mé bainistiú ar an sampla.
4.8.1

Méid an tsampla agus sáithiú an eolais
Tráth go mbíonn critéir an tsampla leagtha síos, is deacair go minie socrú ar

cé mhéad rannpháirtí ar chóir a chur san áireamh sa sampla deiridh. I gcás an
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tionscadail seo, de bhri go raibh na critéir leathan go leor, fágadh go raibh formhór
na múinteoirí a bhi ag teagasc in aon iar-bhunscoil déag oiriúnach do shampla an
tionscadail, is é sin 209 múinteoir. Ar ndóigh, is sampla fíorleathan é seo agus ni
mór don taighdeoir a bheith ullamh chun an sampla a ghearradh siar más gá.
Breathnaitear ar an bpointe sáithithe go minie chuige seo. Ba iad Glaser agus Strauss
(1967) ar dtús a chum an téarma pointe sáithithe, is é sin an pointe sin den bhailiú
eolais nach dtagann eolas úr ar bith chun cinn ar féidir catagóir nua a bhunú air
(Bryman, 2012; Creswell, 2013). Cé go mbaineann an sáithiú teoiriciúil leis an
teoiric bhunata den chuid is mó (Cohen et al., 2011; Guest, Bunce, & Johnson, 2006)
tá ábharthacht sa choincheap do thionscadail taighde fheidhmeacha, go háirithe agus
gníomhaíochtaí praiticiúla an taighde sin á bpleanáil agus á gcur i bhfeidhm. Tugann
an pointe sáithithe dúshlán don taighdeoir, áfach, sa mhéid is gur deacair socrú cé
mhéad agallamh ar chóir tabhairt faoi chun an pointe seo a bhaint amach, agus is
beag cabhair atá ar fáil don taighdeoir maidir leis seo (Guest et al., 2006). Ar ndóigh
tá lion na n-agallamh ag brath go hiomlán ar an bpointe sáithithe, agus toisc go
bhfuil sé dodhéanta an pointe seo a mheas roimh ré, is doiligh an tase a chuirtear
roimh an taighdeoir lion na n-agallamh a thuar (Guest et al., 2006). Maidir le staidéir
fheiniméaneolaíocha, luann Morse (1994) gur leor seisear rannpháirtí ar a laghad
chun iniúchadh sásúil a dhéanamh ar an bhfeiniméan (Guest et al., 2006) cé go
maionn Creswell (2013) gur chóir idir cúigear agus cùigear is fiche rannpháirtí a
bhfuil taithi acu ar an bhfeiniméan a chur faoi agallamh chun go mbeadh an pointe
sáithithe bainte amach (Creswell, 2013; Polkinghome, 1989).
Mar a luadh, tugadh cuireadh do na múinteoirí uile a shàsaigh critéir
roghnaithe an tionscadail pàirt a ghlacadh sa taighde, 209 múinteoir san iomlàn. Astu
sin, áfach, ni raibh ach céatadàn coibhneasta iseal go leor toilteanach labhairt faoina
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dtaithi féin, seachtar mùinteoir is triocha san iomlàn. Cuireadh sampla chomh
liontnhar sin le chéile toisc go dtarlaionn go minic nach mbeidh an sampla iomlàn
oiriunach chun na hanailise sa deireadh, agus is amhlaidh a bhi i gcàs an tionscadail
seo. Ar ndóigh, ni mba ionann sin agus an lion agallamh iomlàn a ndéantar anailis air
anseo de bharr gnéithe éagsula a chuir na hagallaimh sin as an àireamh. Mar a
phléiiìdh mé ar ball sa chaibidil seo, cuireadh na mùinteoiri faoi agallamh ar làthair
na scoile agus cé go raibh buntàisti leis seo, mibhuntàiste amhàin leis gurbh éigean
do roinnt mùinteoiri an t-agallamh a chur ar fiorirai de bharr curaimi oibre. I gcàs
roinnt mùinteoiri, bhi siad sàsta an chuid eile den agallamh a chriochnù ni ba mhoille
ach i gcàs roinnt eile, nior theastaigh uathu nó ni raibh an t-am acu an t-agallamh a
chriochnù. Chuir sé seo lion suntasach mùinteoiri as an àireamh. Ina theannta sin
cuireadh lion beag mùinteoiri as an àireamh de bhri go raibh ról ùdaràis acu sa scoil
agus iad ina mùinteoiri àbhair chomh maith le bheith ina bpriomhoidi nó ina leas
phriomhoidi. Tà mar aidhm ag an tionscadal seo iniùchadh a dhéanamh ar thaithi
mùinteoiri amhàin agus dà bhri sin cuireadh an lion beag mùinteoiri sin a raibh ról
ùdaràis acu as an àireamh ón sampla deiridh cé gur chuir a n-ionchur go mór le mo
thuiscint féin ar an àbhar. Léirionn an clàr thios lion iomlàn an tsampla agus
oiriunacht na n-agallamh don anailis. Ar deireadh, cuireadh agallamh amhàin as an
àireamh toisc nàr theastaigh ón agallai leanùint leis an bpróiseas. Cuirim clàr i làthair
thios d’fhonn stàdas na n-agallamh uile a léiriù
Tàbla 1

ì

cód

Stàdas an agallaimh

Cód

Stàdas an agallaimh

Al

Agallamh curtha ar fionrai

HI

Inghlactha

Al

Inghlactha

H2

Ról ùdaràis ag cur as don sampla

A3

lnghlactha

II

Inghlactha

-------
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A4

Inghlactha

12

Inghlactha

B1

Inghlactha

13

Agallamh curtha ar fionrai

B2

Agallai tarraingthe siar

14

Inghlactha

B3

Inghlactha

15

Agallamh curtha ar fionrai

B4

Inghlactha

16

Inghlactha

B6

Agallamh curtha ar fionrai

17

Inghlactha

CI

Agallamh curtha ar fionrai

18

Inghlactha

C2

Inghlactha

19

Inghlactha

DI

Agallamh curtha ar fionrai

10

Inghlactha

E2

Agallamh curtha ar fionrai

Il 1

Inghlactha

E3

Ról ùdaràis ag cur as don

JI

Agallamh curtha ar fionrai

sampla
FI

Inghlactha

K1

Agallamh curtha ar fionrai

F2

Agallamh curtha ar fionrai

K2

Inghlactha

Gl

Inghlactha

K3

Agallamh curtha ar fionrai

G2

Ról ùdaràis ag cur as don

K4

Agallamh curtha ar fionrai

sampla
G3

Agallamh curtha ar fionrai

C u ir im i là th a ir a n o is clà r n a ra n n p h à irtith e a sh à s a ig h cr ité a r r o g h n a ith e a n t a ig h d e
p h à ir c e , a g u s atà m ar b h u n ù s le is an ta ig h d e s e o , a g u s le is an b h f a is n é is a g u s an
a n a ilis a c h u irtea r i làthair.

4.8.2

An sampla deiridh

T u g a im lé a r g a s ar an sa m p ia s e o a g u s ar th r éith e b a in te a c h le is m a r c h a b h a ir d o n
lé ith e o ir tràth g o m b e id h f a is n é is na m u in te o ir i à g c u r i là th a ir a g u s à s c a g a d h .
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Roghnaím tréithe nach sáróidh ceist rúndachta an tionscadail mar ábhair teagaisc
agus inscne agus blianta caite i mbun teagaisc. Tá cúlra leathan i mease na
múinteoirí a cuireadh faoi agallamh sa tionscadal seo, cúlra teanga san áireamh.
Chinn mé, ar mhaithe leis an gcúram eitice a gealladh do na múinteoirí a shâsamh,
gan próifil teanga a chur san áireamh i mease na dtréithe seo. Ar ndóigh, bhí roinnt
múinteoirí a thug le fios go raibh ról ag a gcúlra teanga féin ina dtaithí ghairmiúil
agus tá sé sin curtha san áireamh san anailís. Bhí ann freisin, mor mhiste a lúa, do
mhúinteoirí nár thug suntas ar bith dó. Theastaigh uaim go mbeadh taithí ghairmiúil
na múinteoirí ar an teagasc iar-bhunleibhéil mar chroílár an phlé, agus nach naireoidís go raibh a bpróifíl teanga féin mar athróg réamhbheartaithe ar an gcur i
làthair a rinne siad ar an bhfeiniméan.
Maidir leis na blianta caite i mbun teagaisc, mor mhiste míniú gairid a
thabhairt ar an tréith aitheanta sin ó tharla é a bheith fréamhaithe sa litríocht
bainteach leis an bhforbairt ghairmiúil, agus le saolré an mhúinteora. Tráth go
mbíonn saolré an mhúinteora á iniúcbadh, is minie go ndéantar iarracht sainiú a
dhéanamh ar na tréimhsí cinniúnacha ann mar léiriú ar fhorbairt na gairme agus an
mhúinteora. Baineann na céimeanna seo leis na blianta atá caite ag an múinteoir i
mbun teagaisc, leis na heachtraí cinniúnacha a thiteann amach le linn thaithí an
mhúinteora, nó sin le dui chun cinn gairmiúil. Contúirt a bhaineann le múnlaí den
chineál seo go bhféachtar ar an bhforbairt ghairmiúil mar phróiseas líneach ar féidir
a thuar go héasca agus cur chuige forbartha a chur in oiriúint di dá réir. Maíonn
Huberman (1993) go ndéanann sainithe den chineál seo neamhshuim de thaithi
phearsanta, timpeallacht shóisialta agus athróga eile a bhfuil tionchar suntasach acu
ar fhorbairt an mhúinteora. Feictear rogha eile den fhorbairt á cur chun cinn ag
Cochran-Smith & Lytle (1999) agus DalPAlba & Sandberg (2006), múnlaí atá
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cíortha sa léirbhreithniú litríochta. Sna múnlaí seo, breathnaítear ar luachanna agus
ar riachtanais múinteoirí beag beann ar an gcéim ag a bhfuil siad ar an gconair
ghairmiúil agus bunaítear soláthar na forbartha ar na hathróga sainiúla sin, seachas ar
riachtanais atá bunaithe ar chonair réamhdhearbhaithe. Dá bhrí sin, agus freisin chun
rúndacht na múinteoirí a chosaint, glactar le trí thréimhse ama chun idirdhealú a
dhéanamh idir na tréimhsí ama atá caite ag na múinteoirí ag teagasc. Bristear é seo
síos bunaithe ar an gcéad cúig bliana, an deich mbliana ina dhiaidh sin agus na
blianta uaidh sin amach. Baintear leas as an nod thíos chun foinsí an eolais agus an
fhaisnéis a aithint.
Tugtar clár den sampla iomlán agus tréithe bainteach leo thíos.
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4.9

Céimeanna tosaigh an taighde pàirce
Cuirim céimeanna tosaigh an taighde i láthair anseo de réir mar a bhaineann

sé le hearcú na rannphâirtithe
4.9.1

Céim I: Teagmhàil tosaigh leis na hiar-bhunscoileanna
Chuir mé glaoch gutháin ar phnomJhoidi na n-aon scoil déag chun mé féin a

chirr in aithne dóibh agus míniú gairid a thabhairt ar an tionscadal. Mhinigh mé
freisin dóibh go mbeadh litir á seoladh agam chuig an scoil gan mhoill ina mbeadh
míniú ni ba chuimsithi ar an tionscadal agus go mbeinn buíoch dá bhféadfaí côip den
litir a chrochadh i seomra foime na múinteoirí. Theastaigh uaim tabhairt faoin gcéim
tosaigh seo ionas go mbeadh aithne curtha agam ar an bpríomhoide mar phointe
teagmhâla agam sa scoil, agus freisin chun go bhféadfainn réamhfhôgra a thabhairt
maidir leis an eolas a bheadh á sheoladh sa phost. Seift a bhi anseo chun go mbeadh
an scoil ag sùil leis an litir roimh ré agus go mbeadh treoir ag an bpríomhoide i
dtaobh céard a dhéanfai leis an litir nuair a thiocfadh si.
4.9.2

Céim II: Comhfhreagras á sheoladh chuig na hiar-bhunscoileanna
Sheol mé litir amach chuig an aon scoil déag inár miníodh réasúnaíocht an

tionscadail mar aon leis an gcur chuige a bheadh leis. Ina theannta sin bhí póstaer
simpli iniata freisin ina raibh míniú tugtha ar an taighde mar aon le heolas teagmhâla
an taighdeora. Theastaigh uaim go mbeadh deis ag na múinteoirí eolas maidir leis an
tionscadal a léamh sula dtabharfainn féin cuairt ar na scoileanna chun múinteoirí a
iarradh chun agallaimh. Mar a tharlaigh sé, ni dheachaigh múinteoir ar bith i
dteagmhàil liom le Iinn na tréimhse seo, ach nuair a thug mé cuairt ar an scoil chuir
lion suntasach díbh in iúl dom go raibh an póstaer feicthe agus léite acu agus gur
thuig siad an méid a bhi i gceist leis an tionscadal. M ar sin cé nár chabhraigh an
réamheolas sin liom múinteoirí a earcú, ba sheifteanna fíorúsáideacha a bhi iontu
170

suim na muinteoiri a mhuscailt san àbhar sular thug mé féin cuairt ar an scoil. Tà
cóip den fhógra sin le fàil sna haguisini.
4 .9 3

Céim IH: Teagmhàil leis na priomhoidi
Ba léir nach raibh ag éiri liom muinteoiri a mhealladh chun rannphàirtiochta

agus shocraigh mé teagmhàil a dhéanamh aris le priomhoidi na scoileanna d ’fhonn
rochtain ar na scoileanna mar shuiomh don agallamh a fhiosru. Cé gur chuir na
priomhoidi in iul dom nach bhféadfaidis a chinntiu go mbeadh muinteoir ar bith
sàsta a bheith pàirteach, fiu agus mé lonnaithe sa scoil, ceadaiodh dom cuairt a
thabhairt ar an scoil agus mùinteoiri a earcu sa tsli sin. D ’éascaigh na priomhoidi
freisin cead ó bhord bainistiochta na scoile maidir le husàid na scoile féin mar
làthair.
4.9.4

Céim IV: Cuairt chuig na scoileanna
Thosaigh na cuairteanna ar na scoileanna i dtus mhi Feabhra 2012 agus

leanadh leo go dti làr mhi Aibreàin 2012. De bharr go raibh na hiar-bhunscoileanna
faoi bhru le scruduithe scoile agus stàit i mi Bealtaine agus Aibreàn, b ’éigean dom
na cuairteanna uile, agus na hagallaimh dà réir a bheith criochnaithe faoi thus làr
Aibreàin. I gcàs roinnt mùinteoiri, criochnaiodh an t-agallamh i ndiaidh na tréimhse
sin ag am a bhi ni b’oiriùnai don rannphàirti féin.
Déanaim cur sios anseo ar na gnéithe uile bainteach le próiseas agallaimh an
tionscadail, an próiseas a bhi mar bhunus le taighde pàirce an tionscadail, ag tosai ar
dtus le dearadh agus struchtùr an agallaimh féin.
4.9.5

Dearadh an agallaimh
Is i taithi ghairmiuil an mhuinteora san iar-bhunscoil Ghaeltachta

priomhthéama an tionscadail seo. Ar ndóigh, is iomai téama uile faoina scàth sin a
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bhfuil àbharthacht faoi leith leo agus bhris mé an priomhthéama sios ina fhothéamai
d’fhonn éascaiocht a dhéanamh don phié, don anailis agus don tràchtaireacht.
Airitear i measc na dtéamai a bhi le cioradh sna hagallaimh:
a)

Culra agus comhthéacs an mhùinteora

b)

Cursai oiliuna, taithi teagaisc an mhùinteora agus an fhorbairt ghairmiùil
leanùnach

c)

An comhthéacs teagaisc agus ról na hiar-bhunscoile Gaeltachta

Cheadaigh an struchtùr thuas an t-agallamh a reàchtail sa tsli is go raibh an mùìnteoir
ag insint scéal a thaithi féin ar an teagasc ach go raibh téamai àirithe le cioradh a
thug struchtùr don phié. Sa tsli seo bhi mise cinnte go raibh tréithe ginearàlta an
fheiniméin à gcioradh ach i mùnla a bhi compordach, comhràiteach agus
machnamhach don mhùinteoir. Is tréithe iad seo ata bainteach le dea-chleachtais
agallaimh agus freisin leis an agallamh feiniméaneolaioch (Cohen et al., 2011;
Denscombe 2003; Lincoln & Guba, 1985). Cé go raibh na téamai sin mar threoir ag
an agallamh, agallamh leath-struchtùrtha a bhi i gceist agus d ’fhàg sin go raibh
saoirse agam freastal ar na téamai ba àbhartha agus ba phràinni i gcomhthéacs na nagallamh éagsùil (Bryman, 2012).

4.9.6

Ceisteanna an agallaimh
De bharr nàdùr an agallaimh leath-struchtùrtha (Cohen et al., 2011; Denzin &

Lincoln, 1994), baineadh leas as ceisteanna oscailte agus bunaiodh na ceisteanna seo
ar na mórcheisteanna taighde ata mar threoir ag an tionscadal ina iomlàine.
Chun réamhthaithi na mùinteoiri ar an bhforbairt ghairmiùil san oideachas
agus an tsuim atà acu sa réimse sin a fhiosrù, chuir mé tùs leis an agallamh tri
cuireadh a thabhairt do na mùinteoiri plé a dhéanamh ar a gcùlra agus a gcomhthéacs
172

forbartha. Sa tslí seo freisin, bhí deis ag na múinteoirí scéal a dtaithí ghairmiúil féin a
insint ón gcéad lá a chuir siad suim sa mhúinteoireacht. Ina dhiaidh sin, d’fhiosraigh
raé na nithe sin is mó ina bpost a thugann sásamh agus dúshlán dóibh, chun deis a
thabhairt dóibh a dtaithí phearsanta ar an múinteoireacht iar-bhunleibhéil a phlé. Bhí
sé tábhachtach an dá cheist a scaradh óna chéile chun a chinntiú go mbeadh deis
tugtha do na múinteoirí machnamh cothrom a dhéanamh ar eilimintí dearfacha agus
diúltacha an phoist, dá mba ann dóibh. Cuireadh ceisteanna ina dhiaidh sin ar na
rannpháirtithe maidir lena dtaithí phearsanta ar an bhforbairt ghairmiúil leanúnach,
agus an dearcadh a bhí acu ar éifeacht agus tairbhe an tsoláthair sin. Ar mhaithe le
tionchar shainchomhthéacs na Gaeltachta ar a dtaithí ghairmiúil agus phearsanta a
fhiosrú, chuir mé ceisteanna ar na múinteoirí maidir le seasamh na teanga mar mheán
teagaisc agus cumarsáide sa scoil ina bhfúil siad ag teagasc. Chuir mé ceisteanna
freisin orthu maidir le ról na iar-bhunscoile Gaeltachta, agus maidir le ról an
mhúinteora inti.
Tugann faisnéis na múinteoirí ar na hábhair seo léargas ar mhórcheisteanna
taighde an tionscadail, agus na téamaí bainteach leo: na dúshláin ghairmiúla atá la
tabhairt ag na múinteoirí; na cleachtais oiliúna a bhfúil siad páirteach iontu; agus a
riachtanais oiliúna bunaithe ar a dtaithí ghairmiúil agus phearsanta ar an teagasc san
iar-bhunscoil Ghaeltachta.
Bhí na ceisteanna oscailte seo mar threoir don phlé, cé gur minie gur bhuail
na rannpháirtithe faoi na téamaí iad féin, gan ugach ar bith, de bharr struchtúr insinte
agus stíl chomhráiteach an agallaimh. Ó tharla gur taithí na múinteoirí féin ar an
teagasc san iar-bhunscoil Ghaeltachta a bhí á cíoradh, bhí roinnt de na rannpháirtithe
a leag luach níos airde ar ghnéithe áirithe thar a chéile agus a thoradh sin le feiceáil
sa bhfaisnéis a thugann siad. Dá bhrí sin, feictear téamaí i dtorthaí an taighde nach
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raibh san áireamh sna ceisteanna oscailte ach ar shíl na rannpháirtithe iad féin go
raibh tábhacht ar leith ag baint leo ina dtaithí ghairmiúil agus phearsanta. Tá cóip de
na ceisteanna seo le fáil sna haguisíní.

4.9.7

Suíomh an agallaimh
M ar a luadh ni ba thúisce, baineadh leas as sampláil chuspóiriúil d ’fhonn

rannpháirtithe an tionscadail a aimsiú agus a earcú agus chun éascaíocht a dhéanamh
den phróiseas sin, baineadh leas as an iar-bhunscoil féin mar ionad chuige sin. Dá
dheasca sin, agus de bharr an drogaill a bhí ar na rannpháirtithe dui i mbun agallaimh
lasmuigh d ’uaireanta scoile, b’éigean leas a bhaint as foirgneamh na scoile féin, le
cead an phríomhoide agus an bhoird bainistíochta, mar shuíomh do na hagallaimh.
Bhi buntáistí leis an gcur chuige seo ar iliomad bealaí. Bhí an príomhoide in
aice láimhe agus ba bhuntáiste shuntasach a bhí anseo toisc go raibh ar a c(h)umas
mé a chur in aithne do na múinteoirí, múinteoirí a scaoileadh óna gcuid oibre chun
dui faoi agallamh agus freisin chun suíomhanna oiriúnacha do na hagallaimh a
aimsiú. Buntáiste eile a bhí leis an scoi! mar shuíomh taighde go raibh na múinteoirí
féin compordach ag pié cúrsaí gairmiúla agus iad úr ina n-aigne acu toisc iad a
bheith lonnaithe san ionad gairmiúil. Freisin, sa chás gur theastaigh uathu áiseanna
agus ábhair faoi leith a thaispeáint dom chun a bpointe a chur in iúl ni ba shoiléire,
ba fhurasta dóibh sin a dhéanamh agus iad in aice láimhe. Ar deireadh, bhí deis
agamsa mar thaighdeoir taithí phearsanta a fháil ar an gcomhthéacs ina raibh an
múinteoir ag feidhmiú, gné a chuir go mór le mo chuid tuisceana féin ar an
bhfeiniméan, go háirithe na caidrimh ghairmiúla a bhíonn idir múinteoirí agus freisin
idir múinteoirí agus daltaí.
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Ar ndóigh, bhí míbhuntáistí freisin leis an scoil mar làthair don agallamh. N i
spás oiriúnach go minie ionad mar scoil i gcomhair agallaimh de bharr gleo agus
gnóthacht na hàite (Denscombe, 2003). Ina theannta sin, ni raibh spás oiriúnach ar
fáil i geónaí don agallamh agus chuir na dúshláin lóistíochúla sin isteach anois agus
arís ar chaighdeán an agallaimh, go háirithe ar an gcaighdeán fuaime. Ina theannta
sin, bhí roinnt múinteoirí míchompordach ag pié a dtaithí phearsanta féin san ionad
oibre agus imní orthu go gcloisfí iad ag gearán faoin bpost, faoina gcomhghleacaithe
nó faoi bhainistíocht na scoile féin. Ar deireadh, mar a luadh ni ba thúisce, bhí
tráthchláir na múinteoirí lán agus ba dheacair acu am oiriúnach a chur i leataobh don
agallamh. Fiú nuair a d’éirigh linn sin a dhéanamh cuireadh roinnt agallamh ar
fionraí de bharr cúraimí oibre na múinteoirí, gné nach dtiocfadh chun cinn i suíomh
lasmuigh den ionad oibre.
Ainneoin na míbhuntáistí sin luaite, ba fumsa a bhí sé bealaí a aimsiú
timpeall ar na míbhuntáistí sin ionas go bhféadfaí leas a bhaint as an scoil mar
shuíomh éifeachtach agus áisiúil taighde. Ba mhór an chabhair go minie a bhí i
bpríomhoidí na scoileanna de bhrí gurb iadsan a ghníomhaigh mar idirghabhálaí idir
mé féin agus na múinteoirí. Cinnte ba léir gur airigh na múinteoirí míshuaimhneach i
dtús an agallaimh, go háirithe agus ábhar leochaileach á phlé san ionad gairmiúil.
D ’fhág seo go minie go raibh cúpla nóiméad de dhíth ar na múinteoirí scíth a ligean
agus suaimhneas intinne a aimsiú a cheadódh dóibh labhairt go machnamhach agus
go compordach. Ba mhór an chabhair do na múinteoirí míniú gairid ar an tionscadal
ina iomláine a thabhairt dóibh chun deis a thabhairt dóibh iad féin a lonnú sa
chomhthéacs taighde. Ina theannta sin, meabhraíodh rúndacht an tionscadail leo chun
a chinntiú gur thuig siad gur a scéal féin a bhí uaimse an t-agallóir, seachas cuntas
foirmiúil ar fheidhmiú an choráis oideachais Ghaeltachta.
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4.9.8

Fad na n-agallamh
Bhraith fad na n-agallamh go minic ar athróga éagsula, ina measc suim an

agallai san àbhar agus suim chun cainte dà réir. Ina theannta sin bhi roinnt mùinteoiri
a raibh deacrachtai acu focaii a chur ar a dtaithi, agus roinnt eile nach raibh an cumas
teanga sa Ghaeilge acu cur sios a dhéanamh ar an taithi sin. Sa chàs sin d ’iompaigh
roinnt diobh ar an mBéarla le linn an agallaimh agus bhi roinnt eile a choinnigh leis
an nGaeilge ach a bhi ag streachailt lèi mar mheàn cumarsàide. Ar ndóigh chuir
cùraimi oibre roinnt de na mùinteoiri isteach go mór ar fhad na n-agallamh. Ba
mhinic liom sa chàs seo coinne eile a dhéanamh leis an muinteoir chun an t-agallamh
a chriochnu, cé nach gach muinteoir a bhi sàsta an coinne sin a dhéanamh. Sa chàs
sin, cuireadh an t-agallamh ar fionrai agus as an àireamh ón tionscadal. Ar an meàn
mhair formhór na n-agallamh ceathracha cùig nóiméad agus bhi roinnt diobh a mhair
ni b ’fhaide nà sin.
4.10 Bainistiù an eolais
Rinneadh taifead fuaime ar fhormhór na n-agallamh sa tionscadal seo.
Cuireadh ceist ar na mùinteoiri sular cuireadh tùs leis an agallamh an mbeidis
toilteanach go ndéanfai taifead fuaime ar an agallamh, agus miniodh dóibh gur don
taighdeoir amhàin a bhi na comhaid fiiaime agus nach mbeidis le dàileadh. Aris
meabhraiodh dóibh an rùndacht a bhi à gealladh mar chuid den toiliù eolais.
D ’aontaigh a bhformhór leis seo, cé go raibh roinnt mùinteoiri nàr theastaigh uathu
go ndéanfai taifead ar an agallamh. I gcàs na mùinteoiri seo, cheadaigh siad dom
notai a bhreacadh sios le linn an agallaimh. Nior mhiste a lua ag an bpointe seo cé go
raibh fiùntas leis na notai thuas, ba thairbhi i bhfad ó thaobh stór an eolais de na
hagallaimh sin a ndeamadh taifead fuaime orthu.
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Tar éis a cuireadh na hagallaimh i gcrích, chuaigh mé i muinín chlàr
riomhaireachta chun éascaiocht a dhéanamh de bhainistiù eolais an tionscadail. Tà
feidhmeanna éagsúla ag clàir riomhaireachta a ghníomhaíonn mar thacaiocht don
bhainistiù nach mór a dhéanamh ar eolas cáilíochtúil (Cohen et al., 2011). Fágtar mar
sin féin go bhfuil ról gm'omhach go fóill ag an taighdeoir sa phróiseas céanna
(Creswell, 2009). Baineadh leas as an mbog-earra NVivo 10 chun eolas bainteach le
taighde pàirce an tionscadail a bhainistiù.

4.11 NVivo
Bogearra é NVivo a ùsàidtear chun anailis a dhéanamh ar eolas cáilíochtúil,
agus é oiriùnach chun bainistiù a dhéanamh ar eolas i bhfoirm focal dà bharr sin.
Ceadaionn an bog earra don úsáideoir ord a chur ar chomhaid fuaime agus rangù a
dhéanamh orthu bunaithe ar riachtanais an taighdeora agus an taighde féin. Baintear
leas freisin as d’fhonn caidrimh ghaolmhara idir catagóirí éagsúla laistigh den eolas a
aithint agus a bhainistiù (Cohen et al., 2011; Richards, 2005).
I gcás an tionscadail idir Iàrnha, cuireadh na comhaid fuaime uile isteach in
NVivo 10 agus rinneadh innéacs orthu ag cur eolas ábhartha san àireamh sna notai
bainteach leo. De bharr critéir rúndachta, b ’éigean leas a bhaint as córas lipéid ar
leith. Rinneadh seo tri litìr a thabhairt do gach scoil agus uirnhir do gach mùinteoir a
cuireadh faoi agallamh ón scoil sin. Fágtar mar sin go bhfuil córas iontaofa agus
soiléir lipéid in úsáid ach nach féidir an scoil nà an mùinteoir a aithint. Is laistigh den
chlár riomhaireachta seo a rinneadh tras-scriobh ar na hagallaimh uile. Tugtar faoin
anailis agus an tras-scriobh go cothreomhar lena chéile, próiseas a cheadaionn don
taighdeoir tras-scriobh a dhéanamh ar na nithe sin is ábhartha do na ceisteanna
taighde agus iad a chódù dà réir. Sa tslí seo freisin, tá an deis ag an taighdeoir na
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habhair chomhra sin a thagann anios san agallamh nach bhfiiil abhartha don taighde
fein, a fhagail ar lar on tras-scriobh.
Sa tsli cheanna, ta an deis freisin ag an taighdeoir na tras-scribhinni uile ata
bainteach le teama ar leith a storail astu fein faoi theideal an teama sin. Is ionduil go
mbionn an sliocht cheanna as tras-scribhinni ar leith ag tagairt don iliomad teamai
eagsula bainteach leis an taighde. Ceadaionn an cleachtas rangaithe seo don
taighdeoir an sliocht ceanna a lonnu i gcomhtheacsanna eagsula anailise. Tugaim
sampla den rangu sin thios sa cholun ar thaobh na laimhe cle.
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4.11.1 C odu in N V ivo

Baintear leas as noid agus codu ar bun sa chlar NVivo. De reir mar ata anailis
ar bun ar na hagallaimh, agus ar na tras-scribhinni sa chas seo, bronntar teideal nua
ar gach teama nua, no nod, a thagann chun cinn. Is proiseas de chodu oscailte e seo a
cheadaionn don taighdeoir rangu a dheanamh ar na teamai uile a thagann chun cinn
san anailis. Ar ndoigh, ni ga go mbeadh na teamai seo go foill abhartha de reir mar a
theann an taighdeoir nios doimhne sa phroiseas codaithe. Ta learaid thios a leirionn

178

an próiseas oscailte códaithe seo. Tà na samplai eile den chódu oscailte ina iomlàine
le fail sna haguisini.
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Tagann deireadh leis an gcódu oscailte tràth go mbionn rangu déanta ar na
téamai nua uile a thagann chun cinn san àbhar taighde, agus nuair a sroichtear sàithiù
an eolais. Ina dhiaidh sin, déantar grupàil ar na téamai seo faoi theidil àbhartha a
fhreagraionn do théamai an taighde. Sa tsli seo, bionn deis ag an taighdeoir na giotai
de na comhaid fuaime àbhartha, agus na sleachta bainteach leo, a rangu faoi na teidil
sin. Déanann sé seo éascaiocht den bhainistiù eolais, agus freisin den anailis toisc go
bhfuil deis ag an taighdeoir féachaint ar àbhar, ar fhoinse agus ar mhiniciocht na
dtéamai éagsula faoi aon teideal amhàin. Nóid chraobhacha a thugtar orthu sin, agus
feictear léaràid diobh thios. Tà léaràidi de na nóid chraobhacha uile le fail sna
haguisini.
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Is iad na nóid chraobhacha seo, agus na tras-scríbhinní iad féin atá mar thaca le
bunús na hanailíse.
4.11.2 Tras-scríbhjnní na n-agallamh
Mar atá luaite, tugadh faoin tras-scríobh laistigh den chlár NVivo. Chun
léargas níos doimhne a thabhairt don léitheoir ar fheidhmiú an agallaimh agus ar na
ceisteanna a cuireadh. Tugtar samplaí de roinnt tras-scríbhinní in aguisíní an
tráchtais. Thagair mé thuas don deacracht a bhain le rúndacht iomlán a ghealladh do
na rannpháirtithe ó tharla tréithe sainiúla bainteach lena suíomh gairmiúil. Tá an
dúshlán seo freisin i gceist agus tras-scríbhinní á láimhseáil toisc gur scoileanna
beaga formhór na scoileanna ina bhfuil na múinteoirí ag teagasc. Ina theannta sin, is
minie sna scoileanna seo nach bhfuil ach múinteoir ábhair amháin ag teagasc iontu,
agus an chanúint agus an t-ábhar teagaisc mar dhá thréith shuntasacha aitheanta dá
réir. Mar sin, tugtar faoi deara sna samplaí de thras-scríbhinní atá sna haguisíní go
bhfuil eagarthóireacht déanta orthu chun rúndacht na rannpháirtithe a chosaint agus
freisin chun cúram eitice an tionscadail a shásamh.
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4.12 Dúshláin an taighde
Tugaim cur síos anseo ar na dúshláin a bhí le tabhairt agam agus mé ag
iarraidh taighde pairee an tionscadail a chur i gcrích.
4.12.1 Múinteoirí á mealladh chun rannpháirtíochta
M ar a luadh ni ba thúisce, rinne mé iarracht múinteoirí a mhealladh chun
rannpháirtíochta trí míniú ar an taighde a sheoladh chuig na scoileanna ina raibh siad
ag teagasc, agus an príomhoide tar éis an tionscadal a mhíniú dóibh. Faraor, ni
dheachaigh múinteoir ar bith i dteagmháil liom tar éis na céime tosaigh seo agus
b ’éigean dom dul i muinín láthair na scoile d’fhonn múinteoirí a earcú.
4.12.2 Rochtain ar iar-bhunscoileanna na Gaeltachta
Níor mhiste a lúa i dtosach anseo go raibh príomhoidí uile na scoileanna ar
tugadh cuairt orthu báúil don taighde agus sásta labhairt liom ina thaobh, cé go raibh
roinnt ar ndóigh ni ba bháúla ná a chéile. Mar sin féin, luaigh líon suntasach díobh
go raibh siad dubh dóite den mhéid taighdeoirí a bhí ag teacht chun na scoile toisc
gur chuir siad as go mór d’fheidhmiú reatha na scoile. Ina theannta sin, bhí roinnt
díobh freisin a bhí den tuairim gur beag leas a bhí sa taighde don scoil féin. Ba bheag
fíúntas, dar leo, a bhí sna cuairteanna seo do na scoileanna agus chuir sé sin drogall
orthu fáilte a chur roimh chuairteoirí. Is ábhar é seo a bhfuil cur síos déanta air i
gcaibidil a dó (Cochran-Smith & Lytle, 1993). Ba chúrsaí teanga agus Gaeltachta,
dar leo, a bhí mar ábhar ag na píosaí taighde seo agus bhí siad traochta a bheith ag
pié na ceiste sin. Bac suntasach a bhí ansin romhamsa agus mé ag iarraidh rochtain a
fháil ar na scoileanna agus ar fhoireann na scoileanna. Chun an bac sin a shárú, b
‘éigean dom teagmháil rialta a bheith agam leis na príomhoidí ag míniú an
tionscadail agus an ról a bheadh ag na múinteoirí agus ag na scoileanna ann sular
thug mé cuairt ar an scoil. Bhí sé ríshoiléir domsa agus an taighde á phleanáil go
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raibh coimhthíos láidir ag iar-bhunscoileanna na Gaeltachta le taighde a raibh an
coras oideachais Gaeltachta mar ábhar aige. Níor chreid siad go raibh tairbhe ar bith
ann dóibh féin, ainneoin iadsan a bheith mar ábhar ag na píosaí taighde sin agus
ainneoin an rochtain a tugadh do thaighdeoirí ar na scoileanna agus ar fhoireann agus
daltaí na scoile sin. Pléim an cheist seo m'os mine agus tátal an taighde á chur i
láthair.
4.12.3 Drogall feidhtniú lasmuigh de thráthchlár teann na scoile
Bac eile a bhain le rochtain ar na scoileanna an tráthchlár teann a bhíonn ag
scoileanna agus is doiligh an tase dóibh am saor a aimsiú sa tráthchlár sin d ’fhonn
freastal ar riachtanais chuairteoirí. Díol suntais nach raibh múinteoir ar bith
toilteanach a gcuid ama féin lasmuigh den scoil a roinnt leis an taighdeoir ainneoin
na suime a bhí acu sa tionscadal. Ba léir dom, cé go raibh na múinteoirí fial flaithiúil
lena gcuid ama le linn am scoile, go raibh dearcadh láidir ina mease gur obair
bainteach leis an teagasc amháin a thabharfaí faoi má bhí am le caitheamh le cúraimí
gairmiúla tar éis am scoile. Chuir na múinteoirí uile in iúl dom le linn an taighde gur
leag siad luach ard ar a n-am saor agus nár theastaigh uathu an t-am sin a chaitheamh
le cúraimí oibre. Ba léir freisin gur dearcadh é seo a bhí ina mease agus cúrsaí breise
oiíiúna faoi chaibidil, ábhar an tráchtais seo. Pléim an dearcadh sin agus an tionchar
atá aige ar ghairmiúlacht agus ar fheidbmiú reatha an mhúinteora níos moille sa
tráchtas.
4.12.4 Múinteoirí a earcú chun rannpháirtíochta
Ar an gcéad chuairt chuig an scoil rinne mé cur i láthair d ’fhoireann teagaisc
uile gach aon scoil ar an taighde agus ar an ról a bhí mé ag súil go mbeadh ag
múinteoirí iar-bhunscoile ann. Ina dhiaidh sin lonnaigh mé mé féin i suíomh a bhí
aontaithe roimh ré leis an bpríomhoide ionas go mbeadh múinteoirí sásta teacht
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chomh fada liom agus an tionscadal. agus an spéis a bheadh acu a bheith pàirteach
ann, a phlé. Cé go raibh mé sàsta leis an lion iomlàn muinteoiri a ghlac pàirt sa
tionscadal taighde sa deireadh, bhi iontas orm faoin lion iseal ceatadànach muinteoiri
i roinnt scoileanna nàr theastaigh uathu a bheith pàirteach in aon sii sa tionscadal.
Bhi diomà orm freisin nuair a léirigh gach muinteoir a ghlac pàirt sa taighde nach
mbeadh spéis ar bith acu dui faoi agallamh am ar bith lasmuigh d ’uaireanta scoile nà
ag ionad ar bith lasmuigh d'fhearann na scoile. Ainneoin na rundachta a gealladh do
mhùinteoiri, bhi drogali go fóill orthu pàirt a ghlacadh sa taighde cé go raibh lion
suntasach diobh, lion nios airde nà mar a ghlac pàirt sa tionscadal féin, fiorshàsta an
t-àbhar a phlé ar bhonn neamhfboirmiùil liom. Aris pléim seo mos molile agus
torthai an taighde à scagadh.
4.12.5 Drogali ar mhùinteoiri labhairt amach
Cé go raibh lion suntasach muinteoiri sàsta a dtaithi a roinnt liom go
hoscailte, bhi sciar eile mùinteoiri a bhi sàsta labhairt liom ach nach raibh sàsta foirm
don toiliu feasach a shiniù nà cead a thabhairt an t-agallamh a thaifead. Bhi roinnt de
na mùinteoiri seo den tuairim go mbeadh impleachtai tromchùiseacha lena
rannphàirtiocht, go hàirithe sna scoileanna sin ina raibh cùrsai fostaiochta
corraitheach go maith de bharr titim i lion na ndaltai a bhi clàraithe iontu. Cé go
raibh na muinteoiri seo breà sàsta labhairt liom, mi ar mo chumas, de bharr chursai
eitice, leas a bhaint as an eolas seo sa tionscadal idir làmha. Diol suntais, àfach, go
bhfuil dearcadh i measc mùinteoiri nach bhfuil ar a gcumas a dtuairimi a roirxnt toisc
an baol a bheadh ann go mbeadh tionchar diùltach aige seo ar ghnéithe bainteach
lena gcuid fostaiochta.
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4.13 Conclúid
Rinne mé cur síos sa chaibidil seo ar an bhfráma tagartha teoiriciúil ina
lonnaítear an taighde seo, is é sin an fheiniméaneolaíocht. Thug mé cuntas ar
oiriúnacht an chur chuige don taighde idir lámha agus freisin na contúirtí a
bhaineann leis. Chuir mé ceisteanna eitice an taighde i láthair mar aon leis na
seifteanna ar baineadh leas astu chun cúram eitice an tionscadail a shásamh. Rinne
mé cur síos ar an taighde páirce agus ar na dúshláin a bhain leis, mar aon leis na
buntáistí don taighde faoi chaibidil.
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C aibidil 5
5.1

Torthaí agus Anailís

Réamhrá
Dírím sa chaibidil seo ar na torthaí a d’eascair as an taighde páirce a bhí mar

chuid lámach den tionscadal seo. Cuirim taithí na múinteoirí i láthair de réir mar a
chuir siadsan in iúl dom é le linn na n-agallamh a bhí agam leo. Tá faisnéis na
múinteoirí bunaithe ar ndóigh ar na ceisteanna a chuir mé orthu a bhí múnlaithe ar
cheisteanna taighde an tionscadail. Ba mhinic, áfach, téamaí eile ag teacht chun cinn
nach raibh suntas tugtha dóibh i ndearadh an tionscadail ach ar shíl na múinteoirí go
raibh tionchar suntasach acu ar a dtaithí ghairmiúil agus phearsanta. Déanaim
ionadaíocht mar sin ar na téamaí sin bainteach le ceisteanna taighde an tionscadail,
agus freisin ar na nithe sin a leagann na múinteoirí féin an-tábhacht orthu. Déanaim
freisin comparáid idir cur i láthair na múinteoirí agus an ionadaíocht a dhéantar ar
thaithí ghairmiúil an mhúinteora sa litríocht, mar a chuir mé é sin i láthair sa
léirbhreithniú litri ochta.
5.2

Téamaí tosaigh
Bhí mar aidhm agam sa tionscadal seo cíoradh a dhéanamh ar na dúshláin is

mó atá roimh mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta. Ba léir, áfach, agus ceist
na ndúshlán á scagadh go raibh dhá chineál dúshlán ag teacht chun cinn ina mease, is
iad sin: na dúshláin ghinearálta ghairmiúla bainteach leis an teagasc, agus na
dúshláin sin a bhain go sonrach leis an gcomhthéacs sainiúil oideachais, teanga,
sóisialta agus cultúrtha ina raibh an múinteoir sin ag feidhmiú, is é sin an coras
oideachais Gaeltachta. Thug mé faoi deara le linn mo chuid taighde go raibh
claonadh sna múinteoirí maíomh go raibh na dúshláin uile a bhí os a gcomhair ni ba
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ghéire agus ni ba throime de thairbhe an chomhthéacs seo agus gur tréith shainiùil
diobh uile ceist na Gaeltachta.
De réir mar a chuaigh mé féin i mbun anailise ar na dushlàin, ba léir domsa
mar thaighdeoir go raibh lion suntasach diobh comónta i measc muinteoiri ar fud na
cruinne. Is dushlàin iad seo a bhfuil cur sios déanta agam orthu sa léirbhreithniu
litriochta agus a bhfuil cur i làthair cuimsitheach déanta orthu i saothair éagsula
taighde (Association ofTeaching Centres in Ireland, 1994; Cruickshank, 1981;
MacBeath, 2012; Moran et al., 1999; OECD, 2009; Otto & Arnold, 2005;
Veenmann, 1984). Ina measc tà: easpa àiseanna oiriùnacha; deacrachtai bainteach le
bainistiu ranga; srianta ama ar an muinteoir a chuireann bac air teagasc agus
foghlaim éifeachtach a chur i gcrich; coimhthios leis an struchtur làmach a dhéanann
maoirseacht agus measunu ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim; an brù a leagan
scruduithe ar an muinteoir; an easpa féinriar a bhraitheann an muinteoir; easnaimh
sna struchtuir fhorbartha atà ag ffeastal orthu, agus dushlàin eile nach iad. Mar
deirim, ni dushlàin iad seo atà sainiuil in aon bhealach don chomhthéacs oideachais
Gaeltachta ach ata comónta i measc muinteoiri uile iar-bhunleibhéil agus tionchar
suntasach acu ar dtaithi ghairmiuil agus phearsanta.
Ba léir, àfach, go raibh nithe eile ag tabhairt dushlàin suntasach dóibh agus
iad i mbun teagaisc, ach gur beag ceangal a rinne siad féin idir iad agus na dualgais
ghairmiula atà le tabhairt acu. Àitim anseo, bunaithe ar theistiméireachtai na
muinteoiri féin agus an anailis a dhéantar orthu gurb é an dushlàn is suntasai agus is
uileghabhàlai ata le tabhairt ag an muinteoir iar-bhunscoile Gaeltachta lonnaiocht,
comhdhéanamh agus feidhmiu reatha na scoile sin. Is é sin le rà gurb é an córas
oideachais Gaeltachta féin an dushlàn is mó atà le tabhairt ag muinteoiri iarbhunscoileanna na Gaeltachta
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Seasann an comhthéacs seo agus na deacrachtai éagsula a eascraionn as sa
bhealach ar an muinteoir, dar leis féin, agus é ag iarraidh na dualgais ghairmiula atà
roimhe a bhaint amach. Is léir ffeisin ó theistiméireachtai na muinteoiri nach bhfuil
ar a gcumas an bac seo a shàrù, biodh sin de bharr easpa tuisceana ar nàdur na
deacrachta, fuarchuise ì leith na faidhbe, nó sin easpa oiliùna ar conas dui i ngleic
lèi. Tà an chonstaic seo chomh làidir sin in aigne na muinteoiri nach léir dóibh an
féidir na dushlàin eile a réiteach de bharr go bhfuil siad fréamhaithe i gcomhthéacs
oideachais agus teanga a bhfuil sé cinntithe orthu feidhmiu go gairmiuil laistigh de.
Is é mo thuairim, àfach, gur féidir idirdhealu a dhéanamh idir na dushlàin seo,
agus ar mhaithe leis an anailis agus leis an gcur i làthair, tugaim faoin tasc sin thios.
Is fiu ag an bpointe seo, àfach, na ceisteanna taighde faoi ndear an tionscadal seo a
mheabhru don léitheoir.
1. Céard iad na dushlàin ghairmiula atà le tabhairt ag muinteoiri iar-bhunscoile
na Gaeltachta?
2. Céard iad na cleachtais oiliùna a nglacann na muinteoiri iar-bhunscoileanna
na Gaeltachta pàirt iontu?
3. Bunaithe ar na dushlàin atà le tabhairt acu, agus i bhfianaise na gcleachtas
oiliùna a bhfuil siad iontu, céard iad na riachtanais oiliùna is mó atà ag
mùinteoiri iar-bhunscoile na Gaeltachta?
Roinnim an plé seo ina thri chuid. Cuirim i làthair i dtosach bàire dearcadh na
muinteoiri i leith chastacht an chórais oideachais agus an dùshlàn a chuireann an
córas sin rompu go gairmiùil agus go pearsanta. Dirim ar dtus ar na dùshlàin a
bhaineann go sonrach leis an gcomhthéacs oideachais Gaeltachta. Dirim sa dara cuid
ar na dùshlàin sin, mar atà rianaithe sa léirbhreithniù litriochta, atà comónta i measc
muinteoiri ag an iar-bhunleibhéal. Nior mhiste a lua anseo nach i gcónai ar
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chonacthas don mhúinteolr féin go raibh deacracht i gceist ach go bhfacthasdomsa
mar thaighdeoir go raibh dearcadh nó cleachtas an mhúinteora ag gníomhú mar
chonstaic shuntasach roimh chur chuige éifeachtach agus gairmiúil, de réir mar a
chuirtear sin i láthair sa litríocht. Cuimsíonn an tríú cuid den chaibidil seo an
scagadh a dhéantar ar an tríú ceist taighde. Cuirim taithí na múinteoirí ar an
bhforbairt ghairmiúil leanúnach i láthair mar léargas ar an gcaoi a dtéann siad féin i
ngleic leis na dúshiáin atá le tabhairt acu. Is léargas freisin é ar an soláthar a dhéantar
sa choras i gcoitinne ar riachtanais oiliúna agus fhorbartha mhúinteoirí iarbhunscoile atá ag teagasc sa chomhthéacs oideachais lán-Ghaeilge, go háirithe sa
Ghaeltacht.
Nota míniúcháin
Meabhraím don léitheoir ag an bpointe seo, d’fhonn anaithne na múinteoirí a
chosaint go mbainim leas as coras alfa-uimhriúil chun na múinteoirí agus an
fhaisnéis a thugann siad a aithint. Bainim leas as tréithe aitheanta eile lena n-áirítear,
ábhair teagaisc, inscne agus blianta caite i mbun teagaisc. M ar chabhair don
léitheoir, cuirim an tábla sin i láthair arís thíos.
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Áirítear éagsúlachtaí canúnacha agus cruinnis teanga i mease na múinteoirí uile.
Chun a chinntiú go bhfuil a nguth féin i lár an aonaigh, shocraigh mé gan ráitis na
múinteoirí a cheartú ó thaobh cúrsaí teanga de. Mar sin, tá focail na rannpháirtithe
litrithe mar a dúradh iad le linn na n-agallamh.
5.3

Dúshláin an choráis oideachais Ghaeltachta
I mease na ndúshlán is suntasaí atá le tabhairt ag an múinteoir iar-bhunscoile

Gaeltachta atá fréamhaithe sa chomhthéacs sin, tá: ról an mhúinteora sa choras
oideachais Gaeltachta; polasaithe teanga iar-bhunscoileanna na Gaeltachta; constaicí
roimh chur i bhfeidhm éifeachtach an pholasaí teanga nó sin roimh an teagasc trí
Ghaeilge; agus nithe eile nach iad. Dírím i dtosach báire ar ról an mhúinteora laistigh
den choras oideachais Gaeltachta, an doiléire atá ina mease maidir leis an ról sin
agus an choimhlint shíoraí atá ina n-aigne idir ceist an oideachais agus ceist na
teanga.
5.3.1

Ról an mhúinteora san iar-bhunscoil Ghaeltachta
Ba léir éagsúlachtaí i mease na múinteoirí agus an cheist seo á pié. Cé go

raibh na múinteoirí uile den tuairim go raibh ról tábhachtach acu maidir le nithe faoi
leith, ba mhór an éagsúlacht ina mease maidir le chomh gníomhach agus ar cheart
dóibh féin a bheith sa ról sin. Ni mba léir dóibh ach an oiread an raibh an ról seo san
áireamh sna dualgais ghairmiúla a bhí acu. Nuair a fiosraíodh ról an mhúinteora iarbhunscoile Gaeltachta leis na múinteoirí, maíodh gurb iad dualgais an mhúinteora
“seileanna scríbhneoireachta, léitheoireachta, labhartha [nandaltaí] a fhorbairt” (A3,
Fr/Ga, (b) T r.3 )). An príomhdhualgas, áfach, dar leis an múinteoir céanna, na daltaí
sin “a ullmhú le haghaidh scrúduithe stáit chun an marc is airde gur féidir linn a
bhaint amach dóibh [...] Sin an focas atá againn [...] agus aon rud eile, tá sé
imeallach go hiomlán” (A3, Fr/Ga, (b) Tr.3). Ábhar imní, ar ndóigh na nithe sin uile
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nach gcuimsítear sna scrúduithe stáit “imeallach” don teagasc agus don fhoghlaim in
aigne an mhúinteora seo. Feictear anseo múinteoirí gafa go hiomlán leis an mbrú a
chuireann scrúduithe stáit orthu agus iad ag cur a gcur chuige teagaisc féin in oiriúint
do na scrúduithe sin. Mar thoradh ar an bpróiseas seo déantar cúngú ar an gcuraclam
(Madaus & Russell, 2011; Smith, 1991) agus tugtar tús áite sa teagasc do na nithe sin
amháin a bheidh le sonrú sna scrúduithe stáit (Alderson & Wall, 1993). Tá macallaí
den chleachtas sin le sonrú anseo i bhfaisnéis na múinteoirí agus gan tagairt ar bith
déanta de riachtanais fhoghlama na ndaltaí ach díreach an cosán a thógtar chun iad a
thabhairt chomh fada leis na scrúduithe stáit. Is cur chuige é seo a chuireann
dearcadh fíor chúng ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim in iúl.
Maidir leis an ról atá ag an múinteoir agus ceist na teanga á pié, luann
múinteoirí uile an tionscadail an dualgas atá ar an múinteoir iar-bhunscoile
Gaeltachta an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn sa scoil, agus dar leo go
bhfuil an dualgas sin lámach i gcúraimí gairmiúla an phoist. Deir múinteoir amháin
nach mór do mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta “an rang a chur i láthair i
nGaeilge agus na gasúir a spreagadh agus Gaeilge a bheith mar phríomhtheanga, mor
cheart go mbeadh aon teanga eile ann” (G l, EB/OSSP/TR, (b) Tr.3). Dar léi gurb é
sin “an post atá leagtha amach duit, [...] má tá tú fostaithe i scoil lán-Ghaelach [...]
agus nior cheart go mbeadh aon Bhéarla ag an múinteoir sa rang leis na scoláirí”
(G l, EB/OSSP/TR, (b) Tr.3). Ar ndóigh, mar a léireofar ar ball agus iompar teanga
na múinteoirí faoi chaibidil, ni gach múinteoir atá ar aon intinn maidir le tosaíocht an
dualgais seo ná na slite is fearr an dualgas seo a chur i gcrích. Go deimhin, is minie
go dtagann creimeadh ar thiomantas an mhúinteora an teanga a chaomhnú nuair a
chuirtear athróga eile san áireamh mar líon daltaí sa scoil, comhdhéanamh teanga na
ndaltaí sin agus ábhar teagaisc an ranga féin. Ábhar imní go maoíaítear ar an
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bhfreagracht atá luaite acu féin nuair a thagann borradh faoi na hathróga sin. M ar a
fheicfear níos moille is cosúil nach tréith sheasmhach den oideachas Gaeltachta an toideachas lán-Ghaeilge.
Is minie go mbíonn tionchar láidir ag taithí phearsanta an mhúinteora ar an
teagasc ar an ord tosaiochta a leagann siad féin ar chur chun cinn agus ar chaomhnú
na Gaeilge. Níor mhiste a lúa gurb é an téarma “caomhnú na Gaeilge” is minice a
úsáidtear i mease na múinteoirí agus ceist na teanga faoi chaibidil. Ni luaitear an
focal sealbhú na Gaeilge ná teagasc na Gaeilge ach amháin nuair a bhíonn cainteoirí
nach í an Ghaeilge a gcéad teanga faoi chaibidil. Is léir mar sin, go bhfeictear don
mhúinteoir go bhfiiil mar dhualgas air Ieibhéal úsáide na Gaeilge, agus is úsáid atá i
geeist anseo de dheasca easpa tagartha de shealbhú Gaeilge na ndaltaí, a choinneáil
seasmhach. Ni dhéantar tagairt ar bith d ’fhorbairt na teanga, ag Ieibhéal úsáide ná
cumais. Tagann sé seo go mor Ieis an gcleachtas a thug Hickey et al. (2013) faoi
deara i réamhscoileanna na Breataine Bige áit a raibh meascán daltaí ar leibhéil
éagsúla cumais sa Bhreatnais in aon rang amháin. Léiríodh sna ranganna sin inár
chuimsigh cainteoirí TI na Breatnaise mionlach an ranga, go raibh líon suntasach de
cheannairí na réamhscoileanna den tuairim gur beag forbartha a bhí de dhíth ar na
leanaí sin arbh í an Bhreatnais a gcéad teanga toisc comparáid éagothrom ar bun idir
na leanaí uile agus cumas teanga faoi chaibidil (Hickey et al., 2013). Is léiriú na
cleachtais seo freisin i mease mhúinteoirí an tionscadail ar an laghad tuisceana atá
ina mease ar chleachtais oideolaíocha a chabhródh leo freastal go cóir ar riachtanais
teanga agus oideachais na ndaltaí. Go deimhin, is beag fíanaise gur léir dóibh gur
ann do cheangal ar bith idir an dá ni sin.
Maidir leis an gcaomhnú, luann múinteoir amháin go bhfuil “dualgas éigin
breise morálta” ar mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta “nach bhfuil á iompar”
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ag múinteoirí eile (A3, Fr/Ga, (b) Tr.3). Cé go ngoilleann meath na teanga orthu, níl i
múinteoirí na scoileanna seo, dar léi ach “scriú amháin sa gcóras uilig agus ag
deireadh thiar thall, tá freagracht níos mó ar na tuismitheoirí” an Ghaeilge a thabhairt
dá bpáistí (A3, Fr/Ga, (b) Tr.3). Is téama é seo a thagann chun cinn arís agus arís eile
agus ceist na teanga faoi chaibidil. Maíonn múinteoir amháin go bhfuil ról ag an
múinteoir i gcaomhnú na teanga “is cuma cén t-ábhar atá acu” ach nár “cheart [an ról
sin] a fhágáil faoi na scoileanna, mar má fhágtar faoi na scoileanna [é], tá sí imithe,
tá sí réidh” (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Dar leis go bhfuil an iomarca cúraimí ar mhúinteoirí
cheana féin sa suíomh ranga agus “am teoranta agus scrúduithe le déanamh agus
toríhaí le baint amach” (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Feictear arís anseo dualgais ghairmiúla
an mhúinteora á séanadh de dheasca an bhrú, dar leo féin, a eascraíonn as na
scrúduithe stáit agus deacrachtaí bainistithe ama. Is tionchar é seo den “negative
backwash'” a bhaineann leis an mbéim atá á leagan ar scrúduithe agus múinteoirí go
minie ag fágáil nithe ar dóigh leo féin atá tábhachtach d ’oideachas an dalia ar lár ar
mhaithe le curaclam an scrúduithe a chlúdach in am (Prodromou, 1995). Níl ceist ar
bith faoi agus scagadh á dhéanamh ar theistiméireachtaí na múinteoirí go bhfuil brú
láidir ina mease de bharr na scrúduithe stáit, ach is léir freisin nach eol dóibh conas
an teagasc a chur i gcrích gan feidhmiú faoi chomaoin mhúnla na scrúduithe seo.
Níor mhiste a lúa freisin, gurb iad na scrúduithe dar leis na múinteoirí féin atá ag
seasamh sa bhealach orthu an dualgas “momita” seo a bhaint amach. Feictear nuair a
shéanann an múinteoir an dualgas seo go gcaitear an t-ualach ar ais ar na
tuismitheoirí. Ag deireadh an lae dar le duine de na múinteoirí, “tá sé tábhachtach
go mbeadh tuismitheoirí gníomhach má theastaíonn uathub go mbeadh rud eicint ar
eolas ag gasúir, m leor é a fhágáil faoi na scoileanna” (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Feictear
lagú na féiniúlachta gairmiúal anseo agus drogall ar mhúinteoirí sainiú a dhéanamh
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ar a ndualgais agus freagracht a ghlacadh astu dá réir. Tagann múinteoir eile leis an
dearcadh seo ag maíomh go bhfuil tábhacht leis an múinteoir i gcaomhnú na teanga
de bharr an méid ama a chaitheann daltaí agus múinteoirí i gcomhluadar a chéile
gach lá ach dar léi, “níl maith ar bith do mhúinteoirí a bheith ag troid sa scoil fá
choinne sé huaire achan lá muña bhfuil siad á dhéanamh sa bhaile” (12, EB, (b)
Tr.3).
Abhar imní anseo nach bhfeictear do na múinteoirí gur ról difriúil atá ag an
múinteoir agus ag an tuismitheoir i bpróiseas an tsealbhaithe teanga. Is léir ó
theistiméireachtaí na múinteoirí seo nach straitéis oideolaíoch atá i gceist leis an
sealbhú ach díreach an nós den teanga a bheith in úsáid a choimeád seasmhach.
Tagann sé seo go mór leis an méid a deir Fortune agus Tedick (2008) maidir le
sainiú leathan ag déanamh dochair do choráis a fheidhmíonn faoi lipéad an
tumoideachais ach nach gcuimsíonn dea-chleachtais an chur chuige sin (Fortune &
Tedick, 2008).
Is beag fíanaise atá anseo den phleanáil teanga chomhtháite a ndéanann Mac
Donnacha et al. (2005) trácht uirthi agus múinteoirí den tuairim go bhfuil cúram
eisiach an tsealbhaithe á leagan orthu i bhfolús struchtúir tacaíochta clainne agus
pobail, gnéithe atá riachtanach chun an straitéis sealbhaithe sin a chur i gcrích (Ni
Thuairisg, 2012). Níl amhras ar bith ach gur ualach trom é sin ar mhúinteoirí, ach is
léiriú freisin é ar an easpa tuisceana agus aontachta atá ina mease maidir leis an ról
atá acu i sealbhú na Gaeilge mar chéad agus mar dhara teanga i mease dhaltaí an
choráis oideachais Ghaeltachta.
5.3.2

Ról an mhúinteora Ghaeltachta le hais ról an mhúinteora Ghaelscoile
De réir mar a bhí múinteoirí an tionscadail ag cur a dtaithí ar cheist na teanga

sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta i láthair, ba léir go bhfaca siad go raibh deighilt
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shuntasach eatarthu féin agus an chuid sin den oideachas lán-Ghaeilge lonnaithe
lasmuigh den Ghaeltacht. Tugtar faoi deara arís anseo go bhfuil claonadh i mease
mhúinteoirí na Gaeltachta féachaint orthu féin mar ghrúpa ar leith lasmuigh ni
hamháin den choras náisiúnta oideachais, ach lasmuigh den choras oideachais lánGhaeilge. Tá an meon scoite seo forleathan ina mease maidir le gach gné den
fheiniméan mar a léirím ar ball sa phlé. I mease na nithe sin a sheas mar chomharthaí
deighilte eatarthu bhí: an dualgas atá ar scoileanna Gaeltachta cultúr agus pobal na
Gaeltachta a chaomhnú; an buntáiste atá ag gaelcholáistí de bharr polasaí géara
iontrála a bheith i bhfeidhm iontu; an buntáiste a bhaineann le gaelcholáistí sa mhéid
is go bhfuil daltaí agus tuismitheoirí na ndaltaí sin níos tiomanta don Ghaeilge ná
mar atá rannpháirtithe an choráis Ghaeltachta.

Luann formhór na múinteoirí go bhfuil dualgas breise ar mhúinteoirí na
Gaeltachta cultúr an cheantair agus na teanga a chur chun cinon, cé nach dtagraíonn
múinteoir ar bith den dualgas reachtúil atá orthu chuige seo de bharr an Acht
Oideachais (1998). ís ról é seo, dar leo, nach bhfuil le comhlíonadh ag an
ngaelcholáiste mar “go mb'fhéidir nach bhfuil an nasc céanna [ag an ngaelcholáiste]
leis an bpobal ó tharla go mbeadh gasúir ag teacht as ceantrachaí difríúla isteach ag
an scoil” (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Dar leis an múinteoir áirithe seo, áfach, gur dualgas é
seo atá ar gach múinteoir agus iad ag iarraidh a ndícheall a dhéanamh “tionchar a
imirt ar na gasúir atá os do chomhair amach agus [...] bíonn tú ag súil go mbeidh
tionchar agat ni hamháin ó thaobh cúrsaí cultúrtha de ach ó thaobh iompair agus an
dearcadh saoil atá acub agus an bealach a gcaitheann siad le daoine timpeall orthub
agus an bealach go n-éiríonn leob sa saol” (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Cinnte léiríonn an

195

múinteoir seo dearcadh rn'os uileghabhálaí ar ról an mhúinteora ná mar a thugann
roinnt de na múinteoirí eile le fíos.
Maíonn múinteoir eile nach bhfuil na dúshláin chéanna le tabhairt ag
múinteoirí na ngaelcholáistí de bharr, dar leis, go bhfuil ar a gcumas diúltú do dhaltaí
nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu, deis nach bhfuil ag an iar-bhunscoil Ghaeltachta:
“ni thig linne polasaí atá ag gaelscoil a chur i bhfeidhm anseo [...] mar gur scoil
Ghaeltachta muid, pobalscoil muid. Caithfidh muid freastal ar an phobal uilig. Ni
thig linn duine ar bith a dhiúltú mar gheall ar an Ghaeilig agus cruthaíonn sin cuid
mhór deacrachtaí” (110, Ga/St (f) Tr.2). Dar leis an múinteoir “go mbeifeá ábalta
caighdeán m'os fearr, níos airde Gaeilige a éileamh ó na daltaí [...] agus thiocfaidh
leat an éileamh sin a dhéanamh trí rialacha dian dochta a chur i bhfeidhm ó thaobh
labhairt na Gaeilige” (110, Ga/St (f) Tr.2). De bharr nach bhfuil an deis chéanna ag
an scoil Ghaeltachta dar leis, tá “caighdeán [na Gaeilge] ag titim”. Ni thugann an
múinteoir le fíos, áfach, cén fáth nach féidir leis féin an caighdeán sin a éileamh san
iar-bhunscoil Ghaeltachta ina bhfuil sé i mbun teagaisc ach gur dóigh leis go bhfuil
gaelcholáistí ag feidhmiú faoi rialacha níos géire dlíthiúla a thugann cosaint don
seasamh a thógann siad agus ceist úsáid na Gaeilge faoi chaibidil.
Is cosúil go bhfuil an múinteoir seo den tuairim gurb iad na daltaí féin is cúis
leis an meath atá ag teacht ar chaighdeán na Gaeilge agus ni forais bainistíochta na
scoile, múinteoirí san áireamh, gné a léiríonn arís eile easnaimh sa bhunús eolais
oideolaíoch (Shulman, 1986), agus go háirithe sa bhunús eolais tumoideachais (Day
& Shapson, 1996). Bunaithe ar an gcur i láthair a rinneadh ni ba thúisce ar na
heasnaimh sna struchtúir oiliúna réamhsheirbhíse don chomhthéacs oideachais lánGhaelach (Mac Donnacha et ah, 2005; Ó Duibhir, 2006), is furasta an t-ameolas sin a
thuiscint. Mar sin féin, áfach, mor mhiste a lúa, go bhfeictear don mhúinteoir go

196

bhfuil fadhb shuntasach i réim sa scoil maidir le caighdeàn iseal na Gaeilge ach nach
bhfeictear dó go bhfuil freagracht ghairmiuil air dui i ngleic leis seo. Tagraionn
Hoyle agus Wallace (2007) den tionchar atà ar an lagu ar fhéinriar muinteoiri ar
ghairmiùlu na muLnteoireachta i gcoitinne, agus cinnte tà a rian sin le feiceàil anseo.
Go deimhin, ainneoin go bhfeictear dó toradh an droch-chleachtais, lonnaionn sé é
féin iomlàn lasmuigh de, agus an locht a chur ar làmachas an chórais. Is beag
fianaise atà anseo den mhuinteoir ag tabhairt dùshlàin do pholasaithe bainistiochta,
polasaithe ata ag déanamh dochair dà chliantacht dar leis, is iad sin na daltai (Hoyle
& John, 1995). Is beag freagracht atà à glacadh as forbairt an dalia ach an oiread.
Tagann muinteoir eile leis an dearcadh seo ag maiorah nach bhfuil an dùshlàn
céanna le tabhairt ag gaelcholàisti na tire de bharr nach gcaithfidh siad dui i ngleic le
comhdhéanamh measctha teanga sna seomrai ranga. Dar leis an muinteoir gurb i an
Ghaeilge an chuis go bhffeastalaionn daltai ar ghaelcholàisti ach “tà siad ag teacht
anseo mar is as an cheantar iad agus fiu nil Gaeilig acu uilig go léir, ach cha dtig linn
iad a dhiultu, caithfidh siad theacht isteach” (12, EB, (b) T r.l). Feictear aris anseo an
muinteoir ag cur in iul nach bhfuil smacht ar bith ag an scoil Ghaeltachta ar
phróiseas iontràla na scoile, gné a thiocfaidh chun cinn m'os moille anseo agus
polasai iontràla na scoile Gaeltachta faoi chaibidil. Toradh an chleachtais seo dar leis
nios lu béime ar an nGaeilge: “nil béim curtha ar an Ghaeilge agus iad ag teacht
isteach [anseo]. Duine ar bith atà ag dui [chuig gaelcholàiste] ta siad à bhàdh leis an
nGaeilig, it’s ju s t Gaeilig, Gaeilig, Gaeilig, [...] whereas anseo ju s t tig gach duine go
dti an scoil seo” (12, EB, (b) Tr. 1). Is léir ó ràiteas an mhuinteora gur dóigh leis gur
córas gan ord nà eagar atà i bhfeidhm sa scoil Ghaeltachta chomh fada agus a
bhaineann sé le hiontràil agus le ceist na Gaeilge. Tà seisean mar mhuinteoir
imeallach do ghniomhaiochtai na scoile agus impleachtai na ngniomhaiochtai sin.
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Ábhar imní an t-ionchas atá ina mease gur ann don chomhdhéanamh aonchineálach
teanga ar dóigh leo a bheith i réim i ngaelcholáistí na tíre, agus gurb é an
comhdhéanamh sin réiteach na faidhbe. Is léir ó theistiméireachtaí na múinteoirí seo
nach bhfuil straitéis réamhghníomhach oideachais ná teanga i bhfeidhm chun dul i
ngleic leis an gcomhdhéanamh measetha teanga. Is dúshlán é seo, aisteach go leor,
atá sainiúil don Ghaeltacht agus nach mbaineann le hábhar i ngaelcholáistí na tíre dar
leis na múinteoirí. Léirítear anseo ni hamháin easpa oiliúna agus tuisceana na
múinteoirí ar oideolaíocht an oideachais dhátheangaí ach freisin easpa tuisceana agus
taithí ar na comhthéacsanna sin sa tír a bhfuil an Ghaeilge in úsáid mar mheán
teagaisc iontu. Arís anseo, feictear an múinteoír Gaeltachta á lonnú féin lasmuigh
den sféar gairmiúil lena mbaineann sé agus é den tuairim gur dúshláin ar leith na
dúshláin sin atá le tabhairt ag an múinteoir iar-bhunscoile Gaeltachta.
Deir múinteoir eíle agus polasaí iontrála an ghaelcholáiste á phlé gur
buntáiste é an polasaí sin nach bhfuil ag an scoil Ghaeltachta. Dar léi nach bhfuil de
chead ag scoil Ghaeltachta dalta a dhiúltú ar bhonn teanga agus is cleachtas é seo a
chuireann isteach ar mhuinín an dalta agus ar stíl teagaisc an mhúinteora (16, R/Ma.
(b) Tr.2). Ábhar iontais freisin, go nglacann na múinteoirí leis go bhfuil rath le cur
chuige an ghaelcholáiste agus béim á leagan ar an nGaeilge ach ainneoin sin níl an
cur chuige céanna in úsáid acu féin sa seomxa ranga, ná a leithéid á mholadh do
bhainistíocht na scoile ach an oiread.
I dtaca leis an bpolasaí iontrála atá ag gaelcholáistí na tíre, dar le roinnt de na
múinteoirí go bhfuil meon ru'os dearfaí i leith na teanga i réim sna scoileanna sin
agus leibhéal úsáide m'os airde chomh maith céanna (18, Adh., (f) Tr.3). Deir
múinteoir eile nach bhfuil scoláirí na Gaeltachta “chomh mór isteach sa Ghaeilig”
agus atá scoláirí na ngaelcholáistí de bhrí “gur tógadh iad leis an Ghaeilig [agus] ni
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fheiceann siad an tábhacht [léi]” (19, F/L/Ma. (f) Tr.2)). Feictear freisin go bhfuil brú
á leagan ar na daltaí meon dearfach a bheith acu i leith na Gaeilge agus nach
mbreathnaítear air seo mar dhualgas gairmiúil an mhúinteora. Díol suntais an
deaxcadh atá ina mease gur de thairbhe dea-thoil agus meon na ndaltaí agus a
dtuismitheoirí agus polasaí géar iontrála go bhfuil rath ar ghaelcholáistí na tíre. Ni
luaitear ag staid ar bith go bhfuil cur chuige teagaisc éagsúil in úsáid ag múinteoirí
na ngaelcholáistí a mbeadh tionchar aige ar an rath sin luaite. Go deimhin, is ábhar
iontais nach ndéantar tagairt ar bith ag staid ar bith de ról an mhúinteora féin agus an
chomparáid seo á cur i láthair. Tugann na múinteoirí le fíos, ainneoin a n-easpa taithí
ar an ábhar, go bhfuil daltaí “á mbá” le Gaeilge sna scoileanna sin agus de bharr
polasaí géar iontrála na scoileanna gur comhdhéanamh aonchineálach atá amach
roimh mhúinteoirí na scoileanna sin (18, Adh., (f) Tr.3). Is comhdhéanamh é seo, dar
leo, a éascaíonn an teagasc agus an fhoghlaim trí Ghaeilge. Níor mhiste a lúa, agus
múinteoirí ag cur a ról féin agus ról an mhúinteora sa ghaelcholáiste i gcomparáid
lena chéile, gur ar dhaltaí, ar thuismitheoirí agus ar an mbainistíocht a dhírítear an
pié agus ni ar na múinteoirí féin.
Ábhar iontais an meon seo i mease mhúinteoirí na scoileanna Gaeltachta agus
iad den tuairim gur comhdhéanamh aonchineálach atá i ngaelcholáistí na tíre,
ainneoin a bhformhór lonnaithe i geeantair uirbeacha áit a mbeadh próifíl níos
leithne de ghrúpaí eitneacha éagsúla sna scoileanna ar aon nós (Smyth, Dermody,
McGinnity, Byme, 2009). Ábhar iontais freisin mar atá luaite go mbeadh na
múinteoirí ag súil go mbeadh comhdhéanamh aonchineálach teanga i ndán dóibh sa
choras oideachais Gaeltachta. Tá sé léirithe ni hamháin go bhfuil ardú sa
chomhdhéanamh measetha atá ag teacht chun na scoileanna Gaeltachta (Mac
Dormacha et al., 2005) ach freisin go bhfuil cumas dhaoine óga na Gaeltachta féin ag
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cur leis an gcomhdhéanamh sin de bhrí gur airde a gcumas sa Bhéarla ná sa Ghaeilge
(Ó Giollagáin et al., 2007). Ar ndóigh ni tréith shainiúil í seo den oideachas
Gaeltachta ach tréith fhorleathan de choráis oideachais ina bhfuil teanga mhionlaigh
ag feidhmiú taobh le mórtheanga (Bjorklund, 2013). Aithnítear go ginearálta sna
comhthéacsanna sin nach bhfuil oiliúint réamhsheirbhíse chuí faighte ag na
múinteoirí, ach glactar leis nach dtiocfaidh athrú ar an gcomhdhéanamh ilteangach
amach rompu sa seomra ranga agus is faoin múinteoir atá sé dul i ngleic leis
(Bjorklund, 2013).
Tá múinteoirí an tionscadail den tuairim go bhfuil gaelcholáistí na tíre ag
feidhmiú i gcomhthéacs Útóipeach ina bhfuil na daltaí uile toilteanach tabhairt faoin
bhfoghlaim trí Ghaeilge go fonnmhar agus go bhfuil toil na dtuismitheoirí freisin ag
cur faobhar leis an bhfoghlaim sin. ís de thairbhe na hÚtóipe seo, dar leo, go néiríonn go geal leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim sna scoileanna sin. Ábhar
imní arís anseo an claonadh atá i mease na múinteoirí rath an oideachais a leagan ar
chomhdhéanamh daltaí seachas ar mhodheolaíochtaí agus cur chuige teagaisc an
mhúinteora. Bunaithe ar ráitis na múinteoirí, is léir nach bhfeictear dóibh go bhfuil
ról gníomhach gairmiúil ar bith le himirt ag an múinteoir sa chomhthéacs seo ach
rath na foghlama ag brath go huile agus go hiomlán ar athróga atá seachtrach den
teagasc. Tugtar faoi deara anseo go bhfuil an dalta, agus riachtanais fhoghlama an
dalta, ar lár i bhféiniúlacht ghairmiúil na múinteoirí.
5.3.3

An iar-bhunscoil Ghaeltachta mar chomhthéacs lán-Ghaeilge
Mar atá léirithe go dtí seo agus scagadh á dhéanamh ar thaithí ghairmiúil na

múinteoirí, is beag tuiscint ná oiliúint atá ina mease maidir le bheith ag feidhmiú mar
theagascóirí i gcomhthéacs oideachais dátheangach. Ni dhéanann oiread agus
múinteoir amháin tagairt don choras oideachais Gaeltachta mar choras
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tumoideachais ná mar choras dátheangach, ainneoin go n-aithnítear dóibh go bhfuil
an Béarla agus an Ghaeilge in úsáid go rialta mar mheáin chumarsáide, laistigh agus
lasmuigh den seomra ranga. Cé go nglactar leis nach tumoideachas atá ar bun san
oideachas Gaeltachta (Ni Bhaoill & Ó Duibhir, 2005), is ábhar imní é nach dtugann
na múinteoirí suntas don chomhdhéanamh measctha teanga mar thréith sheasmhach
bhuan den choras.
Cinnte is bac ollmhór an éiginnteacht seo don teagasc tri Ghaeilge, ach
freisin feictear gur ann d’athróga eile pearsanta agus gairmiúla a ghníomhaíonn mar
bhac ar an gcomhthéacs oideachais Gaeltachta feidhmiú mar choras lán-Ghaeilge. I
mease na nithe sin tá: comhdhéanamh measctha teanga na ndaltaí; múinteoirí gan
Ghaeilge nó ar bheagán Gaeilge a bheith á n-earcú sa scoil; iompar teanga na
múinteoirí. Tugann na nithe seo uile, nó an dearcadh atá ag an múinteoir ina leith,
dúshlán suntasach d ’fheidhmiú éifeachtach agus gairmiúil an mhúinteora sa
chomhthéacs oideachais Gaeltachta, agus tugaim léargas orthu sin thíos. Níor mhiste
a lúa, ainneoin gur dúshláin shuntasacha iad, ni léir go bhfeictear do na múinteoirí go
bhfuil ról gairmiúil acu féin ina ndaingniú ná ina leasú. Dírím i dtosach báire ar
cheist an pholasaí teanga
5.3.3.1

Polasaí teanga iar-bhunscoileanna na Gaeltachta
M ar atá pléite agam roimhe seo, is enámh spaime shuntasach i bhfeidhmiú

scoileanna na Gaeltachta, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, an polasaí teanga.
Léirigh Mac Donnacha et al. (2005) go raibh polasaí teanga ag aon trian d ’iarbhunscoileanna na Gaeltachta ag an am ach go raibh na gnéithe sin is ábhartha
d ’fheidhmiú éifeachtach polasaí teanga fágtha ar lár. Mhaígh na húdair go raibh
éiginnteacht i leith aidhm agus feidhm an pholasaí le brath go láidir i mease
phríomhoidí na scoileanna (Mac Donnacha et al., 2005) agus tionchar suntasach aige
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sin ar fheidhmiu éifeachtach na scoile agus rannphàirtithe na scoile. Ainneoin go
bhfuil deich mbliana beagnach caìte ó chuir Mac Donnacha et al. (2005) a dtaighde i
Iàthair, léirionn taithi mhùinteoiri an tionscadail seo ar an àbhar céanna gur beag
athru atà tagtha ar chursai ó shin. Is iomai gné d’fheidhmiù na scoile a chuimsitear sa
pholasai teanga, ach glactar leis gurb é an polasai teanga a rianaionn seasamh na
scoile i leith na teanga i gcomhthéacs an oideachais agus freisin i gcomhthéacs an
phobail màguaird (Wright, 2008). Tà tionchar suntasach ag an bpolasai teanga thaithi
ghairmiùil na mùinteoiri toisc gurb é an polasai teanga a thugann treoix maidir leis an
leibhéal usàide Gaeilge ar chóir a usàid i dtimpeallacht na scoile, laistigh agus
lasmuigh den seomra ranga. Tà bua ag an bpolasai mar sin cosaint ar leith a thabhairt
do choinniollacha teanga agus timpeallachta a chinnteodh oideachas éifeachtach
Gaeltachta làn-Ghaeilge.
Is iomai sainmhiniù a thugann na mùinteoiri agus polasaithe teanga na scoile
faoi chaibidil, agus éagsulachtai go minic i measc mùinteoiri ón scoil chéanna. Is
léir, àfach, go mbreathnaionn na mùinteoiri ar an bpolasai féin mar chàipéis oifigiùil
ina bhiuil riail teanga scriofa, agus an riail seo bainteach den chuid is mó le hiompar
teanga seachas le haon mhórsprioc nó fis teanga, cultùir nó oideachais. I measc na
bhfreagrai a thàinig chun cinn nuair a fiosraiodh an raibh polasai teanga ag an scoil
bhi:

•

sin ceist mhaith, nil a fhios agam, le bheith ionraic, nil a fhios agam (12, EB,
(b )T r.l)

•

tà polasai teanga [...], tà mé cinnte go bhiuil polasai teanga amuigh sa folder
ansin, ach [is] scoil Gaeltachta muid, agus ni Gaelscoil muid (110, Ga/St (f)
Tr.2)
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•

b ’fhéidir go bhiuil anois bui nil's agam féin faoi ina thaobh de ar scor ar bith
(111, SF, GDC, (f) Tr.3))

•

you see deirtear gur scoil Iàn Ghaolainn sinn OK, agus múineann muid tri
Ghaolainn ach tà gach duine ag labhairt Béarla so n'fheadar, do you know ni
thuigim é sin like (K2, C, (b) T2.2)

Is léiriù an-soiléir é sin thuas den éiginnteacht atá i measc na mùinteoiri maidir leis
an méid atáthar ag súil uathu ni hamhàin maidir le hiompar teanga i ngmomhaiochtai
éagsùla na scoile, ach freisin maidir leis an réasúnaíocht laistiar den iompar sin. Is
treoir atá sa pholasai teanga do roinnt mùinteoiri don teanga teagaisc ba chóir a ùsàid
sa seomra ranga. Do roinnt eile is cáipéis é díreach chun sainiú a dhéanamh ar stàdas
Gaeltachta na scoile. I gcás roinnt mùinteoiri, áfach, mar a léiritear thuas agus m ar a
chuirfear i láthair anseo thíos, is cáipéis dhébhrioch fhimineach an polasai a
chuireann leis an gcur i gcéill teanga agus oideachais atá i réim san iar-bhunscoil
Ghaeltachta.
Tràth go mbionn an polasai teanga á phlé, is iondùil go leagtar béim ar
iompar teanga sa seomra ranga amháin, agus mor mhiste a lua, gur iompar teanga na
ndaltaí amháin a thagraítear de. Déanann múinteoir amháin cur sios ar an bpolasai ag
maiomh go mbionn mùinteoiri na scoile “ag iarraidh an Ghaeilge a chothù an t-am ar
fad agus na gasùir a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt, ni hamhàin sa seomra
ranga [...] ach sa chlós freisin” (A4, Fr/B, (b) Tr.3). Is téama é seo a thagann chun
cinn go minie agus polasai teanga na scoile á phlé agus an bhéim á leagan ar iompar
teanga na ndaltaí seachas ar shealbhù teanga na ndaltaí. N i luaitear riachtanais
shealbhaithe nà foghlama na ndaltaí ach an tábhacht atá leis go gcloifeadh na daltai
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le riail labhairt na Gaeilge laistigh d'fhearann na scoile agus múinteoirí ag glacadh
leís go bhfuil an cumas agus an fheasacht sna daltaí an Ghaeilge atá acu a úsáid. I
bhforrnhór na scoileanna, glactar leis “gurb í an Ghaeilge gnáth-theanga teagaisc na
scoile” (A2, Adh/SF/L, (f) Tr.2)). Tá an polasaí seo á chur i bhfeidhm, áfach, mar a
pléadh thuas, i gcomhthéacs ina bhfuil éagothromaíocht shuntasach le sonrú i
leibhéal cumais teanga na ndaltaí agus na múinteoirí. Cé go mbíonn na múinteoirí
“ag múineadh trí Ghaeilge chomh fada agus is féidir” maíonn múinteoir amháin nach
mor a bheith “an-tuisceanach do na gasúir nach bhfuil mórán Gaeilge acu” agus go
n-iompaítear ar an mBéarla chun freastal orthu sin (G l, EB/OSSP/TR, (b) Tr.3).
Díol suntais ainneoin gur cleachtas comónta é seo sna scoileanna uile ina bhfuil na
múinteoirí ag teagasc, nach n-admhaíonn múinteoir ar bith go bhfuil an polasaí á
shárú aige féin agus ag an dalta de dheasca an chleachtais seo. Sonraítear arís anseo
beama i mbunús eolais an mhúinteora (Shulman, 1986) agus easpa feasachta iomlán
i dlaobh spriocanna sealbhaithe i gcomhthéacs oideachais ina bhfuil dhá theanga in
úsáid mar mheán cumarsáide, agus leibhéal cumais na ndaltaí sa dá theanga sin
éagsúil óna chéile. Cé nach suíomh tumoideachais atá i gceist, is cinnte go rachadh
eolas ar spriocanna an tumoideachais chun leasa leibhéal tuisceana na múinteoirí ar
na spriocanna sealbhaithe a bheadh le baint amach ag na daltaí ag brath ar a leibhéal
reatha cumais (Cammarata & Tedick, 2012; Day & Shapson, 1996; Fortune &
Tedick, 2008).
O tharla nach bhfuil an múinteoir in acmhainn tarraingt ar an saineolas sin,
níl modheolaíocht eile ar fáil dó a chabhródh leis an suíomh a bhainistiú ach an taistriú teanga, agus is aistriú ón mionteanga go mórtheanga atá i gceist i gcónaí ag na
múinteoirí sna cásanna seo. Is cleachtas é seo mar a léirigh mé sa dara caibidil atá i
réim go forleathan sa phobal Gaeltachta (Hindley, 1990: Ó Cumáin, 2012; Ó
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Giollagàin et al., 2007). Nior mhiste a lua, àfach, mar atà le sonru go làidir go dti seo
sa phlé, nach léir ó theistiméireachtai na muinteoiri gur ag feidhmiu i gcomhthéacs
oideachais dàtheangach ata siad, agus toisc nach bhfuil oiliuint ar bith orthu sna
cleachtais bainteach leis sin, is fìirasta an leibhéal iseal feasachta sin a thuiscint.
Maionn muinteoir amhàin gurb i an Ghaeilge “priomhtheanga na scoile” agus
nach bhfuil deacracht ar bith an polasai a chur i bhfeidhm “mar gheall is dóigh go
bhfuil [pobal na scoile] ina gcónai i bpobal làn-Ghaelach” (G l, EB/OSSP/TR, (b)
Tr.3). Is téama é seo a thagann anios agus muinteoiri ag cur a dtaithi ar cheist an
pholasai teanga i làthair, is é sin dà aonchineàlai agus ata pobal na scoile, is ea is lu
dushlàn atà ag an muinteoir agus ag an scoil i gcoitinne an polasai teanga a chur i
bhfeidhm. M ar a phléim ar ball, m hé mo thuairim gurb é seo bua an pholasai ach an
t-àdh a bheith leis an scoil i gcomhdhéanamh reatha iontràil na ndaltai. Léiritear
anseo easnamh san eolas comhthéacsuil ata mar bhuntréith den mhuinteoireacht
(McLaughlin & Talbert, 1990; Tamir, 1991). Ni léir an eoi do na muinteoiri an
céatadàn ard de dhaoine nach i an Ghaeilge a gcéad teanga atà ag maireachtàil sna
pobail Ghaeltachta agus atà ag ffeastal ar na scoileanna dà réir (Mac Donnacha et al.,
2005; Ó Giollagàin et al., 2007).
Maidir leis na scoileanna sin a bhfuil comhdhéanamh measctha teanga iontu,
cothaionn an polasai den teagasc tri Ghaeilge dushlàin shuntasacha do na daltai agus
do na muinteoiri. Déanann muinteoir amhàin cur sios ar an lagmhisneach atà uirthi
agus i ag snàrnh in aghaidh easa ag iarraidh an polasai teanga a chur i gcrich. Dar lèi
“go bhfuil an cath caillte” toisc go “gcriochnaionn sé suas a làn den am go mbionn
tusa ag labhairt i nGaeilge le daltai agus go mbionn siadsan ag labhairt i mBéarla leat
agus caitheann tu go leor de do chuid ama, just ag rà, i nGaeilge, i nGaeilge, i
nGaeilge” (B3, St/B/Ga, (b) Tr.2)). Àbhar imni gur léir don mhuinteoir seo gur usàid
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na Gaeilge sa seomra ranga i mease daltaí bun agus barr an pholasaí teanga. Ni haon
iontas an dearcadh seo toisc gur léir úsáid na Gaeilge is ábhar d ’fhormhór
pholasaithe teanga na scoileanna. Dar le múinteoir eile go gcaithfear “ffeastal ar an
dá thráth” agus fágann sin nach mór don mhúinteoir “a bheith ag labhairt Béarla agus
Gaeilge” (B4, Gn, (b) Tr.3). Is meon coitianta é seo i mease na múinteoirí seo agus
iad den tuairim go mbaineann an polasaí teanga leis na daltaí arbh í an Ghaeilge a
gcéad teanga nó sin leis na daltaí a bhfuil ardehumas sa Ghaeilge acu. M aidir leis na
daltaí nach bhfuil an cumas sin acu, is léir ó theistiméireachtaí na múinteoirí nach
mbaineann an polasaí teanga le hábhar.
Díol suntais freisin, go nglactar leis ina mease nach mar a chéile an cur i
bhfeidhm a bheidh ag beirt múinteoirí ar an bpolasaí céanna. Dar le múinteoir
amháin gurb í an Ghaeilge “teanga labhartha agus teagaisc na scoile [...] bhuel mo
chuid teagasc-sa déanta uilig trí mheán na Gaeilige” (19, F/L/Ma. (f) Tr.2). Tá sé
soiléir ó theistiméireacht an mhúinteora seo go bhfuil a thuiscint féin aige ar an
bpolasaí teanga agus go gcuireann sé i bhfeidhm é dá réir. Tugann sé le ños go
mb’fhéidir nach é an léamh ná an cur i bhfeidhm céanna atá i geeist leis i gcás
mhúinteoirí eile na scoile. Ni fhéadfaí a áiteamh mar sin gur polasaí teanga uilescoile atá i bhfeidhm sna scoileanna seo ach riail teanga a chuireann múinteoirí
áirithe i bhfeidhm, ag uaireanta áirithe, i gcomhthéacsanna áirithe teanga, agus iad i
mbun oibre sa scoil. Baineann sé seo ar ndóigh an tóin ar fad as infheidhmitheacht
agus éifeachtúlacht an pholasaí teanga scoile mar uirlis a chosnaíonn agus a
chothaíonn timpeallacht oideachais Íán-Ghaeilge.
Tá an tsolúbthacht seo le sonrú freisin agus caidreamh na ndaltaí leis an
bpolasaí faoi chaibidil agus é ag teacht chun soláis gur minie gurb iad na daltaí a
chinneann leibhéal cur i bhfeidhm an pholasaí. Deir múinteoir amháin go gcuirtear
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brú ar dhaltaí staidéar a dhéanamh ar a gcuid ábhar tri Ghaeilge ach “tá sé suas acu
féin sa deireadh é a dhéanamh i cibé teanga atá siad ag iarraidh” (19, F/L/Ma. (f)
Tr.2). Is é an scrúdú stáit atá i geeist ag an múinteoir anseo agus breis fianaise go
bhfuil an cur chuige teagaisc, agus sa chás seo an meán teagaisc, lonnaithe i gcultúr
an scrúduithe. Ni dhéantar tagairt do shealbhú ná d ’fhorbairt teanga ach go mbeadh
an scrúdú á chur i gcrích tri mheán na Gaeilge chun critéar cuntasachta an pholasaí á
shásamh. Ni léir caidreamh ar bith sa chás seo idir sealbhú teanga an dalta agus an
polasaí teanga atá i bhfeidhm. Ni léir ach an oiread go bhfuil an múinteoir
airdeallach ar réasúnaíocht an teagaisc tri Ghaeilge, ach amháin chun eriche an
scrúdaithe agus chun cloí le traidisiún an teagaisc tri Ghaeilge sa Ghaeltacht. Tá an
chuma ar an scéal sa chás seo gur cáipéis chuntasachta an polasaí teanga agus an
scrúdú, agus an múinteoir á lonnú féin lasmuigh den phróiseas sin (Hoyle & John,
1995). Ainneoin ugach á thabhairt ag an múinteoir don dalta an scrúdú a chomhlánú
i nGaeilge, is é an dalta féin a chinneann an sásófar an critéar cuntasachta seo. Tá an
múinteoir sa chás sin agus sna cásanna eile luaite go dtí seo, go hiomlán faoi
chomaoin, dar leo féin, ag iompar na ndaltaí. Is léir nach bhfuil ar chumas na
múinteoirí an polasaí a chur i bhfeidhm go héifeachtach laistigh nó lasmuigh den
seomra ranga. I bhfianaise chomh héiginnte agus atá na múinteoirí agus an polasaí á
phJé, is furasta an neamhoilteacht agus an easpa grn'mh sin a thuiscint.
5.3.3.2 Laige an pholasaí teanga
Constaic eile roimh an bpolasaí teanga dar le roinnt de na múinteoirí is ea
laige an pholasaí féin, go háirithe maidir le heaspa impleachtaí don té a sháraíonn an
polasaí sin, múinteoir nó dalta. Dúirt múinteoir amháin gur theastaigh uaithi go
mbeadh “rud éigin níos láidre” i bhfeidhm ó thaobh polasaí teanga dírithe ar na
daltaí, ná mar atá i láthair na huaire (B3, St/B/Ga, (b), Tr.2). Cé go n-admhaíonn sí
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go mbeadh “b'fhéidir caoga faoin gcéad ar aon intinn” lèi ar an gceist seo, tà drogali
uirthi labhairt amach ar eagla go gceapfadh a comhghleacaithe gur “fanatic” i. Àbhar
éadóchais ainneoin na dtreochtai teanga ata tugtha faoi deara ag an mùinteoir nach
bhfeiceann si na leasuithe seo “ag tarlu sa todhchai” ina scoil féin (B3, St/B/Ga, (b),
Tr.2).
Réimse amhàin a bhfuil formhór na mùinteoiri ar aon intimi faoi agus
leasuithe polasai faoi chaibidil is ea polasai iontràla na scoile, go hàirithe i gcàs na
ndaltai sin nach bhfuil ardleibhéal cumais sa Ghaeilge acu. Is iad na daltai sin, mar a
léirigh mé thuas, is mó a seasann sa bhealach ar chur i bhfeidhm an pholasai teanga
dar leis na mùinteoiri féin. Minionn muinteoir amhàin an chùis leis an éiginnteacht
reatha ar an àbhar ag maiomh nach raibh na scoileanna ullmhaithe don
chomhdhéanamh measctha teanga a bhi le teacht, “gur mhothaigh [bainistiocht na
scoile ag an am] sin an sii atà sé, tà Gaeilge acu seo, ni gà dùinn polasai a bheith
againn faoi” (B3, St/B/Ga, (b), Tr.2). Mar is léir ón litriocht (Mac Donnacha et al.,
2005; Ó Giollagàin et al., 2007) agus ón gcur sios a thugann na mùinteoiri iad féin ar
an gcomhthéacs, tà laige tagtha ar chomhdhéanamh teanga na scoileanna seo ó shin.
Tà na scoileanna anois sa riocht go bhfuil “polasai [ann] ach nil an polasai làidir go
leor” (B3, St/B/Ga, (b), Tr.2).
Admhaionn formhór na mùinteoiri go bhfuil titim as cuimse tagtha ar
chaighdeàn Gaeilge na ndaltai le blianta beaga anuas, agus iad uile den tuairim go
bhfu.il polasai teanga làidir in ann tionchar éigin a imirt ar an meath seo. Is àbhar
imni ann féin é seo toisc go bhféachtar i dtreo an pholasai agus ni i dtreo a scileanna
gairmiùla féin chun an comhthéacs a fheabhsù. D ar le mùinteoir amhàin “dà mbeadh
sé ràite gur seo scoil làn-Ghaelach agus duine ar bith nach bhfuil you know cumas
Gaeilige nó caighdeàn Gaeilige aige nàr chóir dóibh ffeastal ar an scoil [...silim ...]
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gur s in tús” (111, SF, GDC, (f)Tr.3). Ábhar suime anseo aris go bhfuil drogali le
brath ina mease rá amach go hoscailte gur scoil lán-Ghaelach i an scoil ina bhfuil
siad ag teagasc. Ni haon iontas é seo, àfach, agus cleachtais na scoile ag dui in
aghaidh an tsainithe sin. Deir mùinteoir eile gurbh fhearr leis “riail nios déine a
fheiceáil i bhfeidhm” agus nach ligfí dalta gan Ghaeilge isteach sa scoil, ach dar leis
“dà ndéarfainn sin go poibli, is dóigh go mbeinn crochta” (110, Ga/St (f) Tr.2). Is é
leigheas an scéil, mar a léirítear i bhfaisnéis na mùinteoiri, polasai m'os déine, go
hàirithe polasai iontràla nios déine, a chur i bhfeidhm, dearcadh a thugann le fios ans
gurb iad daltai agus a gcomhdhéanamh teanga croi na faidhbe agus ni
neamhoillteacht na mùinteoiri dui i ngleic leis an gcomhdhéanamh sin. Nil ról
gairmiùil gmomhach le himirt, dar leo, ag an mùinteoir i réiteach na faidhbe, agus
drogali orthu fiù an réiteach sin a chur in iùl do bhainistiocht na scoile. Tugtar faoi
deara aris anseo an leibhéal fíoríseal féiniúlachta gairmiùil atà ina mease agus iad á
lonnú féin go hiomlán lasmuigh den chomhthéacs oideachais lena mbaineann siad.
Tugann na mùinteoiri le fios go mbeadh rath ar an teagasc dà dtiocfadh athrù ar na
daltai atà amach rompu. I bhfíanaise na dtreochtai luaite, is dearcadh soineanta é seo
ar an gcomhthéacs oideachais i láthair na huaire agus próifíl an chomhthéacs atà le
teacht.
S.3.3.3

Comhdhéanamh measetha teanga i mease dhaltai na scoile
I mease na gcùiseanna is coitianta dar leis na mùinteoiri féin nach féidir an

polasai teanga a chur i bhfeidhm go huile agus go hiomlán, is ea comhdhéanamh
measetha teanga na ndaltai. Tugann na daltai seo nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu
dúshlán don mhùinteoir sa suíomh ranga agus lasmuigh de. Is dúshlán é seo a bhfuil
tionchar aige ar iompar gairmiùil an mhùinteora agus freisin ar an dearcadh atà aige
ar a éifeachtùlacht ghairmiùil féin. Dar le mùinteoir amhàin go bhfuil sé “deacair”
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polasaí teanga na scoile a chur i bhfeidhm agus grupa ina bhfiiil meascán cumais i
gceist. Dar léi go mbíonn “muintir na háite [...] ag caint Gaeilge le chéile ach ansin
má thagann duine de dhream na scoláireachtaí10 ansin, is beagnach go n-iompóidh
siad ar an mBéarla mura bhfuil múinteoir díreach ag seasamh, os a gcomhair” (F1,
EB, (b), Tr.2). I súile an mhúinteora tá an t-aistriú teanga sa timpeallacht ranga á
thionscnamh agus á stiúradh ag an dalta agus an múinteoir iomlán imeallach den
phróiseas. Níor mhiste a lúa, áfach, nach sampla é seo de theip an pholasaí teanga
ach d ’idirghníomhaíocht na ndaltaí a bhfuil leibhéal cumais éagsúil ina mease agus
an Béarla mar theanga chomónta chumarsáide eatarthu. Ni daltaí ón taobh amuigh
amháin a chuimsítear ina mease agus é léirithe ag Mac Donnacha et al. (2005) gur
tréith de scoileanna Gaeltachta líon suntasach daltaí ag teacht chun na scoile ar
bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith.
Deir múinteoir eile: “Tarlaíonn sé go bhfuil lear scoláirí sa scoil seo gur Béarla
an príomhtheanga atá acu agus nuair atá duine amháin le Béarla i mease grupa a
bhfuil Gaeilig á labhairt acu, [...] athraíonn achan duine go Béarla agus cruthaíonn sé
sin deacracht mhór dúirtn” (110, Ga/St (f) Tr.2). Is é an Béarla sa chás seo an teanga
chomónta shóisialaithe ina mease agus luíonn sé le réasún, in éagmais idirghabháil
ghníomhach ó ghníomhaire údarásach mar an múinteoir, gur cleachtas dosheachanta
é seo (Hickey et al., 2013; Mac Donnacha et al., 2005; Ni Shéaghdha, 2010; Ni
Thuairisg, 2012; Ó Giollagáin et al., 2007). Ni díreach na daltaí féin a iompaíonn ar
an mBéarla sa chás seo agus tionchar ag na daltaí seo ar iompar teanga na múinteoirí
freisin agus “tá sé ag cruthú fadhb sa rang sin ó thaobh nótaí de, ó thaobh cumarsáid

10 Cuireadh in iúl dom le linn mo chuairteanna ar roinnt de na scoileanna, go háirithe na scoileanna
beaga, go raibh daltaí ag freastal ar na scoileanna sin a fuair scoláireachtaí chuige sin. Is daltaí iad seo
a thagann ó ghnáthsooileanna Béarla chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Caitheann siad téarma
iomlán sa scoil ag fanacht le teaghlach áitiúil, cé gur cuireadh in iúl dom go raibh roinnt díobh a
d ’fhill chun bliain iomlán a chaitheamh sa scoil Ghaeltachta. Dar leis na múinteoirí gur caighdeán
ñoríseal a bhíonn acu sa Ghaeilge agus an t-ábhar á theagasc trí Bhéarla dóibh go m inie dá bharr sin.
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fíú amháin sa rang, tá an Béarla á labhairt” (110, Ga/St (f) Tr.2). Ábhar imní go
bhfuil na múinteoirí den tuairim go seasfaidh polasaí teanga sa bhealach ar
ghnáthchaidreamh sóisialaithe na ndaltaí, neamhspleách ar threoir an mhúinteora. Tá
sé ríshoiléir anseo arís nach eol do na múinteoirí conas cloí leis an nGaeilge mar
theanga teagaisc nuair a thagann athrú suntasach ar chomhdhéanamh an tseomra
ranga agus cainteoirí Béarla i láthair. Ni gá fíú go gcuimseofaí na cainteoirí sin sa
mhóramh sa seomra ranga chun go n-aistreofaí teanga chumarsáide an ranga.
Deir múinteoir amháin cé gur Gaeilge a bhíonn in úsáid aici sa seomra ranga,
“tá lear mór de na páistí nach labhróidh Gaeilig ar ais leat, you know, labhróidh siad
Béarla, agus ansin tá sé iontach deacair cineál do nuair a chuireann duine ceist orí i
mBéarla, cineál do téann tú le freagra a thabhairt ar ais dóibh i mBéarla” (16, R/Ma
(b) Tr.2). Ainneoin go dtuigeann an múinteoir féin go dtéann sé in aghaidh pholasaí
na scoile, is léir go n-airíonn sí brú sa suíomh ranga cumarsáid a dhéanamh trí mheán
an Bhéarla chun freastal ar mhianta na ndaltaí. Ni léir straitéis oideolaíoch ar bith i
bhfeidhm sa chomhthéacs seo. Ni léir ach an oiread go bhfuil na múinteoirí ar an
eolas maidir le dea-chleachtais oideolaíocha agus teanga bainteach le húsáid na
sprioctheanga sa seomra ranga go háirithe agus cumarsáid ar bun leo siúd nach
bhfuil an sprioctheanga sin ar a dtoil acu. Tá brú suntasach ar an múinteoir sa suíomh
seo toisc nach bhfuil sise ag comhlíonadh polasaí na scoile, gné a chuirfeadh muinín
ghairmiúil an mhúinteora i mbaol. Maíonn Fortune agus Tedick (2008) gur chóir, fad
agus go mbíonn clár tumoideachais leanta ag an mbunleibhéal, cloígh le húsáid
iomlán den sprioctheanga ag an iar-bhunleibhéal (Fortune & Tedick, 2008). Ábhar
imní nach luann múinteoir ar bith cúlra oideachais na ndaltaí ná an taithí ata nó nach
bhfuil acu ar an oideachas lán-Ghaeilge, gan trácht ar an bhfreastal ar chóir dóibh a
dhéanamh ar shealbhú teanga na ndaltaí i bhfianaise an chúlra sin. Cé go n-aithnítear
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nach córas tumoideachais an córas oideachais Gaeltachta, cinnte rachadh eolas ar
chúlra shealbhú teanga na ndaltaí go mór chun leasa na múinteoirí agus iad ag
iarraidh an caidreamh teanga sa seomra ranga a bhainistiù.
Is léir mar atá pléite agam roimhe seo gur polasai teanga amháin atá i réim i
bhformhór iar-bhunscoilearma na Gaeltachta: is i an Ghaeilge an teanga teagaisc
dóibh siúd a bhfuil ardchumas sa teanga acu, agus Béarla nó meascàn de Bhéarla
agus Gaeilge do gach duine eile, múinteoirí agus daltaí san áireamh. Tagann sé seo
leis an sainiú a dhéanann Ni Bhaoill agus Ó Duibhir (2005) ar an gcóras oideachais
Gaeltachta mar choras dátheangach, seachas córas atá fréamhaithe go hiomlán sa
tumoideachas (Ni Bhaoill & Ó Duibhir, 2005). Dar le múinteoir eile gur cleachtas é
seo nach féidir a sheachaint, toisc “má tá tú ag caitheamh do chuid là uilig ag caint i
nGaeilge le duine eicint agus iad ag caint i mBéarla leat, agus má tá sé sin ag tarlú
cùig là sa tseachtain. Faoi dheireadh, go fiù gan smaoineamh faoi, thiocfaidh leat iad
a fhreagairt i mBéarla” (B3, St/B/Ga, (b) Tr.2). Admhaionn an múinteoir, áfach, seo
gur cleachtas coinsiasach é seo scaiti di, chun “géilleadh éigin a dhéanamh dóibh so
go ndéanfaidh siadsan géilleadh éigin ar ais” (B3, St/B/Ga, (b) Tr.2).
Àbhar suntais an tagairt a dhéanann an múinteoir thuas den ghéilleadh a
dhéantar do na dal tai agus Béarla a bheith in úsáid mar theanga chumarsáide leo. Is
léir agus an múinteoir ag leanùint uirthi ag labhairt Gaeilge leis na daltaí go sileann
si go bhfuil leibhéal cumais àirithe acu sa teanga ach nach bhfuil siad sàsta nó
compordach an cumas ansin a thabhairt chuig leibhéal cumarsàide. Nil tacaiocht sa
pholasai teanga don mhúinteoir seo ná don dalta agus iad ag iarraidh an
idirghniomhaiocht chasta teanga seo a bhainistiù. Tá sé soiléir gur riail teanga atá sa
pholasai teanga seachas tacaiocht agus treoir do rannpháirtithe na scoile agus iad uile
ag streachailt ni hamháin le ceist an mheascáin chumáis ach freisin le cinneadh
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pearsanta coinsiasach na ndaltaí agus na múinteoirí maidir leis an teanga a bheidh in
úsáid acu féin. Fágtar mar sin, go bhfuil sé dodhéanta ag an múinteoir an polasaí a
chur i bhfeidhm go héifeachtach sa seomra ranga agus go bhfuil a cuid straitéisí
bainistíochta bunaithe ar chomhaontas aonair iompair idir í féin agus daltaí áirithe sa
seomra ranga. Is léir ó theistiméireacht an mhúinteora thuas go mbraitheann sí féin
neamhoilte chuige seo, agus feictear arís muinín ghairmiúil an mhúinteora i mbaol.
Is lagú breise é seo ar an bhféiniúlacht ghairmiúil. Ni féidir a shéanadh, gur léir óna
dtaithí go dtuigtear di go bhfuil ffeagracht ghairmiúil uirthi an teagasc trí Ghaeilge a
chur i bhfeidhm ach nach eol di conas sin a bhaint amach agus comhdhéanamh
measctha teanga amach roimpi.
Níor mhiste a lúa, tráth go raibh múinteoirí an tionscadail ag roinnt a dtaithí ar
an FGL gur léirigh siad gur theastaigh uathu breis oiliúna a chur orthu féin go
háirithe agus athruithe curaclaim i gceist sna hábhair teagaisc. De réir mar a bhíonn
siad ag pié ceist an iompair teanga, áfach, ni léiríonn oiread agus múinteoir amháin
féin, ainneoin a ráitis ag maíomh easpa oiliúna, gur mian leo breis oiliúna sa réimse
áirithe seo. Is cosúil gur cleachtas é seo atá i réim chomh fada anois in iarbhunscoileanna Gaeltachta go bhfuil glacadh forleathan ieis agus meon beagnach
fuarchúiseach ina thaobh.
Ni aontaíonn gach múinteoir a ghlac páirt sa tionscadal seo gur drochrud a
bhí in úsáid an Bhéarla i mease múinteoirí ná daltaí sa seomra ranga sa scoil
Ghaeltachta. Dar le múinteoir amháin gur tábhachtaí i bhfad go mbeadh an freagra
ceart á thabhairt ag na daltaí seachas a bheith ag díriú isteach ar an teanga ina dtugtar
an freagra sin. Dar léi gur tréith shainiúil d ’fheidhmiú na scoile ina bhfuil sí féin
lonnaithe an iomarca béime á leagan ar an nGaeilge agus aird de dhíth ar ghnéithe
eile. Maíonn sí “go gcaitheann [foireann na scoile] níos mó ama ag caint mar gheall
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ar Ghaolainn uà discipline nó modhanna mùinteoireachta or d'you know, sprid na
scoile [agus] rudai mar sin” (K2, C, (b), Tr. 2). Is léir go mbraitheann an múinteoir
go bhfuil an bhéim atá á leagan ar cheist na teanga ag baint ón bplé atá de dhith ar
ábhair thàbhachtacha eile agus nach n-aontaionn si le hord tosaiochta na scoile
maidir leis an gceist seo. Is léir óna taithi nach n-aontaionn si leis an bpolasai, agus
dàbharr sin nach gcuireann sí féin an polasai i bhfeidhm sa seomra ranga. Tá féinriar
ar leith á chfeachtadh aici sa seomra ranga agus i ag roghnu modh teagaisc a shileann
si féin a oirfidh don chomhthéacs ina bhfuil sí ag feidhmiú (Helsby, 1999). An
toradh leis seo ar ndóigh, go bhfuil droim láimhe iomlán á tabhairt don teagasc tri
Ghaeilge, agus an polasai a stiùrann an teagasc sin dà réir. Ardaitear an cheist sa
chás airithe seo cén ról atá ag oideachas lán-Ghaeilge i bhféiniúlacht ghairmiúil an
mhúinteora seo? Deir si go Iabhraitear méid airithe Gaeilge sna seomraí ranga ach
nach “labhródh mórán scolàiri [lèi] as Gaolainn, cuid de bhliain 1, duine nó beirt ó
bhliain 2. Bui d'you know chloisfeá Béarla an t-am ar fad timpeall an halla” (K2, C,
(b), Tr. 2). Creideann an múinteoir go bhfuil leatrom á dhéanamh ar dhaltai na scoile
de bhri nach bhfuil ar a gcumas a gcuid oibre a dhéanamh tri Ghaeilge, ach go bhfuil
sé rianaithe sa pholasai go ndéanfadh siad sin. Airionn si ffeisin go bhfuil bà aici leis
na daltai sin toisc nach cainteoir ducháis Gaeilge i féin: “táim mar an gcéanna leo.
Tuigim cén chomh deacair is atá sé d'you know, like nuair a bhios féin ar an scoil”
(K2, C, (b), Tr. 2). Is léir go mbraitheann si scoiteacht shuntasach leis an teagasc tri
Ghaeilge, meon a fhágann i ar imeall na foime agus drogali uirthi a cuid tuairimi a
chur in iúl. Àbhar imm, áfach, lena linn seo uile nach bhfuil glacadh aici leis an
bpolasai agus dà bhri sin nach bhfuil si toilteanach nó compordach a cuid teagaisc nà
a cuid cumarsàide a dhéanamh leis na daltai, nó go deimhin leis na múinteoirí, eile
tri mheàn na Gaeilge. Tá tionchar suntasach aige seo ar ndóigh ar eispéireas
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foghlama an dalta agus cleachtais éagsula in usàid ag muinteoiri na scoile. Is léiriu
freisin é ar an bhfreagracht a bhraitheann an muinteoir don dalta agus don scoil
Ghaeltachta agus tus àite tugtha don dalta a bhfuil cumas iseal sa Ghaeilge aige thar
aon bhall eile de phobal na scoile. Nior mhiste a lua, àfach, gur ag moilliu sealbhu an
dalta sin agus na ndaltai atà iompar teanga an mhùinteora, agus i ag diùltù go
hiomlàn d’éiteas na scoile.
Déanann muinteoir eile cur sios ar an dushlàn a bhaineann leis an éagsulacht
teanga agus ar an mborradh a thagann faoi usàid an Bhéarla sa seomra ranga dà
bharr. Dar lèi go mbionn si “ag labhairt Béarla agus ag labhairt Gaeilge, ach nil tu
ceapthai notai a thabhaìrt tri Bhéarla. Caithfidh tu do chuid notai a 'speàint tri
Ghaeilge [...] even i dtaobh an mhuinteoireacht amanntai tà mé cineàl caillte, like ni
thuigim, bhfuirs agat dhul ó Béarla go Gaeilge, tà sé an-deacair, tà sé an-deacair sa
suiomh ranga” (B4, Gn, (b), Tr.3). Is léir go bhfuil brù suntasach uirthi agus i ag
iarraidh freastal ar an dà ghrùpa éagsuil atà os a comhair, agus aris is ardu in usàid an
Bhéarla sa suiomh ranga an toradh air seo, i gcàs an mhùinteora agus an dalta. Is
cleachtais chuntasachta na gniomhaiochtai bainteach leis an bpolasai teanga in aigne
an mhùinteora seachas cleachtais oideolaiocha a rachadh chun leasa na ndaltai uile
agus dualgas uirthi “notai a 'speàint tri Ghaeilge” (B4, Gn, (b), Tr.3). Luann Schòn
(1991) go bhfuil de bhua ag an machnamh mar chleachtas de ghairm na
muinteoireachta tógàil nua teoirice agus tuisceana a éascu agus spàs à chur ar fàil
don mhùinteoir iniuchadh a dhéanamh ar na ceisteanna sin is àbhartha dà dtaithi
ghairmiùil (Shulman, 1986).Is léir nach bhfuil machnamh déanta ag an muinteoir
féin ar cén cleachtas is fearr a oireann don chomhdhéanamh atà amach roimpi sa
seomra ranga agus dà gcuid riachtanas foghlama, ach go bhfuil si direach ag leanuint
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an pholasaí atá leagtha síos. Díol suime go deimhin freisin nach bhfuil tagairt ar bith
déanta anseo de riachtanais fhoghlama ná teanga na ndaltaí,
Feicíear na múinteoirí go minie ag pié an pholasaí mar a bheidís ag pié riail
labhairt na teanga, riail atá leagtha amach dóibh féin agus don dalta. Ni léir ó
fhaisnéis na múinteoirí go bhfuil aidhm leathan foghlama ag an bpolasaí ach díreach
gur straitéis bainistithe é chun a chinntiú go mbeadh an Ghaeilge á labhairt nó á
scríobh sa suíomh ranga. Feictear gur uirlis chuntasachta agus ni uirlis tacaíochta an
polasaí teanga do na múinteoirí (Hoyle & John, 1995) agus iad go minie ag diúltú dó
dá bharr. Ainneoin nach sainítear an coras mar choras tumoideachais, feictear
cosúlachtaí mar sin féin eatarthu, go háirithe sa bhéim a leagtar ag an iar-bunleibhéal
ar thábhacht an ábhair teagaisc seachas ar thábhacht na sprioetheanga mar mheán
teagaisc (Cammarata & Tedick, 2012). Is cleachtas cuntasachta é seo atá níos
forleithne ag an iar-bhunleibhéal ó tharla gur leis an ábhar a luíonn an chuntasacht
den chuid is mó agus ni leis an meán teagaisc (Cammarata & Tedick, 2012). Tagann
sé chun cinn agus scagadh ar bun ar thaithí na múinteoirí ar pholasaithe teanga gur
aun de scoiteacht láidir idir an polasaí agus cleachtais teagaisc agus foghlama, gné a
laghdaíonn tiomantas na múinteoirí i gcomhlíonadh an pholasaí sin.
Ni mar sin atá i ngach scoil ina bhfuil na múinteoirí ag teagasc agus roinnt
díobh ag maíomh nach bhfuil tionchar ar bith ag iompar teanga na ndaltaí ar iompar
teanga an mhúinteora. Maíonn múinteoir amháin nach mbeadh “aon ghlacadh” lena
leithéid ina scoil féin (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Dar leis nach n-úsáideann sé Béarla ar
bith sa seomra ranga “agus ni bhíonn aon cheist faoi sin, just glacann na gasúir leis,
just déarann siad alright tuigim é sin nó ni thuigim” (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Tá
diongbháilteacht an mhúinteora seo don teagasc trí Ghaeilge le moladh cinnte, ach
níor mhiste a mheabhrú don léitheoir go bhfuil an múinteoir áirithe seo ag múineadh
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i gcomhthéacs ina bhfuil líon fíoríseal daltaí nach bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu.
Dar leis go bhfuil “gaeilgeoirí den scoth i chuile rang sa scoil” (C2, St/Ga, (f) Tr.2)
agus go bhfuil leibhéal cumais chomh hard sin ina mease agus “mhúinfeadh siad
Gaeilge do Mháirtín Ó Cadhain” (C2, St/Ga, (f) Tr.2). Ar ndóigh, i gcomhthéacs den
chineál seo, is furasta an teagasc trí Ghaeilge a chur i bhfeidhm. I gcás na scoileanna
sin ina bhfuil comhdhéanamh beagnach aonchineálach teanga iontu, feictear meon
difriúil i mease na múinteoirí agus an teagasc trí Ghaeilge faoi chaibidil. Dar leo
nach doiligh an tase an teagasc trí Ghaeilge a chur i gerích agus gur furasta polasaí
teanga na scoile a chur i bhfeidhm dá réir ach cloígh leis. Ar ndóigh tá faisnéis na
múinteoirí sin bunaithe ar a dtaithí teagaisc sa timpeallacht aonchineálach sin,
timpeallacht ina bhfuil líon íseal, más ann dóibh ar chor ar bith, constaicí a thiocfadh
roimh chur i bhfeidhm éifeachtach an pholasaí teanga. De réir taighde a foilsíodh le
blianta beaga anuas, áfach, (Mac Donnacha et al., 2005; O Giollagáin et al., 2007) is
eisceacht an comhthéacs sin luaite thuas, agus de bharr nádúr síorathruitheach scoil
ar bith agus de réir na dtreochtaí luaite, ni fada go dtiocfaidh athrú ar an eisceacht
sin. Cé nach bhfúilim ag ceistiú dlisteanacht thaithí an mhúinteora seo, ni mór an
cheist a chur, dá dtiocfadh athrú tobann ar chomhthéacs an tseomra ranga, an
mbeadh ar chumas an mhúinteora sin an polasaí teanga a chur i bhfeidhm agus an
rang a bhainistiú d’fhonn an teagasc trí Ghaeilge a chur i gcrích? De bhrí gurb iad na
deiseanna forbartha céanna atá ar fáil, a bheag nó a mhór, do mhúinteoirí uile an
choráis, agus na heasnaimh sin pléite sa tionscadal seo cheana féin, tá an chosúlacht
ar an scéal go mbraitheann éifeachtúlacht chur i bhfeidhm an pholasaí den chuid is
mó ar chomhdhéanamh iontráil na scoile, agus ni ar chumas an mhúinteora chuige
sin.
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5.3-3.4

Muinteoiri ar bheagàn Gaeilge no gan Gaeilge à n-earcu
Constale elle dar leis na muinteoiri a sheasann sa bhealach ar an iar-bhunscoil

làn-Ghaeilge agus ar chur i bhfeidhm éifeachtach an pholasai teanga is ea leibhéal
cumais agus usàide Gaeilge i measc na muinteoiri féin. Tà deacrachtai suntasacha ag
priomhoidi scoileanna na Gaeltachta muinteoiri a earcu a bhfuil ardleibhéal cumais
sa Ghaeilge acu. Chun an post a lionadh bionn iallach orthu muinteoir a earcu nach
bhfuil ar a chumas an teagasc a dhéanaxnh tri Ghaeilge (Mac Donnacha et al., 2005;
Ni Shéaghdha, 2010; Ó Duibhir, 2006). Is fadhb i seo a bhfuil na muinteoiri féin fior
airdeallach uirthi. Is fadhb i freisin a bhaineann ni hamhàin le mùinteoiri buana ach
fieisin le hionadaithe agus le mùinteoiri nach mbionn ar làthair na scoile ach ar feadh
scaithimh.
Dar le muinteoir atà ag muineadh i scoil an-iargùlta go bhfuil sé “deacair [sa
scoil] mar tà mùinteoiri nach bhfuil ann ach là [...] agus mar shampla an mùinteoir
atà againn le haghaidh [X], mi aon Ghaeilge aicisean mar ni raibh siad in ann aon
duine a fhàil le Gaeilge so cloisfidh tù [na daltai] ag labhairt Béarla lèi siri’ (FI,
EB/Ga, (b) Tr.2). Maionn an mùinteoir nach bhfuil sé sin sàsùil “ma tà tù dui ag
mùineadh i scoil Gaeilge, gur cheart dhuit a bheith ag déanamh iarracht, mara bhfuil
ann ach cùpla foca!” (FI, EB/Ga, (b) Tr.2). Mhaigh an mùinteoir céanna gur tréith i
seo a bhiorrn le tabhairt faoi deara go forleathan i scoileanna beaga de bharr chomh
trom agus a bhionn siad ag brath ar mhùinteoiri ionadaiocha, agus chomh deacair
agus atà sé mùinteoiri gearr théarmacha a mhealladh chuig scoileanna beaga i
gceantair iargulta.
Bionn tionchar ag na mùinteoiri seo freisin ar iompar teanga mhùinteoiri eile
na scoile, agus i gcàs scoil amhàin luaigh lion ard muinteoiri gur Béarla teanga
chumarsàide na mùinteoiri ar laethanta faoi leith a bhionn mùinteoir àirithe istigh sa
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seomra foime. Déanann múinteoir amháin cur síos ar an scéal, ag maíomh go
mbíonn “ [an múinteoir] istigh an Luán, an Chéadaoin agus an Aoine so b'fhéidir gur
Béarla you know a bheadh muid ag caint léise [...] má tá sí ag an tábla, labhróidh
muid as Béarla léi” (12, EB, (b) Tr.l). Deir múinteoir eile ón scoil chéanna “nuair a
bheadh muid in comhluadar s'aici bheadh muid ag labhairt Béarla ach sin é” (110,
Ga/St, (f) Tr.2)). Cé go n-admhaíonn na múinteoirí féin nach mbíonn an Béarla in
úsáid de ghnáth ina mease mar theanga chumarsáide, áirítear mar sin féin go bhfúil
an Béarla in uachtar mar mheán cumarsáide ina mease trí lá as cúig lá de bharr
tionchar an mhúinteora eile. Ainneoin an iompair teanga seo, is léir nach bhfúil gach
múinteoir compordach leis an athrú sa mheán cumarsáide. Deir múinteoir eile agus é
ag trácht ar an ionadaí céanna nach bhfúil sí “ag déanamh iarracht but sin mo
thuairimse but mi mise gul a ráit sin le duine ar bith [... ] ach sílim dá mbeifeá i scoil
lán-Ghaeilig ni miste goidé an ábhar atá tú theagasc ba chóir Gaeilig i geónaí a
labhairt an t-am ar fad” (19, F/L/Ma, (f) Tr.2). Tá sé soiléir nach n-aontaíonn an
múinteoir seo leis an méid atá ag titim amach sa seomra foime maidir le hiompar
teanga ach nach n-airíonn sé compordach ná muiníneach na tuairimí seo a chur in iúl
go poiblí. Ábhar imní é seo de bhrí gur léir don mhúinteoir go bhfúil cleachtas i réim
a théann in aghaidh polasaí agus éiteas na scoile i dtaobh na Gaeilge. In ainneoin sin,
tá glacadh forleathan leis an gcleachtas seo ag leibhéal na múinteoirí féin agus go
deimhin ag leibhéal na bainistíochta. ís beag fianaise atá anseo de fhreagracht an
mhúinteora don teagasc trí Ghaeilge ná ach an oiread d ’fhéinriar neamhspleách agus
é toilteanach seasamh siar ó na cleachtais thromchúiseacha seo. Is buntréithe iad seo
den ghairm atá in easnamh i mease fhormhór na múinteoirí (Helsby, 1999; Hoyle &
Wallace, 2007; Hoyle & John, 1995). Dá thairbhe sin, cuirtear leis an leibhéal íseal
féiniúlachta gairmiúil ina mease.
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Tarraingionn mùinteoir eile a bhiorvn ag teagasc i scoil ina bhfuil iompar
teanga na mùinteoiri irei sin ag druidim i dtreo an Bhéarla aird ar thàbhacht na
bainistiochta. Dar lèi “gur cheart do bhainistiocht na scoile a bheith iontach
curamach faoi na mùinteoiri a fhostaitear go fiu ma thagann siad isteach direach ar
feadh seachtaine, ba cheart go mbeadh Gaeilge acu” (B3, St/B/Ga, (b) Tr.2). Deir an
mùinteoir go “ngoilleann” sé go mór uirtbi, ni direach de bhri go bhfuil iompar
teanga na mùinteoiri iompaithe le linn tréimhse an ionadai ach dar lèi go bhfuil nós
ùr cothaithe agus an Béarla i réim mar ghnàth-theanga cumarsàide i measc na
mùinteoiri, gné dar lèi athugann drochshampla iompair do dhaltai na scoile. “Ma tà
an cath seo a throid” a deir si, “ansin go tobann gheobhann muid duine eicint isteach
ar feadh seachtaine agus nil focal Gaeilge acu. Ni sampla maith é sin” (B3, St/B/Ga,
(b) Tr.2). Tà sé soiléir mar sin go bhfuil iompar teanga na mùinteoiri, ach an oiread
leis na daltai, ag brath go hiomlàn ar a gcomhdhéanamh agus ni ar pholasai teanga na
scoile.
Is cleachtas é seo dar leis na mùinteoiri féin atà forleathan i scoileanna uile na
Gaeltachta agus cleachtas a bhfuil na mùinteoiri féin deighilte ina leith. Tuigeann
siad féin gur deacair mùinteoiri a mhealladh ar chonrai gearrthréimhseacha chuig
scoileanna Gaeltachta, ach dar leo go bhfuil iompar teanga mar dhlùthchuid den
phost sin, beag beann ar an tréimhse oibre. Deir mùinteoir amhàin go bhfuil ùsàid na
Gaeilge mar theanga teagaisc mar chuid riachtanach den phost agus é luaite i
“dteideal an phost” agus “sin é a chaithfeas tusa a thabhairt do na gasùir” (G l,
EB/OSSP/TR, (b) Tr.3). Diol suntais, agus an mùinteoir céanna ag plé castacht an
scéil go n-admhaionn si “ag deireadh an lae caithfidh tù na gasùir a mhùineadh agus
caithfidh siad an cursa a thuiscint agus caithfìdh siad dhul ar aghaidh” (G l,
EB/OSSP/TR, (b) Tr.3). Mar sin cé go mbeadh si toilteanach an teagasc a dhéanamh
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trí Bhéarla ar mhaithe leis an ábhar a theagasc. ni ghlacfadh sí “le obair baile i
mBéarla, ni ghlacfainn le rud mar sin go deo uathub” (G l, EB/OSSP/TR, (b) Tr.3).
Tá sé soiléir anseo, nach bhfuil machnamh déanta ag formhór na múinteoirí seo ar
cheíst an iompair teanga go dtí seo. Ni ar an múinteoir amháin a luíonn an cúram i
dtaobh an mhachnaimh, áfach, agus é cruthaithe go bhfuil struchtúr foirmiúil de
dhíth mar fhóram don mhachnamh i mease múinteoirí (MacBeath, 2012) ó tharla
cultúr aonair na gairme i gcoitinne (Hargreaves, 1992). Mar sin féin, tá sé ríshoiléir
nach bhfuil taithí ag na múinteoirí ar an machnamh mar chleachtas den fhorbairt
ghairmiúil agus is beag seans dá thairbhe sin go dtabharfaidh siad faoi ar bhonn
neaTnhspleách. Fillim ar an bpointe seo níos moille agus tátal an tionscadail á phlé.
Ni eol do na múinteoirí an réasúnaíocht laistiar den Ghaeilge a bheith in
úsáid mar mheán teagaisc sa scoil ina bhfuil siad, seachas mar chritéar chun an
polasaí féin a chur i bhfeidhm. Is gné shuimiúil den scagadh a dhéanann an
múinteoir thuas ar an scéal go gcríochnaíonn sí ag maíomh go raibh an teagasc
Béarla inghlactha ach nach mbeadh an scríbhneoireacht trí Bhéarla. Is cúis imní an
chonair mhí-shocair agus lag a bhfuil an teagasc trí Ghaeilge sna scoileanna sin suite
agus i ag druidim níos gaire i dtreo an Bhéarla le gach cleachtas a shocraíonn an
múinteoir a chur i gcrich as Béarla. Is cúis imní ffeisin ceist na teanga á pié i
gcomhthéacs na cuntasachta agus ni i gcomhthéacs an tsealbhaithe ná na foghlama.
Is ábhar éadóchais níos mó arís é, áfach, nach léir go bhfuil na daltaí, ná a gcuid
riachtanas foghlama, lámach sa phlé ar chor ar bith.

533.5

Iompar teanga na múinteoirí
I dtaca leis an gcastacht teanga a eascraíonn as múinteoirí á n-earcú nach

bhfuil cumas sásúil sa Ghaeilge acu, déanann na múinteoirí cur síos freisin ar an
tionchar atá ag múinteoirí atá fostaithe go lánaimseartha sa scoil, ach nach bhfuil
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sàsta an Ghaeilge a labhairt mar ghnàth-theanga chumarsàide laistigh d ’fhearann na
scoile, airmeoin a n-àbaltacht chuige sin. Dar le muinteoir amhàin “go bhfuil
muinteoiri àirid ann atà ag diùltu Gaeilge a labhairt, [tà] siad rochuthaileach faoi. Tà
claonadh acub sui le chéìle agus ansin ma shuionn aon duine, Gaeilgeoir, in aice
leob, suitear isteach iad sa gcomhrà Béarla” (A3, Fr/Ga, (b) Tr.3). Is beag muinin atà
ag an muinteoir seo, m'or mhiste a lua, as gniomhaireacht neamhspleàch a
comhghleacaithe. Dar lèi go bhfuil tionchar diultach aige seo ar iompar teanga an
tseomra foime mar nach dtógann sé “ach duine amhàin diùltu Gaeilge a labhairt agus
tà b'fhéidir aon trian den seomra foime truaillithe ag an mBéarla” (A3, Fr/Ga, (b)
Tr.3). Cé gur fadhb i seo a phléigh mé ni ba thuisce i gcomhthéacs na hearcaiochta,
is léir gur ann don deacracht beag beann ar pholasai earcaiochta na scoile, cé gur
tromchuisi i bhfad i dà mhéid muinteoir atà sa scoil nach bhfuil cumas sa teanga acu.
Ni mór mar sin aird a tharraingt ar iompar na muinteoiri féin, iad siud nach bhfuil ag
cloi leis an bpolasai iompar teanga agus iad siud a bhraitheann michompordach an
fód a sheasamh d ’fhonn an polasai sin a chur i bhfeidhm.
Tà sé soiléir sa chàs seo go bhfuil easpa treorach ann ón mbarr ach ffeisin go
bhfuil dearcadh ann i measc na muinteoiri nach dluthchuid den ról gairmiuil atà acu
an t-iompar teanga lasmuigh den seomra ranga, dearcadh a thugann le fios nach cuid
làmach den oideachas Gaeltachta an timpeallacht làn-Ghaeilge. Tà rishoiléir go nàiritear an seomra ranga mar thimpeallacht na gairme agus an teagasc m ar chleachtas
den ghairm chéanna, agus gur gnéithe breise gach a thiteann lasmuigh de sin. Tagann
sé seo leis an méid a deir Harper faoi na muinteoiri a ghlac pàirt ina cuid taighde
féin, “teaching was felt to be thè crux o f thè jo b ” (Harper, 2012: 85). Dar le
mùinteoir amhàin, “chornh fada agus nach mbionn [muinteoiri] ag labhairt Béarla os
comhaìr na gasuir [...] go bhfuil sé sin allighi” (A4, Fr/B, (b), Tr.3). Glacann an
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muinteoir seo leis an seomra foime mar spàs atà lasmuigh de thimpeallacht
fhoirmiuil an teagaisc, agus seachtrach de dhualgais ghairmiùla dà réir. Dar lèi,
“caithfidh muid a bheith ar àr sàimhin só in sa sta ff room [...] agus tu ag ól cupàn tae
sa seomra foime, ceapaim nàr cheart go mbeadh aon deacrachtai ann ma bhionn
daoine ag iarraidh Béarla a labhairt. B’fhéidir san ideal world bheadh chuile dhuine
ag labhairt Gaeilge ó mhaidin go hoiche an t-am ar fad ach we have to be realistic
too” (A4, Fr/B, (b), Tr.3). Tà sé soiléir ó theistiméireacht an mhuinteora seo gur
taithi dhiultach atà aici den seomra foime agus i ag aireachtàil go bhfuil bru uirthi
Gaeilge a labhairt nuair nach n-aontaionn si leis an gcleachtas sin agus nuair a
shileann si gur dualgas breise é nach gcuimsitear sna dualgais ghairmiùla atà uirthi.
Is meon é seo ar ndóigh, nach bhfuil comónta i measc muinteoiri uile an tionscadail
ach nach mór a chur san àireamh mar sin féin, go hàirithe i bhfianaise dhinimic an
tseomra foime atà pléite cheana féin.
Tarraingim aird freisin ar ràiteas an mhuinteora agus i ag tagairt don “ideal
world". Tà sé soiléir ag an bpointe seo den chur i làthair ar thaithi na muinteoiri ar
chomhthéacs oideachais na Gaeltachta gur scàthàn an scoil, agus cleachtais éagsùla
na scoile, ar an gcomhthéacs teanga atà réim sa phobal Gaeltachta. Ardaitear an
cheist, àfach, an i sin aidhm na scoile, nó ar chóir do gach scoil, scoileanna
Gaeltachta san àireamh, iarracht choinsiasach a dhéanamh liideal w orld” a chruthu
don dalta, ina mbeadh coinniollacha fabhracha don fhoghlaim agus don fhorbairt i
bhfeidhm? Ar cheart dà réir i gcàs na scoile Gaeltachta go ndéanfai iarracht
tearmann teanga agus oideachais a chothu a chinnteodh sealbhu na Gaeilge do gach
dalta, beag beann ar a leibhéal reatha cumais?
Ach an oiread le ceist na hearcaiochta, tarraingionn na muinteoiri iad féin
aird ar thàbhacht ról na bainistiochta agus iompar teanga na muinteoiri faoi chaibidil
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ag maíomh go gcaithfidh an treoir teacht ón mbarr anuas má tá glacadh ar bith le
bheith leis. Dar le múinteoir amháin “go bhfuil claonadh láidir [ag roinnt múinteoirí]
Béarla a labhairt leis na scoláirí” agus “téann sé sin i bhfeidhm go mór ar na scoláirí”
go háirithe an scoláire sin nach bhfuil an Ghaeilge á labhairt sa bhaile leis (A3, Fr/Ga
(b) Tr.3). Maíonn múinteoir eile gur chóir go mbeadh seift éigin in úsáid ag bord
bainistíochta na scoile d’fhonn tuairimíocht na múinteoirí i leith an iompair teanga a
mheas ionas go bhfeadfaí seo a iomlánú i ndearadh na bpolasaithe teanga. Bhunaigh
an múinteoir áirithe seo an moladh ar an taithí a bhí aici féin ar mhúinteoir a chuir
úsáid an Bhéarla go mór chun cinn sa seomra foime. Níor labhair sí amach ag an am
de bhrí “go raibh drogall [uirthi] a bheith conspóideach agus achrannach” ach dar léi
gur chóir go mbeadh “bosca ann go dtiocfaidh leat do chuid moltaí a chur isteach
ann [...] rud rúnda” (B3, St/B/Ga, (b) Tr.2). Chuir an múinteoir céanna in iúl dom go
m b’fhéidir go mbeadh deacrachtaí lena leithéid de chleachtas, toisc dar léi, “má tá
bosca moltaí, then tá moltaí agus má tá moltaí caithfear rudaí a chur i gcrích" (B3,
St/B/Ga, (b) Tr.2).
Is gné shuimiúil de thaithí na múinteoirí ar a n-iompar teanga féin an drogall
atá orthu ni hamháin labhairt amach leis an mbainistíocht ina thaobh, ach freisin
labhairt faoin ábhar eatarthu féin. Is fíú a lúa anseo go raibh na múinteoirí uile a
ghlac páirt sa tionscadal lánsásta agus toilteanach iompar teanga na ndaltaí a phlé go
hoscailte agus ba léir gur ábhar coitianta comhrá é ina mease. Maidir lena n-iompar
teanga féin, áfach, bhí sé ríshoiléir go raibh rúndacht agus leochaileacht as cuimse ag
baint leis an ábhar. Deir múinteoir amháin agus í ag pié ceist an iompair teanga i
mease múinteoirí go mbeadh “witch hunt ann dá mba rud é gur sheas aon duine
suas” i gcoinne na bpolasaithe teanga (A3, Fr/Ga, (b) Tr.3). Arís sa chás seo
breathnaítear i dtreo bharr an choráis d’fhonn na leasuithe seo a chur i bhfeidhm
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seachas ról gníomhach á ghlacadh ag an múinteoir féin sa scéal. Dar leis an
múinteoir seo “gurb é an réiteach ar an bhfadhb ná riail a leagan síos go dtagfadh sé
ón mbarr [...] agus go n-úsáidfí torthaí taighde dhaoine eile lena 'speáint nach noibríonn sé, go dtruaillítear an coras uilig go dtruailíítear an scoil uilig mura
labhraítear Gaeilge ag chuile leibhéal, ag tosaí leis an mbarr agus á leanacht [...] síos
i mease na scoláirí” (A3, Fr/Ga, (b) Tr.3). Braitear ó thaithí an mhúinteora thuas gur
beag treoir atá ag teacht ó leibhéal na bainistíochta maidir le hiompar teanga na
ndaltaí ná na múinteoirí a bhainistiú. Ábhar suntais, áfach, go luaitear torthaí taighde
mar mhodh chun an scéal a mhíniú nuair is léir ó thaithí na múinteoirí a ghlac páirt
sa tionscadal seo go bhfuil tuiscint ghrinn acu féin ar an bhfadhb cheana féin ach
nach léir dóibh go bhfuil ról gníomhach acu ná dualgas gairmiúil orthu dul i ngleic
leis an bhfadhb. Luaitear sa litríocht agus an fhorbairt ghairmiúil faoi chaibidil go
bhfuil sé tábhachtach go nglacfaí leis an múinteoir mar shaineolaí ina réimse
(Cochran-Smith & Lytle, 1999; Warren-Little, 1993). Glacann Mac Donnacha et al.
(2005) freisin leis gurb í taithí mhúinteoirí an choráis Ghaeltachta an fhoinse is
saibhre eolais atá againn agus muid ag cur lenár dtuiscint ar an geóras céanna (Mac
Donnacha et al., 2005). Ábhar imní nach bhfuil an dearcadh seo ag na múinteoirí
orthu féin agus gur mór an bheama idir an bharúil atá acu i láthair na huaire dá ról i
bhforbairt an choráis, agus an ról uaillmhianach a leagann na húdair thuas amach
dóibh. Pléim seo níos mine agus an FGL faoi chaibidil.
5.4

Comhthéacs an oideachais Ghaeltachta mar dhúshlán gairmiúil:
Achoimre
M ar atá curtha i láthair thuas agam, is iomaí tréith den choras oideachais

Gaeltachta a bhfuil múinteoirí an choráis sin míchompordach leo, agus go deimhin
neamhoilte chun dul i ngleic go héifeachtach leo. Cé gur ann do na dúshláin seo, is
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minie nach n-áiríonn na múinteoirí féin iad mar dheacrachtaí ach mar dhlúth-thréithe
den choras, tréithe nach bhfuil réiteach orthu. Is é mo thuairim agus an t-ábhar seo á
chíoradh go bhfuil leibhéal feasachta na múinteoirí i leith shaintréithe an oideachais
Ghaeltachta fíoríseal. Ni léir d’fhormhór na múinteoirí cén sprioc atá leis an teagasc
trí Ghaeilge, agus sa chás nach bhfuil Gaeilge ag dalta faoi leith, ni bhaintear leas as
an sprioetheanga mar mheán teagaisc ar chor ar bith. Braitear go huile agus go
hiomlán ar na daltaí sin a bhfuil ardehumas sa teanga acu an t-oideachas Gaeltachta,
de réir mar atá sé sainithe in aigne na múinteoirí, a chur i gcrích.
Ni fheictear do na múinteoirí go bhfuil ról gníomhach rannpháirteach acu i
leasú ná i bhforbairt an choráis seo ach glacadh leis na laigí mar atá siad mar
bhuntréithe den oideachas Gaeltachta. M ar a léiríodh agus stair an choráis á scagadh
sa dara caibidil, is nósmhaireacht i seo atá i réim le fada. Is dearcadh cúngaigeanta i
leith an oideachais agus go deimhin i leith an tsealbhaithe teanga a thagann chun
cirrn go láidir anseo, ni áirím cleachtais agus iompar míghairmiúil. Is cleachtas
comónta i mease na múinteoirí séanadh na ndualgas gairmiúil atá rompu de bharr go
bhfuil sé, dar leo, dodhéanta na dualgais sin a chomhlíonadh. Tugtar faoi deara
ffeisin go bhfuil claonadh ina mease imeallú a dhéanamh orthu féin, ar na daltaí
faoina gcúram agus ar na scoileanna ina bhfuil siad ag teagasc. Is beag cosúlacht a
fheictear dóibh atá eatarthu féin agus múinteoirí iar-bhunleibhéil eile, fiú na
múinteoirí sin atá ag teagasc sa choras gaeloideachais, ainneoin na gcosúlachtaí atá
eatarthu mar atá léirithe sa léirbhreithniú litríochta. Is cleachtas é seo a dhaingníonn
an bharúil ina mease nach bhfuil réiteach i ndán don choras oideachais Gaeltachta
ach treabhadh leo faoi na coinníollacha reatha, coinníollacha a n-áiríonn siad féin
mar chonstaicí suntasacha roimh fheidhmiú éifeachtach an choráis.
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Tá sé tábhachtach, áfach, nach mbreathnófaí ar an iompar seo mar
chleachtais a théann an múinteoir iar-bhunleibhéil Gaeltachta ina mbun go
comhfhiosach ná in aon turas ach gur toradh é d ’easpa misnigh suntasach atá ina
mease mar ghrúpa gairmiúil. Gníomhaíonn an easpa misnigh seo mar bhac ar a
bhforbairt ghairmiúil agus phearsanta, agus íreisin cuireann sé srian orthu dearcadh
úr a ghlacadh i leith eispéireas foghiama na ndaltaí atá faoina gcúram, agus an ról
rannpháirteach a bhféadfadh siad féin a ghlacadh sa phróiseas sin. As seo, fásann
leibhéal íseal féiniúlachta gairmiúla ina mease, féiniúlacht a thacódh leo sainiú a
dhéanamh orthu féin mar ghrúpa gairmiúil ar leith, múinteoirí Gaeltachta.
Dírím anois, ar an dara cuid den chaibidil seo, is é sin na dúshláin eile
ghairmiúla atá le tabhairt ag múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta. Mar atá
ráite agam, is dúshláin iad seo atá comónta i mease múinteoirí uile iar-bhunleibhéil
agus cé go bhfuil an baol ann go gcuireann an comhthéacs mí-éifeachtach Gaeltachta
leis an déine bainteach leo, ni saintréithe iad den chomhthéacs sin.
5.5

Dúshláin ghairmiúla atá le tabhairt ag múinteoirí iar-bhunscoile na
Gaeltachta
Áit a bhfuil an comhthéacs oideachais Gaeltachta ag tabhairt dúshlán

suntasach do na múinteoirí ina saol gairmiúil agus pearsanta, nuair a fhéachtar ar na
dúshláin ghairmiúla eile atá rompu, mar a chuirim i láthair thíos, sonraítear
cosúlachtaí suntasacha eatarthu agus na dúshláin atá roimh múinteoirí i
gcomhthéacsanna eile oideachais. 1 mease na ndúshlán sin tá: cúrsaí smachta; brú
bainteach le scrúduithe; easpa áiseanna oiriúnacha; coimhlint nó coimhthios le
struchtúir lámacha an choráis oideachais; páipéarachas agus riarachán bainteach leis
an bpost; bainistiú ranga. Is dúshláin iad seo mar a chuir mé i láthair cheana féin sa
léirbhreithniú litríochta atá forleathan i mease múinteoirí ar fud na cruinne. Cinnte ni
227

fhágann sin nach gcuireann siad an brú céanna ar na múinteoirí ná ach an oiread go
bhfuil an bhagairt chéanna ghairmiúil agus phearsanta ag baint leo. Tá sé
ríthábhachtach, áfach, agus comhthéacs chomh sainiúil leis an gcóras oideachais
Gaeltachta á ionramháil, nach nglacfaí leis gur dúshláin ócáideacha nó suímh gach
ceartn díobh. Is amhlaidh sa chás seo go bhfuil dúshláin ghéara roimh na múinteoirí a
chuireann brú orthu ag leibhéal gairmiúil agus pearsanta ach ni mór a shoiléiriú gur
dúshláin iad seo bainteach leis an teagasc ag an iar-bhunleibhéal i gcoitinne, le
seasamh oiliúna na múinteoirí, le leibhéal ceannasaíochta na scoile ina bhfuil siad ag
feidhmiú, agus ar ndóigh le pearsantachtaí na múinteoirí féin. Tá sé tábhachtach an tidirdhealú sin a chur san áireamh agus pié ar bun ar riachtanais agus ar chleachtais
oiliúna na múinteoirí mar a bheidh ar siúl agam níos faide anonn.
Déanaim iarracht sa phíosa seo thíos léargas a thabhairt ar na dúshláin
ghairmiúla is mó atá roimh mhúinteoirí an choráis oideachais Ghaeltachta. Táim ag
súil tríd an ábhar sin a chur i láthair, go mbeidh léiriú soiléir tugtha ar na riachtanais
is práinní oiliúna atá ina mease, agus go mbeidh deis ansin agam na riachtanais sin a
chur i gcomhthéacs na gcleachtas reatha oiliúna. Dírím i dtosach báire ar an
mbainistiú ranga.
5.5.1

Bainistiú Ranga
Níl amhras ar bith faoi ach go gcuireann fadhbanna smachta agus deacrachtaí

bainistithe ranga go mór leis an mbrú a airíonn múinteoirí sa phost ar bhonn laethúil
(an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1994; Cruickshank, 1981; OECD, 2009;
Veenman, 1984). Maíonn líon suntasach múinteoirí go bhfuil scoláirí mí-áthasacha
agus míshocra ar an dúshlán is mó atá rompu sa seomra ranga, agus gurb iad na
“daoine nach bhfuil ag iarraidh bheith ar scoil [...] an dúshlán is mó ó thaobh
teagasc de” (111, SF/GDC, (f) Tr.3).
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Is léir go ndéanann na múinteoirí tréaniarracht timpeallacht nádúrtha agus
chothaitheach foghlama a chur chun cinn sa seomra ranga ach go dtagann easpa
suíme na ndaltaí, agus an tslí a gcuireann siad an easpa suime in iúl, salach air sin. Is
mí-iompar é seo, dar leis na múinteoirí a bhaineann ni hamháin le heaspa suime san
ábhar féin ach freisin leis na fadhbanna sóisialta agus pearsanta atá i mease na
ndaltaí, fadhbanna atá ag eirí níos líonmhaire agus níos feiceálaí le blianta beaga
anuas (Hargreaves, 1994; Hargreaves, 2000; MacBeath, 2012; OECD, 2005). Dar le
múinteoir amháin go bhfuil “go leor fadhbanna ag teacht isteach sna scoileanna
anois” agus go bhfuil sé “an-deacair déileáil leob ju s t ó thaobh oideachais amháin”
de bhrí go mbaineann na deacrachtaí seo le cúinsí pearsanta na ndaltaí (H l, TF, (f),
Tr.3). Deir múinteoir eile go bhfuil “chuile cheann de na fadhbanna sin ag cur
isteach ar [fhoghlaim na ndaltaí] ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, agus [...] tá
tú ag iarraidh iad ar fad a thabhairt leat ag an am céanna” (A2, Adh/SF/L, (f), Tr.2)).
Is léiriú é seo ar thiomantas an mhúinteora d’fhorbairt an dalta. Is léir ón gcur síos a
dhéantar ar na fadhbanna seo, áfach, nach eol do mhúinteoirí na slite is éifeachtaí
freastal cothrom a dhéanamh ar dhaltaí uile an ranga. Is léir freisin go n-airíonn na
múinteoirí faoi bhrú ag na coinníollacha sóisialta agus pearsanta atá i réim i mease
na ndaltaí, athruithe a bhfuil borradh ni ba thapúla tagtha füthu ná mar atá tagtha faoi
na struchtúir a thacaíonn le múinteoirí dul i ngleic leo.
5.5.2

Cuntasacht agus Freagracht
Déantar cur síos ar an gcuntasacht mar thréith de dhíghairmiúlú na

múinteoireachta (Day, 2002,; Hoyle & John, 1995; MacBeath, 2012; Teleshaliyev,
2013) agus dá bharr go mbraitheann an múinteoir nach bhfuil cumhacht ar bith aige
sa ghairm toisc tús áite tugtha do thosaíochtaí lámacha náisiúnta (Hoyle & Wallace,
2007; Sugrue, 2002). Feictear anseo an tionchar díreach atá ag na “checklists o f
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performance standards or competencies” a ndéanann Hargeaves (2000: 152) trácht
orthu ar shaol laethúil na múinteoirí. Tagann dearcadh múinteoiri i leith na
cuntasachta chun cinn agus iad ag trácht ar an mbrú a bhaineann leis an mborradh atá
faoin bpáipéarachas agus riarachán sa ghairm. Ar an iomlán, tá an bharúil ina mease
gur drochthionchar amháin atá ag na cleachtais seo ar a dtaithí ghairmiúil féin agus
ar eispéireas foghiama na ndaltaí.
Dar leis na múinteoirí go bhfuil siad gann ar ara cheana féin agus iad ag
iarraidh ranganna a ullmhú, obair bhaile a cheartú agus seisiúin ranga a phleanáil
agus go gcuireann an páipéarachas seo as don phost atá acu de réir mar a fheictear
dóibh féin é, is é sin an teagasc féin. Maíonn na múinteoirí gur dúshián é seo atá
tagtha amos le gairid agus dualgais an mhúinteora anois ag leathnú amach ón seomra
ranga go dtí sféar ina bhfuil béim ar éifeachtúlacht riaracháin. Tá ionchas anois ann
go mbeadh cultúr freagrachta á cur chun cinn i mease múinteoirí agus scoileanna
agus dualgais bhreise de dhíth chun an cultúr sin a dhaingniú. Is forbairt den ghairm í
seo nach bhfuil glacadh forleathan léi i mease rannpháirtithe an tionscadail seo, ná
ach an oiread i mease mhúinteoirí an choráis oideachais i gcoitinne (OECD, 2009).
Maíonn na múinteoirí go mbaineann an páipéarachas seo ón tsaoirse a bhíodh
acu sa phost agus nach geeadaítear dóibh an neamhspleáchas ar mhaith leo a bheith
acu agus iad ag teagasc. Ar ndóigh, tá ceangal láidir idir an fhorbairt atá tagtha ar
chultúr na cuntasachta (Hoyle & John, 1995; Hoyle & Wallace, 2007) agus an
borradh atá tagtha ar an ualach páipéarachais atá á leagan ar mhúinteoirí an lae inniu.
Deir múinteoir amháin go mbíonn “an-bhrú” uirthi a bheith eagraithe dá cuid
ábhar teagaisc uile. B ’fhearr léi i bhfad cloígh lena plean féin ach go bhfuil an ROS
“ag iarraidh [...] níos mó agus ni os mó agus m'os mó de réir a chéile [agus] ni gá go
bhfeicfidh aon duine [napleananna] go deo” (G l, EB/OSSP/TR (b), Tr.3). Is léir ó
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raiteas an mhuinteora gur feidhm chuntasachta amhain ata leis an bpaipearachas agus
“ma thagann cigire agat, cinnte caithfidh siad a bheith agat” ach dar lei fein “nach
bhfuil an oiread saoirse ann anois is a bhiodh [agus] ar bhealach go bhfuil nios mo
faitios ar dhuine go dtiocfadh cigire suas” (G l, EB/OSSP/TR (b), Tr.3). Ni fheictear
don mhuinteoir go bhfuil feidhm ar bith leis an bpaipearachas ach don ROS amhain,
agus doibh siud on ROS a bheidh ag feachaint air. Ni leir di go bhfuil aon cheangal a
dheanamh idir an teagasc agus an fhoghlaim a bhionn ar bun sa seomra ranga agus
an paipearachas a chuireann sios ar na gniomhaiochtai sin. Is treith chomonta i seo i
mease mhuinteoiri an lae inniu agus muinin agus inspreagthacht an mhuinteora
curtha i mbaol de bharr an scoiteacht a bhraitheann se leis na dushlain chuntasachta
ata le tabhairt aige (Day, 2002; MacBeath, 2012; Teleshaliyev, 2013).
Tugtar faoi deara go bhfuil imni le brath i mease muinteoiri nach mbeidis
ullmhaithe o thaobh chursai riarachain sa chas go dtabharfadh cigire cuairt ar an
scoil, agus go mbeadh tionchar aige seo ar ndoigh ar a seasamh gairmiuil. Diol
suntais gur imni roimJh chuairt an chigire a leiritear anseo. agus a bhfeiniulacht
ghairmiuil ceangaiite go dluth leis na hionchais chuntasachta a leagtar orthu. Is
cleachtais iad seo ata lonnaithe go smior sa chuntasacht agus iad a gcur i gcrich post
factum (Hoyle & John, 1995). Ni cleachtais iad bainteach leis an bhfreagracht,
ainneoin gur chun leasa na gairme agus na feiniulachta gairmiula a mhalairt (Hoyle
& Wallace, 2005). Maionn Hargreaves agus Shirley (2009) go mbraitheann
muinteoiri sona “when they experience being empowered, in control of their work
lives” (Hargreaves & Shirley, 2009: 73). Abhar imni anseo freisin gur buairt faoina
sheasamh gairmiuil ata ar an muinteoir agus gan foghlaim na forbairt an dalta a lua
ag pointe ar bith. Ni doigh, afach, gur le teann neamhshuim e sin ach toisc go bhfuil
na cleachtais seo, i suile an mhuinteora ar aon nos, go hiomlan eismheanach den
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phríomhchúram atá uirthi, an teagasc. Ainneoin mhíbhuntáistí na cuntasachta, tá a
ról féin le himirt aici sa choras oideachais (Darling-Hammond, 2009). Is cinnte
freisin, áfach, go bhfuil freagracht ar na struchtúir lámacha atá ag éileamh na
cuntasachta réasúnaíocht agus tairbhe na gcleachtas don teagasc agus don fhoghlaim
a chur in iúl go soiléir do na múinteoirí.
Ni meon é seo atá sainiúil don choras oideachais Gaeltachta amháin agus é
léirithe i dtaighde TALIS gur beag oiliúint, dar leis na múinteoirí féin a bhí de dhíth
orthu sa réimse seo den phost. Is léiriú é seo dar Leis na húdair ar ábaltacht an
mhúinteora sa pháipéarachas cheana féin nó sin ar an “relatively low importance o f
this area for teachers’ work” in aigne na múinteoirí féin (OECD, 2009: 61). I
bhfianaise an bhrú atá ar mhúinteoirí agus iad ag streachailt leis na dualgais seo, is
cosúil gur cleachtas comónta i mease múinteoirí an páipéarachas agus cleachtais
chuntasachta an phoist a imeallú de bharr a neamhábharthacht don obair atá idir
lámha acu.
Cuireann dualgais sheach-churaclacha agus dualgais a eascraíonn as poist
fhreagrachta sa scoil freisin go mór leis an ualach páipéarachais dar leis na
múinteoirí agus na dualgais seo uile ag teacht salach ar an bpost féin. Níor mhiste a
lúa arís anseo go bhfuil na múinteoirí den tuairim gur dualgais bhreise iad seo a
mbaineann an t-ualach páipéarachais leo agus go mbreathnaítear orthu mar ghné
sheachtrach ón teagasc féin. Dar le múinteoir eile gurb é an toradh atá leis na
gníomhaíochtaí seach-churaclacha seo nach bhfuil sé “ [ag] fáil an t-am a bheith ag
díriú go hiomlán ar [a] chuid ábhar, ar [a] chuid ranganna [...] [de bharr] na rudaí
breise agus na dualgaisí breise uilig atá orí” (110, Ga/St (f), Tr.2).
Díol suntais anseo go bhfuil an múinteoir ag súil go fóill gur tréith na gairme
an t-am uile atá ar fáil dó a thabhairt anonn don teagasc. Is léir go mbreathnaítear ar
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an teagasc ni hamháin mar phríomhdhualgas an mhúinteora ach an t-aon dualgas atá
ar an múinteoir. Tagann sé seo freisin leis an méid a deir Harper (2012) ar an ábhar
agus múinteoirí den tuairim gurb é an teagasc croí an phoist (Harper, 2012).
Rangaítear gníomhaíochtaí seach-churaclacha mar dhualgais bhreise a chuireann brú
ama ar an múinteoir agus a chuireann éifeachtúlacht an teagaisc i mbaol. Is dearcadh
an-chúng atá ag na múinteoirí seo ar a ról gairmiúil agus fíorbheagán fíanaise ar fáil
ina bhfaisnéis de ról uileghabhálach a chuimseodh gníomhaíochtaí eile lasmuigh den
teagasc. Ni léir go bhfeictear go bhfuil buntáiste ar bith sna dualgais bhreise seo don
teagasc féin ach gníomhaíocht a thógann ón bhfüinneamh agus ón am ar cheart go
mbeifí ag caitheamh leis an teagasc. Ábhar suime nach bhfeictear do na múinteoirí
go bhfuil buntáistí ar bith sna cleachtais chuntasachta seo d’fhoghlaim na ndaltaí.
M ar a luaigh mé, is tréith chomónta i seo i mease mhúinteoirí an lae inniu agus
ni tréith atá sainiúil do mhúinteoirí na Gaeltachta amháin. Ábhar imní, áfach, go
bhfuil múinteoirí go fóill ag sainiú an teagaisc mar phríomhdhualgas an mhúinteora.
Ainneoin an borradh atá faoi chleachtais chuntasachta sa ghairm féin, agus ainneoin
na mbuntáistí bainteach leis (Darling-Hammond, 2009), is beag athrú atá ag teacht ar
an meon sin. In éagmais breis oiliúna in aidhm agus feidhm na gcleachtas seo, is
beag seans go maolófar ar an scoiteacht a bhraitheann múinteoirí ina dtaobh, agus a
n-easpa rannpháirtithe iontu daingnithe dá bharr.
5.5.3

Mí-oiriúnacht na n-áiseanna teagaisc agus fogblama
Sula ndírím ar theistiméireachtaí na múinteoirí maidir le mí-ábharthacht na n-

áiseanna atá ar fáil dóibh mor mhiste i dtosach báire cur síos a dhéanamh ar an tréith
is comónta ina mease agus ceist na n-áiseanna faoi chaibidil. Is ionann áis teagaisc
den chuid is mó in aigne na múinteoirí seo agus téacsleabhar ábhair agus páipéir
scrúduithe bainteach leis an ábhar céanna. Is léir go bhfuil a ngairm, agus cleachtais
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na gairme sin fréamhaithe go docht daingean i gcultúr scrúduithe agus an cultúr sin
ag rialú an chur chuige teagaisc agus na n-áiseanna teagaisc agus foghlama a
mbaintear leas astu.
Is feiniméan san oideachas an “negative washback” a thiteann amach mar
thoradh ar an mbéim a leagtar ar scrúduithe, go háirithe scrúduithe ‘high-stakes’ a
bhfuil impleachtaí suntasacha oideachais agus gairmiúla leo, scrúduithe mar an
Ardteistiméireacht (Harwell, 2000; Hughes, 2003; Qi Luxia, 2005; Madaus &
Collins, 2011; Shohamy, 1993). Is iomaí impleacht dhiúltach a bhíonn leis an gcur
chuige seo, ina mease:

•

ni dhéantar teagasc ach ar an ábhar sin bainteach leis an scrúdú, agus ni gá go
mbeadh ceangal idir seo agus an curaclam iomlán (Green, 2013; Prodromou,
1995; Shohamy, 1993)

•

músclaítear imní agus brú i mease múinteoirí roimh dhrochthorthaí agus
claonadh ina mease dui i mbun teagaisc leis an scrúdú mar sprioc seachas
riachtanais leathana foghlama na ndaltaí (Alderson & Wall, 1993; Smith 1991);

•

cuireann daltaí a modh foghlama féin in oiriúint don scrúdú, beag beann ar
spriocanna uileghabhálacha an churaclaim féin (Fredriksen & Collins, 1989)
M ar atá luaite roimhe seo is deacair a bheith iomlán cinnte an bhfuil na

tionchair dhiúltacha seo uile mar thoradh ar an bhfeiniméan (Alderson & Wall,
1993). Is léir, áfach, ón taighde luaite agus go deimhin ó theistiméireachtaí na
múinteoirí go bhfuil tionchar suntasach ag cultúr na scrúduithe ar an gcur chuige
teagaisc a mbaintear leas as sa seomra ranga, agus ar na háiseanna teagaisc agus
foghlama dá réir. Tráth go mbíonn rannpháirtithe an tionscadail ag pié na n-áiseanna
atá ar fáil dóibh, dírítear den chuid is mó ar théacsleabhair agus ar mhí-ábharthacht
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na dtéacsleabhar sin don obair atá idir lámha acu. Cé go ndéanann roinnt raúinteoirí
tagairt d ’easpa fearas ranga, baineann sé seo den chuid is mó leis na hábhair
phraiticiúla, agus is iad na gearáin chéanna atá acu ina dtaobh agus atá acu i gcás na
dtéacsleabhar, is é sin go bhíúil níos mó díobh le fáil i mBéarla ar chaighdeán níos
airde. Cé nach tréith í atá sainiúil don Ghaeltacht, is léir ón scagadh a rinne mé sa
dara caibidil ar chomhthéacs an oideachais Ghaeltachta, go bhféachtar go minie i
dtreo téacsleabhar mar réiteach uileíoch ar dheacrachtaí an choráis. Ar ndóigh,
chonacthas agus an scagadh sin ar bun gur cuireadh na moltaí sin chun cinn bliain i
ndiaidh bliana agus ba bheag athrú a tháinig ar an geóras, ar na téacsleabhair ná ar
ról na dtéacsleabhar sa choras ó shin i leith.
Dearcadh atá forleathan i mease na múinteoirí gur cheart go mbeadh soláthar
déanta ar na téacsleabhair seo ó struchtúir lámacha an choráis agus iad den tuairim
gur faillí é nuair nach bhféachtar chuige seo. Maítear gur ón taobh amuigh a thagann
áiseanna chomh fada le múinteoirí uile na tíre, go háirithe iad siúd sa soláthar
lánBhéarla agus gur leatrom a dhéantar ar mhúinteoirí an SOLG nuair nach bhfuil an
tseirbhís chéanna ar fáil dóibh. Ábhar spéise anseo gur cháin na múinteoirí an
lámachas go láidir agus ceist na cuntasachta á pié, ach go bhféachtar gur tréith
riacbtanach de cheist na n-áiseanna an lámachas céanna.
1 mease na gcúiseanna dar leis na múinteoirí féin nach bhfuil na téacsleabhair
atá ar fail dóibh oiriúnach don chomhthéacs teagaisc agus foghlama ina bhfuil siad
féin ag feidhmiú tá: tá na téacsleabhair Ghaeilge ar chaighdeán níos ísle ná na cinn
Bhéarla; tá raon teanga ró-ard in úsáid sna téacsleabhair atá aistrithe go Gaeilge, raon
teanga nach bhfuil ar chomhchéim le leibhéal cumais an dalta sa Ghaeilge; tá an raon
teanga atá in úsáid sna téacsleabhair don Ghaeilge mar ábhar i bhfad Éireannn ró-
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íseal do Ieibhéal cumais na ndaltaí sa teanga. Tugaim cur síos gairid ar na nithe sin
thíos.
5.5.3.1

Téacsleabhair Ghaeilge ar chaighdeán níos ísle ná téacsleabhair
Bhéarla
Mar a chonacthas i gcás áiseanna eile, braitheann formhór na múinteoirí a

cuireadh faoi agallamh go bhfuil na téacsleabhair Bhéarla i ngach ábhar ar
chaighdeán níos airde ó thaobh stíle, ábhair agus leagan amach. Tá siad freisin ar
chaighdeán níos oiriúnaí do na daltaí ó thaobh an leibhéil chumáis léitheoireachta atá
acu sa teanga. Dar leis na múinteoirí go bhfuil an Ghaeilge atá sna leabhair Ghaeilge
ag Ieibhéal i bhfad Éireannn ro-ard dá gcumas léitheoireachta. Níor mhiste a lúa ag
an staid seo go raibh tomhais an chumáis seo bunaithe ar bharúil na múinteoirí féin
seachas meastóireacht fhoirmiúil toisc easpa uirlis fhoirmiúil thástála don
léitheoireacht Ghaeilge ag an aoisghrúpa seo. Is é an dúshlán bunúsach dar le
múinteoir amháin “go bhfuil leabhra deasa ar fáil i mBéarla alright, ach is i mBéarla
atá siad” (A2, Adh/SF/L, (í), Tr.2). Cáineann na múinteoirí na leabhair Ghaeilge
toisc go bhfuil siad leamh le hais na gceann Béarla agus is fearr leo dá réir leas a
bhaint as an téacsleabhar is mó a oireann dá riachtanais teagaisc féin agus do
riachtanais fhoghlama na ndaltaí. Maíonn múinteoir amháin gur bhain sí trial as
leabhar gnó Gaeilge sa seomra ranga ach “ [nár] thaitin sé leis na gasúir” mar go
raibh sé “leadránach” agus dar léi go bhfuil na leabhair Bhéarla “níos fearr don
scrúdú i dtaobh marcannaí [agus] i dtaobh leagan amach scéim marcála” (B4, Gn,
(b), Tr.3). Feictear anseo an téacsleabhar in úsáid mar uirlis chun na daltaí a ullmhú
don scrúdú agus ni mar uirlis teagaisc chun curaclam uileghabhálach a theagasc.
Tugann Promprodou (1995) “covert testing” ar an gcleachtas áirithe seo agus an
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téacsleabhar in ûsâid mar a bheadh leabhar scrüduithe, i ngan fhios go minic don
mhüinteoir féin (Promprodou, 1995: 15)
Dar le müinteoir ceoil go bhfuil an chastacht chéanna i gceist agus an t-âbhar
sin â theagasc, agus leabhair Ghaeilge ar fâil don cheol ach nach bhfuil “siad go
maith” toise go bhfuil gnéithe iontu in easnamh, gnéithe atâ le fâil sna leabhair
Bhéarla. An réiteach ar an scéal don mhüinteoir âirithe seo na leabhair Bhéarla a
üsâid, “agus tugaimid âr notai féin dôibh agus oibrionn sé sin go maith düinn” (K2,
C, (b), Tr,2). Fiü mar sin agus an téacsleabhar Béarla in üsâid, is léir go fôill gur
cleachtas comünta notai a thabhairt mar thaca leis an leabhar, cleachtas a
thabharfadh le fios gur uirlis easnamhach ann féin an téacsleabhar Béarla chomh
maith céanna. Tugann an cinneadh seo i dtaobh cén leabhar a mbainfear üsâid aisti
sa rang, an leabhar Gaeilge nô Béarla, düshlân ollmhôr d ’iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta agus ar ndôigh do mhüinteoiri na scoileanna sin. Maionn na müinteoiri
nach féidir le foilsitheoiri na leabhar Gaeilge coinneâil suas leis an éileamh atâ ar na
leabhair Bhéarla agus gur téaesleabhair sheanaimseartha leamha a bhionn mar
thoradh air sin. Cuireann müinteoir tireolais sios ar an tionchar a bhionn ag an moill
seo ar chaighdeân na leabhar Gaeilge ag maiomh gur thâinig leabhar tireolais
Gaeilge “amach as an Ghüm don teastas sôisearach [nuair] a bhi an triü eagrân ag
teacht amach i mBéarla agus d’üsâid an Güm an chéad eagrân i nGaeilig” . Dar léi,
“dâ mbeadh ceangal ar bith eatarthu ar chor ar bith, bheadh sé i bhfad nios fusa” (17,
Tir/TF, (b), Tr.3).
Tugann müinteoir Fraincise léargas ar an düshlân céanna ag maiomh go
mbionn “COGG, nô an GÜM nuair a bhi siad ann [...] ag cur Gaeilge ar sean
côipeanna de leabhar pou know when il would kind o f go oui o f print so bhi an
leabhar then cineâl you know oldfashioned” (A4, Fr/B, (b), Tr.3). Dar leis an
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múinteoir nach bhfuil na leabhair Ghaeilge “chomh user-friendly” agus a
macasamhail Bhéarla (A4, Fr/B, (b), Tr.3). Sonraítear arís anseo an t-ionchas atá i
mease na múinteoirí gur chóir go mbeadh téacsleabhair á soláthar ag struchtúr
lámach. I gcás fhormhór na múinteoirí, is mó go mór fada na buntáistí don dalta agus
don mhúinteoir an téacsleabhar Béarla a úsáid de bharr an rogha leathan atá ar fáil
agus chomh tarraingteach agus cothrom le dáta agus atá siad don dalta, le hais na
geeann Gaeilge. Arís anseo, feictear claonadh ina mease díriú ar bhuntáiste an
leabhair don scrúdú seachas do theagasc an ábhair, nó go deimhin do theagasc an
ábhair trí Ghaeilge. Ábhar imní nach n-áirítear an teanga ina bhfuil an íeabhar
scríofa i mease tosaíochtaí na múinteoirí ar chor ar bith agus téacsleabhar á roghnú.
Deir múinteoir amháin nach mbeadh sí sásta “aon chineál Íeabhar úsáid [... ] ju st
because it 's in Irish ” toisc dar léi í'the Irish books that are there fo r all the subjeets,
they ’re second rate ” (A4, Fr/B, (b), Tr.3). Ardaíonn an meon seo ceist thábhachtach
maidir leis an tosaíocht a thugtar don teanga teagaisc sa seomra ranga, agus an
bharúil i mease na múinteoirí féin gurb é teagasc an ábhair féin an chéad chloch ar a
bpaidrín acu, nó sin teagasc an chuid sin den ábhar a bheidh san áireamh sa scrúdú
stáit. Is léir sa chás seo nach bhfuil sa Ghaeilge ach meán teagaisc i gcomhthéacs
idéalach oideachais, is é sin nuair atá an áis agus an comhdhéanamh teanga oiriúnach
chuige sin. Is ábhar mór imní é seo de bhrí mar atá léirithe ag na múinteoirí féin, gur
annamh a thiteann an timpeallacht idéalach sin amach.
Cinnte léiríonn na múinteoirí tuiscint ghrinn ar chroí na faidhbe maidir leis
na téacsleabhair, is é sin nach bhfuil agus nach mbeidh éileamh chomh géar céanna
go brách ar théacsleabhair Ghaeilge agus a bheidh i geeist do théacsleabhair Bhéarla,
de bharr easpa tomhaltóirí sa réimse sin, agus easpa maoinithe dá réir. Is ábhar imní
go bhfágtar ceist na teanga ar leataobh den chuid is mó agus an téacsleabhar á
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roghnú, ach áirítear nós níos tromchúisí go fóill ina mease: is é sin go bhfuil
múinteoirí an tionscadail den tuairim gurb é an téacsleabhar an t-aon ais fhiúntach sa
seomra ranga agus gurb i feidhm an téacsleabhair an chuid sin den churaclam a
bheidh san áireamh sa scrúdú a theagasc do na daltaí. Cúis bhuartha go bhfuil
riachtanais uileghabhálacha fhoghlama an dalta go hiomlán ar lár sa chleachtas agus
sa chur chuige áirithe teagaisc seo.
Is é mo thuairim nach téacsleabhar cothrom le data ná le caighdeán an
téacsleabhair Bhéarla leigheas an scéil, ach athrú meoin i mease múinteoirí maidir
leis na himpleachtaí atá i ndán d ’eispéireas foghlama an dalta tráth a lonnaítear an
cur chuige teagaisc agus an áis teagaisc chomh daingean sin i gcultúr an scrúdaithe.
Maidir le ceist an teagaisc tri Ghaeilge, ni féidir a mhaíomh gur teagasc tri Ghaeilge
atá ar bun nuair a bhaintear úsáid as áis amháin teagaisc agus an áis sin scríofa i
mBéarla. I bhfíanaise an líon ard cleachtas eile atá i bhfeidhm i mease na múinteoirí
ina bhfuil an Béarla in uachtar, cinnte ni féidir a mhaíomh gur oideachas lánGhaeilge atá i bhfeidhm in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta.
5.S.3.2 Ardraon Gaeilge in úsáid i dtéacsleabhair ábhair
Cuireann na múinteoirí a míshástacht in iúl maidir leis an gcaighdeán teanga
atá in úsáid sna leabhair seo, ag maíomh go bhfuil an caighdeán teanga i bhfad ro-ard
do leibhéal cumais teanga dhaltaí na scoileanna. Is cultúr an aistriúcháin atá go
forleathan in eamáil na foilsitheoireachta Gaeilge agus lámach ffeisin i mease
mhúinteoirí na scoileanna Gaeltachta. M ar a luadh níos luaithe go deimhin bíonn
siad féin i mbun aistriúcháin ar na leabhair Bhéarla is oiriúnaí dá n-ábhar teagaisc.
Tá siad den tuairim, áfach, gur aistriúchán amscaí a dhéantar in iliomad cásanna i
dtaobh na dtéacsleabhar, áit nach gcuirtear leibhéal cumais ná aois léitheoireachta an
dalta féin san áireamh. Is dá thairbhe seo nach n-úsáideann múinteoir amháin staire
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an téacsleabhar Gaeilge atá ar fáil di, leabhar dar léi atá “uafásach [...] mar gur
aistriúchán atá ann, mar gur thug siad é do dhuine éigin i mBaile Átha Cliath is
dóigh, duine meán aosta atá ag aistriú [agus í] scríofa ar nós go raibh sé ag déanamh
rud éigin le haghaidh dlí [...] so m oireann sé” (B3, St/B/Ga, (b), Tr.2). Is cosúil i
gcás na dtéacsleabhar Gaeilge seo nach n-airíonn múinteoirí gur féidir leas a bhaint
astu agus go dtéitear arís i muinín a gcuid nótaí féin. Maíonn múinteoir amháin go
mbíonn an-deacracht ag na daltaí leis “an téarmaíocht fagus] an Ghaeilge sna
leabhra” toisc nach bhfuil “cuid de na focla sin acub” (G l, EB/OSSP/TR, (b), Tr.3).
Go deimhin tá na leabhair chomh mí-oiriúnach sin go n-admhaíonn an múinteoir
nach dtabharfadh sí “do na gasúir go deo iad” (G l, EB/OSSP/TR, (b), Tr.3).
Is ceist í an téarmaíocht a thugann dúshlán do na múinteoirí go minie de bhrí
gur téarmaí iad a bhaineann go sonrach leis an ábhar faoi chaibidil agus mar sin nach
mbeadh ar a dtoil ag na daltaí go nádúrtha. Is ceist chasta í seo áit gurb é an
múinteoir féin a chinneann nach bhfuil ar chumas na ndaltaí an téarma faoi leith a
thuiscint ná go deimhin a shealbhú i nGaeilge agus gur fearr i bhfad an téarma
Béarla a thabhairt dóibh, ar mhaithe lena gcuid foghlama agus a gcuid tuisceana.
Arís anseo, ni luaitear riachtanais fhoghlama ná teanga na ndaltaí, ach seachnaítear
an téarmaíocht de bharr an chastacht a bhaineann leis, agus diúltaítear don
téacsleabhar Gaeilge dá réir. Toradh an chinnidh seo ar ndóigh go geeiltear deis
sealbhaithe teanga ar an dalta agus go séanann an múinteoir an dualgas gairmiúil atá
air an t-ábhar, agus an téarmaíocht a bhaineann leis, a theagasc don dalta trí mheán
na Gaeilge. Go deimhin sa chás thuas, feictear gurb é dearcadh an mhúinteora
téarmaíocht ar bith nach bhfuil i bhfoclóir an dalta cheana féin ó chaint laethúil
nádúrtha an tsaoil a sheachaint go hiomlán. Seachnaítear í mar gheall nach bhfuil sí
sealbhaithe go fóill, agus is comhartha imníoch é seo den dearcadh atá in aigne an
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mhúinteora ar riachtanais fhoghlama an dalta agus ar phróiseas an teagaisc féin.
Nuair a chaitear súil siar ar thuairimíocht na múinteoirí maidir le ról an mhúinteora
agus na scoile sa choras oideachais Gaeltachta, meabhraítear don léitheoir go raibh
formhór na múinteoirí den tuairim go raibh dualgas láidir, go deimhin “morálta”
orthu an Ghaeilge sa Ghaeltacht a chaomhnú. Is beag comharthaí praiticiúla den
dualgas seo atá le sonrú i gcur chuige teagaisc na múinteoirí seo agus sealbhú na
Gaeilge faoi chaibidil, go háirithe i gcás na n-áiseanna teagaisc agus foghlama atá in
úsáid.
Is díol suime an coimhthios seo a airíonn múinteoirí leis an téarmaíocht
Ghaeilge nuair a thugann a bhformhór le fíos gurbh éigean dóibh féin agus iad i
mbun oiliúna don mhúinteoireacht dul i ngíeic leis an téarmaíocht Ghaeilge do na
hábhair teagaisc atá acu féin. Déanann múinteoir amháin cur síos ar an tslí a
ndeachaigh sé i ngleic leis an téarmaíocht agus é féin ar scoil ach dar leis nach bhfuil
ar chumas na ndaltaí dul i mbun an phróisis shealbhaithe chéanna. Ainneoin sin,
creideann an múmteoir nach bhfuil an oiread sin dúshláin i gceist le sealbhú na
dtéarmaí nua: “foclaí cosúil le b'fhéidir seasoning, timber seasoning, stáladh
adhmaid, bhuel like bhí orm sin a amharc suas, rudaí mar sin, but once tá sé sin
déanta agat cúpla uair bíonn’s agat fhéin é” (18, Adh, (f), Tr.2). Tráth go mbíonn
sealbhú na ndaltaí faoi chaibidil, áfach, maítear “nach mbeadh caighdeán chomh
hard sin ag cuid de na páistí ag léamh, nó a dhath mar sin [...] stad mé fáil orthu
leabhar [Gaeilge] a fháil” (18, Adh, (f), Tr.2). Ar ndóigh is beag dóchas atá ann go
mbainfeadh na daltaí a leithéid de chaighdeán teanga amach agus an sealbhú teanga
go hiomlán ar lár sa phróiseas teagaisc agus foghlama. Is téarmaí iad seo go minie
nach raibh iomrá orthu i mease na ndaltaí roimhe seo i múBéarla ná i nGaeilge agus
caithfear iad a shealbhú beag beann ar an meán ina sealbhaítear iad.
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Dar le múinteoir adhmadóireachta go bhfuil roinnt den téarmaíocht Ghaeilge
“an-deacair do scoláire, agus an-teicniúil agus litriú aisteach orthu” agus sa chás sin
iompaíonn sé ar an mBéarla (A2, Adh/SF/L, (f), Tr.2). Is é tuairim an mhúinteora
gur ag cur le deacracht an ábhair atáthar nuair a bhaintear leas as an téarmaíocht
Ghaeilge agus dar leis gurb é “an rud is tábhachtaí [a] chuid múineadh bheith chomh
héifeachtach agus is féidir agus ansin, más féidir é sin a dhéanamh trí Ghaeilge, all
the better, ach murar féidir mi mé dul rud a dhéanamh deacair ar mhaithe len é a rá i
nGaeilge” (A2, Adh/SF/L, (f), Tr.2). Tugann ráiteas an mhúinteora seo le fios go
mbreathnaítear ar an teagasc trí Ghaeilge mar chleachtas siombalach
neamhphraiticiúil sa chomhthéacs oideachais ina bhfuil seisean ag feidhmiú, agus é
toilteanach a dhroim a iompú leis an teagasc trí Ghaeilge d’fhonn an t-ábhar féin a
theagasc. Sonraítear arís anseo an t-ábhar á scaradh go hiomlán ón meán teagaisc,
cleachtas a théann in aghaidh polasaithe teanga scoileanna na Gaeltachta. Ina teannta
sin, téann sé in aghaidh na ndeá-chleachtas sin bainteach leis an teagasc a dhéantar
trí mheán an dara teanga, cleachtas atá forleathan sa choras oideachais Gaeltachta
(Day & Shapson, 1996; Fortune & Tedick, 2008).
Tagraíonn Cammarata agus Tedick (2012) don dúshlán seo agus an FCÁT á
pié acu agus iad ag maíomh gur minie i gcomhthéacs tumoideachais go ndéantar
cúram den ábhar ar dtús ag súil go leanfaidh an cumas sa teanga (Cammarata &
Tedick, 2012). Ainneoin nach sainítear an t-oideachas Gaeltachta mar choras
tumoideachais, feictear mar sin féin cleachtas den chineál céanna ar bun ach i gcás
an choráis Ghaeltachta go ndéantar cúram den ábhar amháin, agus go bhfágtar
forbairt sa teanga trí mheán an ábhair sin ar lár. Is amhlaidh go bhfuil an
sprioetheanga in úsáid sna réimsí teanga sin a bhfuil cumas ag na daltaí iontu cheana
féin, agus sealbhú breise na teanga trí mheán na téarmaíochta á sheachaint. Is é an
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téacsleabhar a chinneann teanga an tseomra ranga, agus drogali ar na múinteoíri
feidhmiú lasmuigh de srianta cúnga na hàìse sin. Nior mhiste a lua aris, nach léir go
bhfuil tuiscint i mease na múinteoirí gurb i sin sprioc an teagaisc sa chomhthéacs
oideachais dátheangach, agus mar sin nach diúltú coinsiasach d’fhorbairt na teanga
atà ar bun.
S.5.3.3

Raon teanga ro-iseal sna téaesleabhair don Ghaeilge mar ábhar
Is a mhalairt d ’fhadhb atá i geeist agus múinteoirí ag déanamh cur sios ar na

téaesleabhair a chuirtear ar fàil dóibh don Ghaeilge féin mar ábhar. Maionn a
bhformhór go bhfuil caighdeán na leabhar seo i bhád Éirinn ro-íseal agus iomlàn mioiriùnach do dhaltai Gaeltachta, agus lion suntasach diobh ag maiomh go bhfuil gà
go mbeadh na téaesleabhair scríofa i gcanúint áitiúil na ndaltaí féin. Ar dóigh i
bhfianaise mhí-oiriúnacht an churaclaim Ghaeilge féin do riachtanais fhoghlama na
ndaltaí seo, is beag ionadh go leanann na téacsleabhar an pátrún céanna. Ábhar imm
go gcloitear le téacsleabhar mar phríomháis teagaisc agus staidéir ar bun ar an
nGaeilge, beag beann ar mhí-oiriúnacht chaighdeán na Gaeilge sna téaesleabhair don
chomhthéacs teagaisc agus foghlama. Tuigtear freisin ó ráiteas an mhúinteora go
nglacann sé go bhfuil cumas nios airde Gaeilge ag an dalta iar-bhunscoile Gaeltachta
ná mar a bheadh ag dalta a bheadh ag freastal ar iar-bhunscoil Bhéarla. Mar sin féin,
ni fheictear dó go bhfuil ról ar bith aige mar oideachasóir cur leis an gcumas sin.
I gcás fhormhór na múinteoirí Gaeilge, maionn siad go mbionn orthu teacht
amos sna leibhéil cumais de na leabhair chun leabhar a aimsiú a bheadh oiriúnach
don rang Gaeltachta. Deir múinteoir amháin agus é ag tràcht ar shraith leabhar
Gaeilge, “don chéad bhliain ceannaíonn muid an dara sraith agus don dara bliain
ceannaíonn muid an tríú sraith. Like scipeálann muid an chéad leabhar. Ni dhéanann
muid ar chor ar bith é mar tá na scoláirí atá againne bhfuil's agat céim chun tosaigh”
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(110, Ga/St, (f), Tr.2). Fagtar mar sin bliain iomlan gann ar ais ar bith de bharr
diongbhailteacht an mhuinteora cloi leis an teacsleabhar mar ais.
Deanann muinteoir eile cur sios ar an mbru ata ar mhuinteoiri teacsleabhair
mhi-oiriunacha a usaid de bharr chursai buiseid na scoile agus i ag usaid leabhar faoi
leith mar go raibh se ann “mar eBook [agus] bheadh ga dhuinn leabhar a cheannacht,
bheadh nios mo costas ar an scoil so just d'usaid muid i mar ata si. Bhi si i bhfad
roshimpli dhoibh” (FI, EB/Ga, (b), Tr.2). Cinnte ta bru ar iar-bhunscoileanna na
cinnti coir a ghlacadh i gcomhtheacs bhuisead na scoile, ach feictear anseo go bhfuil
cinneadh reamhdheanta glactha leabhar ata “i bhfad roshimpli” a usaid, seachas seift
eile a ghlacadh d ’fhonn freastal ar riachtanais fhoghlama na ndaltai. Tagraionn
Hargreaves agus Shirley (2009) iad fein den tionchar diultach seo ata ag an
teicneolaiocht uaireanta i gcomhtheacsanna oideachais agus cleachtais an tseomra
ranga coimrithe da bharr (Hargreaves & Shirley, 2009: 34). Ta fianaise laidir anseo
den washback a ndeanann Bailey (1999) tracht ar agus aiseanna curtha in oiriuint do
scruduithe in usaid, ainneoin a mi-oiriunacht do riachtanais phearsanta na ndaltai
(Bailey, 1999; Pietila, Taanila-Hall, & Vainio, 2009). Cinnte ta ceangal laidir idir an
spleachas seo agus an tionchar suntasach ata ag coras na scruduithe stait ar an gcoras
oideachais reatha agus ar na cleachtais teagaisc da reir. Is leiriu freisin e, afach, ar
neamhthoilteanas na muinteoiri aiseanna eile neamhthraidisiunta a lorg a cheadodh
doibh an t-abhar a theagasc ag leibheal a bheadh oiriunach do riachtanais fhoghlama
na ndaltai. Is comhartha e seo den easpa feinriar ata forleathan i mease muinteoiri
agus smacht a cailleadh acu ar riaradh an oideachais sa chomhtheacs ina bhfuil siad
fein ag feidhmiu (Helsby & McCulloch, 1996). Is cosuil, afach, nach bhfuil feinriar a
cheilt ar na muinteoiri seo, ach go bhfuil siad fein ag diultu go coinsiasach don
fheinriar ceanna.
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Dúshlán eile atá le tabhairt ag na múinteoirí dar leo agus iad ag caint ar
théacsieabhair don Ghaeilge, an neamhaird a thugtar ar chúlra teanga na ndaltaí, is é
sin gur cainteoirí dúchais Gaeilge lion suntasach diobh, agus a riachtanais fhoghlama
bunaithe air sin. Déanann múinteoir Gaeilge amháin cur sios ar an neamhaird seo
agus an tionchar a imríonn sé ar an dalta agus é i mbun foghlama ag maiomh nach
bhfuil na “cinedi téacsleabhair a úsáidtear i scoil Ghalltachta [oiriúnach] i scoil
Ghaeltachta” (A3, Fr/Ga, (b), Tr.3). Go deimhin, “an cinedi téacsleabhair a bheadh
feiliúnach do scolaire Gaeltachta X a bheadh feiliúnach do scolaire Gaeltachta [eile]”
(A3, Fr/Ga, (b), Tr.3). Dar leis an múinteoir seo go bhfuil riachtanais fhoghlama
éagsúla ag daltai na Gaeltachta toisc go bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga ag lion
ard diobh. Freisin dar lèi go bhfuil gnéithe dirithe den teanga a bhionn sealbhaithe
m'os éifeachtaí ag canúintí éagsúla, agus go bhfuil géarghá aird a thabhairt air sin sna
téacsleabhair a bheadh in úsdid. Is ceist i an chanúint a leagann múinteoirí go leor
béime uirthi agus iad ag caint ar théacsleabhair, agus an tuiscint ina mease gur chun
leasa thuiscint agus fhoghlaim na ndaltaí a gcanúint féin a bheith in úsdid agus an tdbhar a sheachadadh.
Díol suntais, agus múinteoirí ag iarraidh dui i ngleic leis na téacsleabhair
mhí-oiriúnacha d’dbhair eile, go mbaintear leas as an leabhar is oiriúnaí agus is fearr
Béarla agus an téacs dbhartha inti a aistriú. Nuair a fhéachtar ar an gcur chuige atd ag
múinteoirí i gcás na dtéaesleabhar Gaeilge, dfach, is cosúil nach mbaintear leas as an
seift chéanna ach leabhair atá ag leibhéal mos sinsearaí a úsdid leis na ranganna
sóisearacha, de bharr easpa rogha téacsleabhair Ghaeilge i geoitinne. Abhar suntais
go bhfeictear do roinnt múinteoirí an leigheas atd ar an scéal, agus múinteoir amháin
ag maiomh gurb é an réiteach ar an bhfadhb “go mbeadh fail [ag na daltai] ar
théacsanna scríofa i nGaeilge a gcanúint féin, Gaeilge den scoth,” (A3, Fr/Ga, (b),
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Tr.3). Cé go n-admhaionn an múinteoir nach Gaeilge nádúrtha í ffiotal na leabhar sin
a thuilleadh, “tugann sé sprioc [do na daltai] tugann sé rudai dóibh lena gcuid
Gaeilge féin a rnhúnlú air, tugann sé dea-shampla dóibh le leanachf ’ (A3, Fr/Ga, (b),
Tr.3). Molann Promprodou (1995) féin an réiteach seo agus go mbainfí leas as
“local and learner input” d ’fhonn na beamaí sna háiseanna reatha a lionadh, ach dar
leis go ndiúltaítear don rogha seo go minie de bharr chomh coimrithe agus atá
múinteoirí agus daltaí ag siollabais agus ábhair scrúduithe (Promprodou, 1995: 20).
Ar ndóigh feictear múinteoirí an tionscadail seo ag déanamh amhlaidh.
Cé go bhfuil na téacsanna sin atá luaite thuas ar fáil do na múinteoirí, nil ar
ndóigh an áisiúlacht chéanna ag baint leo maidir le hobair bhaile, ceisteanna
scrúduithe agus gnéithe eile nach iad. Is léir agus scagadh á dhéanamh ar
theistiméireachtaí na múinteoirí go bhfuil iarracht as cuimse ar bun acu agus iad ag
iarraidh an t-ábhar atá ar fáil dóibh a chur in oiriúint dá gcuid daltaí. Nuair a bhíonn
na múinteoirí den tuairim nach bhfuil na téacsleabhair Ghaeilge atá ar fáil dóibh
d ’ábhair eile oiriúnach, is cosúil go ndéanann siad a ndícheall na téacsleabhair sin a
aistriú agus a leasú ionas go mbeidís ag teacht le leibhéal cumais agus tuisceana na
ndaltaí atá faoina gcúram. Díol suntais, áfach, agus téacsleabhar don Ghaeilge mar
ábhar i geeist, nach léir go dtéitear i mbun na hiarrachta céanna ag lorg téacsanna a
d’fhreagródh do na heasnaimh atá san ábhar reatha, cé go n-admhaíonn na múinteoirí
féin go bhfuil a leithéid d ’easnaimh i geeist. Dar leo go bhfuil brú ama orthu a
chuireann bac orthu dui i mbun an ullmhúcháin seo atá de dhíth chun freastal ar
dhaltaí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta. Arís anseo feictear dualgas gairmiúil á
shéanadh sa mhéid is go bhfuil an réiteach aimsithe ach nach bhfuil an tiomantas ann
é a chur i bhfeidhm agus freagracht i leith na gairme á seanadh dá bharr (Hargreaves
& Shirley, 2009; Hoyle & John, 1995; Hoyle & Wallace, 2005). Míníonn múinteoir
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amháin an cás ag maíomh nach bhfuil “an t-am ag an gcuid is mó múinteoirí le
bheith ag teacht ar fhoinsí, bhfuil’s agat, ag léamh úrscéalta leis an gceann is fearr a
phiocadh amach. Ni féidir linn coinneáil suas leis na húrscéalta ar fad atá ag teacht
amach ar an margadh” (A3, Fr/Ga, (b), Tr.3).
Díol suntais go ndeir an múinteoir gur chóir go mbeadh fáil ag na daltaí ar
théacsanna den chineál seo, ráiteas a thugann le fios nach bhfeictear di féin gurb ise
soláthróir an ábhair. Is cúis imní í seo nuair a fheiceann an múinteoir an bheama atá
soláthar reatha ach nach bhfeiceann sí go bhfuil ról gníomhach ná dualgas gairmiúil
uirthi an bheama sin a líonadh. Is beag fianaise atá le sonrú i bhfaisnéis na
múinteoirí seo, den fhéinriar aonair, ná go deimhin don fhéinriar comhchoiteann
(Hoyle & John, 1995) agus iad ag séanadh na ndualgas gairmiúil sin atá fféamhaithe
i struchtúr lámach an choráis oideachais mar a chonacthas agus ceist na cuntasachta
á scagadh.
5.6

Coimhthíos i mease mhúinteoirí na Gaeltachta leis an gcigireacht
náisiúnta
Le linn rannpháirtithe an taighde seo á gcur faoi agallamh tháinig sé chun

soláis go bhfuil múinteoirí in iar-bhunscoileanna na Gaeltachta míshásta leis an
ROS, agus go háirithe leis an gcigireacht. Dar leo nach bhfuil na cigirí ar an eolas
maidir leis na dúshláin shainiúla atá le tabhairt acu agus iad ag teagasc in iarbhunscoileanna na Gaeltachta agus go bhfuiltear á meas ar bhonn éagothrom dá réir.
Déanann múinteoir amháin cur síos ar threoir a fuair sé ó chigire a thug cuairt
ar an seomra ranga ag moladh gur chóir breis póstaer a chrochadh ar bhallaí an
tseomra adhmadóireachta (A2, Adh/SF/L, (f), Tr.2). Dar leis nár thuig an cigire an
easpa áiseanna atá i réim maidir le fearas den chineál seo don oideachas lánGhaeilge, agus é féin a bhí thíos leis an easpa tuisceana seo sa deireadh agus an
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cigire. dar leis, ag tabhairt breithiúnais mhí-fhéaráilte air. Is cinnte go mbraitheann
múinteoirí nach bhfuil na cigirí ag feidhmiú ag leibhéal ard feasachta i dtaobh an
choráis oideachais Ghaeltachta agus iad den tuairim go bhfuil iallach orthu brath ar a
chéile chun treoir a fháil maidir leis an gcaighdeán agus leis an gcineál teagaisc a
mbeadh an cigire féin ag súil leis. Arís níor mhiste a lúa, go bhfuil an bhéim á leagan
ag formhór mhór na múinteoirí ar ionchas an chigire agus ni ar riachtanais
fhoghlama na ndaltaí. Níor mhiste a lúa freisin nár chuir múinteoir ar bith in iúl dom
le linn na n-agallamh go ndeachaigh siad féin ar thóir ffeagraí ón gcigireacht d ’fhonn
ceisteanna bainteach go sonrach leis an oideachas Gaeltachta, nó go deimhin
ceisteanna m'os leithne ná sin a fhiosrú. Bheadh a leithéid de chaidreamh chun leasa
eispéireas foghlama na ndaltaí agus cheadódh sé don mhúinteoir ról ni ba rannpháirtí
a ghlacadh i bpróiseas cuntasachta na gairme féin. Ina theannta sin, mhúsclódh sé an
múinteoir féinriar neamhspleách a ghlacadh chun a chinntiú go raibh na struchtúir
monatóireachta a bhfuil cúram an oideachais Ghaeltachta orthu eolach ar shaintréithe
an choráis.
Maidir le comhairle á roinnt i mease na múinteoirí féin, cé gur leas a
gcomhghleacaithe a bhíonn ag croí na comhairle seo, is cinnte go n-imríonn treoir
dhoiléir tionchar díreach ar an seomra ranga, ar chleachtais an mhúinteora agus ar
fhoghlaim an dalta. Ni hamháin sin ach daingnítear an coimhthíos le struchtúir
lámacha an choráis dá bharr. Déanann múinteoir amháin cur síos ar an gcomhairle a
fuair sé ó chomhghleacaí bunaithe ar an tuiscint a bhí aici féin ar an méid a bhfuiltear
ag súil leis ó mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta. Sa chás áirithe seo, roinn
múinteoir eolaíochta comhairle lena comhghleacaí maidir leis an méid a dúirt cigire
amháin léi i dtaobh an teagaisc trí Ghaeilge. Mar thoradh ar an gcomhairle sin, bhí
rannpháirtí an taighde seo den tuairim gurb i comhairle na cigireachta, nach

248

“múinteoir teanga” a bhí aun, agus ba chóir díriú ar an ábhar a bhí á theagasc agus
sin a dhéanamh go hiomlán trí mheán na Gaeilge beag beann ar chomhdhéanamh
teanga dhaltaí an ranga (19). Fágadh mar thoradh air seo, an múinteoir áirithe seo ag
tabhairt neamhaird iomlán ar dhalta sa rang sa mhéid is go raibh ag teip ar an dalta
san ábhar sin. Dar leis an múinteoir féin, “go bhfúil [na cigirí] ag ráit linn, look déan
do jab i nGaeilig agus tá sé suas more or less ag an scoláirepow biow nach bhñúl an
Ghaeilig acu é a phiocadh suas” (19, F/L/Ma, (f) Tr.2). Ni áirítear mar sin sealbhú
teanga an dalta sa chás seo mar dhualgas gairmiúil an mhúinteora, agus fianaise arís
anseo d ’easpa tuisceana an mhúinteora ar theoiric agus ar mhodheolaíochtaí an
tumoideachais.
Is léir ón teistiméireacht thuas go bhfuil an chomhairle dara nó tríú láimhe fíú
tar éis tionchar díreach a imirt ar chleachtais teagaisc an mhúinteora agus tionchar
tromchúiseach a imirt ar fhoghlaim an dalta. Cinnte is maith ann an pié idir
múinteoirí iar-bhunscoile Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ach is chun dochair an
teagaisc agus na foghlama an doiléire atá i réim ina mease i dtaobh cleachtais
inghlactha teagaisc. Is chun donáis an teagaisc agus na foghlama an easpa tiomantais
atá ina mease freisin comhairle shainiúil a lorg faoi ábhar chomh leochaileach agus
atá i geeist thuas.
Tugann na múinteoirí léargas ar an imní atá orthu nach bhfúil siad ag
comhlíonadh a bpoist de réir chaighdeán na cigireachta agus gurb iad féin a bheidh
thios leis seo dar leo tráth a thabharfaidh cigire cuairt ar an scoil agus ar an seomra
ranga. Fágtar múinteoirí gan treoir maidir leis na dea-chleachtais gur féidir leas a
bhaint astu sa seomra ranga Gaeltachta agus is aineolas agus amhras a thiomáineann
na cleachtais atá i réim i láthair na huaire. Imríonn an t-amhras seo tionchar
suntasach ar mhuinín an mhúinteora agus freisin ar a bhféiniúlacht ghairmiúil toisc
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nach léir dó ag am ar bith an bhfúil sé ag comhlíonadh dualgais an phoist go
héifeachtach. Fágtar freisin, de dheasca an mheoin dhiúltaí seo i dtreo na cigireachta,
go lonnaíonn siad iad féin ar imeall phróiseas na cigireachta, agus próiseas
cuntasachta na gairme dá réir.
Meabhraítear don léitheoir anseo arís nach tréith í seo atá sainiúil don choras
oideachais Gaeltachta ach an dearcadh forleathan i mease mhúinteoirí uile na
hÉireann gurb í sprioc na cigireachta scoile an phleanáil agus ni an teagasc ná an
fhoghlaim (an Roinn Oideachais agus Scileanna, 2013). É sin ráite, áfach, de bhrí go
bhfúil formhór mhór de mhúinteoirí an tionscadail seo den tuairim go bhfúil beama
bhreise eatarthu féin agus an coras cigireachta, is é sin an easpa tuisceana ar
chomhthéacs oideachais na Gaeltachta, áirítear coimhthíos níos láidre ina mease leis
an geóras agus le gníomhairí an choráis sin.
5.7

Dúshláin ghairmiúla mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta: Achoimre
Bunaithe ar an scagadh atá déanta thuas ar na dúshláin ghairmiúla atá le

tabhairt ag múinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta, is léir nach bhfúil éagsúlacht
mhór idir iad agus na dúshláin sin atá le tabhairt ag múinteoirí eile atá i mbun
teagaisc i gcomhthéacsanna difriúla oideachais, teanga, sóisialta agus cultúrtha. I
mease na ndúshlán is coitianta tá: deacrachtaí bainteach le smacht agus bainistiú
ranga; deacrachtaí dul i ngleic leis an riarachán agus an páipéarachas atá mar chuid
lámach den phost; dúshlán an t-am atá acu a bhainistiú go héifeachtach; mí-shástacht
leis na háiseanna atá ar fáil dóibh agus iad mí-oiriúnach agus mí-ábhartha don
chomhthéacs teagaisc agus foghlama ina bhfúil siad ag feidhmiú; coimhthíos leis an
gcigireacht náisiúnta; agus deacrachtaí eile nach iad.
Is dúshláin iad seo, mar atá ráite cheana agam, atá le sonrú go forleathan i
gcomhthéacsanna eile oideachais. É sin ráite, áfach, nuair a fhéachtar ar
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theistiméireachtaí na múinteoirí féin ar an ábhar seo, ni cosúil gurb é sin an dearcadh
atá acu féin ar an scéal. Go deimhin éiríonn rudaí níos áitiúla fós agus ceist na náiseanna teagaisc faoi chaibidil agus iad den tuairim go bhfúil dúshláin le tabhairt
acu atá sainiúil díreach don timpeallacht thíreolaíoch ina bhfúil siad féin agus an
scoil lonnaithe.
Tugann an meon seo dúshlán suntasach don choras oideachais sa mhéid is go
bhfúil múinteoirí na Gaeltachta den tuairim go bhfúil siad féin agus a ngairm
lonnaithe go huile agus go hiomlán ar imeall, nó go deimhin, lasmuigh de struchtúir
an choráis sin. Braitheann siad go láidir nach bhfúil freastal cóir á dhéanamh orthu
agus go bhfúil tromlach na ndeacrachtaí atá acu chomJh géar sin nach féidir iad a
shárú, go háirithe de bharr go bhfúil castacht bhreise sa scéal, is é sin an comhthéacs
teanga. Mar a phléigh mé thuas, áfach, is dearcadh fíorchúngaigeanta é seo atá i
mease na múinteoirí a éascaíonn an t-imeallú dóibh. An bac is mó atá ar réiteach
thromlach na bhfadhbanna seo easpa oiliúna na múinteoirí i gcleachtais a chuideodh
leo ni hamháin dul i ngleic leis na dúshláin sin ach tuiscint m'os grinne agus nios
uileghabhálaí a fhorbairt ar nádúr na ndúshlán agus ar a ról féin sa choras oideachais
Gaeltachta. Bac eile ar ndóigh atá rompu a n-easpa rannpháirtíochta i bpróiseas a
fhéachfadh chuige an coras mar atá agus a ról féin ann a leasú.
Dírím anois ar an tríú cuid den phlé, is é sin léargas a thabhairt ar na
cleachtais oiliúna a bhfúil múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta
rannpháirteach iontu, agus ábharthacht na gcleachtas sin dá riachtanais oiliúna i
bhfianaise na ndúshlán a cuireadh i láthair go dtí seo.
5.S

Taithí mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta ar FGL
Dírím ar thaithí na múinteoirí ar an FGL de réir mar a bhaineann sé leis an

rochtain atá acu ar chleachtais oiliúna ábhartha dá riachtanais ghairmiúla agus
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oiriúnach don chomhthéacs gairmiúil ina bhfúil siad ag feidhmiú. Féachaim freisin ar
na múnlaí FGL ina lonnaítear na cleachtais sin agus leibhéal rannpháirtíochta na
múinteoirí iontu. Lonnaítear an anailís seo sa chomhthéacs litríochta a cuireadh i
láthair sa léirbhreithniú litríochta. Níor mhiste a lúa go mbaineann an cur síos seo le
taithí mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta amháin agus mar sin ni léargas é
ar an soláthar iomlán FGL atá ar fáil do mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na hÉireann
i gcoitinne.
5.8.1

Soláthar FGL do mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta
Cáineadh soláthar an FGL tráth, mar a luaim sa léirbhreithniú litríochta de

bharr an nádúr “one-shot” ar bhain leis agus go raibh sé lonnaithe i dteoiric
traidisiúnta, seanaimseartha den mhúinteoir mar úsáideoir eolais seachas m ar
ghineadóir an eolais sin (Cochran-Smith & Lytle, 1999). Nuair a chaitear súil ar
thaithí mhúinteoirí an taighde seo, is léir go bhfúil a gcleachtas siúd go fóill
lonnaithe san eispéireas sin. Dar le formhór na múinteoirí, cuirtear cúrsaí FGL ar fáil
dóibh tráth go mbíonn athruithe á gcur i bhfeidhm ar churaclam an ábhair atá faoina
gcúram, agus is beag deis forbartha atá ar fáil dóibh lasmuigh de sin. Ábhar imní, ni
hamháin go bhfúil an cleachtas seo i bhfeidhm go forleathan sa choras oideachais
ach freisin go bhfúil sé inghlactha mar chur chuige forbartha i mease na múinteoirí,
agus a ndearcadh féin i leith an FGL bunaithe go hiomlán ar an múnla sin. Is cur
chuige é atá le sonrú i gcás mórán gach ábhar atá á theagasc ag an iar-bhunleibhéal.
Níor mhiste a lúa freisin, fiú sa chás go bhfúil cleachtais eile FGL ar fáil do na
múinteoirí ar ghnéithe eile den fhorbairt, tá an tuiscint chomh daingnithe sin ina
mease gurb ionann FGL agus cúrsa bainteach le curaclam, gur beag rannpháirtíochta
ina mease, más ann dó ar chor ar bith, i gcúrsaí FGL nach bhfúil athruithe curaclaim
mar ábhar acu.
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Déanann múinteoir Béarla cur síos ar an scéal ag maíomh go raibh sise i
mbun na hoiliúna réamhsheirbhise nuair a tháinig athrú ar an gcúrsa, “agus is dóigh
go ndeama na múinteoirí Béarla uilig cúrsaí inseirbhíse thart ar an am sin, so ni raibh
aon rud ann ó tháinig mise” (B3, St/B/Ga, (b) T2.2). Ábhar imní gur thug an
múinteoir áirithe seo faoin gcúrsa oiliúna réamhsheirbhise sa bhliain 2001-2 agus tá
sí ag teagasc an ábhair ó shin i leith. Dar léi féin nach bhfuil an leibhéal soláthair sin
“sásúil”.
Déanann múinteoir staire cur síos ar a thaithí féin ag maíomh go raibh sé ag
teagasc ar feadh sé bliana sular thug sé faoi chúrsa FGL, cúrsa a cuireadh ar fáil
“nuair a tháinig an cúrsa úr i stair na hardteiste isteach” agus é ag ffeastal ansin ar
“ar a laghad dhá inseirbhis staire sa bhliain” (110, Ga/St, (f) Tr.2). Níor mhair an
leanúnachas seo, áfach, agus deir an múinteoir, “leis na ciorruithe sílim go bhfuil
siad ag gearradh síar arís” (110, Ga/St, (f) Tr.2). Deir múinteoir corpoideachais agus
é ag trácht ar an ábhar céanna: “Ni raibh mé ar chúrsa inseirbhise le fada an lá, ó
thosaigh mé ag múinteoireacht ni raibh tada ar siúl ach ansin le gairid nuair a
thosaigh siad ag caint ar an siollabas nua PE a thabhairt isteach, thug siad isteach
[FGL] don Teastas Sóisearach” (B l, Corp/Ga, (f) Tr.2). Deir múinteoir ealaíne nach
bhfuil “mórán inseirbhis á chur ann do mhúinteoirí ealaín” agus gur fhreastail sí ar
“cheann amháin, ó thosaigh [sí] ag múineadh” (II, E, (b) T r.l). Is beag fianaise atá
anseo den FGL mar phróiseas leanúnach fad saoil mar atá molta ag an gComhairle
Mhúinteoireachta (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011).
Is léir in aigne na múinteoirí gur gníomhaíocht an FGL a chuirtear ar fáil go
seachtrach, ón mbarr anuas agus a dhéanann freastal ar ghné an-phraiticiúil den
teagasc, is é sin eolas ar athruithe curaclaim. Ni léir ceangal ar bith idir an FGL agus
riachtanais phearsanta ghairmiúla an mhúinteora agus ni léir ach an oiread go bhfuil
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múinteoir ar bith den tuairim gur conair phearsanta ghairmiúil an FGL a bhaineann
go sonrach leo féin mar dhaoine gairmiúla. Go deimhin, is ábhar imní chomh
heismheánach agus atá an FGL do na múinteoirí seo i gcoitinne,
Tugtar faoi deara go bhfeictear do roinnt múinteoirí go bhfuil éagóir á
dbéanamh orthu sa mhúnla reatha soláthair, go háirithe nuair a chuirtear a n-ábhar
féin i gcomparáid le hábhar a bhfuil líon suntasach athruithe ag titim amach ann.
Feictear é seo go háirithe i gcás na matamaitice agus Tionscadal Mata ag éileamh
athrú ó bhun ar theagasc agus ar fhoghlaim na matamaitice ag an iar-bhunieibhéal.
Déanann múinteoir gnó cur síos ar an tslí a bhraitheann sí féin agus í faoi chomaoin
ag athruithe curaclaim agus an FGL faoi chaibidil: “tugann siad isteach an project
maths seo, tá [na múinteoirí mata] ag dul isteach ar a laghad tá mé ag ceapadh dhá
oíche sa tseachtain, mi tada dúinne. Now, tá’s agam nach bhfuil athrú ar an gcúrsa
ach ag an am céanna bheadh sé go deas dá mbeadh oiliúint eicint curtha ort” (B4,
Gn, (b) Tr.3). Cé gur furasta frustradlas an mhúinteora a thuiscint, mar sin féin, is
léir go n-aithnítear di féin nach bhfuil oiliúint á cur uirthi ina gairm ach ni léir óna
teistiméireacht go bhfeictear di go bhfuil ról gníomhach ar bith aici féin san oiliúint
sin.
Luaitear sa litríocht (Cochran-Smith & Lytle 1999; Warren-Smith 1993) an
buntáiste a bhaineann le gníomhaíochtaí FGL d ’fhonn caidreamh a chothú i mease
múinteoirí a bheadh mar thaca acu sna tréimhsí sin nach bhfuil siad i mbun
cleachtais fhoirmiúla FGL. Dar le múinteoirí an tionscadail seo, áfach, ba bheag
teagmháil rialta a d ’eascair as na cúrsaí FGL a ndeama siad féin freastal orthu,
ainneoin go luann roinnt suntasach díobh go mbeadh a leithéid de chaidreamh
úsáideach agus fiúntach dóibh. Ba léir, as an méid beag cúrsa FGL a raibh siad
páirteach iontu gur ag leibhéal aonarach a bhí an rannpháirtíocht agus é dírithe go
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hiomlán ar an ábhar teagaisc seachas ar aon ghné phearsanta den fhorbairt. Is beag
forbairt mar sin atá le sonrú sa chomhthéacs FGL seo ó cuireadh múnlaí “one-shot”
ar fáil (Cochran-Smith & Lytle, 1999). Ba léir ffeisin nach raibh leanúnachas ar bith
leis an rannpháirtíocht seo ó tharla é a bheith bunaithe go hiomlán ar an soláthar ón
mbarr anuas a bhí deartha, dar leis na múinteoirí féin, go hiomlán timpeall ar
athruithe curaclaim sna hábhair teagaisc ag an iar-bhunleibhéal.
Ábhar tmní eile agus ceist an tsoláthair á scagadh nach léir go dtéann mórán
múinteoirí ar thóir breis cúrsaí FGL nó ach an oiread ar thóir réiteach ar an staid
reatha forbartha ina bhfuil siad féin ag feidhmiú. Is léir ó bhfaisnéis nach bhfuil sé de
nós acu réiteach a lorg ar an easpa soláthair ná ach an oiread rogha eile FGL a
éileamh a bheadh fóirsteanach dóibh, ainneoin go dtugann siad féin aitheantas do na
heasnaimh reatha. Dar le múinteoir amháin gur airigh sí uaithi an FGL go mór agus
chuaigh ar thóir cúrsa a bheadh oiriúnach di: “bhí mé ag breathnú ar an idirlíon agus
mor tháinig mé ar aon rud, b ’fhéidir go bhfuil ceann ann ach ni raibh mé in ann
teacht orthu agus mor cuireadh mé ar an eolas faoi” (B3, St/B/Ga, (b) Tr.2). Cinnte
is féidir a mhaíomh anseo de bharr an chleachtaidh atá ag múinteoirí ar an múnla
reatha atá dírithe ar bheamaí eolais sa bhuneolas curaclaim a líonadh, nach bhféadfaí
a bheith ag súil go n-aithneodh siad beamaí eile ina bhforbairt phearsanta. Níor
mhiste a lúa, áfach, go bhfuil sé luaite ag an gComhairle Mhúinteoireachta go bhfuil
freagracht phearsanta ar gach múinteoir cúram a dhéanamh dá FGL féin (an
Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011). Ni léir go nglacann múinteoirí an tionscadail
seo freagracht phearsanta i leith an FGL ach ionchas láidir ina mease gur chóir an
FGL a sholáthar dóibh ón mbarr anuas agus ón lár amach. Arís is furasta seo a
thuiscint agus an lámachas mar bhuntréith den FGL a chuireann an Chomhairle
Mhúinteoireachta féin chun cinn (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011). Ainneoin
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sin uile, ni léir aon éileamh á dhéanamh ag na múinteoirí ar chúrsaí a dhéanfadh
freastal ar riachtanais eile fhorbartha a bheadh acu lasmuigh de ghníomhaíochtaí
bainteach leis an ábhar teagaisc. Sonraítear easnaimh anseo san fhéirrriar
neamhspleách agus go deimhin san fhéinriar comhchoiteann (Helsby, 1999) agus
múinteoirí airdeallach ar na heasnaimh oiliúna atá orthu ach drogallach breis oiliúna
a éileamh. Is fianaise é seo freisin den easpa freagrachta i leith a gcliantachta (Hoyle
& Wallace, 2005). Cinnte tá locht i dtosach báire ar an gcóras lámach nach bhfuil a
leithéid de chleachtais ar fáil a dhéanfadh freastal ar riachtanais na múinteoirí. Ba
chun leasa fhorbairt inniúlachta an choráis i gcoitinne, áfach, dá gcuirfeadh na
múinteoirí a bhféinriar i bhfeidhm agus gníomhú chun smacht a fháil ar a gcuid
oiliúna féin. Is easnamh ina bhfreagracht ghairmiúil é a bheith ag feidhmiú go
coinsiasach ar bhonn neamhoilte. I bhfranaise dhearcadh na múinteoirí agus iad den
tuairim go bhfuil na dúshláin sin bainteach leis an gcóras oideachais Gaeltachta
dosheachanta agus doleigheasta, ni haon ionadh go rangaíonn said roinnt de na
deacrachtaí atá rompu mar thréithe den ghairm féin seachas mar dhúshláin
ghairmiúla.
Ar deireadh, agus soláthar an FGL á iniúchadh, is ábhar iontais nach bhfuil
taithí ag múinteoir ar bith ar chleachtas FGL a bheadh lonnaithe sa scoil féin,
ainneoin go moltar an scoil a chur chun cinn mar shuíomh fíosraithe chun sprice an
FGL éifeachtaí (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011; Cochran-Smith & Lytle,
1999; Sugrue 2002). Áirítear comhráití gairmiúla neamhfhoirmiúla mar an
ghníomhaíocht FGL is mó a dtéann múinteoirí ina bun (OECD, 2009) agus léirigh
taighde Granville (2005) freisin go raibh ráta ard rannpháirtíochta i mease
mhúinteoirí na hÉireann sa chleachtas seo. Tá búa ar leith ag baint leis na comhráití
seo ó tharla gur cleachtais iad a thiteann amach go nádúrtha sa scoil agus an scoil á
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cur chun cinn go horgànach mar shuiomh flosraithe dà mbarr. Cé go luann roinnt
mùinteoiri comhràiti neamhfhoirmiùla lena gcomhghleacaithe mar fhoinse
luachmhar eolais, àiritear gur scoileanna beaga formhór na scoileanna seo agus
formhór na mùinteoiri ag feidhmiu go haonarach mar mhuinteoiri àbhair. Tà a
dtuiscint ar an FGL lonnaithe go hiomlàn san àbhar sin agus gnéithe bainteach leis.
Dà bhri is annamh go dtéann siad i mbun comhrà lena gcomhghleacaithe ar àbhar
gairmiuil eile lasmuigh dà n-àbhar teagaisc toisc go bhfuil an bharùil ina measc gurb
ionann a ngairm agus teagasc an àbhair atà faoina stiuir. Nior mhiste a lua, àfach, cé
go bhfuil tionchar suntasach ar chomhdhéanamh na scoile ar an leibhéal iseal
rannphàirtiochta, tagann sé go fóill leis an norm nàisiunta rannphàirtiochta i measc
mhuinteoiri na tire (OECD, 2009). Dirim anois ar rannphàirtiocht na mùinteoiri sna
cleachtais sin atà ar fàil dóibh.
5.8.2

Rannphàirtiocht na mùinteoiri i gcleachtais FGL
De bhri go bhfuil an mùnla reatha FGL, dar leis na mùinteoiri féin, tógtha ar

athruithe curaclaim sna hàbhair teagaisc, is ionduil nach ndéantar ffeastal ar chùrsai
FGL ach amhàin nuair atà na hathruithe sin mar àbhar ag cùrsai FGL. Ni mór
cuimhneamh mar sin go bhfuil ceist na rannphàirtiochta, i gcàs mhùinteoiri an
tionscadail seo ar a laghad ar bith, daingnithe go làidir sna heasnaimh reatha sa
solàthar FGL. Nuair a chaitear sùil ar an leibhéal rannphàirtiochta ina measc,
sonraitear gnéithe a ghmomhaionn mar chonstaici suntasacha, lena n-àiritear: cuinsi
ama, cùraimi clainne agus ról na Gaeilge agus an ghaeloideachais i ndearadh agus i
seachadadh na gcursai. Nior mhiste a lua ag an bpointe seo, go mbraitear leibhéal ard
scoiteachta i measc na mùinteoiri uile de bharr na ngnéithe seo. Is é mo thuairim
bunaithe ar an taighde gurb i an scoiteacht seo is mó a sheasann rompu agus
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rannphàirtiocht san FGL faoi chaibidil, seachas aon athróg faoi leith. Mar sin féin,
tugaim cuntas ar an constaici mar a chuireann na mùinteoiri féin i làthair iad.
5.8.2.1

Suiomh na scoile
Is i scoileanna ¡arguita tuaithe atà formhór de mhùinteoiri an tionscadail seo

ag teagasc agus iad faoi chomaoin go mór ag an tireolaiocht agus a rannphàirtiocht i
gcursai FGL faoi chaibidil. Tà barùil làidir ina measc go bhfuil an FGL struchturtha
agus seachadta go làmach agus go bhfuil formhór na gcùrsai FGL atà ar fàil dirithe
ar mhùinteoiri atà ina gcónai i mbailte mòra agus atà ag teagasc tri mheàn an
Bhéarla. Is dearcadh é seo freisin atà le sonrù go làidir ina measc agus nithe eile
bainteach leis an oideachas Gaeltachta à bplé agus cleachtas coiteann ina measc iad
féin a lonnù lasmuigh den solàthar nàisiùnta agus go deimhin àitiuil oideachais ar
chuiseanna éagsùla. Chonacthas an nósmhaireacht seo agus ceist àiseanna teagaisc à
scagadh ni ba luaithe sa phlé.
Dar le roinnt mùinteoiri, ni fiù an tairbhe an trioblóid freastal ar chùrsai FGL,
go hàirithe nuair atà cùinsi taistil ag seasamh sa bhealach. Deir muinteoir amhàin
eacnamaiocht bhaile atà ag teagasc ar oileàn: “bheadh an t-eitleàn imithe sula
mbeadh an scoil thart agus bheadh tù deireanach ar maidin, agus an rud céanna leis
an mbàd, bheadh tù deireanach ar maidin, agus fiù le freastal ar chursa inseirbhise
caitheann tù imeacht tràthnóna roimhe le bheith in am agus ni bhionn tù ar ais go
mbionn sé b ’fhéidir a hocht san oiche so tà tù imithe fiche a cheathair uair an chloig
le freastal ar chursa atà b ’fhéidir sé uair an chloig” (G l, EB/OSSP/TR, (b) Tr.3). Is
cinnte gur dùshlàn suntasach é seo do mhùinteoiri agus go deimhin do phriomhoidi
atà lonnaithe i scoileanna oileàin agus iad faoi chomaoin ag córas righin solàthair
nach dtugann aitheantas do riachtanais shainiùla taistil agus lóistiochula an
mhuinteora tuaithe. Deir muinteoir eile a bhionn ag teagasc ar oileàn nach raibh de
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rogha aige ach freastal ar chursa FGL i bPortlaoise agus “ !séard a tharlaigh, thóg sé
dhà là in iomlàn do bheirt mhuinteoiri a bheith imithe ón scoil do chursa a bhi ju st
uair anchloig ar fad. [Is] seafóid cheart é sin” (H I, TF, (f) Tr.3).
Deir muinteoir tireolais, “ma chaithimse dui go Baile Àtha Cliath fa choinne
cùrsa a dhéanamh ni fiu é” (17, Tir/TF, (b) Tr.3). Dar lèi go bhfuil dearmad déanta ag
solàthróirì na gcursai “ar an iarthar agus ar an tuaisceart” (17, Tir/TF, (b) Tr.3). Is léir
go gculaionn si féin siar ó na cursai seo ni hamhàin toisc go bhfuil siad rófhada ó
bhaile ach ffeisin de bhri go sileann si nach bhfuil aitheantas tugtha do riachtanais an
mhuinteora atà ag teagasc faoin tuath. Nior mhiste a lua ag an bpointe seo go naithnitear nach scoileanna Gaeltachta amhàin atà suite faon tuath nà i gceantair
iargulta, agus dà bhri sin gur deacracht nàisiunta seachas Gaeltachta i seo.
Cinnte is achrannach an tasc é freastal rialta a dhéanamh ar chursai FGL go
hàirithe do mhuinteoiri nach bhfuil córas iompair rialta iontaofa in aice làimJhe.
Àbbar imni, àfach, gurb é leigheas an scéil, deireadh a chur leis an bhfreastal seachas
réiteach a aimsiu a bheadh fóirsteanach do mhuinteoiri a mbeadh na cùinsi céanna
lóistiochula ag cur isteach orthu. Ainneoin gur léirigh taighde. an OECD (2005) nach
raibh tionchar ag suiomh na scoile ar leibhéal rannphàirtiochta mhuinteoiri iarbhunscoile i gcleachtais FGL, is léir nach amhlaidh atà sa chàs seo. Ar ndóigh is i
gcàsanna mar seo a bheadh buanna na scoile mar shuiomh fiosraithe le sonrù go
làidir agus muinteoiri na scoile in ann freastal ar a gcuid riachtanas FGL ar làthair
àitiuil agus ffeisin i murila ina bhféadfai riachtanais àitiula FGL na scoile sin a
thabhairt chun cinn. Mar atà ràite, àfach, ni léir fianaise ar bith den chleachtas seo i
scoileanna aonair, cé go bhfeictear sampla amhàin de agus cnuasaigh scoile faoi
chaibidil.
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5.8.2.2

Cnuasaigh scoile mar chomhphobail
Cé gur cleachtais FGL “one-shot” (Cochran-Smith & Lytle, 1999) is coitianta

a ndéantar freastal orthu, nior mhiste a lua gur tarraingiodh aird ar roinnt imeachtai
faoi leith a eagraiodh chun sprice an FGL dirithe ar chnuasaigh scoile. Luaigh
fonnhór na muinteoiri dhà ócàid faoi leith inàr tugadh muinteoiri iar-bhunscoileanna
na Gaeltachta le chéile ar mhaithe leis an oideachas Gaeltachta a phlé. I gcàs ócàid
arnhàin, ba Ùdaràs na Gaeltachta a d’eagraigh an ócàid agus seisiun dhà uair an
chloig a bhi i gceist in óstàn àitiuil. Ba bheag fiùntas a bhi leis an ócàid seo dar leis
na muinteoiri a rinne freastal air toisc gurb éard a bhi i gceist leis “dhà uair an chloig
[...] ag cur dinn agus b’shin é, [ag caint] ar easpa acmhainni, an deacracht a bhi an
muineadh tri Ghaeilge [...] an rud ceannann céanna agus nior thàinig tada as” (B4,
Gn, (b) Tr.3). Is léir ón ràiteas seo, agus ó ràitis eile, go bhfuil cleachtadh maith ag
muinteoiri iar-bhunscoileanna na Gaeltachta a bheith ag plé na ndeacrachtai a
bhaineann leis an gcomhthéacs sainiuil ina bhfuil siad ag teagasc agus taithi acu
freisin a bheith ag cur na ndushlàn sin in iùl. Abhar imni, àfach, gur léir ciniciulacht
anois ina measc maidir leis an dea-thoradh a eascraionn as an bplé seo. Nuair a
lonnaitear an cleachtas thuas sa litriocht ar dhea-chleachtais FGL, is léir nach ionadh
ar bith nàr éirigh leis an ngmomhaiocht toisc easpa leanunachais an chleachtais,
easpa uinéireachta na mùinteoiri in abhar an chursa agus freisin easpa leanunachas sa
phróiseas réiteach faidhbe a cuireadh sa tsiul le linn na hócàide (Cochran-Smith &
Lytle, 1993; 1999; Dall’Alba & Sandberg, 2006; Schòn, 1991). Nior mhiste a lua
freisin, mar a cuireadh i làthair i gcaibidil a dó go bhfuil nós cothaithe agus an córas
oideachais Gaeltachta à phlé le blianta fada anuas, moltai a chur chun cinn ach gur
beag toradh a bhionn le feiceàil ar na moltai céanna. Nil amhras ar bith ach go
gcuirfeadh an cleachtas seo go mór le soiniciulacht agus fuarchuise na mùinteoiri.
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Luann na múinteoirí freisin ócáid eile inár tugadh múinteoirí iarbhunscoileanna na Gaeltachta le chéile ach sa chás seo, múinteoirí ó
ghairmscoileanna amháin a tugadh le chéile agus caitheadh lá iomlán i mbun pié ar
an oideachas iar-bhunscolaíochta Gaeltachta. Mar aon le seisiúin phlé, cuireadh
múinteoirí na n-ábhar éagsúil le chéile freisin ionas go n-ullmhóidís plean ábhair
agus pléadh modhanna múinte agus seifteanna éagsúla a rachadh chun leasa an
mhúinteora a bhí ag déileáil le grúpaí beaga daltaí sa seomra ranga. Teacht le chéile
a bhí anseo a bhí eagraithe ag gníomhairí éagsúla ina mease ionadaí ó Choiste
Ghairmoideachais na Gaillimhe mar a tugadh air ag an am. Is ceangal é seo atá luaite
go mion minie agus múinteoirí na ngairmscoileanna i mbun pié ar an ábhar. Is nasc é
dar leo a théann chun leasa comhoibriú a chothú i mease na múinteoirí agus na
scoileanna agus iad ag streachailt leis na dúshláin chéanna. Éascaítear an próiseas de
bharr an struchtúr comónta atá eatarthu cheana féin. Ábhar imní, áfach, ainneoin go
bhfuil na dúshláin chéanna le tabhairt ag na scoileanna Gaeltachta go léir nach leor
an fhéiniúlacht chomónta sin mar ugach don teacht le chéile agus don chomhoibriú
ina mease. Níor mhiste ach an oiread a lúa, ainneoin go raibh rath ar an teacht le
chéile agus go bhfiiil buntáiste go fóill á bhaint as an nasc a eascraíonn as an stádas
comónta gairmoideachais atá i mease na scoileanna sin luaite, nár lean ócáid FGL ar
bith ina dhiaidh sin. Freisin, cé nár tháinig struchtúr nua chun cinn ó shin a
dhéanfadh freastal ar riachtanais FGL na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta, mi an
fhéiniúlacht chomónta Ghaeltachta go fóill tar éis iar-bhunscoileanna na Gaeltachta,
ná múinteoirí na scoileanna sin a mhúscailt chun gnímh ar mhaithe le struchtúr FGL
a bhunú a shásódh a riachtanais fhorbartha. Is comhartha é seo cinnte de lámachas an
FGL ag an iar-bhunleibhéal agus de scoiteacht na múinteoirí i leith an FGL. Ina
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theannta sin, is comhartha é dà a n-easpa feasachta ar thábhacht an FGL ina ról féin
mar dhaoine gairmìùla agus ar na buntáistí a eascraíorm as an rarmpháirtíocht ann.
Tagraionn Hargeaves (2000) don chontùirt abhaineann scaiti le comhphobail
chun sprice FGL de bhrí go gcruthaítear grúpa ar mhaithe le spriocanna
institiùideacha gearrthréimhseacha a bhaint amach. Tagraionn múinteoirí
eacnamaíocht bhaile iar-bhunscoileanna na Gaeltachta dona leithéid de ghrúpa. Ba i
príomhghmomhaíocht an ghrúpa aistriúchán a dhéanamh ar théacsleabhar an àbhair
agus gach múinteoir ag aistriú a phíosa féin den téacsleabhar ag sùil go mbeadh
aistriúchán iomlán déanta laistigh d’achar gairid ama. Feictear arís anseo an bhéim á
leagan ar aistriúchán ar áiseanna mar réiteach faidhbe. Cé gur thaitin an cúrsa seo
leis na múinteoirí toisc gur fhreagair sé don easpa áiseanna Gaeilge san àbhar sin,
mbaígh múinteoir amháin gurb fhacthas di nach raibh an t-ualach oibre cothrom i
mease na rannpháirtithe uile agus roinnt múinteoirí ag gnóthú buntáiste níos mó nà a
chéile de bharr an phróisis. Shocraigh an múinteoir áirithe seo seasamh siar ón
gcùrsa sa deireadh de bharr na míchothromaíochta. Is cás suimiúil an grúpa seo de
bhrí go léiritear go raibh toil i mease na múinteoirí eacnamaíocht bhaile teacht le
chéile chun eriche an FGL agus réiteach a aimsiú ar na fadhbanna a bhí acu. Abhar
imnL áfach, gur ar théacsleabhar mar phríomháis a díríodh seachas ar mhodhanna
nuálacha teagaisc agus foghlama a d’oirfeadh don chomhthéacs gaeloideachais. Mar
atá tagtha chun cinn sa phJé go dtí seo, áfach, is cosúil gurb é seo an cur chuige
cearmasach i gcleachtais FGL i láthair na huaire. Ábhar imní eile a laghad fianaise a
fheictear den fhorbairt phearsanta a dhaingneodh rarmpháirtíocht na múinteoirí ag
leibhéal m'os doimhne ná an nasc comónta ábhair ina mease (Clement &
Vandenberghe, 2000; Evans, 2008). Tagann feidhmiú agus struchtúr an ghrúpa seo
go mor le teoiricí Hargreaves agus Dawe (1990) ar an gcomhghleacaíocht shaorga.
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Ainneoin nach raibh leanúnachas ag baint leis na gníomhaíochtaí thuas, is léir
go bhfuil tréith chomónta idir iad agus dea-chleachtais den chomhphobal a chuirtear
chun cinn mar struchtúr éifeachtach. Mar a léiríodh sa léirbhreithniú litríochta, tá
buanna sa chomhphobal ni hamháin ó thaobh roinnt áiseanna ach freisin d ’fhonn
timpeallacht chumhachtach fhoghlama a chruthú inar féidir le múinteoirí a dtaithi a
roinnt lena gcomhghleacaithe agus tuiscint níos grinne a fháil ar an taithí sin dá réir.
Is léir, áfach, agus faisnéis na múinteoirí á scagadh go bhfuil an baol ann go
ngníomhódh a scoileacht i leith an FGL mar bhac ar a rannpháirtíocht ina leithéid de
struchtúr, beag beann ar na buntáistí a bhainfeadh leis. Ina theannta sin, is léir ón
litríocht reatha ar an ábhar gur ann cheana féin do scoiteacht i mease múinteoirí a
bheadh mar bhac orthu páirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí comhpháirteacha
(Cochran-Smith & Lytle, 1993). Ni leor mar sin, an struchtúr FGL a leasú toisc go
bhfuil gá iniúchadh a chur sa tsiúl i mease na múinteoirí maidir le ról an FGL ina
saol gairmiúil féin agus maidir leis an geeangal atá idir a rannpháirtíocht ann agus
comhlíonadh a ndualgas gairmiúil.
5.8.2.3

Cúinsí ama mar chonstaic don rannpháirtíocht
Ceangailte go dlúth le suíomh nó láthair an chúrsa FGL, tá ceist ama agus

múinteoirí go minie den tuairim go bhfuil sé mí-oiriúnach dóibh freastal ar chúrsaí a
chuirtear ar fáil ag an deireadh seachtaine nó i rith na hoíche. Dar le múinteoir
eacnamaíocht bhaile atá ag teagasc ar oileán, fíú dá gcuirfl na cúrsaí FGL ar fáil ag
an deireadh seachtaine, “bheadh rud eicint eile ar siúl nach mbeinn in ann dul aige”
(F l, EB/Ga, (b) Tr.2). Admhaíonn formhór na múinteoirí go “dtógann [an FGL] ó do
chuid am pearsanta féin [agus] caithfidh tú rudaí eile a eagrú ansin” (G l,
EB/OSSP/TR, (b) Tr.3). Maíonn múinteoir eile go bhfuil cúraimí clainne ceangailte
go dlúth leis an ábhar seo agus gur deacair cothromaíocht a aimsiú idir an t-am atá le
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caitheamh le cúraimí clainne, agus cúraimí gairmiúla: “Falsacht agus tá páistí [...]
Jesús níl seans ann [...] Tá's agam nach ndéanfaidh anois, nuair atá atá páistí ann
[...] tá’s agam anois, tá i bhfad barraíocht ama i gceist le rud ar bith” (14, Ga/St, (b)
Tr.3). Tagann sé seo leis an méid a deir MacBeath (2012) maidir le taithí mhúinteoirí
na Breataine ar an FGL agus na híobairtí suntasacha pearsanta nach mór do
mhúinteoirí a dhéanamh chun páirt a ghlacadh i gcleachtais FGL (MacBeath, 2012).
Is léir, áfach, nach bhfuil formhór de mhúinteoirí an tionscadail seo sásta an íobairt
seo a dhéanamh, i gcomhthéacs na roghanna reatha FGL ar a laghad ar bith.
5.8.2.4

Ról na Gaeilge agus an ghaeloideachais san FGL
Braitear scoiteacht láidir i leith an FGL i mease na múinteoirí de bharr an

easpa aitheantais a thugtar sna cúrsaí seo don chomhthéacs sainiúil teanga agus
cultúir ina bhfuil múinteoirí na Gaeltachta ag teagasc. Tagann sé seo chun cinn i
míshástacht na múinteoirí maidir le leibhéal cumais an áisitheora FGL sa Ghaeilge
mar aon leis an easpa tuisceana a bhíonn i mease na n-áisitheoirí ar riachtanais
shainiúla an choráis oideachais Ghaeltachta agus na múinteoirí dá réir. Díol suntais
freisin go síltear gur ról ftorchúng atá ag an áisitheoir i soláthar an FGL agus go
bhféachtar air / uirthi, i mease mhúinteoirí an tionscadail seo ar aon nós mar fhoinse
áiseanna seachas mar ghníomhaire forbartha. Is duine an t-áisitheoir a chaitheann dar
leo “go leor ama ag bookáil seomraí, ag cur suas teilgeoirí, rudaí praiticiúla mar sin
[...] ni daoine acadúla iad “(A3, Fr/Ga, (b) Tr.3).
Tá áisitheoirí na gcúrsaí “ag déanamh a ndícheall [...] ach ag deireadh an lae
[... ] ni múinteoirí Gaeltachta iad, so tá siad ag labhairt go teoiriciúil, nil an taithí acu,
ni thuigeann said na deacrachtaí atá i gceist [...] tá siad beagáinín mar deir an Béarla
out o f touch’X A3, Fr/Ga, (b) Tr.3). Moltar sa mhúnla den FGL a chuireann CochranSmith & Lytle (1999) i láthair ar an eolas ar chleachtas, agus freisin sna dea264

chleachtais eile a cuirtear chun cinn sa litríocht (Dall’Allba & Sandberg 2006;
Darling-Hammond, 2009; Day, 2002; Hargreaves 2000; Hargreaves & Shirley,
2009; Sugrue 2002) nach mór d’eolas agus taithí an mhúinteora a bheith ag croílár na
forbartha. Is ansín a ghlacann an múinteoir seilbh ar an taithí sin agus a fhorbraítear
tuiscint nua uirthi dá réir. Sa chás nach bhfuil tuiscint ag an áisitheoir nó bainisteoir
FGL ar an gcomhthéacs gairmiúil, nó ar an teanga oibre nó go deimhin ar na cúinsí
gairmiúla, sóisialta agus cultúir a bhfuil tionchar acu ar an gcomhthéacs sin, is beag
deis atá ag an múinteoir a chuid eolais féin a lonnú i gcroílár na forbartha. Is
easnamh suntasach é seo san FGL atá ar fáil don mhúinteoir iar-bhunscoile
Gaeltachta.
Tugann na múinteoirí cuntas ar an easpa Gaeilge agus na cúrsaí á seachadadh
ach arís sa chás seo is mó ceangal a dhéantar idir teanga sheachadta na gcúrsaí agus
an meán ina bhfuil na háiseanna atá á ndáileadh scríofa, seachas an teanga a bheith
mar uirlis tuisceana agus an comhthéacs á phlé. Maíonn roinnt múinteoirí go mbeadh
buntáiste leis dá seachadfaí na cúrsaí i nGaeilge toisc gurb í is nádúrtha ag na
múinteoirí mar theanga chumarsáide agus freisin go dtugann ardleibhéal cumais sa
Ghaeilge ardleibhéal feasachta ar an oideachas lán-Ghaeilge le fíos. Ar ndóigh ni gá
go mbeadh sé sin amhlaidh. Feictear arís anseo, mar aon leis na constaicí eile luaite
go bhfuil cúlú siar ón soláthar mar thoradh díreach ar an scoiteacht a bhraitheann
múinteoirí i dtaobh an FGL atá ar fáil dóibh. Déanann múinteoir amháin
corpoideachais cur síos ar a thaithí féin ar chúrsaí FGL a bhí á gcur ar fáil trí
Bhéarla: “tar éis dhá nó trí chúrsa dúirt mé níl mé ag dul ag aon cheann eile acub,
mar bhí mé ag iarraidh go ndéanfaí ffeastal ar na scoileanna Gaeltachta is go
ndéanfaidís trí Ghaeilge é” (B l, Corp/Ga, (f), Tr.2). Dar leis an múinteoir seo, “má
stopann muid ar fad ag fiaffaí go ndéanfaí rudaí trí Ghaeilge, déanfar chuile short trí
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Bhéarla agus ni bheidh gá [leis] a bheith i nGaeilge, agus caillfidh an Ghaeilge an
beagán stádais atá bainte amach aici [...] so caithfear an fód a sheasamh” (B l,
Corp/Ga, (f), Tr.2). Is léir sa chás seo, áfach, go bhfuil tionchar níos leithne ag an
seasamh atáthar a thógáil agus impleachtaí tromchúiseacha aige ar eispéireas
foghlama an dalta agus ar fhorbairt ghairmiúil an mhúinteora.
Cinnte is léir go mbraitheann na múinteoirí nach bhfúiltear ag freastal ar a
riachtanais áitiúla féin laistigh den choras lámach FGL, cleachtas comónta i soláthar
an FGL (Sugrue, 2002) agus tá an scoiteacht seo ag cur leis an gcoimhthíos a
bhraitheann siad ina leith. Mar sin féin, tá sé tábhachtach go mbeadh ar chumas an
mhúinteora an cleachtas reatha teagaisc agus foghlama a lonnú i gcomhthéacs níos
leithne scolaíochta d’fhonn tuiscint níos grinne a fháil ar an gcás (Warren-Little,
1993). Má lonnaíonn an múinteoir iar-bhunscoile Gaeltachta é féin lasmuigh den
choras ina iomlán, ni léir i bhfianaise an easpa gníomhaíochta áitiúla ina mease, deis
forbartha ar bith a bheith ar fáil dó.
5.9

Taithí mhuinteoirí iar-bhunscoiteanna na Gaeltachta ar FGL: Achoimre
Is léir nuair a fhéachtar ar an soláthar FGL atá ar fáil do mhúinteoirí iar-

bhunscoileanna na Gaeltachta go bhfuil sé lonnaithe i múnla FGL nach bhfuil
fóirsteanach don fhorbairt ghairmiúil ná phearsanta. Sa léirbhreithniú litríochta,
cuireadh múnla Cochran-Smith & Lytle (1999) ar an “eolas ar chleachtas” i láthair
mar rnhúnla ina bhféadfaí dea-chleachtais FGL a lonnú agus a fhorbairt, áit a
nglactar leis an múinteoir mar ghineadóir agus mar úsáideoir an eolais. Is beag
fianaise de seo atá le sonrú i dtaithí ghairmiúil na múinteoirí agus iad den chuid is
mó á lonnú féin lasmuigh den choras lena mbaineann siad de bharr mhí-oiriúnacht an
choráis sin dá riachtanais. Cuirtear forbairtí ar thuiscintí nua chun cinn trí mheán an
iniúchta agus an mhachnaimh (Cochran-Smith & Lytle, 1999), ach arís is beag taithí
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atá ag na múinteoirí dul i mbun machnaimh mar chleachtas FGL. Níl taithí acu ach
an oiread a bheith ag tabhairt dúshláin do na struchtúir reatha a dhéanann freastal
orthu. Is beag féinriar atá á chleachtadh acu (Helsby, 1999) toisc nach bhfuil taithí
acu ar a leithéid de ghníomh agus freisin toisc go bhfuil siad den tuairim gur próiseas
eismheánach an FGL ar aon nós, agus iadsan imeallach arís don phróiseas náisiúnta.
Níor mhiste a lúa anseo nach ar an múinteoir atá an locht toisc go bhfuil an soláthar
FGL atá ar fáil dó ag gníomhú glan in aghaidh dea-chleachtais na forbartha agus é
dírithe, in aigne na múinteoirí seo ar a laghad ar bith, ar athruithe curaclaim amháin.
Is beag fianaise a thug na múinteoirí de thaithí a bheith acu ar chineál ar bith
eile FGL, ach amháin na múinteoirí sin a bhí mar bhall den chnuasach scoile luaite
thuas. Buntáiste suntasach an scoil á cur chun cinn mar shuíomh fíosraithe chun
freastal ar riachtanais áitiúla pháirtithe leasmhara an phobail oideachais (Sugrue,
2002) ach arís, is léir nach bhfuil taithí ag na múinteoirí ach ar chleachtais FGL atá
lonnaithe lasmuigh den scoil. Tá dúshlán suntasach le tabhairt ag an gcóras
oideachais Gaeltachta mar sin agus gach céim den oiliúint a chuirtear ar fáil do
mhúinteoirí ar mian leo aghaidh a thabhairt ar an teagasc sa choras sin mí-oiriúnach
dá riachtanais. Tá ag teip air oiliúint chuí a chur ar mhúinteoirí chun feidhmiú go
gairmiúil agus go héifeachtach sa chomhthéacs sainiúil oideachais, teanga, cultúir
agus sóisialta ina bhfuil na hiar-bhunscoileanna seo lonnaithe. Ábhar imní anois agus
scagadh déanta ar sholáthar an FGL do na múinteoirí nach bhfuil ar chumas na
gcleachtas reatha ag an tríú céim de leanúntas na múinteoireachta na beamaí
suntasacha oiliúna atá le sonrú sa chéad agus sa dara céim, is iad sin an oiliúint
réamhsheirbhíse agus ionduchtaithe, a líonadh. Ar ndóigh, tá tionchar tromchúiseach
aige sin ar eispéireas foghlama na ndaltaí agus freisin ar thaithí ghairmiúil na
múinteoirí.
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5.10 Concluid
Chuir mé i láthair sa chaibidil seo torthaí taighde páirce an tionscadail chun na
ceisteanna taighde a scagadh. agus freisin chun léargas a thabhairt ar thaithí
ghairmiúil an mhúinteora iar-bhunscoile Gaeltachta. Mar a luaigh mé agus
modheolaíochtaí taighde an tionscadail á scagadh, níl sé i gceist go mbeadh na
torthaí seo ionadaíoch ar thaithí mhúinteoirí eile iar-bhunscoile in Eirinn. Mar sin
féin, is léiriú iad ar shaol gairtniúil mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta,
agus ar na cosúlachtaí agus codarsnachtaí a mhaireann idir iad agus a
gcomhghleacaithe atá ag feidhmiú in iar-bhunscoileanna eile na tíre agus na cruinne.
Tugaim aghaidh sa chéad chaibidil eile ar thátal an tionscadail.
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C aibidil 6
6.1

Tátal agus Pié

Réamhrá

Sa chaibidil seo, dírím ar na torthaí a d ’eascair as an taighde agus cuirim i láthair iad
i gcomhthéacs na gceisteanna taighde faoi ndear an tionscadal ina iomláine. Tugaim
cuntas ar na srianta a bhain leis an taighde agus ar an tionchar a bhain leo. Rinne mé
cur síos i gcaibidil a dó ar an taighde a foilsiodh le ceithre scór bliain anuas a raibh
an coras oideachais Gaeltachta mar ábhar aige agus aitheantas á thabhairt arís agus
arís eile do na dúshláin chéanna. Ainneoin moltaí fiúntacha á gcur chun cinn a
rachadh i ngleic leis na dúshláin sin is beag díobh a cuireadh i bhfeidhm. M ar sin, ag
deireadh na caibidle seo, cuirim moltaí i láthair atá airdeallach ar an gcúlra as a neascraíonn siad agus a sheachnaíonn na constaicí a sheas sa bhealach ar na moltaí a
tháinig rompu.
6.2

Na Ceisteanna Taighde

Cuirim i láthair anseo na torthaí a d ’eascair as an taighde bainteach leis na tri cheist
taighde a cuireadh, is iad sin:
1. Céard iad na dúshláin ghairmiúla atá le tabhairt ag múinteoirí iar-bhunscoileanna
na Gaeltachta?
2. Céard iad na cleachtais oiliúna a nglacann múinteoirí iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta páirt iontu?
3. Céard iad riachtanais oiliúna mJhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta?
Tugaim cuntas thíos ar an léargas a thugann an taighde seo ar na ceisteanna sin
timas.
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6.2.1

Na dushlain ghairmiula ata le tabhairt ag muinteoiri iar-bhunscoileanna
na Gaeltacbta

Ba leir agus dushlain ghairmiula na muinteoiri a n-iniuchadh go raibh lion
suntasach diobh seo comonta i mease muinteoiri iar-bhunleibheil ar fud na tire agus
na cruinne. Le linn an taighde, afach, thainig se chun cinn go raibh claonadh laidir i
mease na muinteoiri na dushlain seo a rangu mar dheacrachtai a bhain go sonrach
leis an gcomhtheacs oideachais Gaeltachta, seachas dushlain a bhi freamhaithe san
oideachas iar-bhunleibheil i gcoitinne. I mease na ndushlan coitianta ata comonta idir
muinteoiri uile iar-bhunscoile, ta:
• deacrachtai bainteach le bainistiu ranga
• coimhthios leis an struchtur lamach a chuireann cleachtais chuntasachta agus
chigireachta i bhfeidhm
• bru ag eascairt as scruduithe stait
• easpa feinriar an mhuinteora, go hairithe sa seomra ranga
• easnaimh sna struchtuir fhorbartha ata ag freastal orthu
• mi-oiriunacht na n-aiseanna teagaisc agus foghlama ata ar fail doibh
Is dushlain iad seo uile, mar ata leirithe sa leirbhreithniu litriochta, nach mor
do gach muinteoir iar-bhimscoile dul i ngleic leo (an Roinn Oideachais agus
Scileanna 1994; Association of Teaching Centres in Ireland, 1994; Cruickshank,
1981; MacBeath, 2012; Moran et al., 1999; OECD, 2009; Otto & Arnold, 2006;
Veenmann, 1986).
Nior mhiste aird ar leith a dhiriu ar dhushlan amhain diobh sin, is e sin mioiriunacht na n-aiseanna teagaisc agus foghlama, o tharla lion suntasach de na
muinteoiri ag streachailt leis. Tarraingim aird ar leith ffeisin air toisc go mba leir, de
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réir mar a bhí múinteoirí an tionscadail ag cur a dtaithí agus a ndearcadh i leith na náiseanna i láthair, go raibh a bhformhór den tuairim gur dúshlán é a bhí fréamhaithe
agus fáiscthe sa choras oideachais Gaeltachta. Léirigh na múinteoirí uile díomá agus
frustrachas maidir le mí-oiriúnacht agus mí-phraiticiúlacht na n-áisearma a bhí curtha
ax fáil dóibh, go háirithe na téacsleabhair. Áitím, áfach, gurb é an dúshlán is mó atá
le tabhairt acu agus an cheist seo faoi chaibidil an claonadh atá ina mease brath go
huile agus go hiomlán ar an téacsleabhar mar áis teagaisc agus foghlama, ainneoin
mhí-oiriúnacht na háise céanna don chomhthéacs oideachais Gaeltachta cruthaithe le
fada an lá (Comhchoiste um Oideachas sa Ghaeltacht, 1986; Mac Donnacha et al.,
2005; Ni Shéaghdha, 2010, 2011; Oifíg an tSoláthair 1926, 1963). Tá impleachtaí an
“negative w ashback” le sonrú go láidir anseo agus múinteoirí ag baint ró-úsáid ag
téacsleabhair nach n-oireann don chomhthéacs oideachais ná teanga ina bhfuil siad
ag feidhmiú toisc go sásaíonn siad an cultúr scrúduithe “high-stakes ” atá i réim
(Alderson & Wall, 1993; Bailey, 1999; Green, 2013; Pietila et al., 2009;
Promprodou, 1995; Shohamy, 1993). Is dúshlán suntasach é seo atá le tabhairt ag na
múinteoirí, ach dúshlán atá fréamhaithe in easpa oiliúna in úsáid agus i ndearadh
áiseanna seachas i mí-oiriúnacht áiseanna don choras oideachais Gaeltachta.
Maidir leis na dúshláin sin atá fáiscthe sa chomhthéacs oideachais
Gaeltachta, cuimsítear ina mease:

•

Polasaí teanga iar-bhunscoileanna na Gaeltachta agus laige an pholasaí sin

•

Comhdhéanamh measetha teanga i mease daltaí agus múinteoirí

•

Polasaí earcaíochta na hiar-bhunscoile Gaeltachta

•

lompar teanga daltaí agus múinteoirí
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Is féidir a rá, áfach, go mbaineann formhór na ndúshlán thuas le heaspa
feasachta ar an oideachas dátheangach, go háirithe ar an FCÁT mar chur chuige
oideachais. Baineann siad íreisin le heaspa feasachta an mhúinteora ar eolas
comhthéacsúil bainteach leis an nGaeltacht mar cheantar sochtheangeolaíoch ar leith.
Níor mhiste a lúa aris anseo nach ar na múinteoirí féin atá an locht ach ar na
struchtúir oiliúna nach bhfuil ag freastal ar a gcuid riachtanas forbartha mar is cuí.
Tuigtear go bhfuil iarrachtaí ar bun sa Dioplóma Gairmiúil san Oideachas a
reáchtáiltear in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh freagairt do riachtanais oiliúna FCÁT
an mhúinteora11. Mar sin féin, níl i gceist sa chás sin ach modúl amháin, agus níl
cáilíocht san ábhar ná sa chúrsa riachtanach don té a thugann aghaidh ar an teagasc
san iar-bhunscoil Ghaeltachta. Ni eol do mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta
cén réasúnaíocht atá laistiar den teagasc trí Ghaeilge ach amháin chun cloígh le nós
traidisiúnta an teagaisc trí Ghaeilge agus chun an Ghaeilge mar theanga phobail a
chaomhnú. Ainneoin sin, feictear do na múinteoirí go bhfuil caighdeán Gaeilge na
ndaltaí ag titim de réir a chéile agus cé go ngoilleann an titim sin go mór orthu, de
bharr easpa oiliúna agus easpa cumhachta, níl ar a gcumas, dar leo, dul i ngleic leis.
Nuair a fhéachtar ar na dúshláin seo uile in éineacht, tagann sé chun soláis go
gcuimsítear iad uile faoi mhórdhúshlán bainteach le féiniúlacht ghairmiúil na
múinteoirí seo. Ni léir go bhfuil féiniúlacht ghairmiúil mar mhúinteoir Gaeltachta ina
mease mar ghrúpa ná ach an oiread ag leibhéal aonair. As an easpa féiniúlachta seo,
fásann ffustrachas agus fuarchúise i mease na múinteoirí agus iad á n-imeallú féin
lasmuigh den choras lena mbaineann siad. Déanann siad seo de bhrí go mbraitheann
siad ni hamháin nach bhfuil an freastal cuí á dhéanamh ag na struchtúir lámacha
orthu ach ffeisin nach bhfuil tuiscint ag na struchtúir chéanna ar shainriachtanais an

11 http://w w w .nuigalw ay. ie/education/ite/dgo/struchtur an_chlair.htm l
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chomhthéacs ina bhfuil siad ag feidhmiú, ná ar a sainriachtanais ghairmiúla féin dá
réir. Is dúshlán é seo a bhfuil tionchar suntasach aige ar an tslí a mbreathnaíonn na
múinteoirí ar na deacrachtaí atá rompu, agus ar an bhfreagra a bheidh acu orthu. Imní
suntasach a thagann chun cinn sa leibhéal íseal féiniúlachta seo a laghad tagairt a
dhéantar do riachtanais fhoghlama na ndaltaí atá faoina gcúram. Ni léir agus
múinteoirí ag pié an fheiniméin faoi chaibidil go bhfuil ról ar bith ag na daltaí san
fhéiniúlacht ghairmiúil, ainneoin gur orthu atá cúraimí uile na gairme dírithe.
6.2.2

Cleachtais oiliúna mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta
Nuair a fíosraíodh na cleachtais oiliúna ba choitianta i mease na múinteoirí,

ba léir, ach an oiread arís leis na dúshláin pléite, gur iomaí cosúlacht idir cleachtais
oiliúna mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta agus múinteoirí iar-bhunscoile i
gcoitinne. Tá ráta fíoríseal rannpháirtíochta i mease mhúinteoirí na hEireann i
gcleachtais FGL (OECD, 2009) agus ni haon eisceacht iad múinteoirí an tionscadail
seo. Ina theannta sin, is léir go bhfuil na cleachtais a chuirtear ar fáil dóibh lonnaithe
go fóill i múnla sean-aimseartha “one-shot” a thagann go mór le múnla CochranSmith agus Lytle (1999) den FGL, áit a bhféachtar ar an eolas atá de dhíth ar an
múinteoir “i gcomhair cleachtais” seachas ar “ar chleachtas” (Cochran-Smith &
Lytle, 1999).
Léirítear sa taighde go bhfuil rannpháirtíocht fhormhór na múinteoirí
bunaithe ar athruithe curaclaim sna hábhair teagaisc atá faoina gcúram agus
braitheann a leibhéal rannpháirtíochta ar na hathruithe sin dá réir. I gcás roinnt
múinteoirí, bhí freastal rialta leanúnach ar bun ar ghníomhaíochtaí oiliúna chun
faobhar a chur ar na seileanna a chabhródh leo an t-ábhar a theagasc ni b’éifeachtaí,
ach arís an freastal seo bunaithe ar an “eolas i gcomhair cleachtais” (Cochran-Smith
& Lytle, 1999). Tá an múnla áirithe seo dírithe ar sheachadadh an eolais amháin agus
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ni bhronntar gniomhaireacht ar an muinteoir sa phxóiseas oiliuna nà ni thugtar aird
ach an oiread ar a thaithi phearsanta, nà ar ról na taithi sin i gcur chun cinn na
foghlama (Clement & Vandenberghe, 2000; Cochran-Smith & Lytle, 1999; Hoyle &
John, 1995; Warren-Little, 1993). Maidir leis na muinteoiri sin a raibh àbhair a
dteagasc acu nàr thàinig athru ar bith orthu, i roinnt càsanna bhi os cionn deich
mbliana caite ó ghlac siad pàirt i ngniomhaiocht FGL ar bith.
De dheasca mhi-oiriunacht na gcleachtas oiliuna dà sainriachtanais bhi na
muinteoiri aris à n-imeallu féin lasmuigh de na struchtuir làmacha oideachais agus
oiliùna. Feictear do roinnt muinteoiri go bhfuil éagóir à déanamh orthu san easpa
tuisceana a léirionn struchtuir làmacha na hoiliuna ar chomhthéacs sainiùil an
oideachais Ghaeltachta. Is dushlàn é atà le sonni go forleathan in Éirinn agus ar fud
na cruinne agus deighilt shiorai san fhreastal a dhéantar ar riachtanais làmacha agus
riachtanais àitiula i bhfóram amhàìn FGL (Sugrue, 2002). Tà sé tàbhachtach a
mheabhru don léitheoir, àfach, nach dóigh leis an taighdeoir go bhfuil an mùinteoir
iar-bhunscoile Gaeltachta ag diùltu go coinsiasach den fhorbairt ach nach bhfuil a
leibhéal feasachta ì leith na mbuntàisti gairmiùla agus pearsanta a bhaineann leis an
FGL ag leibhéal ard a dhóthain chun an rannphàirtiocht sin a spreagadh. Is léir
freisin, cé is moite de ghmomhaiochtai ócàideacha na gcnuasach scoile, nach bhfuil
taithi ar bith ag na muinteoiri seo ar chleachtais FGL atà deartha i munla na ndeachleachtas agus a thugann faoin bhforbairt ghairmiuil agus phearsanta tri phróiseas
foghlama fad-saoil.
De bharr go bhfuil an solàthar reatha FGL fréamhaithe i munla mLoiriunach
agus mi-àbhartha, tà scoiteacht i leith an FGL à cothu i measc na muinteoiri agus iad
à lonnu féin lasmuigh den chomhphobal cleachtais lena mbaineann siad. Ach an
oiread leis an bplé a rinneadh thuas ar na dushlàin ghairmiùla, àitim go n-eascraionn
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an cleachtas nó easpa cleachtais seo i mease na múinteoirí as an easpa féiniúlachta
gairmiúil atá ina mease mar mhúinteoirí iar-bhunscoile Gaeltachta.
Tá dearcadh fíorchúng ag na múinteoirí seo orthu féin mar chleachtóirí
gairmiúla oideachais agus is beag tréith den fhéiniúlacht ghairmiúil atá le sonrú ina
mease nach bhitiil bainteach go sonrach leis an ábhar atá á theagasc acu. Is ábhar
imní ar leith an nósmhaireacht seo i gcomhthéacs an oideachais iar-bhunscoile
Ghaeltachta ó tharla gur scoileanna beaga a bhformhór agus gan ach múinteoir
ábhair amháin go minie ag feidhmiú iontu. De dheasca an dlúthcheangail seo leis an
ábhar teagaisc in aigne an mhúinteora agus de bhrí go bhfuil an struchtúr reatha FGL
múnlaithe go hiomlán mórthimpeall an ábhair teagaisc, is beag deis atá ag múinteoirí
iar-bhunscoile na linne páirt a ghlacadh i bpobal gairmiúil foghlama ina bhféadfaí
dea-chleachtais agus torthaí an FGL a dhaingniú (Hargreaves & Shirley, 2009).
Tugtar faoi deara freisin go bhfuil de nós ag na múinteoirí, de bharr an bhéim á
leagan go hiomlán ar an ábhar, na daltaí agus a gcuid riachtanas foghlama a chur i
leataobh sa phlé. Ni hé nach bhfuil cúram na ndaltaí in aigne na múinteoirí, ach
cinnte is léir ón gcur i láthair atá déanta nach n-áiríonn na múinteoirí foghlaim nó
riachtanais fhoghlama na ndaltaí mar bhuntréith den fhéiniúlacht ghairmiúil atá ina
mease.
6.2.3

Riachtanais oiliúna mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta
Is léir agus taithí ghairmiúil na múinteoirí á fiosrú gur iomaí riachtanas

oiliúna atá ina mease, roinnt díobh ag eascairt as na dúshláin ghairmiúla agus roinnt
eile ar ndóigh ag eascairt as an dearcadh agus an cur chuige atá acu i leith na
hoiliúna mar chleachtas gairmiúil. Tugaim cuntas anseo ar na riachtanais sin.
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6.2.3.1

Forbairt na Féiniúiachta Gairmiúla
M ar atá luaite, is léir go bhfuil leibhéal fíoríseal féiniúiachta gairmiúil i

mease mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta mar chleachtóirí oideachais iarbhunleibhéíl, agus go háirithe mar chleachtóirí a bhfuil a geeird agus a gcleachtas
lonnaithe sa chomhthéacs oideachais Gaeltachta. Tá an fhéiniúlacht atá ina mease
fréamhaithe go huile agus go hiomlán san ábhar teagaisc atá faoina gcúram agus sna
cleachtais teagaisc bainteach leis. Ni cosúil ach an oiread go bhfeictear dóibh go
bhfuil riachtanais fhoghlama na ndaltaí mar chuid den fhéiniúlacht sin, ach go
mbreathnaítear ar na riachtanais sin mar thréith sheachtrach di. Bunaithe ar an anailís
a rinneadh ar an geóras oideachais Gaeltachta sa dara caibidil tá sé soiléir gur beag
freastal atá déanta go nuige seo ar fhorbairt na féiniúiachta ina mease. Áitím go
bhfuil formhór na ndúshlán atá le tabhairt ag na múinteoirí fréamhaithe san easnamh
áirithe seo, agus gá práinneach an riachtanas oiliúna seo a shásamh dá réir.
6.2.3.2 Freagracht agus Cuntasacht
Tá sé soiléir ó theistiméireachtaí na múinteoirí go bhfuil scoiteacht láidir ina
mease maidir leis na cleachtais chuntasachta a leagann struchtúir údarásacha
lámacha orthu, agus amhras freisin ina mease maidir le feidhm agus fiúntas na
gcleachtas seo. Tá a ról féin le himirt ag cleachtais chuntasachta (Darling-Hammond,
2009) agus tá sé tábhachtach go bhféachfadh múinteoirí orthu mar dhlúthchuid dá
ndualgaís ghairmiúla agus ni díreach mar chleachtas seachtrach den seomra ranga.
Chuige seo, tá gá go gcuirfí oiliúint ar mhúinteoirí ar an ról atá ag an gcuntasacht
agus ag an bhfreagracht ina saol gairmiúil. Tá sé ríthábhachtach, áfach, go dtabharfaí
faoin oiliúint seo ar bhealach a mhúsclódh gabháil na freagrachta ina mease mar
ghrúpa gairmiúil. Rachadh seo chun leasa a bhforbartha féin agus fhorbairt na ndaltaí
faoina gcúram.
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6.2.3.3

Féinriar an cbJeachtóra
Tuigtear ón gcur i láthair a dhéanann na múinteoirí ar a dtaithí gur beag

smacht atá acu, dar leo, ar a ngairm ná ar na cleachtais laistigh agus lasmuigh den
seomra ranga. Mar a léirigh mé sa léirbhreithniú litríochta, is comhartha an
scoiteacht seo de na hathruithe uile atá tar éis tionchar a imirt ar ghairm na
múinteoireachta le blianta anuas (Day, 2002; Englund, 1996; Hargreaves et al., 2007;
Hargreaves & Goodson, 1996; Hoyle & Wallace, 2007; Robertson, 1996; Whitty,
2002). Faraor, tá toradh diúltach ag an scoiteacht seo ar an múinteoir agus é á
imeallú féin lasmuigh den choras. De bharr go n-airíonn an múinteoir nach bhfuil
cumhacht ar bith aige sa suíomh gairmiúil, tosaíonn sé ag féachaint i dtreo struchtúir
cheannasaíochta na scoile nó an choráis i gcoitinne, ag lorg réiteach ar na dúshláin
atá le tabhairt aige. I bhfianaise an drogaill atá ar na múinteoirí féinriar aonair a
chleachtadh, tá géarghá go spreagfaí na múinteoirí athmhachnamh a dhéanamh ar ról
an fhéinriar ina saol gairmiúil ionas go mbeidh ar a gcumas é a chleachtadh go
muiníneach agus go héifeachtach. Is chun leasa a bhforbairt ghairmiúil agus
phearsanta féin, agus ffeisin chun leasa an choráis i gcoitinne an inspreagthacht sin.
6.2.3.4

Machnamh sa chleachtas
Tá sé soiléir ón gcuntas a thugann na múinteoirí ar a dtaithí ghairmiúil gur

beag deis atá acu dul i mbun machnaimh ar a gcleachtais ghairmiúla de bharr go
bhfuil siad den tuairim nach gceadaíonn a dtráthchlár trom dóibh tabhairt faoi
ghníomhaíochtaí gairmiúla lasmuigh den seomra ranga. Is léir freisin gur beag taithí
atá acu ar a leithéid de chleachtas, go háirithe i gcomhthéacs na forbartha. Aithnítear
go bhfuil buntáistí suntasacha leis an machnamh mar chleachtas gairmiúil don
mhúinteoir (Cochran-Smith & Lytle, 1993; Ghaye, 2011; Johns, 2009; Schon, 1991;
Shulman, 1986). Cheadódh an machnamh do na múinteoirí seo féachaint in athuair
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ar an ról atá acu san iar-bhunscoil Ghaeltachta agus na tuiscintí nua sin a phlé leo
siúd a bhfuil an taithi chéanna acu ar an gcomhthéacs sin. Bheifí ag súil ar ndóigh go
mbeadh feabhas ar eispéireas foghlama an dalta agus forbairt an mhúinteora mar
thoradh ar an bpróiseas seo.
6.2.3.5

Modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama FCÁT
Airítear an easpa oiliúna ar mhodheolaíochtaí teagaisc i gcomhthéacs

measctha teanga mar cheann de na dúshláin is mó atá le tabhairt ag múinteoirí iarbhunscoileanna na Gaeltachta. Ina theannta sin, is léir nach bhfuil siad soiléir maidir
leis an méid sin den teagasc ar cheart a dhéanamh trí mheán na Gaeilge in iarbhunscoileanna na Gaeltachta. Ni luann oiread agus múinteoir amháin an
tumoideachas ná an t-oideachas dátheangach mar chur chuige teagaisc agus i
bhfianaise a n-easpa oiliúna sa réimse sin, mar a léirigh mé sa léirbhreithniú
litríochta, is beag an baol go bhfuil cur chuige teagaisc na múinteoirí lonnaithe sna
cleachtais sin. Ni dhéanann múinteoir ar bith tagairt ach an oiread don sealbhú
teanga agus ábhar suntais go bhfuil formJhór díobh den tuairim gur mar a chéile an
sealbhú ar cheart a dhéanamhi ar an teanga ar scoil agus ar theaghlach an tí. Ábhar
suntasach imní é seo de bhrí go dtugtar le fios go bhfuil múinteoirí den tuairim nach
bhfuil bunús oideolaíoch ar bith faoin sealbhú teanga atá ar bun san iar-bhunscoil
Ghaeltachta, go háirithe sealbhú na céad teanga.
I láthair na huaire, tá easpa tuisceana na múinteoirí ar an ábhar seo ag baint
dá bhféin-mhuinín agus amhras orthu maidir leis na dea-chleachtais ar chóir leas a
bhaint astu chun polasaí teanga na scoile a shásamh agus an t-ábhar atá acu a
sheachadadh go héifeachtach do na daltaí. Is bearna ollmhór in oiliúint na múinteoirí
í seo agus ni mór féachaint i dtreo dhea-chleachtais oiliúna an FCÁT, mar a cuireadh
i láthair sa léirbhreithniú litríochta, chun an bheama sin a líonadh.
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6.2.3.6

Eolas comhthéacsúil ar an nGaeltacht mar cheantar
sochtheangeolaíoch ar leith
Tagann sé chun soláis agus múinteoirí ag trácht ar iompar teanga dhaltaí na

scoile go bhfuil siad den tuairim gur ag cor a gcosa i dtaca atá na daltaí a labhraíonn
Béarla i dtimpeallacht na scoile agus nach dteastaíonn uathu an Ghaeilge a labhairt
leis na múinteoirí. Léiríonn taighde ar an ábhar, áfach, nach amhlaidh atá agus go
bhfuil titim thubaisteach tagtha ar chumas Gaeilge labhartha agus scríofa an dalta,
agus gur fearr sa lá atá inniu ann a gcumas sa Bhéarla ná sa Ghaeilge (Ó Giollagáin
et al., 2007). Maíonn McLaughlin agus Talbert (1990) go bhfágtar an t-eolas
comhthéacsúil go minie ar lár agus na nithe sin a chuireann le héifeachtúlacht an
mhúinteora á liostáil, ainneoin go bhfuil tionchar suntasach ag an gcomhthéacs ina
bhfuil coras oideachais faoi leith lonnaithe ar fheidhmiú éifeachtach an choráis sin
(Tamir, 1991).
Tá sé ríthábhachtach go gcuirfí oiliúint ar mhúinteoirí i dtreochtaí an aistrithe
teanga sa Ghaeltacht agus an tionchar atá acu sin ar an gcomhthéacs oideachais inti.
Tá sé tábhachtach freisin go gcuirfí oiliúint ar mhúinteoirí maidir le ról na scoile i
mbisiúlacht teanga an phobail, bíodh sin trí mheán na reachtaíochta mar atá san Acht
Oideachais 1998, nó sin trí bheith ag tacú leis na gréasáin de dhaoine óga ina bhfuil
an sóisialú ar bun iontu trí mheán na Gaeilge.
6.2.3.7

an Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
Tá leibhéal feasachta na múinteoirí maidir leis an FGL agus leis na buntáistí

bainteach leis dá bhforbairt ghairmiúil agus phearsanta féin fíor-íseal. Díol suime
freisin, le linn do na múinteoirí a bheith ag cur a dtaithí féin i láthair, nár thagair
oiread agus rannpháirtí amháin don Chomhairle Mhúinteoireachta, bíodh sin agus
iad ag trácht ar an FGL nó go deimhin ag trácht ar ghné ar bith eile den fheiniméan
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faoi chaibidil. Is ábhar imní agus suntais é seo ó tharla an Chomhairle
Mhúinteoireachta ag rialú na gairme in Éirinn, agus freisin ag leagan bunús
éigeantach faoin FGL do mhúinteoirí iar-bhunscoile. Is mór idir leibhéal feasachta
reatha na múinteoirí ar an FGL, agus an leibhéal rannpháirtíochta a bhfuil an
Chomhairle Mhúinteoireachta ag súil leis (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2011).
Ainneoin sin, ba léir samplaí áirithe ó thaithí na múinteoirí a thug le fios go
raibh siad toilteanach páirt a ghlacadh i gcleachtais áirithe FGL fad agus gur shíl siad
féin go raibh feidhm agus fiúntas leo i gcomhthéacs an tseomra ranga. M ar atá
léirithe agam, tá formhór na múinteoirí a ghlac páirt sa tionscadal seo den tuairim
nach bhfuil ionadaíocht á déanamh orthu sna struchtúir reatha oiliúna agus dearcadh
fuarchúiseach ina mease i dtaobh na gcleachtas FGL dá bharr. Ni mór mar sin, trí
mheán an fhéinriar luaite thuas, leibhéal feasachta na múinteoirí i dtaobh bhuntáistí
an FGL a mhéadú, agus a chur ina luí orthu go bhfuil an deis acu féin ról gníomhach
a ghlacadh i ndearadh agus i stiúradh FGL a bheadh curtha in oiriúint ni b ’fhearr dá
sainriachtanais ghairmiúla.
6.3

Srianta an taighde
Rinne mé cur síos i gcaibidil a ceathair ar na dúshláin a bhain leis an

tionscadal seo a chur i gcrích agus mar sin ni theastaíonn uaim cur síos mion a
thabhairt arís anseo orthu. Níor mhiste, áfach, léargas gairid a thabhairt ar na
himpleachtaí a bhaineann leis na srianta a bhi ar an taighde don phobal taighde féin
agus freisin do thaighdeoirí eile a bhfuil sé i geeist acu iniúchadh a dhéanamh ar an
geóras oideachais Gaeltachta.
Deacracht amháin a bhaineann le taighde feiniméaneolaíoch nach féidir
ginearálú a dhéanamh ar thorthaí an taighde sin agus iad a lonnú i gcomhthéacs níos
leithne (Denscombe, 2003). É sin ráite, mar a luadh i gcaibidil a ceathair, áirítear
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suibiachtúlacht na rarmpháirtithe ar cheann de phríomhbhuanna an chur chuige
chomh maith céanna. Tá sé cruthaithe sa tráchtas cheana féin go bhfuil saineolas
agns dearcadh mhúinteoirí na Gaeltachta ar lár sa chorpas reatha taighde, ainneoin
go nglactar leo mar shaineolaithe sa réimse. Tá géarghá mar sin guth a thabhairt do
thaithí phearsanta na múinteoirí agus an t-ábhar seo faoi chaibidil agus éascaíonn cur
chuige na feiniméaneolaíochta an ionadaíocht sin. Aithním gur comhthéacs sainiúil
oideachais an coras oideachais Gaeltachta, agus go bhfuil roinnt dúshlán le tabhairt
ag na múinteoirí atá sainiúil don chomhthéacs sin. Áitím mar sin féin, mar atá curtha
i láthair agam sa chaibidil seo agus sa tráchtas tri chéile, gur mó cosúlachtaí ná a
mhalairt atá idir taithí mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta agus múinteoirí iarbhunleibhéil uile. Is srian ar thionscadal feiniméaneolaíoch ar bith nach bhfuil
ginearálú an taighde mar thoradh air ach is tréith choiteann í seo sa taighde
oideachais (Lave & Wenger, 1991). Mar sin, cuirim san áireamh sna moltaí a
dhéanaim thíos, gnéithe atá sainiúil do phobal taighde an tionscadail agus ffeisin,
nithe a rachadh chun leas na forbartha i mease mhúinteoirí iar-bhunleibhéil i
gcoitinne.
Bhí deacracht shuntasach ag baint le rochtain a fháil ar phobal an taighde, is
iad sin na múinteoirí, agus ina dhiaidh sin ar láthair an taighde, iar-bhunscoileanna
na Gaeltachta. Bhain an dúshlán seo ar ndóigh le tráthchlár dian na scoileanna agus é
deacair ag na múinteoirí spás fóirsteanach a aimsiú sna tráthcbláir ina bhféadfaí sui
síos chun cainte liom féin i gcomhair agallaimh. Níor mhiste a lúa, áfach, gur tháinig
dúshlán rochtana chun cinn ag céimeanna luatha an taighde agus príomhoidí na
scoileanna go háirithe drogallach taighdeoir a thabhairt isteach sa scoil. Tá
príomhoidí agus múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta den tuairim go bhfuil
siad in úsáid gó fíormhinic mar shaotharlann agus mar ábhair thaighde ach gur beag

281

fiúntas atá sa taighde sin dóibh. Go minie, dar leo, ni chuirtear torthaí an taighde ar a
súile dóibh ná an leas a bhainfear as na torthaí sin. Dá thairbhe sin, feictear go bhfuil
múinteoirí agus scoileanna, arís mar a chonacthas agus an FGL faoi chaibidil, á nimeallú féin lasmuigh den phróiseas taighde seo. Is tréith chomónta í seo i mease
múinteoirí agus scoileanna, áfach, agus ni nós atá sainiúil don Ghaeltacht. É sin ráite,
is ábhar imní an tarraingt siar ar dhá bhealach. Tugadh suntas cheana féin sa tráchtas
seo don easpa saineolais ar an oideachas Gaeltachta, go háirithe maidir le dearcadh
na múinteoirí ar a dtaithí ghairmiúil agus léiríodh go raibh gá na múinteoirí a chur
chun cinn mar shaineolaithe sa réimse chun an bheama ionadaíochta agus eolais seo
a líonadh. Má tharraingíonn múinteoirí agus scoileanna siar ón bpróiseas, ni bheidh
ar a gcumas an ról gm'omhach sin a ghlacadh. Ina theannta sin, i bhflanaise an easpa
taighde reatha a dhíríonn go sonrach ar chleachtais inmheánacha ghairmiúla agus
shóisialta na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta, tá an baol ann nach líonfar an bheama
go brách mura bhfuil rochtain ag taighdeoirí ar na scoileanna seo, agus ar phobal na
scoileanna céanna. Tá sé ríthábhachtach go gcuirfeadh taighdeoirí ar a súile do bhaill
an phobail scoile na buntáístí a bhaineann le taighde a bhfuil an t-oideachas
Gaeltachta mar ábhar aige. Tá sé ríthábhachtach freisin go ndéanfaí gach iarracht
baill an phobail a iomlánú sa phróiseas taighde d ’fhonn dlisteanacht a thabhairt do
thorthaí an taighde sin. Glactar leis an taighde, mar a chonacthas sa léirbhreithniú
litríochta, mar chleachtas forbartha fiúntach agus athraitheach. Is fíú deiseanna
chuige sin a chothú i mease múinteoirí.
Dúshlán suntasach don taighde an drogall a bhí ar mhúinteoirí labhairt amach
ar fhaitíos go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha leis an méid a bhí le rá acu. Ba
léir go raibh múinteoirí fíorchosantach agus a dtaithí ghairmiúil á pié agus líon
suntasach díobh ag diúltú go ndéanfaí taifead ar an agallamh, agus roinnt eile a
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dhiultaigh go mbeadh notai ar bith á scríobh le lirm na n-agallamh féin. Bhi an
chosantacht sin go forleathan ina mease, ainneoin an ghealltanais rúndachta a tugadh
dóibh, Bhi an tréith seo le tabhairt faoi deara freisin ina mease tráth go raibh drogali
ar fhormhór na múinteoirí labhairt amach nuair a chonacthas dóibh go raibh
cleachtais ar bun sa scoil nár aontaigh siad leo, go háirithe maidir le hiompar teanga i
mease na múinteoirí iad féin. Ba léir easpa féinmhuinine láidir i mease na múinteoirí
uile agus áitím go n-eascraíonn sé seo as an easpa féiniúlachta luaite. D ’éirigh liom
an chosantacht sin a shárú i roirrnt cásanna trí am breise a chaitheamh leis na
múinteoirí ach ni mór a aithint gur tréith fhorleathan í seo i mease na múinteoirí nach
mór dui i ngleic leis go práinneach.
An srian deireadh a bhí leis an taighde an easpa ábhar a foilsíodh ar an ábhar
taighde. Cé gur ann d ’ábhar a rinne iniúchadh ar thaithi ghainniúil mhúinteoirí iarbhunscoile ag leibhéal idimáisiúnta, ba mhirtic gur taighde cairmíochtúil a bhí i
geeist. Ni minie ach an oiread ar fiosraíodh an réasúnaíocht laistiar dá n-iompar ná
an dearcadh a bhí acu i leith an fhreastail a rinneadh orthu. I gcás na hÉireann,
tugaim suntas don bheama ollmhór sa chorpas reatha taighde ar ábhar a dhéanann
iniúchadh ar dhearcadh na múinteoirí, go háirithe múinteoirí iar-bhunscoile, ar an
soláthar FGL atá ar fáil dóibh agus an leibhéal freastail atá ina mease. Cé go bhfiiil
roinnt tuairiscí foilsithe ó tharraing Coolahan (2003) aird ax an mbeama seo, ni
mórán ionchuir atá ag na múinteoirí féin iontu. Maidir leis an oideachas Gaeltachta,
is fíor a rá gurb amhlaidh atá agus easpa suntasach eolais ar thaithi ghairmiúil na
múinteoirí agus ffeisin a ndearcadh ar a bhfúil idir lámha acu. Sa chás go bhfu.il taithí
ghairmiúil na múinteoirí á fíosrú, seachas corrcheistneoir cairmíochtúil, is minie go
dtéitear chuig príomhoidí na scoileanna chun léargas a fháil ar an gcás, agus
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múinteoirí go hiomlán ar lár mar sin sa chuntas. Theastaigh uaimse mar thaighdeoir
freagairt don bheama sin.
6.4

Tátal
Tá sé soiléir agus anailís déanta ar thaithí na múinteoirí go bhfuil easpa láidir

féiniúlachta ina mease, go háirithe an íhéiniúlacht sin a bheadh fréamhaithe san
oideachas Gaeltachta. Tá sé soiléir freisin nach bhfuil riachtanais fhoghlama na
ndaltaí daingnithe in aigne na múinteoirí mar ghné lámach den fhéiniúlacht sin.
Rinne mé cur i láthair sa léirbhreithniú litríochta ar na tréithe sin a chuimsítear i
ngairm na múinteoireachta, agus meabhraím iad anseo don léitheoir:
•

Féin-riar an chleachtóra
Cuntasacht agus Freagracht
Bunús an eolais ghairmiúil
Machnamh ar chleachtas

Is léir ó theistiméireachtaí na múinteoirí ar a dtaithí ghairmiúil ni hamháin nach
bhfuil na tréithe sin iomlánaithe sa chur chuige gairmiúil atá acu, ach nach bhfuil
cleachtadh acu ar na tréithe céanna. Is furasta an easpa féiniúlachta gairmiúil atá ina
mease a thuiscint mar sin, de bharr a laghad oiliúint a chuirtear orthu sna tréithe sin
agus iad ag tabhairt faoin tri céim oiliúna: an oiliúint réamhsheirbhíse, ionduchtaithe
agus FGL. Maidir leis an mbunús eolais gairmiúil, tuigtear, mar atá rianaithe sa
chaibidil seo cheana féin go bhfuil tábhacht ar leith leis an gcur chuige FCAT mar
straitéis oideolaíoch agus teanga a fhreastalaíonn ar riachtanais oideachais agus
shealbhaithe teanga an dalta. Is ábhar imní ni hamháin nach bhfuil oiliúint ar na
múinteoirí sa chur chuige seo ach nach léir tuiscint ar bith ina mease ar an dualgas
atá orthu freastal ar riachtanais oideachais agus teanga na ndaltaí atá faoina gcúram.
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Tá múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta, mar thoradh ar an easpa oiliúna
agus feasachta sin luaíte, mí-ullamh go hiomlán chun dul i ngleic leis an
gcomhthéacs gairmiúil ina bhfuil siad. An toradh díreach leis an easpa féiniúlachta
seo go bhfuil múinteoirí ag aireachtáil nach bhfuil cumhacht ar bith acu ina suíomh
gairmiúil dul i ngleic leis na dúshláin atá le tabhairt acu agus iad á n-imeallú féin
lasmuigh den phobal gairmiúil lena mbaineann siad dá réir. Ar ndóigh tá an deis is
mó forbartha curtha amú in aon iarraidh amháin sa ghníomh sin.
Tá deiseanna suntasacha sa FGL mar chleachtas trina bhféadfaí ffeagairt do
na heasnaimh sin. Tá an soláthar reatha FGL in Éirinn lonnaithe go láidir i múnla
“eolas i gcomhair cleachtais” ainneoin mhí-oiriúnacht an mhúnla seo d ’fhorbairt
ghairmiúil agus phearsanta an mhúinteora (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Clarke,
1992; Kennedy, 2005). Ni haon eisceacht Éirinn sa chur chuige sean-fhaiseanta seo
den FGL (Day & Sachs, 2005), ach toisc solas caite ar laigí an mhúnla le fada, ni
haon leithscéal é sin ach an oiread. Tá sé soiléir ón gcur chuige lámach FGL go
bhfuiltear ag daingniú imeallú na múinteoirí tríd an FGL á mhúnlú ar na n-ábhair
teagaisc agus an soláthar ag brath go hiomlán ar athruithe orthu. Ni chuirtear
imeascadh múinteoirí éagsúla chun cinn, agus trí mheán an chur chuige reatha,
ceiltear an deis orthu trí mheán an chomhoibrithe, tuiscintí nua a fhorbairt ar an
teagasc agus ar an bhfoghlaim mar phróisis fhorbartha. Ni léir cén chaoi go
bhféadfadh na múinteoirí dearcadh úr ar an bhfoghlaim a mhúscailt i mease na
ndaltaí atá faoina gcúram nuair atá siad féin faoi scáth dhearcadh agus chur chuige
chomh docht agus cúng sin ar an bhforbairt ghairmiúil agus phearsanta,
Níor mhiste a lúa arís anseo, cé go dtugaim aitheantas don ghníomhaireacht
aonair atá sa mhúinteoir agus an deis atá aige a chonair FGL féin a bhainistiú, ni
chuirtear a leithéid d’fhéinriar chun cinn le linn na hoiliúna réamhsheirbhíse. Dá bhrí
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sin, is deacair a bheith ag suil lena leithéid de ghniomhaireacht mar réiteach ag céim
an FGL. Tà muinteoiri na linne faoi chomaoin ag an gcur chuige reatha FGL atà
lonnaithe sa mhùnla contràilte forbartha. I gcàs mhuinteoiri iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta atà ag tarraingt siar go hìomlàn ón FGL, is fainne fi atà i gceist agus a neaspa rannphàirtiochta ag cur lena n-easpa ionadaiochta ann. Dà thairbhe sin, tàthar
ag cur le heaspa tuisceana an chórais làmaigh i gcoitinne ar shainriachtanais an
chomhthéacs oideachais Ghaeltachta.
I dtaca leis na beamai suntasacha oiliùna a bhaineann an bun d ’fhéiniulacht
ghairmiùil na muinteoiri, tà constale eile a sheasann sa bhealach ar fhorbairt na
féiniulachta sin, is é sin sainiu an chórais Ghaeltachta. Mar atà pléite agam i gcaibidil
a dó, is beag freastal a dhéanartn struchtuir an stàit ar riachtanais shainiula an chórais
oideachais Ghaeltachta i làthair na huaire, agus is beag aitheantas ach an oiread a
thugtar do na riachtanais chéanna. Is léir go bhfuil an sainiu den scoil Ghaeltachta
mar scoil atà lonnaithe i gceantar ina bhfuil an Ghaeilge in ùsàid mar theanga an
phobail agus na scoile neamhbhaili. Tà cleachtais eile a bhréagnaionn an sainiu seo
irei sin:
Ainneoin go nglactar leis gur córas dàtheangach atà i gceist leis an oideachas
Gaeltachta (Ni Bhaoill & Ó Duibhir, 2005), ni aithnitear bunscoileanna nà
iar-bhunscoileanna na Gaeltachta mar scoileanna foirmiula tumoideachais.
Ainneoin sin arfs, tàthar ag tràcht anois ar an gcóras mar chóras
tumoideachais agus ionchais mhi-réadùla à leagan air dà réir, mar a
chonacthas go hàirithe sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030
(Rialtas na hÉireann, 2010). I bhfianaise theistiméireachtai na muinteoiri, ni
féidir a mhaiomh go bhfuil straitéis oideachais nà teanga in ùsàid a
chinntionn forbairt chothreomhar an dalta san àbhar teagaisc agus sa teanga
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teagaisc. Mar atá luaite agam, níl oiliúint chuige sin ar fáil do mhúinteoirí iarbhunscoile na Gaeltachta ná lán-Ghaeilge i láthair na huaire, mar sin ni féidir
a bheith ag súil go mbainfí an sprioc sin amach.
•

Níl an Ghaeilge in uachtar go minie i mease mhúinteoirí na scoileanna, bíodh
sin de bharr easpa cumais sa teanga, nó drogall í a labhairt.

•

Tá tagairt déanta go minie go dtí seo ar leibhéal íseal úsáide na Gaeilge i
mease dhéagóirí na Gaeltachta sna gTéasáin shóisialta a bhfuil siad páirteach
iontu (Ó Giollagáin et a l, 2007). I bhfíanaise theistiméireachtaí na
múinteoirí, is léir nach bhfuil ar chumas na múinteoirí an caidreamh teanga
seo a bhainistiú agus daltaí go minie ag iompú ar an mBéarla sa seomra ranga
agus iad i mbun cainte leis an múinteoir.

•

I bhfíanaise an chleachtais atá i réim i mease na múinteoirí maidir le húsáid
áiseanna, is nósmhaireacht choitianta i mease na múinteoirí téacsleabhair
Bhéarla agus áiseanna eile Béarla a úsáid sa seomra ranga.
Mar a léirigh mé sa chéad agus sa dara caibidil, bunaithe ar shainiú reachtúil
na Gaeltachta mar atá san Acht Gaeltachta 2012, ni gá gurb ionann scoil
Ghaeltachta agus scoil atá lonnaithe i geeantar ina bhfuil an Ghaeilge in
uachtar mar theanga phobail. Dá bhrí sin ni gá gurb ionann scoil Ghaeltachta
agus scoil ina bhfuil an Ghaeilge in úsáid inti mar mheán teagaisc.

Is deacair a bheith ag súil go mbeadh féiniúlacht ghairmiúil an mhúinteora
Ghaeltachta daingnithe ná láidrithe nuair atá sainiú reatha an chomhthéacs ghairmiúil
ina bhfuil sé ag feidhmiú, an iar-bhunscoil Ghaeltachta, iomlán neamhbhailí. Is
fánach an mhaise a bheith ag iarraidh an fhéiniúlacht sin a fhorbairt sula dtéitear
ngleic leis an suíomh gairmiúil lena mbaineann sí.
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6.5

Moltaí
Tugaim cuntas thíos ar na moltaí ar mían liom a chur chun cinn bunaithe ar

an anailís atá déanta agam ar an bhfeiniméan faoi chaibidil. Thug mé cuntas i
gcaibidil a dó ar chúlra an oideachais Ghaeltachta, go háirithe mar a bhain sé leis na
moltaí a cuireadh i láthair le ceithre scór bliain anuas chun an coras sin a leasú.
Faraor, mar atá luaite, níor cuireadh na moltaí sin i bhfeidhm. Tá na moltaí a chuirim
i láthair thíos deartha bunaithe ar an tuiscint go raibh na moltaí a chuaigh rompu míoiriúnach agus neamhinfheidhmitheach. Ina theannta sin, ni mba léir ag am ar bith cé
a bhí freagrach as a gcur i bhfeidhm. Is de bharr na gcúiseanna sin gur theip orthu
tionchar ar bith a bheith acu ar fheidhmiú an choráis. Táim ag súil go mbeidh ar
chumas na moltaí a dhéanaim thíos seasamh i gcoinne na gconstaicí sin a tháinig sa
bhealach ar an iliomad moltaí a tháinig rompu. Táim ag súil freisin go mbeadh
tionchar dearfach acu ar an gcomhthéacs oideachais Gaeltachta, ar thaithí ghairmiúil
an mhúinteora sa chomhthéacs sin agus ar ndóigh ar eispéireas foghlama na ndaltaí.
6.5.1

Sainiú na scoileanna Gaeltachta
Molaim go ndéanfaí athbhreithniú ar shainiú na scoile Gaeltachta, agus go

mbeadh an sainiú úr seo bunaithe ar mhúnla teagaisc agus teanga a oireann do
phobal na scoile sin, daltaí agus múinteoirí san áireamh. Deacracht shuntasach a
eascraíonn as an easpa sainithe an mhí-éifeachtúlacht a bhaineann le polasaithe na
scoile agus neamhní á dhéanamh dóibh dá bharr. Níl ar chumas na scoile Gaeltachta
mar atá polasaí earcaíochta, teanga ná iontrála a dhearadh ná a chur i bhfeidhm go dtí
go ndéantar sainiú ar aidhm agus ar fheidhm na scoile sin.
Molaim go mbunófaí an sainiú ar mhúnlaí éagsúla tumoideachais, mar atá
luaite ag Mac Donnacha et al. (2005), agus mar atá déanta freisin sa Bhreatain Bheag
(Lllywodraeth Cynulliad Cymru, 2007). É sin ráite, i bhfíanaise an aistrithe teanga
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reatha, ni dóigh liom go bhfuil an lá i ndán don iar-bhunscoil Ghaeltachta go mbeidh
comhdhéanamh aonchineálach teanga i réim, agus dá bhrí sin ni dóigh gur féidir
múnla bunaithe ar “oideachas trí mheán na chéad teanga” a chur i bhfeidhm a
thuilleadh mar a bhí molta ag Mac Donnacha et al. (2005: 128). Molaim mar sin gur
múnla den oideachas dátheangach dúchais a chur i bhfeidhm ach gur cur chuige
teagaisc FCÁT a bheadh in úsáid i ngach scoil Ghaeltachta, fiú sa chás go bhfuil
cainteoirí TI na Gaeilge ar an móramh. Sa tslí sin, bheadh gá freastal ar riachtanais
na ndaltaí uile, agus suntas ar leith tugtha dá leibhéil éagsúla cumais agus riachtanas
teanga.
Is scáthán í an scoil ar an bpobal, agus i láthair na huaire, níl brí ar bith leis
an téarma ‘scoil Ghaeltachta’ ach scoil atá lonnaithe i gceantar atá rianaithe mar
cheantar Gaeltachta san Acht Airí agus Rúnaithe (leasaithe) 1956. Ainneoin
reachtaíocht chothrom le dáta ar cheist an tsainithe san Acht Gaeltachta 2012, is ag
cur le fimíneacht an scéil atá sí agus an Béarla go fóill in uachtar i bhformhór
cheantair Ghaeltachta an lae inniu, agus sna scoileanna dá réir. Is ag an rialtas atá,
áfach, an chumhacht agus an cúram an scéal seo a chur ina cheart.
6.5.2

Dea-chleachtais don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
Rinne mé cur síos i gcaibidil a dó agus a trí ar na heasnaimh atá sna struchtúir

reatha oiliúna a bhíonn ag freastal ar an té ar mian leis aghaidh a thabhairt ar an
teagasc san iar-bhunscoil Ghaeltachta. Tá sé ríshoiléir nach bhfuil ar chumas an
choráis reatha freastal ar riachtanais lámacha agus áitiúla na scoile laistigh d’aon
fhóram amháin agus tús áite dá réir á thabhairt do riachtanais fhorbartha an choráis
seachas na scoile. Cuirim moltaí i láthair thíos ar an tslí go bhféadfaí na beamaí seo a
líonadh ag trí chéim na hoiliúna agus béim ar leith agam ar ábhar an tionscadail faoi
chaibidil, an FGL.
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6.5.2.1

An Oiliúint Réamhsheirbhíse
Tá formhór na ndúshlán atá le tabhairt ag múinteoirí iar-bhunscoile na

Gaeltachta fréamhaithe ina n-easpa oiliúna i sainriachtanais an oideachais
Ghaeltachta agus sna tréithe gairmiúla a chabhródh leo freastal ar na riachtanais sin.
Glactar leis freisin ar ndóigh go bhfuil an easpa oiliúna sin fréamhaithe sa doiléire a
bhaineann le sainiú na scoile Gaeltachta féin. Mar aon leis na húdair a chuaigh
romham, molaim go mbunófaí cursa oiliúna ar leith dóibh siúd a bhfuil sé i gceist
acu teagasc sa SOLG ó tharla go bhfuil sainriachtanais oiliúna an chomhthéacs
chomh cuimsitheach sin agus nach féidir iad a iomlánú in aon chúrsa nach dtugann
tús áite do na sainriachtanais chéanna. Molaim freisin go mbeadh cáilíocht sa chúrsa
sin riachtanach don MNC ar mian leis teagasc sa SOLG. Ó tharla nach bhfuil a
leithéid curtha i bhfeidhm go fóill, ainneoin na moltaí déanta ina thaobh, ni mór
aghaidh a thabhairt ar leasuithe praiticiúla a chur i bhfeidhm ar na cúrsaí reatha mar
réiteach gearr-thréimhseach.
Molaim go gcothófaí agus go bhforbrófaí na tréithe a bhaineann le gairm na
múinteoireachta, go háirithe an féinriar agus forbairt na freagrachta, i mease mhic
léinn na gcúrsaí réamhsheirbhíse. Is tase é seo don Chomhairle Mhúinteoireachta
agus iad ag leagan prótacal síos don oiliúint réamhsheirbhíse, agus freisin do
sholáthróirí agus do theagascóirí na gcúrsaí réamhsheirbhíse uile.
Molaim freisin go ndéanfaí leasú ar an Dioplóma Gairmiúil san Oideachas
atá á reáchtáil trí mheán na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an t-aon
chúrsa dá leithéid i bPoblacht na hÉireann. Molaim go dtabharfaí tús áite do
shainriachtanais oiliúna na múinteoirí sin a thugann aghaidh ar an SOLG, ina mease,
an freolas comhthéacsúil ar an nGaeltacht mar cheantar sochtheangeolaíoch ar leith
agus oiliúint chuimsitheach san FCÁT.

290

6.5.2.2 An Oiliúint Ionduchtaithe
Is mó cosúlacht ná a mhalairt atá i mease MNC, beag beaiun ar a réimse
teagaisc ná ar na scoileanna ina bhfuil siad lonnaithe. Dá bhrí sin, ni mholaim scéim
ionduchtaithe ar leith do na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta ach go n-iomlánófaí
múinteoirí reatha an choráis Ghaeltachta sa choras oiliúna meantóireachta chun a
chinntiú go bhfuil ionadaíocht á déanamh ar shainriachtanais an MNC san iarbhunscoil Ghaeltachta. Tuigtear freisin go bhfuil ar chumas an mhúnla atáim ag
moladh thíos don FGL deis bhreise fhorbartha a thabhairt don MNC le linn a
thréimhse ionduchtaithe.
6.5.2.3 An Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
Molaim soláthar an FGL a lonnú sa mhúnla “eolas ar chleachtas” mar atá
curtha i láthair ag Cochran-Smith & Lytle (1999). Sa mhúnla seo lonnaítear an FGL
sa scoil agus sa seomra ranga seachas i suíomh seachtrach agus breathnaítear ar an
múinteoir mar ghineadóir eolais. Ar ndóigh is buntáiste ar leith an cur chuige seo go
háirithe i bhfianaise na gconstaicí lóistíochúla a sheasann sa bhealach ar na
múinteoirí, dar leo, agus freastal ar an FGL faoi chaibidil. Glaciar leis an FGL anseo
mar phróiseas iniúchta nach dtagann deireadh foirmiúil leis toisc athruithe nua de
shíor ag teacht chun cinn, agus riachtanais na múinteoirí de shíor ag athrú dá réir
(Cochran-Smith & Lytle, 1999). Feictear freisin gur cur chuige é seo a
d’fhreastalódh ar an MNC agus ar an múinteoir atá i mbun teagaisc le fada agus
luach cothrom le hionchur na beirte. Cuirtear an bhéim ar thréithe na gairme mar
féinriar agus machnamh agus moltar don mhúinteoir seilbh a ghlacadh ar a chuid
eolais agus ar a thaithí. Bronntar dlisteanacht ar an taithí sin dá réir trí mheán an
iniúchta agus na tuisceana. Níor mhiste a lúa nach bhfuil ról foirmiúil le himirt ag an
ábhar teagaisc sa mhúnla seo agus é oscailte dá réir do mhúinteoirí gach ábhair.
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Tugtar deis don mhúinteoir ansin glacadh leis féin mar shaineolaí ar an ábhar,
cleachtas a rachadh go mór i dtreo an bhearna sa chorpas reatha eolais ar an
oideachas Gaeltachta, agus ar ról an mhúinteora ann, a líonadh.
Molaim go bhféachfadh an tSeirbhís ura Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
chuige go bhfuil na gníomhaíochtaí uile FGL atá á reáchtáil acu airdeallach ar na
dea-chleachtais atá luaite thuas. Ni mór go mbeidís airdeallach freisin ar an easpa
forbartha gairmiúil agus phearsanta a thiteann amach nuair a lonnaítear an FGL sa
chur chuige “eolas i gcomhair cleachtais”, an cur chuige atá i réim go mór sa tír seo i
láthair na huaire.
6.5.2.3.1 Múnla don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
Thagair mé sa léirbhreithniú litríochta de na buntáistí a bhaineann leis an
gcomhphobal mar fhóram inar féidir dea-chleachtais FGL a chothú agus a fhorbairt,
mar a rinneadh cheana sa choras oideachais Gaeltachta i gcás thionscadail
Mhuintearais (Muintearas, 2000). Rinne mé trácht freisin ar an mbuntáiste a
bhaineann le pobail ghairmiúla foghlama (PGF feasta) maidir le forbairt féiniúlachta
an mhúinteora, lena fhorbairt ghairmiúil agus lena fhorbairt phearsanta (Hargreaves
& Shirley, 2009). Maíonn Ó Duibhir go bhfuil gá le “struchtúr tacaíochta náisiúnta
chun freastal ar na sainriachtanais fhorbartha ghairmiúla atá ag múinteoirí Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta” (Ó Duibhir, 2006: 14). B ’fhiúntach an moladh a chuir an túdar chun cinn, ach mar a bhí i gcás na moltaí eile a ndeama mé scagadh orthu i
gcaibidil a dó, mor cuireadh i bhfeidhm é.
Molaim go mbunófaí PGF de mhúinteoirí iar-bhunscoile Gaeltachta a
chuimseodh múinteoirí a mbeadh réimse leathan ábhar teagaisc faoina gcúram.
Bheadh sé mar aidhm ag an PGF fóram a sholáthar do mhúinteoirí d ’fhonn a gcuid
taithí ar an oideachas iar-bhunscoile Gaeltachta a phlé agus tuiscintí nua ar an
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gcomhthéacs sin a fhorbairt. De bhrí nach mbeadh ábhar teagaisc an mhúinteora mar
chritéar ballraíochta ná mar struchtúr leis an gcumarsáid, d ’éascófaí pié leathan ar na
gnéithe sin uile a thugann dúshlán don mhúinteoir ina shaol gairmiúil. Bheadh deis
freisin ann na tréithe sin atá in easnamh ina mease a fhorbairt. Luaigh mé ni ba
thúisce an buntáiste a bhaineann le cothú saineolaithe i mease na múinteoirí, agus is
deis a bheadh sa PGF muinín agus machnamh a spreagadh sna múinteoirí chuige sin.
Mar atá luaite agam, ni gairm í an mhúinteoireacht a n-oireann an machnamh
di mar chleachtas agus ni mór struchtúr foirmiúil éigin a chur ar fáil inar féidir an
machnamh sin a lonnú, mar atá sa chomhphobal. Chuige sin, molaim go nglacfadh
COGG ffeagrach as riaradh an PGF ó tharla gur eagraíocht stáit í agus dlisteanacht
dá réir aici ról údarásach a ghlacadh san oideachas Gaeltachta. Níor mhiste a lúa
freisin go bhféadfaí féachaint i dtreo Ghaelscoileanna Teoranta mar aon le
heagraíochtaí eile oideachais chomh maith céanna chun cabhair i mbainistiú PGF a
chur ar fáil.
6.6

Gá le breis taigbde
Mar atá luaite cheana féin agam sa tráchtas seo, bhí an easpa taighde ar thaithí

ghairmiúil mhúinteoirí mar shrian ar an tionscadal, go háirithe an taighde sin a
thabharfadh tús áite do dhearcadh pearsanta an mhúinteora féin. Táim ag súil go
gcuirfidh an taighde leis an gcorpas ach áirítear mar sin féin géarghá le breis
tionscadal a chuirfeadh taithí ghairmiúil an mhúinteora, go háirithe an mhúinteora
iar-bhunscoile, i lár an aonaigh.
Cé go raibh sé ríthábhachtach sa tráchtas seo tús áite a thabhairt do ghlór
agus do thaithí an mhúinteora iar-bhunscoile Ghaeltachta, rachadh sé chun leasa an
chorpais taighde reatha freisin iniúchadh a dhéanamh ar phríomlhoidí na scoileanna
sin. Tá sainriachtanais ar leith ag an dá ghrúpa agus is fiú, ar mhaithe le hanailís
293

chruínn a dhéanamh ar an ábhar, na sainriachtanais sin a fhiosrú astu féin. Ba léir
agus múinteoirí an tionscadail ag cur a dtaithí i láthair gur bhraith siad go raibh easpa
suntasach ceannasaíochta sna scoileanna ina raibh siad ag teagasc agus doiléire
suntasach maidir leis an méid a bhíothar ag súil leis ó na múinteoirí agus na
cleachtais a bhí i réim i bhfearann na scoile. Rachadh sé go mór chun leasa an
choráis na cúiseanna laistiar de sin a fhiosrú. Tá sé cruthaithe freisin nach bhfuil an
soláthar reatha FGL do mhúinteoirí iar-bhunscoile oiriúnach ná éifeachtach. Tá sé
tábhachtach go bhfiosrófaí an bhfuil an scéal amhlaidh agus príomhoidí na
scoileanna sin faoi chaibidil.
Léirigh mé sa taighde seo go bhfuil deacrachtaí suntasacha ag múinteoirí iarbhunscoileanna na Gaeltachta áiseanna oiriúnacha a aimsiú a d ’éascódh an teagasc
agus an fhoghlaim sa seomra ranga. Ina theannta sin, is léir go bhfuil cleachtas i réim
ina mease brath an iomarca ar théacsleabhair chun an t-ábhar a theagasc, ainneoin
mhí-oiriúnacht na háise sin. Tá gá le taighde a chuideodh leis na múinteoirí áiseanna
agus cleachtais eile a iomlánú ina gcur chuige teagaisc a d ’fhreagródh do riachtanais
fhoghlama na ndaltaí, agus nach gcuirfeadh an Ghaeilge mar mheán teagaisc i
mbaol. I bhfíanaise chomh huileláithreach agus atá an fhadhb áirithe seo, is cinnte go
rachadh taighde den chineál seo luaite chun leasa mhúinteoirí iar-bhunscoile uile.
6.7

Concluid
Sa chaibidil seo, chuir mé na ceisteanna taighde faoi ndear an tionscadal ina

iomláine i láthair. Rinne mé cur síos ar shrianta an taighde agus ar an tionchar a
d ’imir na srianta sin ar an tionscadal agus freisin ar thaighde a bheadh ar bun amach
anseo a mbeadh an t-oideachas Gaeltachta mar ábhar aige. Rinne mé coimriú ar an
taighde ina iomláine agus chuir mé moltaí i láthair a rachadh i ngleic leis na
deacrachtaí is suntasaí ar dóigh liom a bhfuil múinteoirí iar-bhunscoileanna na
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Gaeltachta ag streachailt leo. Ar deireadh, thug mé léargas ar na beamai taighde sa
réimse ar fiú go fóill tabhairt futhu.
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Agiiisín A:

Foirm i ndáil le toiliú feasach

Teideal an Taighde: Léargas ar thaithí mhúinteoirí iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta: dúshláin ghairmiúla agus riachtanais oiliúna
A idbm an Taighde
Tá sé mar aidhm ag an taighde seo taithí an mhúinteora atá ag teagasc in iar-bhunscoil
Ghaeltachta a fhiosrú. Baineann an taithí seo le cúlra teagaisc agus oiliúna an mhúinteora, an
leas agus an tairbhe a bhaineann an múinteoir as na struchtúir oiliúna sin a chuirtear ar fáil
dó/di agus leis an dearcadh atá aige/aici ar ról an mhúinteora atá ag teagasc in iar-bhunscoil
Ghaeltachta.

Tá an taighde seo á chur i gcrích mar chuid de thaighde dochtúireachta atá á dhéanamh faoi
scáth Choláiste Phádraig, Droim Conrach. Tá maoiniú á chur ar fáil freisin don taighde ag an
gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta ó tharla suim na heagraíochta
sin taighde chur ar fáii a líonfadh an bheama sa chorpas taighde lena mbaineann taithí an
mhúinteora sa chomhthéacs áirithe seo.
Riachtanais Rannpháirtíochta sa Tionscadal Taighde
larrtar ar rannpháirtithe páirt a ghlacadh in agallamh aonair leath-struchtúrtha a mhairfidh tri
ceathrú uair an chloig ar a mhéid ina bpléifear taithí an rannpháirtí ar an teagasc in iarbhunscoil Ghaeltachta, na dúshláin bainteach leis an ról áirithe sin agus ábhar eile a thagann
faoi scáth an oideachais Ghaeltachta mar atá an teagasc tri Ghaeilge, déagóirí na Gaeltachta,
an oiliúint ghairmiúil a sholáthraítear do mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta agus
moltaí a bheadh ag an rannpháirtí i dtaobh na nithe sin.
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Déanfar iarracht rúndacht an rannpháirtí a chosaint ag gach céim le linn an phróisis taighde
chomh fada agus is féidir agus ni dháilfear sonraí pearsanta an rannpháirtí le haon pháirtí
eile ná in aon fóram elle lasmuigh den fhóram taighde idir lámha. Glactar leis ar ndóigh go
bhfiiil an rúndacht seo á gealladh laistigh de teorainneacha dlíthiúla maidir le rúndacht
faisnéise.
D eim h niú go bhfuiltear rannpháirteach ar bhonn d eonacb

Tuigim agus mé ag aontú páirt a ghlacadh sa tionscadal taighde seo go bhfuil ar mo chumas
an rannpháirtíocht sin siar ag staid ar bith den taighde. Tuigim freisin nach mbeidh pianos ar
bith i gceist má tharraingím siar sula gcuirtear céimeanna uile an taighde i gcrích.

Rannpháirtí - Líon, le do thoil an chuid sin den fhoirm thíos. Cuir ciorcal timpeall ar
an bhfreagra cuí.
Ar léigh tú an Ráiteas sa Ghnáthchaint?

Léigh / Níor léigh

An dtuigeann tú an t-eolas atá curtha ar fáil anseo duit?

Tuigim / Ni thuigim

An raibh deis agat pé ceisteanna a bhí agat a chur
agus an tionscadal faoi chaibidil a phlé??

Bhí / Ni raibh

Ar tugadh freagra sásúil duit ar na ceisteanna uile a chuir tú?

Tugadh / Níor tugadh

Sínlú:
Tá an t-eolas uile san fhoirm seo léite agam agus tuigim a bhfuil i gceist leis.
D ’fhreagair an taighdeoir na ceisteanna a bhí agam in thaobh agus tugadh cóip den
fhoirm i ndáil le toiliú feasach dom. Dá bhrí sin toilím páirt a ghlacadh sa tionscadal
taighde seo
Síniú an Rannpháirtí:__________________________________________
Ainm in mbloc litreacha:

______________________________

Finné:

______________________________

Data:
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Aguisín B:
Nóta míniúcháin ar an taighde do
mhúinteoirí na scoileanna

Tionscadal Taighde dírithe ar Thaithí Mhúinteoirí Iar-bhunscoileanna na
Gaeltachta. Faoi stiúir Choláiste Phádraig Droim Conrach agus maoinithe ag
an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

A Mhúinteoir, a chara,
Tugtar eolas thíos maidir le tionscadal taighde a bheidh ar bun in iar-bhunscoileanna
Gaeltachta maidir le taithí mhúinteoirí na scoileanna sin a fhiosrú.
Thaitneodh liom labhairt le múinteoirí na n-iar-bhunscoileanna Gaeltachta, múinteoirí na
scoile seo san áireamh, faoina dtaithí ar a bheith ag teagasc sa choras oideachais Gaeltachta
agus na dúshláin bainteach leis an ról áirithe sin chomh maith leis an oiliúint ghairmiúil a
sholáthraítear do mhúinteoirí iar-bhunscoile na Gaeltachta agus moltaí a bheadh agat i
dtaobh na nithe sin.
Thaitneodh liom labhairt le múinteoirí na n-ábhar éagsúla a bhíonn á dteagasc ag an iarbhunleibhéal, ábhair phraiticiúla, teanga, eolaíochta, agus ábhair eile nach iad ar mhaithe le
léargas soiléir agus iomlán a fháil ar chuile ghné den teagasc i gcomhthéacs na hiarbhunscoile Gaeltachta. Is trí mheán agallaimh ar mhaith liom na gnéithe seo a fhiosrú agus
ba bhreá liom dá mbeifeá sásta do chuid ama agus taithí a roinnt liom. Mhairfeadh an tagallamh seo trí ceathrú uaire nó mar sin agus táimse sásta taisteal chomh fada le ceantar na
scoile chun labhairt leo siúd a bheadh sásta a gcuid ama a roinnt liom.
Thaitneodh go mór liom cuireadh a thabhairt duit páirt a ghlacadh sa taighde seo agus más
mian leat an t-ábhar seo nó aon cheo eile bainteach leis an tionscadal taighde a phlé, ná
bíodh drogall ar bith orí teagmháil a dhéanamh liom ag na dindiúirí teagmhála tugtha thíos.
Táim fíorbhuíoch as do chomhoibriú sa chás seo agus táim ag súil go mór labhairt leat
amach anseo.
Laoise Ni Thuairisg

Rphost:

laoise.nithuairisg2@mail.dcu.ie
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Fón: XXXX

Aguisín C:

Ceisteanna agallaimh

CEISTEANNA AGALLAI IVI H DO MHÚINTEOIRÍIAR-BHUNSCOILEANNA GAELTACHTA
Tá na príomhcheísteanna leagtha amach i dtrí chatagóir:
a)

Cúlra agus Comhthéacs

b)

Cúrsaí Oiliúna agus Post an Mhúinteora

c)

An Comhthéacs Teagaisc agus Ról na hlar-Bhunscoile Gaeltachta

(a)

CÚLRA AGUS COMHTHÉACS

1.

Cén fáth agus cén chaoi an ndeachaigh tú leis an múinteoireacht?

2.

Chomh maith leis an mbuncháilíocht atá agat sa mhúinteoireacht, an bhfuil cáilíocht
bhreise ar bith agat san oideachas nó in aon réimse eile? (modhanna múinte, ábhar
céime, Gaeîlge)

3.

An bhfuil cáilíocht faoi leith gur mhaith leat a bhaint amach?

(b)

CÚRSAÍ OILIÚNA AGUS POST AN MHÚINTEORA

4.

Céard iad na rudaí is mó a thugann sásamh duit i do phost?

5.

Céard iad na dúshláin is mó a bhíonn romhat sa phost?

6.

Cé na rudaí is mó atá ag teastáil uaitse, mar mhúinteoir X chun cúnamh a thabhairt
duit do níos mó sásaimh a bhaint as do phost?

7.

Céard í do thaithí ar chúrsaí inseirbhíse- An bhfuil siad ar fáil go héasca duitse?

8.

An bhféadfá insint dom faoin gcúrsa inseirbhíse deireadh a fhreastail tú air?

9.

Cén t-easnamh is mó a fheiceann tú sna cúrsaí inseirbhíse a chuirtear ar fáil?
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AN COMHTHÉACS TEAGAISC AGUS RÓL NA hIAR-BHUNSCOILE GAELTACHTA

10. An bhfuil polasai teanga faoi leith ag an scoil? An bhfuil muinteoiri na scoile ar fad
sasta leis an bpolasai sin?
11. Cén cineàl iompar teanga bhionn i measc na ndaltai? Agus an dóigh leat go n-imrionn
sé sin tionchar ar bith ar iompar teanga mhuinteoiri na scoile?
12. An bhfeadfa cur sios a dhéanamh dom ar an difriocht a fheiceann tu ¡dir ról scoil
Ghaeltachta i gcomparàid leis an ról ata ag Gaelcholaiste?
13. Ta daoine ann a déarfadh go bhfuil ról ag an muinteoir i scoil Ghaeltachta i gcaomhnu
na teanga - an aontófa leis sin?
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Aguisin F:

0 : 00.0

-

Cén fáth agus cén chaoi a ndeachaigh tú leis an
múinteoireacht an chéad lá riamh?

-

Is dóigh thaitin adhmadóireacht liom riamh ag an scoil mé féin,
ag an dara Ieibhéal, agus bhí múinteoir adhmadóireachta agam
agus foirgníochta a thaitin go mór liom agus fuair mé ar aghaidh
go maith leis. Is dóigh sin é an fáth, is dóigh, dúirt mé gur
bealach deas é le mo shaol a chaitheamh ag múineadh.

1:00.7
1: 00 . 6
1:16.8

AgallamhA2

1:41.2 2:25.1

An t-aon rud a bhí agam nuair a bhí mé ag cleachtadh
múinteoireachta, mor cuireadh riamh, bhí dhá chleachtadh
againn [...] agus even though go raibh na scoileanna Gaeltachta
ar fad thíos agam ar an liosta preferences mar deir siad, ni
bhfuair mé aon cheann acub sin riamh. Bhí mé [taobh amuigh
den Ghaeltacht] i gcónaí. Go leor de na téarmaí agus rudaí, ni
raibh siad agam de bharr nach ndeama mé aon chleachtadh go
dtí go ndeachaigh mé isteach sa scoil. Cheap mé nach raibh sé
sin féaráilte, nach gcuirfí dream a bhí ag iarraidh [...] é a
dhéanamh tri Ghaeilge ag scoileanna Gaeltachta.

2:25.1 2:31.9

Agus an raibh eilimint Ghaeilge ar bith ag baint leis an
gcúrsa?

2:31.8 2:51.5

Bhí ranganna Gaeilge ann, ach bhí siad ag díriú air is dóigh na
scoláirí as an nGalltacht nach raibh aon Ghaeilge acu so ni raibh
mórán maitheasa ann domsa mar déarfá. But cinnte bhí module
nó dhá module dhó sin ann.

2:46.0 2:46.9

Agus nuair a chuaigh tú isteach céard a rinne tú leis na
téarmaí a phiocadh suas?

2:49.4 16:06.3

Is dóigh ag úsáid an téacsleabhar Gaeilge ach aríst is dóigh go
leor de na téarmaí a bhíodh ansin tá siad an-teicniúil agus andeacair, is dóigh na téarmaí a bhí cloiste agam féin agus a bhí
foghlamthaí agam féin ó thaobh bhfuil's agat, sa mbaile agus
rudaí mar sin. Sin is mó a d'úsáid méyo u know dháiríre. Agus
obviously an foclóir. Bhain mé go leor úsáid i dtús ama as an
foclóir téarmaíochta, tá ceann ceardaíochta, agus ansin is dóigh
le roinnt blianta is dóigh tá acmhainní agat ar nós focal agus
suíomhanna mar sin a mbím ag úsáid le haghaidh téarmaíocht
[...] ni raibh tada ar fail ag an am, Now le gairid, tá T4 ag
déanamh go leor obair anois faoi sin. Is sort grúpa iad atá ag
breathnú amach do ábhair teicneolaíochta, sin an fáth a dtugann
siad T4 air, tá líníocht, foirgneolaíocht, innealtóireacht agus
teicneolaíocht ag ard teist. You know so, foirgneolaíocht, so tá sé
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sin, chuir siad sin go leor acmhainní ar fáil le haghaidh líníocht i
mbliana, bileoga priondáilte 's chuile short do chuile scoláire as,
you know déanta amach i nGaeilge, tá siad sin an-mhaith, agus
póstaeirí agus rudaí mar sin [..] tá go leorpackages acub ar an
suíomh freisin do chuile module agus tá sé sin ar fad i nGaeilge
agus tá obair iontach déanta acub sin
4:21.0 4:28.2

Ó thaobh cúrsaí inseirbhíse, céard atá ar fáil duitse?

4:2 8 .2 4:59.7

You see is dóigh le cúpla bliain anois aríst, nuair a tháinig an
ábhar nua líníochta isteach, you know an dearadh, grafaic
[dheartha] agus chumarsáide a thugann siad air. Tá go leor cúrsaí
inseirbhíse, bhí I think deich lá nó dhá la dhéag ar fad déanta
againn le is dóigh cúig bhliana anuas agus bhí siad sin uilig ar
fail i nGaeilge [...] Cúrsaí inseirbhíse dírithe ar mhúinteoirí
Gaeltachta.

5:18.85:24.9

Agus an bhfuil sé tábhachtach duitse go gcuirfí na cúrsaí ar
fáil trí Ghaeilge?

5 :2 4 .8 5:42.6

Tá mar trí Ghaeilge a bheadh muid á n-úsáid. Is antro mór a
bheith ag aistriú rudaí aríst so ba cheart go mbeadh sé ar fáil trí
Ghaeilge ag an tús. Le bheith féaráilte ag T4 bhí chuile short ar
fáil.

5:42.6 6:03.1

Agus céard faoi na cúrsaí eile, cúrsaí adhmadóireachta?

5:57.1 7:55.1

Níl mórán ar fáil ó thaobh adhmadóireacht, nó foirgneolaíocht,
you know. Tá leabhar Teastas Sóisearach, adhmadóireacht, tá sé
amuigh le is dóigh deich mbliana nó os a chionn, agus i mean,
níl sí bhfuil's agat, ni dhéarfainnse go bhfuil sí feiliúnach le
haghaidh scoláirí, tá sí an-teicniúil agus an-deacair you know, tá
leabhra deasa ar fáil i mBéarla alright ach i mBéarla atá siad.
Leabhra atá beagáinín níos simplí le haghaidh na scoláirí [...] So
níl mórán [...] foclóirí beaga th a t’s about it, sin an méid,
dháiríre. Cúpla foclóir beaga, tá foclóir ceardaíochta agus n íl’s
agam an iad an coiste gairmoideachais nó céard ju s t tháinig
príomhoide ag an am isteach agam le sé bhileog photocopied
téarmaí bhfuil's agat adhmadóireacht a raibh Gaeilge curtha
orthub níl mé cinnte cé rinne amach iad sin buí sin an méid atá ar
fáil.

7:06.2 7:11J

Agus cén leabhar mar sin a úsáideann tusa sa seomra ranga?

7:48.9 7:57.4

Is dóigh d'úsáidfinn an leabhar Béarla, ni hé go mbeinn ag léamh
amach aisti [...] ni léifinn go díreach as an leabhar é. Agus an
rud céanna leis an ardteist bheadh an leabhar acu ansin ar an naghaidh ach bheinnse ansin dhá phlé leob trí Ghaeilge [...] má tá
tú dhá léamh trí Bhéarla tá tú ag caitheamh ama anonn is anall,
so go hiondúil léifinn trí Ghaeilge é agus bíonn siad fhéin ansin
in ann léamh trí Bhéarla agus obair baile a dhéanamh i nGaeilge
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nó i mBéarla ansin.
7:55.8 8:09.2

Ó thaobh cúrsaí inseirbhíse, an dtéann tú ag na cúrsaí ar fad
do na hábhair ar fad?

7 :5 7 .4 9:13.0

Níor chuir siad aon cheann ar fáil anois le haghaidh an péire eile
fós, dháiríre ni raibh mé ag aon cheann acub sin tá mé cheapadh
riamh [...] má tá athrú eicint nó rud eicint mór mar sin [cuirtear
cúrsa ar fáil]

8:32.1 8:39.2

Agus an airíonn tusa uait iad ansin nuair nach gcuirtear ar
fáil iad?

8:39.1 8:44.3

Cinnte tá sé go maith teacht le chéile agus labhairt le múinteoirí
agus ruairme treoir agus ruainne cúnaimh ó thaobh d'ábhair
cinnte, tugann sé an-chúnamh. Is dóigh tá muid faighte isteach sa
gcleachtadh anois nach bhfuil a leithéide ar fáil [...] Bheadh sé
go deas rudaí mar sin a bheith pléite agus goite tríd i gceart le
grupa agus é pléite ceart. Now tá rudaí ar fáil you know ar nós, tá
na múinteoirí adhmadóireachta aríst, tá sort grúpa acu
Technoteachers a thugann said orthu, agus tá tú in ann ceist a
chur suas ar fóram ansin aríst. Ach aríst níl aon mhaith a bheith
ag cur ceist suas faoi Ghaeilge nó fadhb téarmaíochta ná tada
mar sin mar níl sé dírithe air sin. Tá sé go maith ón taobh Béarla
de.

9:32.1 9:403

Agus an mbeadh deacrachtaí sa rang ó thaobh Gaeilge de?

9:40.3 10:15.7

Bheadh téarmaí a déarfainnse a bheadh an-deacair le haghaidh
na scoláirí, agus an-teicniúil agus litriú aisteach orthu. You know,
focla mora casta agus go minie dá mbeadh rudaí mar sin ann,
chríochnóinn suas ag úsáid téarma Béarla, bhfüil’s a g a t, mar ni
chreidim a bheith ag déanamh rud níos deacra le haghaidh na
scoláirí ar mhaithe 1e,ju st é a rá trí Ghaeilge [...]. An rud is
tábhachtaí ná mo chuid múineadh bheith chomh héifeachtach
agus is féidir agus ansin, más féidir é sin a dhéanamh trí
Ghaeilge, all the better, but murar féidir níl mé dul ag déanamh
rud deacair ar mhaithe len é a rá i nGaeilge

10:15.710:23.2

Agus an mó Béarla atá sa téarmaíocht sa seomra ranga ná
Gaeilge?

10:23.1 10:51.2

Ni dhéarfainn é sin. Abaír leis an Teastas Sóisearach bheadh flor
bheagán Béarla. Nuair a fhaigheann tú níos sine, ó thaobh
foirgneolaíocht, bheadh go leor téarmaí, an nua theicneolaíocht
seo, solarpanels agus U Valúes agus [...] rudaí mar sin [...]
cinnte dhéanfainn dearmad ar an nGaeilge, ar na téarmaí agus
just díriú ar téarmaí an Bhéarla.

10:51.1 10:56.3

Céard iad na rudaí is mó a thugann sásamh duit sa bpost?

11: 11.8 -

[...] Is maith liom scoláirí [a bheith ag] baint sásaimh as ag
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11:25.6

déanamh rud eicint praiticiuil is dóigh ó thaobh m'àbhar féin.
Bainim an-sàsamh as sin nuair a dhéanann siad rud eicint deas,
stóilin beag, nó boirdin beag deas, agus iad bróduil as. Sin é an
rud is mó is dóigh dom féin.

11 :2 1 . 6 -

Agus ó thaobh dushlàin a bheadh romhat, cén dùshlàn is mó
a bheadh romhat sa bpost?

11:29.7
11:27.412:31.4

Axist is dóigh, àbhar ar fàil tri Ghaeilge you know mé féin anois
go pearsanta bhuel, even though you know rinne mé Gaeilge don
Ardteist, ni bheinn, mi mé céad faoin gcéad compordach le mo
chuid, you know gramadai Gaeilge agus an scribhneoireacht [...]
so sin é an rud is mó abair. B'fhearr liom a bheith in ann mo
chuid notai ar fad a bheith thuas agam ar Powerpoint [...] iad a
bheith seiceàilte ag duine eicint ó thaobh mo chuid litriu agus
mo chuid gramadai agus rudai mar sin so cinnte sin rud a mba
mhaith liom oibriu air amach anseo either mé féin cursa a
dhéanamh, le haghaidh mo chuid Gaeilge scriofa a fheabhsu nó
rud eicint a bheith ar fàil ag an scoil b'fhéidir le haghaidh sin a
dhéanamh.

12 : 02.6

Agus an gceapann tu go mbionn an deacracht sin ag
miiinteoiri praiticiiila?

-

12:09.6
12:04.1 12:44.1

Cheapfainn go bhfiiil [...] b'fhéidir gur just laig mé féin bhfuil’s
agat go mór mór ó bhi mé féin ceithre bliana i gcolaiste agus
even though nach piosa fada é but bhfuil’s agat nach raibh móràn
Gaeilge scriofa agam nà tada, feicim [...] Gaeilge scriofa, go
raibh mé faighte an-dona aige [...] litriu agus séimhiu agus rudai
mar sin agus is dóigh gur cleachtadh é but feicim gur tharlaigh sé
sin domsa bhfuil’s a g a t...

13:19.4 13:343

Agus a mbeifea ag brath ar chursai inseirbhise mar sin le
feabhas a chur ar do chuid Gaeilge scriofa?

13:34.3 14:18.4

No ni bheinn, dhàirire. Is rud eicint a chaithfeas mé fhéin a
dhéanamh taobh amuigh, tràthnóna nó cursa eicint nó rud eicint
mar sin. Cheapfainn gur cheart go mbeadh cùnamh eicint ann
trid a gcóras freisin, Fiu amhàin féin dà mbeadh grupa
scoileanna a thiocfadh le chéile nó rud eicint agus no n-oibreodh
muinteoir amhàin, "OK oibreoidh mise ar an bpiosa den
siollabas". B'fhéidir dà mbeadh sort incentive eicint ann nó rud
eicint. Tà sé an-deacair. Tà saol pearsanta againn ar fad. Tà sé
an-deacair dhul ag plé le rudai théis am scoile, Nuair atà do là
déanta agat, tà do là déanta agat, agus tà tu ag dui abhaile ag
gasùir. Bheadh sé iontach dà mbeadh am curtha ar fàil trid an
gcóras le haghaidh.

14:183 14:29.5

Bhi tu ag caint ansia ar mhuinteoirf teacht le chéile. An
bhfuil deis ar bith agatsa theacht le chéile le miiinteoiri
adhmadóireachta eile [Gaeltachta]?
322

14:29.4 14:58.8

Nil dháiríre. Tá deis [sa chathair]. Bhí muid sásta é sin a
dhéanamh an chéad chúpla bliain. Agus tá múinteoirí fós teacht
le chéile. Now nil mé fhéin á mhúineadh don Ardteist i mbliana
so mi mé fhéin ag dui acub.

14:58.8 15:16.9

Agus an gceapann tú go bhfuil dúshláin bhreise romhaibhse
nach bhfuil roimh na múinteoirí eile?

15:16.8-

Cheapfainn go bhfuil [...] Bhfuil's agat tá chuile short ar fáil
dháiríre, tá go leor eolas ar fáil, go leor acmhainní anois ar fáil
tri Bhéarla, yow know but má tá tusa ag iarraidh iad sin a úsáid
caithfidh tú Gaeilge a chur orthu fíú [...] fíú amháin féin
póstaeirí agus rudaí ó thaobh sábháilteacht. Caithfidh tú, tá sé, tá
cúpla ceann bunúsach ar fáil i nGaeilge ach an chuid is mó acu
nil, whereas dá dtiocfá isteach ar an idirlíon anois bhfuil's agat
na scórtha a fháil bhfuil's agat, sábháilteacht, adhmadóireacht i
mBéarla, so sin obair breise dúinn féin mar déarfá mar caithfidh
muid dhul agus iad sin a aistriú agus rudaí mar sin [...] is obair
é, is am é [...] so tógann sé go leor am rudaí mar sin a réiteach.

16:00.4

16:00.3 16:07.4

Agus an bhfuil polasaí teanga ag an scoil seo?

16:02.416:42.2

Bhuel táyeah, tá gurb é, gurb i an Ghaeilge gnáth-theanga
teagaisc atá sa scoil

16:12.916:17.7

Agus an dtiocfadh na múinteoirí ar fad leis an bpolasaí?

16:1 7 .7 16:21.6

Cheapfainn go n-aontódh [...] scoil sa nGaeltacht, I mean is breá
liomsa an Ghaeilge, is í is coitianta sa scoil idir múinteoirí

16:28.1 16:303

Agus an gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh na
múinteoirí labhairt Gaeilge?

16:30.3 16:41.7

Cheapfainn go bhfuil [...] ni fhéadfaidh tú i bheith, íomha
amháin a bheith agat agus thú leanacht ar aghaidJh ar bhealach
difiiúil, you know, caithfidh siad tarraingt le chéile

16:41.6 16:49.8

Agus ó thaobh na ndaltaí, céard a thugann tú faoi deara?

16:47.0 17:12.6

Feictear dom go bhfuil sé sách iompaithe, go bhfuil go leor acub
iontaithe ar an mBéarla faraor, you know, now bhfaighidh tú
grúpaí beaga fós, grúpaí beaga agus beidh siad ag
Gaeilgeoireacht leob féin, idir a chéile agus tá sé sin go breá ach
tá sé sin ag laghdú i gcónaí feictear dom, an lion grúpaí acu sin a
fheicfeas tú ag am lóin

17:07.2 17:14.7

Agus an mbeadh tionchar aige sin mar sin ar iompar teanga
a bheadh ag an múinteoir?

17:12.618:59.4

Bheadh Gaeilge mhaith ag go leor acu seo ach just nach
labhróidh siad lena chéile é. Agus is dóigh fadhb eile ansin a
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bheadh agamsa ó thaobh mo chuid ábhar féin, freisin ná, abair
bíonn leabhar le scríobh acu, portfolio beag, agus tuairisc beag le
scríobh ar na tionscadail ar fad, ach faoi láthair [...] má
dhéanann tú scrúdú, you know tíreolas as Gaeilge, nó hibrí céard
é féin, bhfaighidh tú deich faoin gcéad de na marcanna tá mé
cheapadh nó rud eicint mar sin ach tá sé abair mar chéile má
dhéanann tú foirgneolaíocht. Now ni bhfaighidh tú na marcanna
céanna, tá mé ag ceapadh gur chúig faoin gcéad é, mar nil an
oiread scríobh ann. Ach an áit is a mbíonn scríobh, bíonn
leabhrín le scríobh, fillteán beag le haghaidh an project, má
dhéanann siad é sin i nGaeilge, nil siad ag fáil aitheantas ar bith
air, agus teastaíonn an córas sin a athrú go mór because sin an áit
is mó bhainfeadh siad úsáid as an nGaeilge, an leabhrín seo a
scríobh agus feictear dom sin rud a theastódh ón Roinn
Oideachais breathnú air because, cuireann roinnt iarracht isteach
ann agus nil siad ag fáil tada air, agus ansin cuirfidh siad an
cheist, ach bhfuil mé fáil an chúig faoin gcéad anseo, agus you
know, inseoidh tú dóibh nach bhfuil agus déarfaidh siad bhuel ni
fiú dom é a dhéanamh mar sin trí Ghaeilge. So díreach tá siad
athraithe ansin ar an mBéarla le haghaidh an leabhar sin so tá
rudaí beaga mar sin sa gcóras a theastaíonns a athrú le haghaidh
an Ghaeilge a choinneáil láidir san áit.
18:58.3 19:24.2

Ó thaobh ról a bheadh ag an scoil, le hais scoil iarbhunleibhéil lánGhaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht, an
bhfeiceann tú difríocht sa ról a bheadh ag an scoil seo?

19:15.4 21:14.4

Is dóigh ar bhealach [...] ceann de na fadhbannaí a bhíonns
againne anseo nà you know go bhfuil tú fáil scoláirí isteach
b'fhéidir a tháinig as Sasana nó [...] as páirt eicint eile den tir
agus atá ina gcónaí thart anseo agus you know b'fhéidir tá siad in
abhantracht na scoile, agus you know tá an cheart sin acu theacht
ag an scoil seo, mar déarfá, but b'fhéidir nach bhfuil an Ghaeilge
chomh hiontach sin acub you know. Whereas go hiondúil [sna
gaelcholáistí] nil siad sin ag fáil isteach ach scoláirí a bhfuil
Gaeilge [...] a bhfuil ag iarraidh labhairt trí Ghaeilge so
cheapfainn go bhfuil sé sin ag déanamh difríocht bheag sa
mbealach sin, bhfuil’s agat go bhfuil níos mó béime, dírithe níos
fearr ar an nGaeilge mar gheall ar an sort selectivity seo atá acu ó
thaobh scoláirí
B'fhéidir nach bhfuil sa gceantar ach an scoil amháin, [...]
braitheann na rudaí atá ar bun sa scoil go mór ar céard atá tarlú
thimpeall sa bpobal agus vice versa whereas [taobh amuigh den
Ghaeltacht] nó áit eicint eile, nil sé ag brath chomh mór

20:383 20:46.6

Agus cén chaoi bhfeiceann tú é sin déarfaidh muid, an pobal
ag imirt tionchar ar an scoil, nó vice versa ?

20:46.6 20:56.9

Is dóigh ó thaobh an Ghaeilge de, b ’fhéidir go bhfuil mos mó
[...] sort dilution beag eicint ann, b ’fhéidir go bhfuil tú ag dui ar
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an mBéarla níos mó ó thaobh do phobal de thart anseo mar
gheall go bhfu.il sort, tá daoine tagtha isteach gan aon Ghaeilge.
21:14.421:30.8

Ó thaobh an ról a bheadh agatsa ansin mar mhúinteoir i
scoil Ghaeltachta?

21:30.8 -

Ni bheadh an oiread sin difríochta ann, Aríst ag teacht ar ais ag
na scoláirí nach bhfiiil aon Ghaeilge acu. Feictear domsa go
mbeadh sé de dhualgas ormsa iad a mhúineadh hibrí cén teanga
atá i gceist, b'fhéidir go gcaithfínn rudaí a mhíniú dóibh i
mBéarla, whereas an ról a bheadh ag mo chomhghleacaí i scoil
eile, ni bheadh an dualgas sin air chomh mór.

22 :02.8

22:00.9 22:19.9

Agus tá daoine ann a déarfadh go bhfuil ról ag an múinteoir
i gcaomhnú na teanga, céard a cheapfá faoi sin?

22:19.8 24:46.1

Thiocfainn leis sin. Tá tusa abair, do réimse féin, agus is áit é
[seo] a bhfuil go leor siúinéireacht agus téarmaí siúinéireachta
agus bádóireacht agus ceardaíochta agus rudaí mar sin so bheadh
go leor acu sin in úsáid agamsa. Is minie a luafainnse rud eicint,
b'fhéidir nach bhfeicfeá in aon leabhar é, uirlisí a bheadh acu le
haghaidh tógáil báid, Ni bheadh’s ag go leor acu. Feictear dom
go bhfuil sé sin suimiúil dóibh agus go bhfuil mé ag tabhairt cuid
dá gcultúr féin ar ais dóibh. Go leor acu, ni bhfaighidh tú in aon
leabhar iad. Bheinn ag súil go mbeadh dá mbeadh múinteoir le
bunús feirmeoireachta mór mar déarfá, go mbeadh seisean ag
tabhairt a chuid téarmaí féin ó thaobh feirmeoireacht. Bheinn ag
súil go mbeadh chuile dhuine ag oibriú ar a dtaobh féin, hibrí
cén cúlra a bhí acu féin, hibrí cén ábhar a bheifeá a dhéanamh.
Tá tú ag múineadh níos mó ná do ábhar [...] ag coinneáil cultúr
beo agus you know, tabharfaidh tú isteach rud ar bith a chabhrós
le forbairt an scoláire

28:28.0 29:44.0

Bhí cigire agam ón Roinn Oideachais roinnt blianta ó shin [...]
cuid de na rudaí a bheadh cigirí ag tóraíocht, moltaí a thagann ó
thaobh póstaeirí agus rudaí sin. Sin an áit a bhfuil an difríocht
mhór, caithfídh muide na póstaeirí a dhéanamh muid féin. Agus
is breá an rud iad a dhéanamh muid féin, ach aríst is obair
bhreise é, is am breise é. Whereas tá na póstaeirí sin ar fáil go
héasca le haghaidh scoileanna Béarla. B’shin ceann de na moltaí
a tháinig faoi tuilleadh póstaeirí, ni aontaím le bheith ag cur suas
an iomarca póstaeirí Béarla. Sin ceann de na fáthanna nach raibh
an oiread sin acub thuas agam.
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Aguisín G:

Agallamh A4

4:53.7 -

Ó thaobh do phost, cé na rudaí is mó a thugann sásamh

5:021

duit?

4:57.9 5:43-1

N uair a feiceann mé go bhfuil na scoláirí ag déanam h cineál
forbairt agus m ar sin de, you k n o w go bhfuil siad in ann an áb h ar
a thuiscint agus cineál you know a bheith ag dul ar aghaidh an tam ar fad.

5=46.6 5:57*9

Agus ar an taobh eile, cé na rudaí is mó a thugann dúshlán
duit i do phost?

5:57.9 7:27-6

Bhuel you know bíonn deacrachtaí ann ó am go chéile ó thaobh
iom par na scoláirí de. N o w níl aon d eacrachtaí agam sa go

pearsanta. Ach go minie caithfidh mé cineál cúnamh nó cabhair
a thabhairt do múinteoirí eile le rudaí ó thaobh smacht de, you
know, so tá sé sin cineál deacair mar caithfidh tú bheith i geónaí
ar an airdeall agus réidh chun déileáil le fadhbanna. Cé nach
mbaineann na fadhbanna liom go pearsanta, ach caithfidh mé a
bheith réidh, agus in ann agus toilteanach cúnamh a thabhairt do
múinteoirí eile atá deacrachtaí acu. So mar sin, you know, I
suppose, ifls ta y e d in my owrt room and did my own thing, ni
bheadh deacrachtaí ar bith agamsa. Ach caithfidh mé a bheith i
geónaí ag coinneáil súil amach agus ag faire ar na gasúir, Agus
tá sé sin alright like, m'l aon fadhb agam leis sin. Sin an t-aon
rud, deacrachtaí ann agus tá sé sin leanúnach mar tá gasúir ann
sa scoil atá cineál dána, i ndáiríre, agus tá múinteoirí ann, go
háirithe na múinteoirí óga agus níl siad in ann iad a láimhseáil.
Sin cineál deacracht atá ann ag cúpla de na múinteoirí. Cé nach
bhfuil na deacrachtaí agam sa seomra ranga, tá sé ann sa scoil,
agus caithfidh muid dul i ngleic leis, anyway.
1-21.6 -

7:35-4
7:35.4 -

A gus ó do thaobh féin go p earsanta an b h fu il rud am háin
faoi do phost taobh am u igh den sm ach t atá deacair?

7:44,5

No níl, táim an-sásta agus níl aon rud cineál diúltach ann. táim
an-an-sásta.

7:44.4 8:11*°

I gcás an B héarla, céard a theastódh u aitse i do p h ost m ar
m húinteoir Béarla chun cúnam h a th a b h a irt duit?

8:11.0 9:51,9

Ó thaobh áiseanna, tá go leor áiseanna agam sa seomra ranga so
táim lánsásta leis sin. Tá ríomhaire agus teilgeoir, leathanbhanda
agus mar sin de. Teilifís. Rudaí mar sin [...] Go minie, cuireann
sé cineál scanradh orm go bhfuil an aois léitheoireacht, na
ngasúr, chomh íseal is atá agus iad ag teacht isteach, déanann sé
sin an job cineál deacair. Tá siad uilig ag iarraidh ardleibhéal a
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dhéanamh le haghaidh an Teastas Sóisearach, agus chun dui ar
aghaidh go dii an ardteist. Go minie ni bheidh siad in ann
ardleibhéal mata a dhéanamh don ardteist, you know td sé sin
cinedi intuigthe tá sé ró dheachair dóibh, mar sin caithfidh siad
ard leibhéal Béarla a dhéanamh, you know fa r thè six subjects,
you know, agus tá gasùir ag teacht isteach le aois léitheoireachta
de ocht, naoi, deich mbliana d'aois, agus caithfidh tú iad cinedi a
tum aroundyou know agus [...] an aois léitheoireachta a ardu
chun go mbeidh siad in ann an Teastas Sóisearach a dhéanamh
ag an ardleibhéal agus ansin an ard teist. Cuireann sé sin cinedi
brú orm ó ham go céile. Sin an t-aon rud amhain, you know an
deacracht ata ann agus mé ag mùineadh Béarla, go bhfìiil an aois
léitheoireachta chomh iseal sin agus an caighdedn Béarla td sé
cinedi iseal freisin, os rud é go áit lánGhaeilge é an dit seo so td
an caighdean Béarla cinedi iseal
9:51.810:00.7

Agus an dóigh leat gurb shin an fàth go bhfuil an aois
léitheoireachta agus an caighdeàn Béarla iseal?

9:56.5 12:54.1

Yeah mar td nios mó béim ag an nGaeilge ins an bunscoil agus
mar sin de agus ni dhéanann siad mórdn léitheoireacht nó
scnbhneoireacht Béarla ins an bunscoil agus ansin nuair a tagann
siad anseo td an deacracht ann ós rud é go bhfuil na leabhra uilig
foilsithe i mBéarla agus freisin you know even i f they were i
nGaeilge ni bheidh siad in ann iad a léamh go minie you know
because beidh siad ró dheacair dóibh

1 0 : 2 1 .0 -

Agus cén chaoi dtéann tú i ngleic leis sin, má tá an aois
léitheoireachta chomh hiseal?

10:28.8
10:28.713:06.7

Bhuel td ranganna tacaíocht foghlama ar fáil, agus cúnamh
breise don léitheoireacht agus mar sin de, Agus bionn cinedi
initiatives agus interventions. Agus bionn muid ag plé leis na
interventions sin go minie. Agus ag iarraidh iad a spreagadh
chun léamh agus mar sin de. Bionn muid ag fáil deontaisi chun
diseanna a cheannacht cosúil le leabhar atd, what we cali. High
Low, High Interest, Low Ability level,just chun iad a spreagadh
chun léamh. Bionn muid ag ceannacht bogearrai chun cur ar na
ríomhairí, ar na netbooks, chun cúnamh agus tacaíocht a
thabhairt dóibh freisin mar an aois léitheoireachta you know,
caithfidh siad cinedi you know aois léitheoireachta de cùig bliana
déag d'aois a bheith acub chun dui i ngleic leis na leabhair chun
iad a léamh agus a thuiscint agus mar sin de agus go minie td an
aois sin nios isle td acub

13:51.614:00.6

Agus an gcuirtear an tacaíocht foghlama ar fail tri Bhéarla
nó tri Ghaeilge?

14:00.5 15:13.1

Tri Bhéarla den chuid is mó os rud é go bhfuil gasùir a bhfuil
deacrachtai acub le le léitheoireacht agus mar sin de, td sé nios
éasca Béarla a léamh ó thaobh na phonetics, agus td sé nios
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éasca freisin Béarla a dhéanamh, you know na litriú agus mar sin
de, whenyou'respelling it, os rud é go bhfuil sé cineálphonetic
agus tá sé níos éasca é sin a dhéanamh ná i nGaeilge. Freisin tá
an gramadach i bhfad i bhfad m'os éasca don gasúr atá
laigeachtaí acub, tá sé m'os éasca an obair a dhéanamh trí Béarla.
Agus freisin na téacsleabhar atá againne, tá siad beagnach uilig
foilsithe trí Béarla mar tá an caighdeán Gaeilge atá le fáil, tá an,
caighdeán Gaeilge ins na leabhar Gaeilge atá le fáil, tá sé go
minie, bíonn sé ró dheacair nó cineál, real text booklrish agus tá
Gaeilge na háite ag na gasúir agus bíonn deacrachtaí acu leis na
leabhar atá foilsithe i nGaeilge, you know. Agus cé go caitheann
siad an-chuid den am in sa bunscoil ag léamh, leabhrín beag
Gaeilge níl siad in ann an cineál, we'll say a high leve! o flrish a
léamh, you know níl siad in ann é sin a dhéanamh, you know. So
tá an fadhb ann ansin nach bhfuil siad in ann cuid acub Gaeilge a
léamh agus tá an aois léitheoireachta i mBéarla cineál íseal
freisin.
15:13.8 15:24.7

Agus bhí tú ag rá ansin gur mar gheall gur Gaeilge a bhí acu
ag an scoil go bhfuil an aois léitheoireachta chomh híseal sin?

15:24.6 16:06.0

Yeah, tá mé ag caint faoi na páistí atá cineál laigeachtaí acub
agus sa bunscoil caithfidh siad chuile rud a dhéanamh trí
Ghaeilge ach tá an cuid is mó den tacaíocht foghlama le fáil trí
Béarla. Tá sé deacair do gasúir atá laigeachtaí acu bheith ag
athrú ó teanga amháin go dtí an teanga eile. Tá sé m'os deacair
dóibh ná atá ag gnáth ghasúr. Agus na gasúir sin agus iad ag
teacht isteach, m'l muid in ann an aois léitheoireachta i nGaeilge
a cineál, to measure, to estímate agus rudaí mar sin, déanann
muid, the assessment tests, bíonn siad uilig trí Béarla. [...] ach
má tá an aois léitheoireachta íseal acu i Béarla, tá sé m'os ísle fós
acu i nGaeilge

16:15.0 16:27.0

Ó thaobh cúrsaí Fraincise, cén rud is mó a bheadh ag teastáil
uait ansin?

16:27.018:18.7

Bhuel aríst, ó thaobh áiseanna, tá chuile áis ann, CDs, CD
players mar sin de, teilifís, teilgeoir, leathanbhanda agus mar sin
de. Tá sé sin ceart go leor. Na leabhair, caithfidh muid an
leabhar atá meascán Béarla agus Fraincis [a úsáid], Tá sé ró
dheacair do na gasúir a bhfuil laigeachtáí acu an leabhar a úsáid
a bhfuil meascán Gaeilge agus Fraincis [ann]. Agus tá sé andeacair dóibh cineál trí teanga a bheith ag dul ar aghaidh ag an
am céanna, Béarla, Gaeilge agus Fraincis, So tá sé níos éasca
Béarla agus Fraincis amháin a úsáid sa seomra ranga. O thaobh
an leabhair de. Beidh muid ag caint leob i nGaeilge agus you
know ag tabhairt treoracha dóibh i nGaeilge but an leabhar a
úsáideann muid, tá siad sin foilsithe i Béarla agus Fraincis, Agus
iad ag tosú leis an Fraincis, níl mórán deacrachtaí acu, tá chuile
dhuine ar an leve!playing field. Bíonn deacracht acu agus iad ag
foghlaim Fraincis agus iad ag dul ar aghaidh go háirithe leis an
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gramadach. Ceapaim an fath ata leis na d'fhas siad suas ag
labhairt Gaeilge, ni raibh aon cineal ga orthu na briathra
neamhrialta on nGaeilge agus iad og [a fhoghlaim]. So ansin, i
Fraincis, ta nios mo deacrachtai acu. N a gasuir we'll say ata ag
dul go scoileanna eile [taobh amuigh den Ghaeltacht] bhi orthu
an Gaeilge a fhoghlaim agus ta se nios easca then acu an Fraincis
a dheanamh mar ceapaim go bhfuil an cleachtadh acu, you know,
learning verbs by heart. Ach na gasuir ata in ann Gaeilge a
labhairt go liofa, go minic nil siad in ann e a scriobh chomh
maith sin.
18:28.718:27.6
18:27.5 19:32.6

An bhfuil leabhair Ghaeilge agus Fraincise ar fail?
Ta ceann ar fail ceapaim, On y Va an ainm ata air. You see an taon deacracht amhain ata ann, na go minic bhi COGG no an
GUM nuair a bhi siad ann bhi siad ag cur Gaeilge ar
seancoipeanna de leabhra, you know when it would kind o f go
out ofprint so bhi an leabhar then cineal old fashioned, Ta's
agam go maith go bhfuil an teanga an rud ceanna, whether or
which, ach ni raibh siad chomh user friendly, go hairithe do na
gasuir ata cineal lag.

19:11.6 19:24.8

Bhi tu ag ra go n-usaideann tu Gaeilge, Bearla agus Fraincis,
an mbionn deacrachtai ag baint leis sin?

19:24.8 20:33.3

Ta se nios easca, bheith ag aistriu, translating French to English,
ta se sin nios easca [...] M ar ta an Bhearla cineal nios
straightforward agus tu ag aistriu 6 Fraincis go Bearla, ta mos
easca na go Gaeilge. Ta se mos easca mar go bhfuil an Bearla
nios simpli agus tu ag aistriu o Francis go Bearla, na go Gaeilge
you know? Just cineal pattern agus mar sin de. Now uaireanta, ta
an Gaeilge mos fearr, mar shampla, ma bhionn me ag miniu na
aidiachtai, na adjectives, ta an patrun ceanna ag an Fraincis agus
an Gaeilge, ach ar an iomlan ta nios mo cineal, similarities ann
idir Bearla agus Fraincis na idir Fraincis agus Gaeilge

20:33.3 20:43.4

Agus mar sin, da mbeadh ort cupla rud a roghnu a
dheanfadh do phost mar mhuinteoir Fraincise nios easca?

20:43.3 24:33.2

Leabhar nios fearr ata ann i nGaeilge, OK? Mar caithfidh siad an
Teastas Soisearach a dheanamh tri Gaeilge. Agus nil tu in ann na
paipeir scruduithe a fhail tri Gaeilge ach an oiread, le haghaidh
an Teastas Soisearach. So, seard a dheananns me, ta na paipeir
scruduithe acu i mBearla. Is feidir Horn dul ar an idirlion, go dti
examinations.ie, agus cuirim an leagan Gaeilge suas ar an clar
ban. Ta me in arm e sin a dheanamh. Ta siad in ann e sin a
dheanamh sa seomra ranga agus muid ag deanamh like an CD
agus mar sin de. Ta siad in ann breathnu ar na ceisteanna i
nGaeilge agus scriobh sios na ffeagrai i nGaeilge in sa leabhar
agus mar sin de. Agus sa mbaile, agus iad ag leamh na giotai na
paipeir scruduithe, ach ta na ceisteanna uilig i mBearla. Sa
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leabhar freisin tá na ceisteanna uilig i mBéarla, ach cuixeann
muid brú orthub iad a fhreagairt i nGaeilge. Tá sé cineál deacair
mar má tá an ceist i nGaeilge, tá sé níos éasca an freagra a
scrobh síos i nGaeilge freisin, már tá an foclóir ann agus mar sin
de. So cuireann sé cineál níos mó brú orthub. Tá sé deacair
dóibh, So b'fhearr liom dá mbeadh an leabhar ann, an leabhar
céanna atá ann i mBéarla, Allons, mar shampla, go bhfuil leagan
Gaeilge den leabhar sin. Ni bheidh mé sásta, you know, aon
cineál leabhar a ú&éidjust because it's in Irish, do you know
what I mean? I wouldn 't use any kind o f an old book, ju s t
because it's in Irish. Caithfidh tú an leabhar is fearr a bheith ann
agus úsáid an leabhar is fearr. Agus ba deas an rud e dá mbeadh
an leabhar is fearr ann i nGaeilge chomh maith agus i i mBéarla.
Sin an fadhb atá ann . They're second rate the Irish books that
are there, fo r all the subjects. They're second rate. Nuair a bhi
mé ag múineadh staire, bhi an deacrachtaí céanna ann. An t-aon
leabhar arnháin a bhí ann, bhí sé alright, ach ni raibh sé iontach.
An leabhar is fearr a bhí ann, bhí siad i mBéarla. Sin an rud. So
b'fhearr liom go mbeadh níos mó rogha ann. Go minie nil ach,
you know is féidir leat do rogha a dhéanamh idir cúig nó sé
leabhar don Teastas Sóisearach i mBéarla, you know fo r French.
Ach nil ach ceann amháin ar fail i Gaeilge agus go minie ni
bhionn an leabhar sin go maith. You know? agus nil muid in ann
na páipéir scrúduithe a fháil, you know the books o f them. Now
fo r the mocks is féidir linn dui ar suiornh idirlíon atá eagraithe ag
COGG, and we can download, the páipéir scrúduithe [...] [don
ardteistiméireacht] ó thaobh an Fraincis, mar tá na ceisteanna ar
taobh amháin i mBéarla agus taobh eile i nGaeilge. Agus bhi
siad mar sin le haghaidh an sean intercert a bhi ann, ach nuair a
tháinig siad amach leis an Teastas Sóisearach, ju n io r cert, exam,
na leabhair páipéir scrúduithe, tá siad just foilsithe i mBéarla ó
thaobh an Fraincis de. Now tá tú in ann páipéir scrúduithe like
you know tireolas, stair a fháil i nGaeilge ach nil tú in ann iad a
fháil le haghaidh Fraincis. Because tá siad in ann, cineál ar an
idirlíon agus tá éileamh ann, ach nil tú in ann iad a fháil so
caithfidh siad leabhar Béarla [...] Mar dúirt mé is féidir liom na
ceisteanna a chur suas ar an clár bán, ach nil siad in ann é sin a
dhéanamh sa baile. OK, tá siad in ann dui ar an idirlíon iad féin,
agus na ceisteanna a fháil, ach nil leathanbhanda ag chuile
dhuine, you know, so you can't expect them to do that sa mbaile.
24:33.1 24:43.0

Agus ó thaobh struchtúr foirmiúil a bheadh ag tabhairt
cúnaimh duit, cén taithí atá agat ar chúrsaí inseirbhise?

24:52.3 32:43.3

Bionn siad go maith. ni bíonn mórán cúrsaí inseirbhíse ann faoi
láthair ó thaobh Fraincise agus Béarla de mar tá cineál an cúrsa
ann agus nil aon athrú ag baint leis.

25:12.925:18.3

Agus bhí tú ag rá ó thaobh Béarla agus Fraincis nach bhfuil
siad ar fáil?
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25:18.225:21.1

Nil moran le fail mar nil aon athru le cupla bliain anuas ins na
cursannai so mar sin ni bhionn siad ar fail ro minic you know ach
uaireanta bionn rudai ar fail ins an, what do you call it, you know
the teacher centre in town? Bionn siad ag dul ar aghaidh o ham
go ceile, you know. You know, i note sin an cineal, ta se sin ann
chun cunamh a thabhairt do na muinteoiri Bearla

27:043 27:14.2

Ar tugadh deis duitse do thaithi phearsanta a roinnt leis na
muinteoiri eile?

27:14.1 27:19.8

Yeah ma ta tu ag iarraidh e sin a dheanamh, ta an seans agat
chun sin a dheanamh.

29:173 29:28.9

Agus mura mbeadh an scoil seo mar scoil DEIS, an gceapann
tu go mbeadh teagmhail rialta agat leis na daoine a bhionn
sna cursai inseirbhise, tar eis an chursa?

29:28.8 29:47.7

Ceapaim b'fheidir nach mbionn an meid sin. Bionn muid more
isolated. DEIS, tugann se cineal seans duinn you know bheith i
teagmhail le scoileanna eile agus cineal, you know relationship a
chothu idir na scileannay’ow know.

32:02.532:10.3

Agus o thaobh na gcursai inseirbhise is mo a chuirtear ar
fail, cen laigeacht is mo a fheiceann tu iontu?

32:10.2 32:41.4

Bhuel, i ndairire, nilim cinnteyou know. Ar an iomlan bionn siad
go maith os rud e, you know, that cineal, we only go to the ones
that are interesting and relevant to us so mar sin bionn siad go
maith. Ni bhionn muid ag dul ann ju s t fo r the sake o f it. So nuair
a bhionn muid ann, i ndairire, ta siad go maith. So ceapaim go
bhfuil siad alright.

32:41.4 32:52.6

Agus o thaobh an scoil seo agus cineal, rol na Gaeilge, an
bhfuil polasai teanga ag an scoil seo?

32:52.633:03.5

Ta agus bionn muid ag iarraidh an Gaeilge a chothu an t-am ar
fad agus na gasuir a spreagadh an Gaeilge a labhairt. Ni
hamhain sa seomra ranga, ta siad sach maith sa seomra ranga ach
sa chlos freisin. You know, agus cuireann muid na notai agus mar
sin de, chuile rud sa mbaile tri Ghaeilge. Agus, ce go bhfuil na
teacsleabhair i mBearla, bionn muid ag muineadh tri Ghaeilge,
chomh fada agus is feidir. Agus you know, cineal, how will we
put it, classroom management, agus chuile rud a dheanamh tri
Ghaeilge. Ach e sin raite, ta me an-tuisceanach don ghasur nach
bhfuil moran Gaeilge acu mar ta gasuir ar fiorbheagan Gaeilge a
thainig isteach san ait cupla bliain o shin, b'fheidir a thainig o
Meiricea agus o Shasana. So ta me an-tuisceanach faoi sin
freisin. Ach ar an iomlan bionn muid ag iarraidh Gaeilge a chur
chun cinn an t-am ar fad.
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33:29.8 33:45.3

Agus an mbeadh na múinteoirí ar fad sásta leis an bpolasaí
sin?

33:45.2 34:07.5

Tá. A chyou know, roinnt mhaith de na múinteoirí cosúil liom
féin nach bhfúil ar mórán Gaeilge, atá ju st ag foghlaim an
Gaeilge fós, so tá muid cineál roinnte idir na cainteoirí
dúchasach agus na blow-ins.

34:07.4 34:11.3
34:11.334:39.1

An gcothaíonn an polasaí deacrachtaí duitse?
No tá mé in ann, tá sé alright, you know. Tá sé m'os éasca agam
bheith ag labhairt Gaeilge leis na gasúir ná le daoine eile.
Uaireanta m'l a fhios agam cén fáth. Ach tá sé m'os éasca bheith
ag labhairt trí Gaeilge sa seomra ranga agus ag labhairt ná go dtí
daoine taobh amuigh den scoil.

34:39.0 34:46.1

Agus céard a thugann tú faoi deara faoi iompar teanga na
ndaltaí?

34:46.1 35:46.6

B'fhearr leo Béarla. You know, tá sé níos cool agus mar sin de.
Go háirithe, i mease na gcailíní, bíonn na cailíní i geónaí ag
iarraidh Béarla a labhairt sa clós agus mar sin de, cineál miel
Atlantic drawl, agus the American accent. Tá na buachaillí m'os
fearr chun Gaeilge a labhairt mar m'l siad ag iarraidh bheith
chomh cool agus atá na cailíní ag iarraidh a bheith. Ach é sin
ráite, agus iad ag, i mease na hardranganna, cúigiú bliain, séú
bliain, bíonn siad ag labhairt Gaeilge. It's theyounger ones, tá
siadsan ag iarraidh Béarla a labhairt, tá siadsan ag iarraidh bheith
déagóirí Meiriceánacha, ach ar an iomlán, bíonn siad socraithe
síos, cúig bliana déag d’aois agus bíonn níos mó ciall acu. Ar an
iomlán.

35:46.6 35:54.0

Agus an imríonn iompar teanga na ndalta tionchar ar
iompar teanga na múinteoirí?

35:53.936:18.5

No, mar má bhíonn siad ag labhairt Béarla deir tú nó ni thuigim
Béarla agus caithfidh siad sin Gaeilge a labhairt, mar tá siad in
ann. Cuirfídh tú ceist orthub i nGaeilge, b'fhéidir go freagraíonn
siad i mBéarla. Just coinníonn tú ar aghaidh i nGaeilge. Ach
amháin na gasúir a bhfuil ar fíor bheagán Gaeilge.

36:18.4 36:22.1
36:22.1 38:17.1

Cén cineál tionchar a imríonn siadsan?
Ni tionchar diúltach atá ann, tá siad uilig in ann Gaeilge a
labhairt. Often tá sé níos fearr gan fu ss a dhéanamh. Mar ni féidir
a bheith mar “Gaeilge Nazi”, you know. Tá sé níos fearr iad a
spreagadh agus a mealladh ná a bheith ró dian orthu, that would
have the opposite effect. Agus ar na múinteoirí b'fhéidir freisin
[...] Mar, go minie, cé go bhfúil na múinteoirí in ann an ábhar a
chur ar aghaidh trí Gaeilge agus mar sin de, níl siad b'fhéidir
sásta Gaeilge a úsáid in sa seomra foime agus iad ag labhairt
lena chéile. Agus you know, ni féidir leat a bheith ró dian orthu
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ceapaim because it can be, b'fhéidir go mbeidh tionchar diùltach
ann ansin. Just mar cinedi observation pearsanta. Sa seomra
foime bíonn beagàn Béarla ag dui ar aghaidh ach é sin rdite,
chomh fada agus nach bionn siad ag labhairt Béarla os comhair
na gasúir, do na gasùir, ceapaim go bhfuil sé sin alright,
Caithfídh muid a bheith ar ár sáimhín só in sa staffroom agus
mar sin de. Agus leis na tuismitheoirí agus mar sin de, úsáidim
Gaeilge an t-am ar fad, ar an fon. Le múinteoirí eile. Ach agus tú
ag ól cupàn tae sa seomra foime, ceapaim nàr cheart go mbeadh
aon deacracht ann mà bhionn daoine ag iarraidh Béarla a labhairt
[...] B'fhéidir san ideal world bheadh chuile dhuine ag labhairt
Gaeilge ó maidin go hoíche an t-am ar fad, ach we have to be
realìstic too.
38:17.1 38:31.5

Agus ó thaobh ról na scoile seo, an bhfeiceann tusa difriocht
idir an scoil seo agus scoil eile a bheadh ag mùineadh tri
mheán na Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht?

38:31.539:30.0

You see, ó thaobh na scoile eile, tá rogha ag na tuismitheoirí agus
ag na gasùir dui go dti scoil Gaelach nó scoil Béarla. Anseo, mi
an rogha acub. Tá sé nios deaera ansin, iad a spreagadh chun
Gaeilge a labhairt. Freisin tógann siad an Gaeilge cinedi, ybr
granted, you knowl So td sé nios deaera ceapaim anseo bheith ag
mùineadh tri Gaeilge ná i scoil eile. Anseo, mi an dara rogha
acub ach é sin a dhéanamh tri Gaeilge agus go minie, ó am go
céile bionn siad cinedi, bionn cinedi drogali orthub an Gaeilge a
labhairt, nó b'fhéidir an obair baile a dhéanamh tri Gaeilge,
Bionn cinedi drogali orthu. You know, mi a fhios agam i ndáiríre,
ach ceapaim nach mbeidh an fadhb sin ag [gaelcholdiste].

39:29.9 39:35.6
39:35.540:27.2

Agus ó thaobh an róil atà ag an scoil sa bpobal?
Bhuel, td b'fhéidir nios mó cinedi duty ag an scoil seo an
oideachas a sholdthar tri Gaeilge uilig ós rud é go bhfuil an scoil
in sa nGaeltacht agus mar sin de agus go bhfuil na gasùir uilig ag
brath, agus na tuismitheoirí ag brath ar an scoil seo. [...] mi aon
rogha eile ag na gasúir, ó am go céile ach teacht anseo so
caithfídh muid an oideachas is fearr ar cumas s'againne a chur ar
aghaidh dóibh.

40:27.1 40:37.8

An bhfuil ról difriúil agatsa mar sin, le hais do
chomhghleacai sna scoileanna eile?

40:37.7 43:51.3

Td an post céanna againne agus mar sin de, leis na cinedi
expectations céanna ó thaobh na scrùduithe agus mar sin de. Nil
a fhios agam. B'fhéidir go bhfuil siadsan, you know go bhfuil
nios mó brù orthub an téaesleabhar a bheith acub i nGaeilge os
rud é go bhfuil, go raibh an rogha ag na tuismitheoirí a gasùr a
chur ann nó gan iad a chur ann, agus go bhfuil cinedi mos mó
expectations acub b'fhéidir. Ach nil mé cinnte i ndáiríre.
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Aguisin H:

Agallamh B3

3:55.3 4:26.8

Rinne mé an Dip. tri Bhéarla. Ni dheama mé an ceann i nGaeilge
mar cheap mé ag an am [...] b'fhéidir, nil a fhios agam cén fhad a
raibh an ceann i nGaeilge ann, ach cheap mé b'fhéidir go mbeadh
nios mó càil nó aitheantas tugtha don cheann eile, abair nach bhfuair
mé post i scoil Ghaeltachta nó i scoil lànGhaeilge ba mhaith liom go
mbeadh aitheantas ceart tugtha don Dip. So ni dheama mé an ceann
Gaeilge.

4:26.8 4:38.3

Agus an ndearna tu do chuid taithi mhùinteoireachta i scoil
lànGhaeilge nó scoil Bhéarla?

4:38.25:42.8

Rinne mé é i [ngaelcholàiste]. Ach is dóigh go raibh sé ruainne beag
difriuil domsa mar go raibh, mar gur Béarla ceann de na hàbhair a
bhi agam. Ni tri Ghaeilge a bheifeà ag muineadh [...] Cé dà mbeadh
rogha agam gurbh fhearr liom an Dip. a dhéanamh i scoil Ghaelach
de chineàl éigin. B’fhéidir go bhfuil cliu ar na scoileanna mar seo
agus [gaelcholàiste] nach bhfuil an oiread fadhbanna smachta iontu,
seans go raibh sé sin taobh thiar i mo chloigeann ach ni raibh mé ag
smaoineamh go direach air sin.

7:05.6 7:11.5
7:1 L.5 8:06.2

Agus an bhfuil cuis ar bith gur thàinig tu ag scoil Ghaeltachta?

8:57.9 9:04.2
9:04.2 9:50.1

Agus ó thaobh cùrsai inseirbhise, cén taithi tà agat orthu?

[...] Ni raibh cuis ar leith gur thàinig mé anseo, chuaigh mé ag a làn
àiteanna [...] just tharlaigh sé go raibh post anseo

Nil cùrsai inseirbhise ar bith déanta agam i mBéarla, leis an àbhar sin
a mhuineadh. Ni dheama mé córsa inseirbhise ar bith ansin. Ach
thosaigh an cursa staire ag athrù, b ’fhéidir 2006 an chéad bhliain den
chursa nua sin. [...] Chaith mé dhà bhliain ag dui acu sin, bhi ceann
faoi leith ann i mBéarla agus ceann eile i nGaeilge, so bhi mise ag
dui ag na ceanna tri Ghaeilge agus bhi siad dirithe isteach ar chursa
nua staire agus conas é a theagasc tri Ghaeilge.

9:36.9 10:30.9

Bhi àisitheoir, bhi si go maith, ni dóigh liom go raibh si féin ag
muineadh tri Ghaeilge, bhi si tar éis bliain nó dhó a thógaint amach
[...] ach rinne si an-iarracht notai a chur ar fàil agus aistriuchàin a
fhàil ar rudai, thug si leabhràn téarmai staire duinn, [...] tà suiomh
idirlion ann a chuir si mé ar an eolas faoi sin, Hist.ie, agus bionn go
leor de na hacmhainni ar fàil tri Ghaeilge ar an suiomh sin air sin. So
yeah bhi mé sàsta leis sin. Is cinnte go bhfuil mé nios compordai,
cionns an suiomh idirlion sin [a bheith] ar fàil. Bionn mé in ann
samplai a fhàil de dhoiciméid tri Ghaeilge.

11:00.5 -

B'fhéidir là amhàin nach raibh mé in ann dui ag an gceann tri
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11:48.4

Ghaeilge agus go ndeachaigh mé ag an gceann eile agus ni bhfuair
mé chomh húsáideach sin é. Níor mhothaigh mé go raibh sé chomh
húsáideach sin. So is cinnte go raibh sé go maith domsa, Agus freisin
mar go raibh sé ar fáil trí Ghaeilge nach raibh an oiread sin daoine air
[...] So ni raibh ach cúigear againn ann agus an áisitheoir. So is
cinnte go bhfuair muid go leor cúnamh uaithi agus bhí sí in ann ár
gcuid ceisteanna a fhreagairt b'fhéidir ar shlí nach mbeifeá dá
mbeadh grúpa níos mó ann. Bheifeá níos compordaí ag cur do cheist
freisin mar gur grúpa mos lú a bhí ann. So meascán is dóigh a bhí ann
go raibh sé níos fearr mar go raibh sé trí Ghaeilge agus mar go raibh
an grúpa mos lú.

11:42.2 11:52.8

Agus ar cheap tú go raibh sé ina bhuntáiste a bheitb istigh in
éindigh le múinteoirí eile a bhí ag múineadh i scoileanna
Gaeltachta?

11:52.712:27.0

Bhí, is cinnte go raibh 'cause bheadh go leor cineál, bheadh duine
éigin in ann a rá "Ó an bhfuil’s agat cén áit a bhfaighidh tú sin? tá
cóip agamsa de sin, tabharfaidh mé duit é." nó bhí muid ag tabhairt,
bhuel, ni raibh mise ag tabhairt an oiread sin cúnaimh, ach bhí daoine
eile ag tabhairt cúnamh dá chéile mar go raibh na deacrachtaí céanna
againn. Abair le múineadh staire, an rud ba dheacra, tá ceist ann
bunaithe ar, tá leabhar trí Ghaeilge ann, ach tá na leabhair trí Bhéarla
níos fearr.

12:37.1 13:19.3

Ach freisin tá ceist bunaithe ar dhoiciméid, so caithfidh tú go leor
doiciméid a bheith agat do na daltaí agus ni raibh an oiread sin
samplaí ar fáil, so cheap mise go raibh sé go maith caint leis na
daoine eile agus ceist a chur orthu cá bhfuair siadsan na doiciméid
agus thiocfaidh leat ansin cineál de malartú a dhéanamh, so is cinnte
gur chabhraigh sé sin [...] tháinig stop leo sin. Tháinig an cúrsa nua i
bhfeidhm sílim 2006 agus déarfainn ni cuimhin liom cén bhíiain
dheireanach go ndeachaigh muid ag ceann acub sin ach tá cúpla
bliain ann anois. Is dóigh nach raibh mé ag ceann acub sin ó thosaigh
mise ag múineadh. So bhí mise ag dul ar na cúrsaí sin nuair nach
raibh an cúrsa dá mhúineadh agam ar chor ar bith. Agus ansin
[...]thosaigh mise ag múineadh agus ni shílim go raibh cúrsa ar bith
eile ann ó shin.

13:17.613:25.4
13:19.2 13:59.8

Agus an aíreofá uait iad?

13:59.8 14:33.8

Sílim go n-aireoinn uaim iad. Thaitin siad liom. Bhí sé go deas is
dóigh briseadh a fháil ón scoil don lá, sin rud amháin, Ach bhí sé go
deas castáil le daoine eile a bhí ag déileáil leis na rudaí céanna leatsa
agus ag triail réiteach a fháil ar na fadhbanna céanna. Bhí sé [go
deas]just, cineál touch base a bhí ann is dóigh, ag smaoineamh faoin
slí maith chun rudaí a dhéanamh, conas ábhar a fháil conas b'fhéidir
rudaí a dhéanamh níos suimiúla do na daltaí.
Sílim dá mbeadh sé níos leanúnaí go mbeadh sé sin níos fearr, seans
nach mbeadh na deacrachtaí uilig agat ag an am céanna. Seans go
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raibh deacracht agat, téann tú chuig cúrsa, réitítear an deacracht sin,
téann tú ar aghaidh ag piosa nua den chúrsa agus tà deacracht difriúil
agat. So má tá an cúrsa inseirbhise déanta agat don bhliain sin, bhuel
caithfídh tú fanacht go dti an chéad bhliain eile agus ansin beidh
dearmad déanta agat so sílim go mbeadh sé níos feiliúnaí dá mbeadh
siad ag tarlú go leanúnach.
14:323 14:43.1
14:33.715:26.1

Agus ó thaobh cúrsaí inseirbhise Bearla [mar ábhar]?
Nil ceann ar bith déanta agam. You see sílim gur athraigh an cúrsa
[...] nuair nach raibh mise ag múineadh agus nuair a bhí an Dip. dhá
dhéanamh agam agus is dóigh go ndeama na múinteoirí Béarla uiíig
inseirbhís, cúrsaí inseirbhise thart ar an am sin, so ni raibh aon rud
ann ansin ó thàinig mise. Nior cuireadh mé ar aon eolas faoi aon
cheann. Ni dóigh liom go raibh cúrsaí ar bith. Cúpla bliain ó shin,
thosaigh mé ag lorg, actually anois nuair a smaoinim faoi, thosaigh
mé ag rá liom féin, bheadh sé go deas. Is dóigh thart ar an am go
raibh mé ag déanamh na cinn staire, dúirt mé liom féin meas tú an
bhfuil aon rud ar fail nó an bhfuil cúrsaí ar bith ann. Chuaigh mé, bhl
mé ag breathnú ar an idirlíon agus mor thàinig mé ar aon rud. So ni
dóigh liom go bhfuil, b'fhéidir go bhfuil cinn ann ach ni raibh mé in
ann teacht orthu agus mor cuireadh mé ar an eolas futhu.

15:26.016:56.0

D'aireoiim uaim iad mar ju s t an rud a tharlaíonns dom nà blianta thar
a chéile, abair bliain amhàin bheadh torthaí iontach ann, go háirithe
le Béarla, bheadh torthaí iontach. Agus bheifeá ag rá, iontach so tà
mé ag déanamh chuile short ceart agus tá mé sàsta anois go bhfuil an
modus operandi ceart agam agus ansin an chéad bhliain eile déanann
tú an rud ceannann céanna, agus tà na daltai chomh maith céanna
agus ag déanamh an oiread céanna iarracht agus ju s t ni bheidh na
torthaí go maith agus beidh tú ag rá leat féin bhuel rinne mé an rud
céanna, an bhfuil mise ag déanamh rud éigin micheart. Nó an é gur
athraigh siad an rud gur mhaith leo? Nó an é go raibh an
scrúdaitheoir seo níos déine? Is cuimhin liom an mothú sin bliain
amháin, rinne mé an rud céanna go ndeama mé anuraidh cén fáth
nach bhfuil na torthaí mar an gcéanna. Thaitneodh liom dui ar chúrsa
[...] agus dá ndéarfadh siad, seo an rud atá á lorg againn so go dtig
leat sin a bheith agat i do chloigeann nuair atá tú ag múineadh. So
thaitneodh sé liom agus sílim go mbeadh sé cabhrach dá mbeadh
cúrsa inseirbhise. Nil sé sásúil really go raibh cúrsaí inseirbhise ann i
2001 b'fhéidir agus nach bhfuil aon rud ann ó shin. Now b'fhéidir go
bhfuil mise mícheart agus go raibh siad ann ach níor chuala mé futhu
agus chuala mé faoi na cinn staire so tá mé ag glacadh leis go mbeinn
tar éis cloisteáil futhu.

16:52.0 17:03.3

Agus ó thaobh an ceanna staire, cén t-easnamh is mó a cheapfá a
bhí orthu?

17:06.7 18:2?.5

Ni raibh achan rud i gcónaí ar fáil tri Ghaeilge, agus amanntaí ghabh
sí leithscéal faoi sin. Sílim go raibh sise ag déanamh a dícheall rudaí
a fháil aistrithe agus rudaí mar sin. Ach sílim gur deacracht a bhí
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ansin. Agus freisin, coinm'm ag dui ar ais ag na doiciméid seo. Rud
nár chuidigh agus a chothaíonn deacrachtaí. Leis na doiciméid,
caitiifídh siad na doiciméid a léamh agus freagraí a scnobh orthu. Go
minie doiciméid a bhíonn ann a bhí i mBéarla i dtosach agus a
aistriodh go Gaeilge. So caileann sé bri ruainne beag. Bheadh sé go
deas dá dtiocfaidh leo doiciméid a scríobhadh i nGaeilge ar an gcéad
dui síos a fháil. Ach is dóigh go bhfuil sé sin deacair mar go
gcaithfidh na daoine atá a dhéanamh i nGaeilge agus na daoine atá á
dhéanamh i mBéarla na doiciméid chéanna a dhéanamh. Go fiú inné,
bhí mé ag déanamh rud le doiciméid agus aistriúchán a bhí ann, agus
ni oibríonn sé chomh maith céanna. Tá cuid den bhrí caillte. Agus
amanntaí na daoine a bhíonn ag déanamh na haistriúcháin, ni bhíonn
siad ag smaoineamh gur daltaí atá i geeist.
18:16.1 18:48.6

An leabhar staire don Teastas Sóisearach, tá sé millteanach. Like ni
úsáidim é. Tá sé uafásach. Ni thiocfaidh leat, dalta dó, dhá bhliain
déag teacht isteach ag triail cuid den rud atá sa leabhar sin a léamh.
Ni thiocfaidh leat é a úsáid. Mar gur aistriúchán atá ann é, mar gur
thug siad é do dhuine éigin i mBaile Átha Cliath is dóigh, duine
meán aosta atá ag aistriú doiciméid, ag aistriú rud scríofa ar nós go
raibh sé ag déanamh rud éigin le haghaidh dii nó rud éigin mar sin so
ni fheileann sé.

18:53.8 19:01.2
19:01.1 19:31.4

Agus an gcothaíonn sé sin dúshlán duitse mar mhúinteoir?
Cothaíonn sé deacracht mar b'fhéidir go gcuireann sé lagmhisneach
ar na daltaí atá ag tabhairt faoi tri Ghaeilge. Criochnaíonn mise suas
anois i ndiaidh rá leis an dalta sin, "Sa scrúdú, déan cinnte go niarann tú an leagan Béarla freisin, so gur féidir leat a bheith cinnte
gur sin an bhrí atá ann. Níor cheart go mbeinn á rá sin le dalta
Gaeltachta atá ag triail tabhairt faoi tri Ghaeilge. Ach bheadh orm é a
rá leis mar ni dóigh liom go dtuigfeadh sé an sii go raibh sé scríofa tri
Ghaeilge, so sin an rud a dúirt mé leis sin.

19:31.4 19:37.5

Agus cén fáth go gceapann tú nár cheart duit a bheith á rá sin
leis?

19:34.4 -

Sílim go bhfuil sé doiligh go leor, go bhfuil go leor deacracht faoi
láthair tá mise á fháil ana-dheacair a chur ina lui orthu gur cheart
daofa é a dhéanamh tri Ghaeilge. Nil siad ag iarraidh é a dhéanamh
tri Ghaeilge, stair. Mar shampla [tar éis briseadh] bhí [an rang] ar fad
á dhéanamh i mBéarla. Agus dúirt mise, you know, "Cén fáth go
bhfuil seo ag dui ar aghaidh, ni féidir linn seo a dhéanamh, chuile
dhuine, tá sibh ag athrú ar ais arís" [...] ach le tri seachtaine anois,
sin an deacracht is mó atá agam sa rang staire, iad ag rá liom gur
mhaith leo é a dhéanamh tri Bhéarla. Agus an cheist a bhí agat cén
fáth nár cheart dom a bheith á rá? agus an fáth nár cheart dom é a rá
gur chaith mé an oiread sin ama ag triail ag cur orthu é a dhéanamh
tri Ghaeilge, agus ansin nuair atá sé á dhéanamh i nGaeilge, “bí
cinnte go bhfaighidh tú an leagan Béarla freisin” . Tá codarsnacht
éigin i geeist ansin, nil sé díreach ceart ach sin mar atá sé. [...] Bhí

2 2 : 11.1
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[dalia] amháin ach go háirithe agus ghoill sé orm agus chuir sé fearg
orm agus labhair mé leis an bpríomhoide faoi. You know, neart
Gaeilge aige, tógadh le Gaeilge é, labhraim i nGaeilge leis,
freagraíonn sé mé i mBéarla. Rinne sé é tri Ghaeilge don Teastas
Sóisearach [...] Tá sé breá ábalta é a dhéanamh tri Ghaeilge. Dúirt sé
liom, ‘Wo, ba mhaith liom é a dhéanamli i mBéarla”. Dúirt mise,
“bhuel, just tabharr faoi ar feadh tri seachtaine, gheobhaidh tú
marcanna breise, just déan é ar feadh tri seachtaine go bhfeicfidh tú”.
Right, tar éis seachtaine tháinig sé chugam aríst, “ba mhaith liom é a
dhéanamh i mBéarla”. Dúirt mé cén fáth nach ndéanfaidh tú tri
seachtaine agus teacht ar ais chugam ansin. An lá dár gcionn, bhí
nota ón tuismitheoir ag rá go raibh sí sásta go ndéanfadh sé é tri
Bhéarla [...] ach ghoill sin orm agus chuir sé isteach orm. N i cionn's
nach bhfuair mé mo bhealach ach sílim gur cheart go mbeadh seisean
á dhéanamh tri Ghaeilge agus ni dóigh liom go bhfuíl fáth ar bith
nach ndéanfadh sé tri Ghaeilge é. Sílim go síleann siad go dtig leo é a
dhéanamh nios griste nó rad éigin. Dúirt seisean rud éigin cosúil le,
mor mhaith liom am a chaitheamh. Now an leaid céanna, nil sé ag
déanamh tada in ábhar ar bith. Ach sin an rad a dúirt mé leis, nil sé
tabhairt aird ar rud ar bith, ml suim aige in aon rad, ach an t-aon rad
go raibh suim aige arm ná nach ndéanfadh sé tri Ghaeilge é. Sin an
rad a bhí mise ag rá leis, "Mura bhfuil tú ag dui aon rad a dhéanamh,
cén fáth just nach ndéanann tú aon rad i nGaeilge!". Nil a fhios
agam. Dúirt sé rud éigin faoi téarmaí, nár mhaith leis am a
chaitheamh ag foghlaim téarmaí tri Ghaeilge. Agus ni hé go
gcaithfidh siad am a chaitheamh leis sin, díreach foghlaimóidh siad
tri Ghaeilge den chéad uair é seachas é a fhoghlaim tri Bhéarla.
Thriail mé chuile rad a rá leis agus é a mhíniú dó go mbeadh sé nios
fearr, agus an deich faoin gcéad agus sin uiíig, ach chaill mé an
ceann sin. Déanaim iarracht anois chuile rad sa rang, déanaim i
nGaeilge i dtosach é, nuair a bhim ag scrobh radai ar an gclâr, ag
typáil rudaí amach, is i nGaeilge ar dtús a dhéanaim é.
23:283 23:34.4

Agus ó thaobh do phoist, cén rud is mó a thugann sásamh duit i
do phost?

23:29.6 24:28.7

Tugann sé sásamh dom nuair a fheicim go bhfuil rud éigin
foghlamtha acu, nó má tá dui chun cinn ar bith go fiú má tá sé
iontach beag mar dhul chun cinn, bím sásta. Má fheicim gur éist siad
liom agus go ndeama siad iarracht an rad a dúirt mé a chur i gcrich
nó a úsáid, tugann sé sin sásamh dom, even go fiú má deirim rud
beag amháin agus an chéad uair eile go bhfuil sé sin feabhsaithe acu,
bím sásta. So ni hé go bhfuil mé ag lorg A ó chuile dhuine, ach ju st
ba mhaith liom go bhfaigheadh an duine an rad is fearr gur féidir leo
a fháil agus iad féin a bhrù chnn, just, feabhas a chur ar radai chuile
là. Rud beag éigin mia a fhoghlaim chuile lá, so má fheicim go bhfuil
rud beag éigin foghlamtha acu, go fiú má bhíonn sé beag, bím sásta.

24:27.2 24:34.7

Agus ar an taobh eile, cén rud is mó a thugann dúshlán duit i do
phost?
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24:31.1 25:33.1

Is dóigh nuair a bhi mise ar scoil go mbíodh múinteoirí agus
tuismitheoirí á rá seo faoi déagóirí nach bhfuil suim acu in rudai agus
go bhfuil sé deacair iad a ghríosadh agus go bhfuil sé deacair cineál,
fúinneamh a fháil iontu agus sin an rud a chuireanns as dom. Agus
amanntai nuair a mhothaim go bhfuil sin ag teacht ó tuismitheoirí
freisin, just cuireann sé as dom, mar ni thuigim é. Abair, "ná cuir an
iomarca brú air", rudaí mar seo, ni bheinnse mar sin ar chor ar bith.
Sílimse gur cheart brú a chur, m hé go bhfúilim ag rá gur cheart an tuafás brú a chur orthu. Sílim má chuirtear brú éigin orthu, mura
bhfúil siad sásta brú a chur orthu féin, caithfidh duine éigin brú a
chur orthu. [...] so cuireann sé isteach orm nuair atá easpa fúinnimh
nó easpa iarracht nó easpa just cineál nuair atá siad switched off agus
ar nós cuma liom agus yeah whatever, é seo, really cuireann sé sin as
dom. Go fiú mura bhfúil siad sásta an t-uafás a dhéanamh, má tá siad
sásta méid áirithe a dhéanamh, Go fiú má bhreathnaíonn siad go
bhfúil suim acu sa rud atá ag tarlú.

25:41.6 25:54.9

Agus ó thaobh cúrsaí teanga, an bhfuil polasaí teanga ag an scoil
seo?

25:45.3 28:48.7

Tá polasaí teanga ag an scoil, is dóigh nach bhfúil na daltaí ar an
eolas faoi. Bheinn féin ag sílstint gur cheart go mbeadh polasaí níos
láidre i bhfeidhm. Sílim le tamall tá an mothú faighte agam go bhfuil
an cath caillte, againn nó nach, you know críochnaíonn sé suas a lán
den am go mbíonn tusa ag labhairt i nGaeilge le daltaí agus go
mbíonn siadsan ag labhairt i mBéarla leat agus caitheann tú go leor
de do chuid ama, just ag rá, i nGaeilge, i nGaeilge, i nGaeilge. Even
rudaí eischuraclar, [...] bíonn siad uilig ag caint i mBéarla eatarthu
féin, agus labhróidh siad i mBéarla leat.

25:46.2 25:54.0
26:49.1 27:10.4

An bhfuil sé deacair an polasaí teanga a chur i bhfeidhm?
Tá sé deacair agus déarfainn nach bhfuil polasaí láidir go leor againn
agus nil mé cinnte gur cheart dúinn dui i dtreo go gcaithfidh siad a
bheith ag labhairt i nGaeilge lena chéile ar na pasáistí, mar nil ar chor
ar bith. Déarfainn go bhfuil níos lú ná cúig faoin gcéad daofa ag caint
i nGaeilge lena chéile ar na pasáistí.

27:07.4 27:14.8

Agus an gceapann tú go n-imríonn sé sin tionchar ar iompar
teanga na múinteoirí?

27:22.1 28:13.6

Déarfainn go mbíonn tionchar aige air, mar má tá tú ag caitheamh do
chuid lá uilig ag caint i nGaeilge le duine eicint agus iad ag caint i
mBéarla leat, agus má tá sé sin ag tarlú cúig lá sa tseachtain. Faoi
dheireadh, go fiú gan smaoineamh faoi, thiocfaidh leat iad a
fhreagairt i mBéarla, agus fosta déarfainn go mbíonn tionchar aige ar
do chuid Gaeilge fhéin mar go bhfúil tú cineál ag rá rudaí leath i
nGaeilge, leath i mBéarla, ag triail iad a ghríosadh, triail iad a
thabhairt leat [...] So déarfainn go bhfúil tionchar aige air sin, mar go
bhfúil tú cineál ag triail you know géilleadh éigin a dhéanamh dóibh
so go ndéanfaidh siadsan géilleadh éigin ar ais [...] cuireann sé as
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dom [...] Nior mhaith liom a bheith géilleadh [...] b'fhearr liomsa go
mbeadh polasai teanga nios làidre ins sa scoil ina bheadh mo phàiste
féin ag dui.
28:10.2 28:19.1
28:19.1 28:58.3

An gceapann tu go n-aontódh muinteoiri eile na scoile leis sin?
Ni bheinn. [Is] cinnte go n-aontódh, cuid acu. Déarfainn go naontódh cuid acu liom. You know sileann daoine amantai, ni hé gur
dhuirt duine ar bith é seo liom ach bionn an rud seo faoi fanatic agus
seo uilig. Bheinnse i bhfabhar rud nios fanatical. B'fhearr liomsa rud
éigin nios làidre. Ni dóigh liom go mbeadh chuile dhuine ar aon
intinn. Déarfainn b’fhéidir go mbeadh caoga faoin gcéad ar aon
intinn. Silim dà dtosódh muid anois air agus é a dhéanamh ón gcéad
bhliain [...] agus leanacht chuile bhliain leis an ngrupa nua a
thaganns isteach, an méid a thógfadh sé nà cupla bliain agus
thiocfaidh linn é a dhéanamh ach ni fheicim é ag tarlu [...] tà sé anadheacair, nà déan nós, nà bris nós. Tà an nós ann anois ar bhealach
agus tà's agat, daoine óga, thig leo a bheith iontach ceanndàna,
iontach stàlaithe, agus you know tà siad, agus mar a fheicimse anois
nuair atà mé triail iad a athru, nuair atà mé triail a rà leo rudai a
dhéanamh tri Ghaeilge mar go bhfaighidh siad marcanna breise mi
siad ag éisteacht liom. Nil na tuismitheoiri ag éisteacht liom. So, cén
tsli ansin go mbeidh mé in ann a rà leo well ju s t look, labhair i
nGaeilge i measc do chuid cairde féin. Nil aon rud breise acu le fàil
acu as sin. Nuair atà siad ag fàil marcanna breise, fós nil siad sàsta é
a dhéanamh. So [...] ni fheiceann siad an rud faoi caomJhnu teanga
agus mura n-usàidfidh muid i go mbeidh si imithe, agus sin \xì\i<gju s t
ni fheiceann siad sin anois, just nil sin in aigne daoine óga ni dóigh
liom

29:58.4 30:10.8

Tà daoine ann a déarfadh go bhfuil ról ag an muinteoir i
gcaomhnu teanga, an dtiocfà leis sin?

30:10.831:18.4

Silim go bhfuil ról ag an muinteoir, is dóigh mà thugann tu sampla
daofa. Mà fheiceann siad go bhfuil tusa à dhéanamh, go bhfuil
Gaeilge à usàid agatsa i do ghnàthshaol laethùil. B’fhéidir go
gcuirfeadh sé ina lui orthu, go dtuigfeadh siad go dtiocfaidh leo féin
an rud céanna a dhéanamh. Silim cinnte go bhfuil baint ag muinteoiri
leis sin. Just tà sé ana-dheacair cuir orthu éisteacht leat. Tà baint ag
mùinteoiri leis cinnte, tà baint ag tuismitheoiri leis fosta. Agus tà
baint ag bainisteoiri na scoile leis. So mura bhfuil polasai làidir go
leor ann. agus mura bhfuil sé dà chur i gcrich, agus mura bhfuil sé ag
teacht ón mbaile agus mura bhfuil sé ag teacht ón tsochai, caithfidh
na piosai sin uilig den jìgsaw titim isteach le chéile agus faoi làthair
déarfainn go bhfuil go leor de na piosai nach bhfuil ag teacht le
chéile agus déarfainn nach bhfuil na mùinteoiri làidir go leor air
fosta. Bionn an rud sin, "i nGaeilge le do thoil, i nGaeilge le do thoil"
ag tarlu an t-am ar fad [...] N i maith liom toiseacht ag caint faoi
pianós, ach ba cheart go dtarlódh rud éigin, mà tà duine ju s t ag caint
leat i mBéarla an t-am ar fad agus mà tà tusa ag caint leo i nGaeilge
[...] nil riail ann go gcaithfidh siad caint leat i nGaeilge, ni dóigh
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liom go bhfuil an riail sin ann, ach ó thaobh measa, ba cheart duit
labhairt sa teanga ina labhraííear leat, cheapfainn féin.
34:08.0 34:39.9

O thaobh an ról a bheadh ag scoileanna Gaeltachta agus
scoileanna lánGhaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht, an
gceapann tú go bhfuil difríocht sa ról ata acu?

34:39.9 35:45.7

B'fhéidir go bhfuil an ról céanna acu. Déarfainn go bhfuil polasaí
níos láidre sna gaelscoileanna ná sna scoileanna Gaeltachta.
Déarfainn na daltaí atá sna scoileanna Gaeltachta, tá nios mó seans
go mbeidh Gaeilge in úsáid acu sin sa mbaile so ba cheart go mbeadh
rudaí níos fearr ach ni bheinn cinnte go bhfuil mar nach bhfuil na
polasaithe chomh láidir sin sna scoileanna Gaeltachta agus atá sna
gaelscoileanna [...] Déarfainn go bhfuil dúshlán níos mó ar na
scoileanna Gaeltachta ju s t gurb é an rud nádúrtha é a tharlaíonn go
ndéanann muid achan rud trí Ghaeilge. In sna gaelscoileanna, tá's ag
daoine nach é an rud nádúrtha a tharlaíonn sna clainnte sin, go
dtagann siad anseo chun oideachas a fháil trí Ghaeilge ach nach é
[...] Sílim gur cheart go mbeadh, go mbeadh sé níos nádúrtha sna
scoileanna seo, agus just gur sin an slí atá sé. Déárfainn gur sin an
rud a tharla, gur mhothaigh [siad] sin an slí atá sé, tá Gaeilge acu seo,
ni gá dúinn polasaí a bheith againn faoi. Ach ni hé anois an tslí atá sé
so is gá dúinn polasaí a bheith againn faoi. Tá an polasaí [ann] ach
mi an polasaí ach mi an polasaí láidir go leor [...] Níl sé nádúrtha a
thuilleadh a shílstint go bhfuil muid ag dul cumarsáid i nGaeilge ...
Go bhfuil na daoine óga seo dul, dá dheoin féin cumarsáid a
dhéanamh linn trí Ghaeilge an t-am ar fad, ni shin an rud atá ag tarlú.
Go fiú na daltaí go bhfuil Gaeilge iontach acu agus a tógadh le
Gaeilge agus sin ar fad agus b'fhéidir go mbíonn Gaeilge acu sa
mbaile ach just rud éigin anseo nuair atá siad i mease na cairde.

37:21.6 37:22.6

Agus ó thaobh cumarsáid a bheadh ag na múinteoirí, an
gceapann tú go bhfuil sé nádúrtha go fóill go bhfuil múinteoirí ag
cumarsáid trí Ghaeilge?

37:21.6-

Déarfainn nach bhfuil go leor cumarsáide, bhuel no OK, tá go leor
cumarsáide trí Ghaeilge sa seornra foime, déarfainn níos mó ná leath
den am, ach déarfainn ba cheart go mbeadh sé céad faoin gcéad, ba
cheart go mbeadh cumarsáid céad faoin gcéad trí Ghaeilge [...] ó
thaobh sampla, freisin bhuel tá muid sa nGaeltacht, when in Rome,
do as the Romans do, [...] go fiú mura bhfuil Gaeilge ó dhúchas ag
na múinteoirí agus, má thagann múinteoir nua isteach [...] ba cheart
daofa iarracht a dhéanamh. Agus bheinn féin den tuairim mura bhfuil
siad sásta iarracht a dhéanamh, nach ceart daofa a bheith sa seomra.
Sin docht dian, ach má tá duine amháin ann go bhfuil Béarla acu
athraíonn daoine, agus [...] b'fhéidir go bhfuil sé conspóideach é a rá,
déarfainn go mbíonn mná níos measa ná fir. Déarfainn go niompaíonn na mná, b'fhéidir cionns go mbíonn na mná ag caint níos
mó, ach iompaíonn siadsan ar an mBéarla níos minice agus bheinn
féin ag sílsint gur cheart do bhainistíocht na scoile a bheith iontach

39:08.8
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cùramach faoi na muinteoiri a fhostaitear fiu ma thagann siad isteach
direach ar feadh seachtaine, ba cheart go mbeadh Gaeilge acu,
goileann sé orm ma thagann duine isteach gan Gaeilge mar géilleann
daoine eile don duine sin agus ansin, cothaitear nós nua. Agus ansin
caithfear an nós sin a bhriseadh aris, agus tà an iomarca nósanna le
briseadh faoin am seo.
38:35.8 40:37.9

Bhuel, déarfainn na daoine atà anseo go fad-téarmach, Gaeilge a
bhionns acu [...] ach b'fhéidir nuair atà tu faoi bhrù, mùinteoir tinn,
imithe ar feadh seachtaine [.,.] déarfainn go bhfuil sé dùshlànach
deacair muinteoiri a fhàil go bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu [...]
B'fhearr liomsa, abair ma tà tu ag teacht isteach ar feadh seachtaine,
OK, b’fhéidir nach bhfuil tu iomlàn càilithe, b'fhéidir go bhfuil tù
càilithe cineàl chun an rud sin a mhùineadh ach go bhfuil Gaeilge
agat, shilfinnse go mbeadh sin nios tàbhachtai ma tà tù càilithe ach
mi aon Ghaeilge agat. 'Cause mura bhfuil tù ann ach ar feadh
seachtaine, ni thig leat an oiread sin dochair a dhéanamh but thig leat
nios mó dochair a dhéanamh sa seomra foime. 4Cause abair [...]
duine nua a thagann isteach ar feadh seachtaine, athraionn beirt atà
ag sui in aice lèi agus ar feadh na seachtaine sin, labhraionn siad i
mBéarla. Bhuel then nuair atà an duine eile imithe, tà cineàl nós beag
ansin tosaithe, go bhfuil daoine nios compordai agus go leanann said
orthu. So sin rud iontach tàbhachtach silim ach goidé an sort sampla
é sin. Mà tà an cath seo à throid againn an t-am ar fad leis na daoine
óga, Gaeilge, Gaeilge, Gaeilge, ansin go tobann gheobhann muid
duine eicint isteach ar feadh seachtaine agus mi focal Gaeilge acu. Ni
sampla maith é sin agus you know, déarfainn go bhfuil, caithfidh
muid a bheith cùramach faoi sin, shilfinnse.

40:35.6 40:44.1

Agus an gceapfà go mbeadh muinteoiri eile ar aon tuairim leat
faoi sin?

40:44.1 41:55.0

Déarfainn go bhfuil go leor acu, go bhfuil an tuairim chéanna acu ach
déarfainn nach ndeireann an oiread daoine é. Tà's agam go bhfuil
mise a rà anois mar go bhfuil sé runda agus sin. Ni maith le daoine
rudai mar sin rà mar mothaionn siad go bhfuil siad fanatical nó
mothaionn siad nach bhfuil siad cairdiùil leis an duine nua agus
mothaionn siad gur cheart iarracht a dhéanamh [...] nó deir na daoine
rudai faoi go bhfoghlaimeoidh siad agus go ndéanfaidh siad iarracht.
I ndàirfre, ni dhéantar an oiread sin iarracht [...] Caithfidh tù a bheith
cineàl crua le rà, mà thagann duine agus suionn siad in aice leat sa
seomra foime agus tosaionn siad ag labhairt leat i mBéarla. OK, an
rud a dhéanfainn leanfainn orm ag labhairt i nGaeilge, go bhfeicfmn,
but mà leanann siadsan orthu, mura bhfuil Gaeilge ar bith acu, goidé
atà tù dui a dhéanamh ansin? An bhfuil tù ag dui a rà, "nil mé ag dui
ag caint leat anois mar nach bhfuil aon Ghaeilge agat", nó an bhfuil
tù ag dui iad a sheachaint? Sin an rud a dhéanfainnse, nil sé sin go
deas eìther, duine nua ag teacht isteach agus tà tù à sheachaint. So
ju st nior cheart go gcuirfear muid sa spota sin.

41:55.0 -

Céard a bheadh ag teastàil nach gcuirfi sa spota sin sibh?
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41:58.1
42:05.1 43:03.1

Polasai ag rà gurb é an rud is tàbhachtai an Ghaeilge agus muinteoir
a bheadh ag teacht isteach ag déanamh feitheoireacht nó pé rud. Nil a
fhios agam conas mar a chuirfeà é, go ndéanfà cinnte gur Gaeilge
uilig a bheadh sa seomra foime. Silim ju st nach gcuirfear sa spota sin
muid tri gan duine mar sin a thabhairt isteach.

4 3:2 4 .6 43:33.8

Déarfainn nach maith le daoine an rud crua a rà, nach mhaith le
daoine conspóid, nach mhaith le daoine achrann. B'fhéidir gurb é an
rud is fusa do bhéal a choimeàd dunta agus leanacht ort, agus là oibre
a dhéanamh agus dui abhaile. So déarfainn b'fhéidir go bhfuil baint
aige sin leis.

43:25.3 43:46.8

Labhair tu ar an drogali ansin a bhionn ar mhùinteoiri, an
gceapann tu go bhfuil drogali i measc muinteoiri, an gceapann tu
go bhfuil rud ar bith go bhféadfadh an drogali sin a ruaigeadh
nó a lagu?

44:05.6 -

B ’fhéidir dà mbeadh bosca ann go dtiocfaidh leat do chuid moltai a
chur isteach ann, gan ag amharcaint cosuil le, so nach mbeadh a fhios
ag daoine go [...] so arìs, rud runda. Dà mbeadh bosca le moltai ann
[...] mTs agat, b'fhéidir go n-osclófà Pandora’s Box iomlàn [...]
Déarfainn bhuel you see mà tà bosca moltai, then tà moltai agus mà
tà moltai caithfear rudai a chur i gcrich.

46:40.0
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Aguisín I:

1 : 0 1 .0 -

2:25.8

Agallamh C2

Rinne mé [...] an ard dioplóma san oideachas [...] agus ansin
cúpla bliain níos deireanaí chuaigh mé ag múineadh i gceart [...]
mar gheall go raibh [an ADO] trí Ghaeilge, cineál shíl mé go
mbeadh na ranganna m'os lú agus go mbeadh caighdeán níos fearr
déarfaidh muid leis na léachtóirí agus mar sin de, you know go
mb’fhéidir nach mbeadh sé chomh neamhphearsanta leis an gcúrsa
Béarla. Ni dheama mé aon mhachnamh an-mhór air. Just rinne mé
é. [...] Moladh dom an Dip. a dhéanamh ar a laghad go mbeadh
cáilíocht agam agus go mbeadh mé in ann é sin a dhéanamh, agus
mé b’fhéidir ag coinneáil leathshúil amach ar rudai amach anseo,
nó go mbeadh an tsaoirse agam tabhairt faoi cinedi suimeanna
agus mar sin de a fhorbairt san am saor, sna laethanta saoire agus
mar sin de.

3:31.2 3:36.7

Agus an bhfuil sé sin tàbhachtach, do chuid am pearsanta a a
bbeith agat?

3:36.64:41.1

Ara tá, caithfidh tú caitheamh aimsire, nó suim eile bheith agat
taobh amuigh den jab. Coinníonn sé úr thú agus cabhraíonn sé
leat, i mo chás-sa, do chuid scileanna taighde a fhorbairt, agus tá
níos mó agus níos mó den taighde ag teacht isteach i gcúrsa na
hArdteiste, agus b'fhéidir sna blianta roimhe sin, sna bunranganna,
b'fhéidir go mbeadh sé ag teacht isteach...

4:41.1 4:47.0

Agus an gceapann tú go mbeadh múinteoirí eile staire ar aon
intlnn leat faoi sin?

4:47.0 6:06.7

Is dóigh go mbeadh. Duine ar bith a dhéanfadh a leithéid,
cheapfainn go bhfeabhsódh sé mar mhúinteoir. Just don stair like.
I mean is rud maith é, is rud folláin é paisean a bheith agat le
haghaidh rud eicint eile taobh amuigh den scoil. Fiú má tá sé
ceanglaithe le do ábhar mar déanfaidh sé níos sona thú i do shaol
pearsanta. Agus má tá sé sin fíor faoi do shaol taobh amuigh den
scoil, tiocfaidh sé isteach i do shaol taobh istigh den scoil. Tá sé
éasca dom é sin a rá ach tá sé deacair na rudaí sin ar fad [a
dhéanamh] nuair atá gasúir i gceist. B'fhéidir go mbeadh go leor
taistil ann. Mar gheall ar chúrsaí eacnamaíochta anois, bheadh brú
ag teacht ar dhaoine an t-am breise atá ag daoine obair gan phá a
dhéanamh ina gcuid ama saor agus mar sin de, ach sa méid ar chor
ar bith, caithfidh tú, sílim, le do intinn a choinneáil aclaí agus do
intinn a choinneáil úr agus mar sin de, caithfidh tú rud eicint a
bheith agat taobh amuigh den scoil, fiú amháin is dóigh do chlann
fhéin a thógáil. Is rud breise é sin. Cabhraíonn sé perspective a
fháil ar an méid atá ag tarlú istigh sa scoil.

5:55.1 5:56.5

Agus ó thaobh do phost ansin, cén rud is mó a thugann
sásamh duit i do phost?
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5:59.8 15:48,9

Is dóigh nuair a chabhraíonn tú le gasúr dui eh un cinn a dhéanamh
in àbhar, in ábhar ar bith, go háirithe má tá siad in ann é a
dhéanamh neamhspleách ort féin. Ceann de na rudaí a
dhéarfainnse i gcónaí leis na gasúir ná like aireoidh mise sásta is
cuma, céard a tharlós dóibh sa scoil amach anseo má imíonn siad
ag an áit a bhfúil an leabhar staire, déarfaidh muid, i siopa leabhar,
má shocraíonn siad síos, you know, "bheadh suim agam leabhar
staire a léamh anois" agus mé deich mbliana, scór bliain théis
dhom an scoil a fhágáil [...] má mhothaíonn cineál gur imir tusa
tionchar orthub agus má thug tú suim dóibh gur spreag tú iad le
dui agus rudaí a fhiosrú agus chomh maith leis sin sa stair, tá deis
agat seans a thabhairt do dhaoine fail amach nach bhfúil rudaí i
gcónaí mar a chloiseanns siad sna meáin, agus mar sin de, go
mbíonn scéalta níos casta ná mar a thabharfadh páipéar nuachta nó
teilifís le fios agus go gcabhraíonn tú leo rudaí a cheistiú agus
cuimhneamh dóibh féin agus fiú amháin anailís a dhéanamh ar an
gcaoi a mbreathnaíonn siad féin ar an saol agus na cineál rudaí sin
ar fad, is rud iontach é sin. Déarfaidh muid i gcás na Gaeilge sa
nGaeltacht nó in áit ar bith, má thugann tú misneach do dhaoine
an Ghaeilge atá acub a úsáid agus má spreagann tú iad le beagán
feabhas a chur orthub féin agus cuimhneamh ar an mbealach go
gcoraíonn siad rudaí agus you know meas a bheith acu ar an
teanga agus b’fhéidir go mbeadh níos mó suim acub b'fhéidir í a
labhairt lena gcuid gasúir féin nuair atá gasúir acub agus mar sin
de, so is cineál. Go leor den am like, tá tú cineál ag breathnú
amach romhat agus ag súil go mbeidh tú in ann tionchar
fadtéarmach a imirt ar na gasúir, Agus ansin anú sa ngearrthéarma
tá tú caint faoi, you know a bheith ag súil go n-éireoidh go maith
leo sna scrúduithe agus go bhfaighidh siad na pointí atá uathub
san Ardteist agus go n-imeoidh siad ar aghaidh go dtí an tríú
leibhéal agus na cineál rudaí sin ar fad. Agus fiú amháin mura
bhfúil sé i gceist acub dui ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal go
dtógfaidís suim agus grá don ábhar agus go n-éireodh leob
déanamh chomh maith agus atá siad in ann like, fíú amháin taobh
amuigh de na scrúduithe ach go pearsanta freisin.

8:07.0 8:16.2

Agus an rud sin a dúirt tú faoi chúrsaí Gaeilge, an gceapfá i
do ról mar mhúinteoir staire, go bhfúil sé sin i gceist?

8 : 16. 2 -

Tá go pointe áirithe, anú má tá tú ag múineadh Gaeilge, tá sé ann
freisin, níos tábhachtaí. Ceann de na gnéithe a bhaineann le
múineadh na Gaeilge is dóigh sa nGaeltacht. Ach fiú amháin sa
stair, agus nil mé ag caint faoi fás na hEireann agus mar sin de,
ach ju s t go dtuigfidís, ni bhíonn rudaí riamh réamhshocraithe. Go
minie an dearcadh atá againne ar an saol, tháinig sé anuas tri na
glúinte. Breathnaíonn muid ar an saol ar bhealach áirithe, mar
gheall gur rugadh muid i geeantar áirithe, nó isteach i gclann
áirithe, i dtír áirithe ag am áirithe. Cabhraíonn an stair leat
b'fhéidir tuiscint a fháil ar an domhan mor agus cineál go bhfúil
cás na hÉireann, agus cás na Gaeltachta agus cás aiemí difriúla

9:17.0
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agus mar sin de, go bhfuil cosúlachtaí idir na cásanna sin, agus
tíortha eile agus aicmí eile in áiteanna eile agus mar sin de. So
cineál, tugann sé cineál b'fhéidir radharc níos leithne dóibh ar an
domhan mór na mar a thabharfadh ábhar eile.
9:16.99:26.6

Agus céard a sheasann amach faoi mhúiueadh na Gaeilge sa
nGaeltacht?

9:19.411:43.5

Bhuel tá difríochtaí ann anú. Cuid de ná ju st, tá tú ag breathnú ar
athruithe cultúrtha ag tarlú [...] os do chomhair amach ar bhealach
nach mbeadh i gceantrachaí, eile, b’fhéidir nach mbeidís chomh
feiceálach i gceantair eile [... ] i gceantar fiorGhaeltachta tá tú ag
breathnú ar an tionchar atá ag an mBéarla ar an nGaeilge, agus ar
an gcúngú atá ag teacht ar an teanga glúin i ndiaidh glúine. Agus
tá tú ag breathnú freisin ar an tionchar a bhíonns aige nuair a
thagann daoine isteach ón taobh amuigh, maith agus ole. I mean
roinnt den dream is gaelaí sa nGaeltacht, tháinig siad isteach ón
taobh amuigh. Chomh maith leis sin tá daoine nach bhfuil suim
acu sa teanga. Breathnaíonn siad ar an nGaeltacht mar áit ar bith
eile sa tír. Níl sé sin cruinn. Níl sé sin cruinn mar is ceantar faoi
leith í an Ghaeltacht, go háirithe ceantair i dTír Chonaill, nó i
nGaillimh nó i gCiarraí a bhfuil an Ghaeilge láidir iontu fós, Go
háirithe sna ceantrachaí sin.

10:37.4 10:443

Agus an geeapann tú go bhfuil dualgas ort an teachtaireacht
sin a chur ina luí ar an gasúir?

10:44.2 11:52.6

Bhuel dá labhróidís [na tuismitheoirí] Gaeilge sa mbaile leis na
gasúir sa mbaile thabharfadh siad buntáiste do na gasúir sa saol
agus níl mé ag caint díreach amháin faoi chúrsaí fostaíochta agus
fostaíocht a bhaineann leis an stáit agus TG4 agus mar sin de. Ach
má tá dhá theanga ag an ngasúr ag teacht amos, tá seans níos fearr
acu an tríú teanga a phiocadh suas, cabhróidh sé leis an inchinn
forbairt ar bhealaí áirithe, ag teacht i dteagmháil níos mó ná
teanga amháin agus iad an-an-óg. Is buntáiste iontach é. Is
buntáiste iontach í an Ghaeilge sa nGaeltacht. Tá siad líofa sa dá
theanga, tá siad in ann Gaeilge a labhairt leob, agus is cuma ni
éireoidh leat sa lá atá inniu ann gasúr a thógáil gan Béarla mar
gheall ar an teilifís agus an coras oideachais agus mar sin de. Ar
aon nós, like, thuigfeá fadó do dhaoine nuair a bhí leathshúil acub
ar Mheiriceá go raibh siad ag cuimhneamh ar na gasúir agus ag
ceapadh dá labhróidís Béarla leis na gasúir go n-éireodh níos fearr
leo sa saol, agus go minie níor oibrigh sé amach mar sin. Sin an
meon a bhí ann. Ach anois níl aon leithscéal an meon sin a bheith
ann.

12:03.714:29.9

bhíodh cuid de chúrsa na hArdteiste bhí sé ceangailte le stair na
teanga agus stair an chultúir agus níl sé sin mar chuid den chultúr
níos mó. Is féidir na rudaí sin a tharraingt isteach trí léamh
thuiscintí agus agus díospóireachtaí ranga agus mar sin de. Tá go
leor saoirse anois. Tá an cúrsa litríochta gearr anois sa ranga
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Gaeilge seachas mar a bhí. Bheadh sé cineál mínádúrtha, gan na
rudaí sin a tharraingt isteach sa scéal agus sa rang. Ni féidir an
Ghaeilge a mhúineadh sa nGaeltacht nó sa nGalltacht gan ar a
laghad tagairtí áirithe a dhéanamh de na rudaí atá timpeall ar na
gasúir. Dearfaidh muid fíú dá mbeifeá ag múineadh sa nGalltacht,
d'fhéadfá ranga a dhéanamh ar ainmneacha na ngasúr agus cé as a
dtáinig siad, logainmneacha na gceantar as a dtáinig siad. Now
bheadh brú fós i scoil Ghalltachta, an cursa a chríochnú mar an
obair bhreise a bheadh le déanamh ansin ar an scrúdú cainte agus
mar sin de. Ach fós bheifeá in ann rang nó dhó a fháil anseo is
ansiúd. Ni bheadh ort an t-uafás béim a chur ach níor cheart,
ceapaimse nár cheart go bhfágfadh na gasúir an scoil gan tuiscint
eicint a bheith acub ar an gcúlra...
14:29.9 14:36.7

Agus ar an taobh eile, cén dúshlán is mó atá romhat sa bpost?

14:47.6 16:41.5

Sa stair, ar nós chuile ábhar eile, ranganna mora sna bunranganna.
Imríonn sé sin an-tionchar ar an mbealach go múineann tú na
ranganna. Tá an cursa don Teastas Sóisearach uafásach fada, má
tá tú len é a dhéanamh i gceart, go háirithe má tá grúpaí
ardleibhéil agat. Mar bíonn go leor le clúdach dóibh siúd ionas go
ndéanfaidh siadan chomh maith agus atá siad in ann a dhéanamh
mar má bhreathnaíonn tú ar na ceisteanna ó bhliain go bliain, tá
siad an-difriúil, na ceisteanna gearra. Now go minie bíonn na
ceisteanna fada bíonn siad réasúnta, ni hé go bhfuil na páipéirí anchrua ná tada mar sin, ach scantraíonn sé gasúir má fheiceann na
gasúir, fíú muña bhfuil ann ach ceist ghearr, má fheiceann said
nach bhfuil an freagra ar eolas acu, nár tháinig siad i dteagmháil
riamh leis. So cineál bíonn go leor téarmaíocht le piocadh suas
don Teastas Sóisearach go mbeidh siad in ann na ceisteanna a
fhreagairt. O thaobh ardrangannnaí de, tá an t-ádh linn anseo,
bíonn na hardrangannaí anseo sách beag agus bíonn dóthain
ranganna agat i rith na seachtaine so tá dúshlán ann, ach you
know, sílim go bhfuil siad, i chuile scoil sa tír agus chuile ábhar
go bunúsach. Ceann de na deacrachtaí a bhíonns ann sa
nGaeltacht déarfaidh muid go mbíonn roinnt den téarmaíocht,
bíonn sí crua agus uaireanta, múineann tusa téarma do ghasúr agus
ansin is téarma diffiúil a úsáidtear ar baíl. Ach is féidir teacht
timpeall ar na rudaí sin ífeisin. Ni gearán uafásach mór é sin sa
stair agus is iontach an t-ábhar é an stair ó thaobh foclóra de.
Cabhraíonn sé go mór leis na gasúir seileanna scríbhneoireachta
agus seileanna, cineál rudaí a chur in iúl, ar bhealaí difriúla agus
ar bhealaí níos fearr. Cabhraíonn sé leob sa stair leis na gasúir, na
seileanna sin a fhorbairt mar gheall ar an stair. Bíonn orthub rudaí
sách casta a mhíniú agus a mhíniú sách sciobtha

16:41.4 16:46.7
16:41.616:42.6

Agus ó thaobh na Gaeilge dhe ansin?
Is dóigh gurb é an rud céanna atá i geeist, an deacracht is mó atá
ann, ná Gaeilge na ngasúr agus sin an buntáiste is mó atá san áit
ag an am céanna. Tá tá Gaeilge iontach acub in an-chuid bealaí
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ach mar gheall air sin tá claonadh acub breathnú ar iarracht ar bith
a gcuid Gaeilge féin a fheabhsú mar bhrú on taobh amuigh mar
rud nach bhfuil nádúrtha. Like bíonn an-iontas orthub [...] bíonn
siad a rá “sin focal ón taobh amuigh, sin focal Bleá Cliathach”,
agus mar sin de, ach ansin bíonn tusa in ann a rá leob, look, you
know sin an focal a bhí i gConamara go traidisiúnta suas go
ceathracha bliain ó shin le haghaidh an rud sin a mhíniú agus ju st
tarlaíonn sé go bhfuil si imithe as an gcaint agus mar sin de.
Cineál cuireann siad suim sa rud sin ffeisin, Bhfuil's agat agus má
tá caighdeán sách maith agat le rang tá tú in ann cineál iad a
spreagadh go pointe áirithe le teacht timpeall air sin, ach ju st tá
meon láidir i mease, i mease na ngasúr agus sa nGaeltacht in anchuid bealaí, má dhéanann siad iarracht a gcuid Gaeilge scríofa a
fheabhsú, gurb ionann é sin agus géilleadh don bhrú ón taobh
amuigh, géilleadh [...] do Ghaeilge atá cineál mínádúrtha, agus in
an-chuid bealaí is minie go mbíonn Gaeilge an Stáit agus Gaeilge
oifigiúil agus tá mé cinnte go n-airíonn daoine i nGaeltachtaí eile
ar an gcaoi chéanna. Bíonn frustrachas ag baint leis an nGaeilge. I
mean is pléisiúr é a bheith ag múineadh Gaeilge sa nGaeltacht
freisin. Má bhreathnaíonn tú ar ghnáthrang anseo, I mean tá
Gaeilgeoirí den scoth i chuile rang sa scoil, an t-uafás acub, go
leor acub tá Gaeilge an-mhaith acub agus ansin, [...] tá gasúir sa
scoil seo agus tá Gaeilge chonih maith acub agus ag duine ar bith
you know riamh like [...] agus mhúinfeadh siad Gaeilge do
Mháirtín Ó Cadhain. So I mean like is beag iad na gearáin really
atá againn like i gcomparáid le bheith déarfaidh muid a bheith ag
múineadh sa Ghalltacht nó thíos lár tíre áit eicint agus nach raibh
meas muice acu b'fhéidir ag ar an nGaeilge b'fhéidir [...]
d'fheilfeadh sé b'fhéidir do na Gaeilgeoirí is fearr a bheith istigh i
rang, is nach raibh ann ach na Gaeilgeoirí is fearr sa scoil, ach tá
Gaeilge réasúnta ag chuile dhuine sa scoil [...] Bíonn Gaeilge ag
na gasúir anseo, agus ni bhíonn aon deacracht acub, ag an gcuid is
mó acub na hábhair a leanacht déarfaidh muid tri Ghaeilge.
21:31.8-

Agus an bhfuil polasaí teanga ag an scoil?

21:15.9

21:35.8-

22:08.4

Tá. Bheadh sí aríst, cineál an Ghaeilge a shealbhú, cabhrú leis an
sealbhú mar theanga sa bpobal. An cultúr a chur chun cinn, cultúr
na Gaeltachta agus mar sin de. Agus déanann an scoil iarracht na
rudaí sin, agus faigheann muid an-chomhoibriú leis na gasúir [...]
Bíonn brú ón mBéarla, ar nós áit ar bith. Ach aríst, tá go leor
Gaeilge fós le cloisteáil i mease na ngasúr ach bíonn go leor
Béarla

22:27.2 22:32.2

Agus an imríonn sé sin tionchar ar iompar teanga an
mhúinteora?

22:32.222:35,2

Ni imríonn dáiríre. Gaeilge a labhraíonns na múinteoirí leis na
gasúir. Labhraíonn na gasúir Gaeilge leis na múinteoirí, ni bheadh,
déarfaidh muid, ni bheadh aon ghlacadh leis, na scoláirí a bheith
ag béarlóireacht leat istigh i rang ná tada mar sin, no. N ow nil mé
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rá nach sciorrfadh abairt amach ach do you b io w anseo agus
ansiúd, ach, tuigeann na gasúir, glacann siad leis. Tarlaíonn sé do
chuile dhuine againn. Sciorann rudaí amach anseo is ansiúd. Like
Gaeilge uilig a labhraímse sa rang. Rud anseo is ansiúd b'fhéidir
[...] ni úsáidim Béarla riamh sa seomra ranga, agus ni bhíonn aon
cheist faoi sin, just glacann na gasúir leis, just déarann siad alright
tuigim é sin nó ni thuigim, agus mara dtuigeann siad é míním é
b'fhéidir ar bhealach níos simplí é, b'fhéidir go n-úsáidfinn,
d'úsáidfinn focal Béarla anseo is ansiúd len é a mhíniú
25:15.1 25:28.9

Agus an bhfeiceann tú difríocht ar bith sa ról a bheadh ag an
scoil seo le hais mar a bheadh ag gaelcholáiste, ná hábhair á
múineadh trí Ghaeilge ach lonnaithe i dhá cheantar teanga
éagsúil?

25:28.9 25:57.5

Bhuel, tá sé níos deacra ag scoileanna Gaeltachta ó tharla go
bhfuil siad mar scoileanna áitiúla. Déarfaidh muid, tá na
gaelcholáistí, tá siad in ann bheith mos déine ó thaobh iompar
teanga ná mar atá scoileanna sa nGaeltacht. M á thosaíonn
tuismitheoirí ag brú Béarla sa scoil sa nGaeltacht, tá sé an-deacair
seasamh ina aghaidh.

25:57.4 25:59.2
25 59.1 26:49.1

Cén fáth sin?

26:28.026:342
26:38.7 26:39.7

De réir mar a thuigimse é, is féidir duine eicint a ghlanadh amach
as gaelcholáiste mar gheall ar chúrsaí teanga, agus go bunúsach
roghnaíorm siad gan dul ann. Mar muña gcuireann tú do ghasúr ag
gaelcholáiste, ni bhacfaidh tú ag aois dhá bhliain déag iad a chur
isteach ag gaelcholáiste ansin agus go mbeidís caillte i chuile rang
beo ar feadh dhá bhliain. Rud a tharlaíonn i gceantrachaí
Gaeltachta agus in aon cheantar tuaithe, just cuirtear iad ag an
scoil áitiúil agus is beag duine a chuireanns a ngasúr ar aghaidh ag
scoil nach bhfuil gar go maith den teach, gar go maith den bhaile.
So mar shampla tuismitheoirí a theastaíonn uathu Béarla a bheith
acu sa scoil agus rudaí a mhúineadh trí Bhéarla, you know, nil a
fhios agam cén seasamh a bheadh ag scoil cur ina aghaidh sin.
Agus an mbeadh difríocht idir an dá ról a bheadh acu?
Is dóigh go mbeadh [...] ar bhealach amháin ag an scoil
Ghaeltachta sa bpobal ar bhealach nach mbeadh ag gaelcholáiste
b'fhéidir mar go bhfuil an chuid is mó de na gaelcholáistí, go
bhfuil siad cathrach agus go mb’fhéidir nach bhfuil an nasc céanna
leis an bpobal ó tharla go mbeadh gasúir ag teacht as ceantrachaí
diffiúla isteach ag an scoil. Ach é sin ráite ag deireadh an lae, níl
ann ach, déanfaidh tú do dhícheall tionchar a imirt ar na gasúir atá
os do chomhaii amach agus you know bíonn tú ag súil go mbeidh
tionchar agat ni hamháin ó thaobh cúrsaí cultúrtha de ach ó thaobh
iompar agus an dearcadh saoil atá acub agus an bealach a
gcaitheann siad le daoine atá timpeall orthub agus an bealach go
n-éiríonn leob sa saol agus you know chuile short eile, agus ach ag
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deireadh an lae, déanann siad an Ardteist, fágann siad agus ni
bhíonn aon teagmháil ceart agat leob ina dhiaidh sin [...] ó thaobh
na Gaeilge de, tá tú ag iarraidh go mbeidh a gcuid Gaeilge chomh
maith agus atá sí in ann a bheith agus is é is fearr atá a gcuid
Gaeilge is é is fearr a bheas siad agus is é is bródúJa a bheidh siad
as an teanga agus is é is éasca a bheidh sé dóibh, fiú amháin má tá
siad ag Béarlóireacht anois, go mbeidís in arm filleadh ar an
teanga amach anseo mar a tharlaigh i nglúinte roimhe. Now tá sé
ag éirí níos deacra agus níos deacra é sin a dhéanamh an t-am ar
fad mar gheall ar an mbealach go bhfuil an Béarla ag brú isteach
ón taobh amuigh ar chuile bhealach, ach you know, sin cuid den
ról atá ag an múinteoir sa nGaeltacht dar liom, Now b'fhéidir go
bhfuil sé sin neamhoifígiúil.
28:42.8 28:47.6
28:51.828:52.8

A gceapfá go dtiocfadh múinteoirí eile leat ansin?
Shamhlóinn go dtiocfadh, Múinteoirí staire aríst, tá tú ag cabhrú
leo rudaí nua a aimsiú, rudaí a bheadh sa nuacht a phlé. Agus aríst,
má tá siad compordach ag pié na rudaí sin, beidh siad níos fearr in
ann an Ghaeilge atá acu a úsáid go laethúil. Ar bhealach áirithe, tá
ról ag an múinteoir [..] is cuma cén t-ábhar, céard iad na hábhair
atá acub, tá ról acub i gcaomhnú na teanga ach you know, tá ról
acub ar an-chuid bealaí eile agus mor cheart í a fhágáil faoi na
scoileanna, mar má fhágtar faoi na scoileanna, you brow, an ról
sin [...] tá sí imithe, tá sí réidh. Go bunúsach ag deireadh an lae, is
faoi tuismitheoirí sa mbaile atá sé Gaeilge a thabhairt ar aghaidh
dá gcuid gasúr [...] ach aríst ni bhaineann sé sin leis an nGaeilge
amháin, chomh luath agus, you know, a bhuaileanns anbhá daoine,
nach bhfuil rud eicint ag ta rlú , nach bhfuil gasúir ag fail [...] seo
siúd's ar uile ag tarlú nach bhfuil sé seo ar eolas acu deirtear , á ba
cheart é sin a dhéanamh sna scoileanna ach ag deireadh an lae, má
tá rud eicint tábhachtach duit caithfidh tú fhéin é a chur ar aghaidh
sa mbaile ag na gasúir. Ni féidir a bheith ag brath go ndéanfaidh
duine eicint eile é agus gasúr istigh i rang in éindigh le b'fhéidir le
scór nó le tríocha gasúr eile, you know agus am teoranta agus
scrúduithe le déanamh agus torthai le baint amach agus [...] is
dóigh cineál go bhfuil an rud céanna fíor faoi chúrsaí sláinte agus
you know, oideachas saoil agus na cineál rudaí sin ar fad. Aríst, tá
claonadh go leor cainte a dhéanamh faoi céard is féidir leis an
scoileanna a dhéanamh ach ag deireadh an lae tá sé tábhachtach
go mbeadh tuismitheoirí gníomhach má theastaíonn uathub go
mbeadh rud eicint ar eolas ag gasúir, ni leor é a fhágáil faoi na
scoileanna
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Aguisín J:

Agallamh G l

0:37.7 - 0:45.7

Má insíonn tú dom, cén fáth agus cén chaoi a ndeachaigh tú leis
an múinteoireacht an chéad lá riamh?

0:41.4-1:08.1

Ceist mhaith, nuair a bhí mé ag dui ag an scoil, bhí múinteoir iontach,
eac. bhaile agam agus is dóigh gur spreag sise mise le haghaidh an
cursa eacnamaíocht bhaile a dhéanamh agus bhí suim agam sa
múinteoireacht is dóigh ó bhí mé óg agus sin an chaoi gur thosaigh mé
agus chuaigh mé ag an gcoláiste...

1:35.2 -2:07.9

Fuair mé deacair é nuair a chuaigh mé ag an gcoláiste ar dtús mar
rinne muid chuile short beo i nGaeilge ag an scoil. Bhí tú iompaithe ar
an mBéarla ansin. Bhí mé ag cuimhneamh i nGaeilge agus mé ag
scríobh rud eicint i mBéarla, Bhí sé sin deacair ar dtús, ach tar éis
píosa fuair mé cleachtaithe air.

1:55.6 - 1:57.3

Agus sa gcúrsa a rinne tú, an raibh aon eilimint Ghaeilge ag baint
leis?

2:01.6-2:44.5

Ni raibh tada beo. Chuile short i mBéarla ag an am. Ni raibh aon rud
beo agus fiú amháin nuair a chuaigh mé ar an traenáil a dhéananns
muid, bhí mé [i scoil Ghaeltachta] bliain amháin so bhí sé sin go deas,
ach chuile bhliain eile bhí mé, bhí mé [taobh amuigh den Ghaeltacht],

3:26.4-4:18.6

[bhí] deacracht acmhainní a fháil. Aon rad a bhí ag teastáil,
chaithfeadh muid féin é a fháil [...] Ni bhíonn [roinnt acmhainní ar
bun]. Dháiríre tá tú leat féin, in áit mar seo mar nil ann ach múinteoir
amháin eac. bhaile. Abair dá mbeadh tú i scoil a mbeadh triúr nó
ceathrar ann, scoileanna móra. Chuaigh mé ag cúrsa inseirbhíse
anuraidh, mí Dheireadh Fómhair agus bhí sé sin iontach nil’s agam ar
cúrsa inseirbhíse a thabharfadh tú air. Ar bhealach ‘séard a bhí ann, lá
a bhí ann go roinnfeadh muid acmhainní a bhí againn, bhí sé sin thar
barr.

3:27.4 - 3:32.1

Agus céard a bhí chomh maith faoin gcúrsa sin meas tú?

3:31.2-4:50.4

Bhí sé go maith mar bhí chuile short i nGaeilge acu, bhí acmhainní
acu i nGaeilge, bhí cúig dhuine dhéag againn ann so d'aistrigh muid
uilig píosa beag, rinne muid lá iomlán aistriúchán muid fhéin. Páirt
den chúrsa agus rinne muid na hacmhainní sin, Powerpoints den chuid
is mó a rinne daoine, aon duine a raibh taithí ríomhaireacht acu. Roinn
muid iad sin agus roinn muid is dóigh ábhar eile a bhí againn go
pearsanta b'fhéidir. Bhí roinnt is dóigh daoine a cheapadh is dóigh
nach mbeadh a gcuid stuif féin sách maith but bhí chuile dhuine fós
sásta iad a roinnt so bhí sé sin iontach. Chuile short beo atá againn is i
mBéarla atá sé. So tá tú ag aistriú chuile short beo, so sin an dúshlán is
mó atá againn.
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3 :3 2 .1 -4 :5 0 .6

Agus an ra ib h chuile d h u in e sa n g rú p a ag m ú in ead h tri G haeilge?

5:00.8 - 5:56.7

Bhí, sin buntáiste mór a bhí ag baint leis. Mar bíonn an téarmaíocht
deacair. Gheobhann na gasúir [...] an-deacair an téarmaíocht a bhíonns
ann, agus an Ghaeilge, na leabhra. I mean nil siad in ann iad a léamh.
gheobhann siad an-deacair é sin. So, caithfidh tú chuile short a bheith
aistrithe agat thú fhéin, go simplí, go dtuigfídh siad é l mean agus
ansin déarfaidh siad, "ó tuigim anois él” [...] Ach caithfidh siad a
bheith in ann iad a thuiscint mar bíonn cuid de na focla sin [...] nil na
focla sin acub so tá sé tá sé deacair ar an mbealach sin. But nil aon
áiseanna againn. Tá leabhar nó dhó Gaeilge againn, ach ni féidir iad a
léamh. Ni thabharfadh mise do na gasúir go deo iad [...] tugann mise
nótaí dóibh an t-am ar fad. Déanann mé PowerPoints anois dóibh ó
fuair muid na [netbooks] seo. Roimhe sin bheadh chuile short scríofa
amach agat ach ansin fuair muid na ríomhairí agus is dóigh go bhfuil
muid uilig anois, is dóigh go bhfuil muid tagtha chun cinn leis na
ríomhairí. So déanann mé PowerPoint. Now nil chuile rud beo
aistrithe agam ar PowerPoint ach PowerPoint den chuid is mó a
úsáideann mé [...] Tugann mise nótaí ar chuile short dóibh i nGaeilge.
Nó déanann siad féin le obair baile é, chaithfeadh siad féin é a scríobh
suas. Ni bheadh siad in ann é a thuiscint, Nil a fhios agam, tá an
Ghaeilge an-deacair sa leabhar.

6:18.1 - 6:22.5

Agus an úsáideann tú leabhar ar bith leo mar sin?

6:22.4 - 6:44.6

Tá leabhar Béarla acu. Ni bhainim an oiread sin úsáid as an leabhar.
Bainim úsáid as an ríomhaire den chuid is mó agus mo chuid nótaí
féin, an clár bán. Sin an chuid is mó a úsáideann mé. Bheadh corr-rud
agat, pictiúirí ón idirlíon ó YouTube, ach bheadh sé sin uilig i
mBéarla..

7:24.1 - 7:33.7

Agus ar buntáiste é sin, gur casadh duine eicint ort ann?

7:33.7 • 7:55.4

Is buntáiste mór millteach é, mar más múinteoir aonarach i d'ábhar
fhéin thú. Nil aon mhúinteoir eile agat san ábhar gur féidir roinnt leo,
nó labhairt leo. Is dóigh go bhfuil sé sin fíor do chuile mhúinteoir eac.
bhaile i scoileanna Gaeltachta mar scoileanna beaga atá iontu.

7:37.2 -13:47.5

mar más múinteoir thú, múinteoir aonarach i do ábhar fhéin thú, nil
aon mhúinteoir eile agat ar féidir leat roinnt leob nó labhairt leob so ag
na cúrsaí sin tá sé sin iontach. Agus is dóigh go bhfuil sé sin fíor do
chuile mhúinteoir eac bhaile a bheadh sna scoileanna Gaeltachta, mar
scoileanna beaga a bheadh iontub, Ni mórán acu a bhfuil dhá
mhúinteoir, beirt mhúinteoirí eac bhaile iontub, you know?

7:55.3 ■8:10.7

Agus ar mhaith leat a leithéid de struchtúr inseirbhíse sna
bábhair eile atá agat, cuir i gcás le OSSP?

8:10.6 ■8:40.2

Bhuel is dóigh nach mbeadh sé chomh tábhachtach dom mar nil ann
ach rang sa tseachtain. Tá tú ag caint ar eac. bhaile, tá cúig rang sa
tseachtain. Tá mos mó le déanamh. San SPHE tá sé mos ginearálta tá
352

sé éasca go maith. Nil tú ag caint ach ar aistriúchán ar bhileog sa
tseachtain nó mar sin. Nuair atá an cúrsa sin déanta agat tá na bileoga
agat go deo. Ni dúshJán mór é sin domsa.
8:40.2 - 8:48.8

Na cúrsaí eile a d'fhreastail tú orthu, cén laige ba mhô a bhí orthu
sin?

8:48.8 - 9:48.2

Is dóigh roim he sin, na rudai a d'fhreastail m é air. N i raibh m órán
cúrsaí inseirbhíse eac. b h aile ann. B hí cúpla cean n ann nuair a
d'athraigh an cúrsa, B hí siad sin i nG aeilge ceart go leor, do n a
scoileanna G aeltachta. N i raibh m uid ag ro in n t acm hainni ansin, is
cúrsa inseirbhíse, bhí presentation ann agus cu iread h i làthair é sin
agus insiodh dúinn cé na hathruithe a bhí ar an gcúrsa. Is dóigh n uair a
d'athraigh an cúrsa, an dúshlán ba m hó a bhí leis go raibh an
téarm aíocht an-deacair, é sin a chur in iúl do na gasúir. B hí na téarm aí
chom h deacair, bhí siad ag rá, "ha? cén sort focal é sin?!"

10:29.9 -10:41.6

Ó thaobh cúrsaí inseirbhíse, an bhfuil struchtúr ar bith ar fearr
leat féin?

10:41.6 -12:34.5

N il siad leanúnach i m o thuairm se san eac. bhaile. T á an rud seo anois
ann, ach dháiríre, theastódh níos m ó ná ceann am h áin sa m bliain uait.
D íreach le haghaidh daoine a thabhairt le cheile, tuairim í n u a a fháil.
Ceapann m ise nach bhfuil i ndóthain dhó sin ann. N i ham háin roinnt
acm hainni ach b'fhéidir aon rud eile a d’fhéadfadh m uid a dhéanam h,
m odhanna teagaisc a d'fhéadfadh m uid a úsáid sa rang, a bheadh m os
úsáidí, rudai atá b’fhéidir triailte am ach ag daoine. G o m inie ni bhíonn
seans agat labhairt le daoine, “ céard a úsáideann tú ? ”

10:59.0 - 12:08.4

ju st ceann m ar dúirt m é, ceann am háin a bhí ann. B 'fhearr liom sa dá
m beadh níos mó ná sin ann, agus ni am háin ro in n t acm hainni ach
b'fhéidir you know aon rud eile a d'fhéadfadh m uid a dhéanam h,
m odhanna teagaisc, m odhanna eile a d'fh éad fad h m uid a úsáid,
m odhanna a d'fhéadfadh m uid a úsáid sa rang a b h eadh b'fhéidir níos
úsáidí, a d'oibreodh am ach níos fearr, rudai a tá b 'fh éid ir triailte am ach
ag daoine m ar go m inie ni bhíonn seans agat labhairt leis na daoine,
céard a úsáideanns thusa? C éard é a bhaineanns tu sa úsáid as, rudai a
roinnt dháiríre. N i am háin acm hainni ach b 'fh éid ir m o d h an n a a
d'oibreodh m ar tá's agat tá an oiread rudai athruithe anois. T á an
oiread béim e ar páipéarachas agus ar bhealach tó g an n sé uaidh an
gnáth rang m ar caithfidh tú cineál cloígh, tá tú ag cló ig h anois le
pleananna an t-am a r fad agus scaití tá sé go m aith m á tá n a g asú ir ag
iarraidh, m á tá siad, spéis acu i rud eicint go bhfuil tú in ann dhul ar
aghaidh leis an rud sin agus nach bhfuil tú [srianta], A nois tá rudai
athruithe an oiread go bhfuil tú cineál an t-am ar fad fanacht fanacht
leis an rud atá i do leabhar agat, in áit ligean le n a g asú ir m á tá siad ag
iarraidh leanacht ar aghaidh le rud eicin t a bhfuil an-spéis ag at iontub.
Tá tú i geónaí coinsiasach go bhfuil am , agus caith fid h tú clo íg h le
am . Tá sé athruithe an oiread fiú ón chéad bh liain a th o saig h m ise.
B headh tú in ann, is d ó ig h go bhfuil an oiread anois, tá tú ag iarraidh
leanacht i geónaí leis an bp lean an t-am ar fad, T ó g an n sé uaidh scaití
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agus tógann an páipéarachas ón múineadh. Ach an oiread leis an
plans, tá siad sin uilig le n-aistriú freisin. So tá go leor oibre i gceist
don mhúinteoir a bhíonn ag teagasc i nGaeilge. Bhuel ceapann mise
go bhfúil go pearsanta mar caitheann tú chuile short a aistriú.
12:34.4 -12:42.7

Dá mbeadh rud cicint níos lea mi ti ai ar fail, an mbeifeá sásta
freastal air?

12:42.6 -12:47.8

Cinnte bheadh rud ar bith le rudaí a dhéanamh níos éasca.

13:03.4 -13:06.1

Agus an mbeadh spéis agat [páirt a ghlacadh]?

13:06.1 -13:44.6

Bheadh, ach bheadh dúshlán ann fhéin ansin ag iarraidh [taisteal] agus
nuair atá tú ag múineadh. Bheadh, ach bheadh dúshlán ann fhéin ansin
ag iarraidh [taisteal] agus nuair atá tú ag múineadh. Bheadh dúshlán
leis sin mar chaithfeá dhul ag an mórthír. Nuair atá tú ag múineadh
anseo, Abair sa ngeimhreadh bheadh an eitleán imithe sula mbeadh an
scoil thart agus bheadh tú deireanach ar maidin agus an rud céanna
leis an mbád bheadh tú deireanach ar maidin agus fiú le freastal ar
chúrsa inseirbhíse caitheann tú imeacht tráthnóna roimhe le bheith in
am agus ni bhíonn tú ar ais go mbíonn sé b'fhéidir a hocht a chlog san
oíche so tá tú imithe fiche is a ceathair uair an chloig le freastal ar
chúrsa atá b'fhéidir sé uair an chloig. So you know tógann sé ó d'am
phearsanta féin. Now ni shin le rá nach bhfreastalódh mise air go
pearsanta, cinnte dhéanfainn freastal air. Bat you know caithfidh tú
rudaí eile a eagrú ansin. Is dóigh ar nós aon duine caithfidh tú an t-am
a thabhairt suas.

13:44.5 ■13:52.8

Ó thaobh do phost, cén rud is mó a thugann sásamh duit i do
phost?

13:47.4

Nuair a fheiceanns mé na gasúir ag dui chun cinn, nuair a fheiceanns
mé go bhfúil siad go bhfuil siad ag baint suit as agus go bhfuil siad ag
déanamdh, go bhfeiceann mé féin feabhas orthub. Ceapann mé go
bhfúil sé sin , caithfidh mé rá sin an rud a thaitníonns liom, nuair a
fheiceanns mé na scileanna ag teacht acu théis, you know tógann sé
uilig am but nuair a fheiceann tú feabhas. Nuair a fheiceanns mé
feabhas feicearst dom, gasúir a bhíonns lag, nuair a fheiceanns mé
feabhas orthub sin, cuireann sé sin caithfidh mé rá cuireann sé sin
ríméad orm. You know mar tá gasúir ann a a bhíonns go maith agus
bíonn siad in ann dhul ar aghaidh ar aon nós, ach nuair a bhíonns
gasúr a bhíonns lag, b’fhéidir, bíonn cúnamh breise ag teastáil uathub
sin agus nuair a fheiceanns tú iad sin ag feabhsú agus you know ag
déanamh dui chun cinn, tá sé sin iontach .

14:29.0

14:25.3 - 14:32.1

Agus ar an lámh eile ansin, céard is mó a thugann dúshlán duit i
do phost?

14 :3 0 .2 - 15:38.6

An páipéarachas, caithfidh mé rá. Tá an oiread [...] páipéarachas agus
tá mise ag múineadh ceithre ábhar anois, so bíonn an-bhrú orm, you
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know chuile short a bheith eagraithe le haghaidh chuile cheann acub
sin. Dá mbeadh mé ag déanamh rud amháin, díreach ábhar amháin, is
dóigh ni bheadh sé chomh dona nó b’fhéidir péire [ ] tà pleanannai
agat le chuile cheann acu sin, tà an oiread rudai difriocht ag dui ar
aghaidh. So caithfidh mé rà nach maith liom an páipéarachas. Tá mo
phlean féin agam agus tá sé sin togha, ach bíonn siad ag iarraidh tá
siad ag iarraidh nios mó agus m'os mó agus m'os mó de réir a chéile
[...] an Roinn sea, tá siad ag iarraidh go mbeadh siad agat, I mean ni
gá go bhfeicfidh aon duine go deo iad. Má thagann cigire agat, cinnte
caithfidh siad a bheith agat, aontaím leis sin, but feicearst dom nach
bhfuil an oiread saoirse ann anois is a bhíodhyow know. Tá nios mó is
dóigh, is dóigh ar bhealach go bhfuil nios mó faitíos ar dhuine go
dtiocfadh cigire suas. Tá tú ag iarraidh cloígh an t-am ar fad leis an
bplean agus, so, ni maith liom é sin.
15:32.4 - 15:38.8

Is aoibheann liom an múinteoireacht. Is aoibheann liom fiú ag dui ag
na cúrsaí seo. Tá na cúrsaí SPHE go maith ó thaobh modhanna,
modheolaíochtaí, an chéad chúpla ceann a chuaigh mé aige blianta ó
shin. Thug siad a lán rudaí nua dúinn nach raibh triailte amach agamsa
cheana agus bhain mé úsáid astu sa ranga agus d'oibrigh siad. Nil mé
ag rá go n-oibreodh siad i ranganna mòra, cuid acu mar bheadh siad
m'os feiliúnaí do ghrúpaí beaga. Tá sé sin iontach dúinne anseo mar tá
grúpaí beaga againn, obair ghrúpa atá feiliúnach do ghrúpaí beaga.

16:07.8 - 16:54.4

tá dúshlán freisin agat sa rang nach bhfuil agat ach beirt nó triúr
scoláirí le haghaidh iad a spreagadh agus is bíonn bíonn cineál is
dóigh ar bhealach dhóibhsean go mbíonn sé deacair mar ni féidir leob
éalú ón múinteoir. You know so tá sé sin deacair do na gasùir freisin,
Ach bíonn mise coinsiasach dhó sin freisin scaiti nuair a bhionn siad
agam nuair nach bhfuil am ach beirt acu. Mar caithfidh tú samhlú, bhí
tú féin i do scoláire uair amháin agus nuair a bhí ochtar nó deichniúr
agaibh ann, bhí's agat nach raibh an múinteoir, b'fhéidir ag dui thú
fhéin a phiocadh so bhí tú lán shásta. Ach is dóigh ar bhealach gur
cuma leob mar go bhfuil siad b'fhéidir cleachtaithe air ach bíonn mé
coinsiasach faoi sin scaití, go bhfuil siad féin, go bhfúil sé deacair
orthub féin freisin nuair nach bhfúil ann ach beirt nó triúr sa rang.
Agus tá tú ag iarraidh iad a spreagadh freisin agus iad a thabhairt leat,
go mór mór b'fhéidir mara bhfuil suim acu, céad faoin gcead suim acu
san ábhar tá sé in ann a bheith deacair freisin.

16:50.0 -17:14.1

Agus céard is mó a cheapfá a bheadh ag teastáil uaitse mar
mhúinteoir le cúnamh a thabhairt duit nios mó sásaimh a bhaint
as do phost?

17:10.8-17:11.8

Is dóigh dá mbeadh leabhar maith, soiléir, éasca le léamJh ag na gasúir
bheadh sé sin iontach. You know rud eicint a bheadh siad in ann a
phiocadh suas, go dtuigfídís e. Now tá leabhraí ann agus tá siad ceart
ceart go leor but tá siad deacair ag na gasúir dháiríre i mo thuairim-sa,
tá siad, gheobhann siad an-deacair iad. Is gearr go mbeidh an cúrsa
aistrithe againn idir an lot againn, ó thaobh na ríomhairí. Ar bhealach,
is iad na ríomhairí an rud is fearr a tháinig isteach in aon scoil riamh.
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Tà na gasùir anseo ta na ebooks acu.

23:11.1 - 23:19.4

Ó thaobh cursai teanga, an bbfuil polasai teanga ag an scoil seo?

23:19.3 - 23:21.9

Tà polasai Gaeilge againn.

23:20.9 - 23:21.9

Agus céard a chiallaionn sé sia?

23:21.8 ■23:27.8

Is dóigh ar bhealach dùinne, Gaeilge teanga labhartha na scoile agus
gurb i an Ghaeilge priomhtheanga na scoile, [...] ar bhealach ni
chuireann sé isteach orainn mar gheall is dóigh go bhfuil muid ina
gcónai i bpobal lànGhaelach, agus ni bhionn aon dùshlàn againn leis
sin.

23:41.6 - 23:53.6

Agus an dtiocfadh na mùinteoiri eile leis sin? An aontaionn na
muinteoiri eile leis an bpolasai?

23:48.5 - 23:52.3

Ó d’aontódh. Labhraionn chuile dhuine Gaeilge sa scoil. Ni bhionn
aon deacracht leis sin.

23:48.5 - 23:55.4

An mbionn sé deacair an polasai a cbur i bhfeidhm?

23:49.0 • 24:20.6

Ni bhionn. Cupla bliain ó shin bhi scolàiri istigh againn [...] agus bhi
sé deacair you know iad a spreagadh, you know thàinig siadsan as
scoileanna lànBhéarla agus ni raibh an Ghaeilge acu go liofa so bhi sé
sin deacair [...] but sin an fàth go dtàinig siad isteach le haghaidh an
Ghaeilge a fhoghlaim, you know fuair siad scolàireacht. Bhi sé sin
deacair mar bhi sé sin ag cur bru ar na daltai eile Béarla a labhairt leob
nuair nach raibh Gaeilge acu, so bhi sé sin deacair. But cuireann chuile
dhuine i bhfeidhm é caithfidh mé rà.

24:20.9 ■24:32.4

Agus an imrionn, fui amhàin an dream sin a thàinig isteach ar
scolàireachtai, ar imir sé sin tionchar ar iompar teanga na
muinteoiri?

24:32.3

25:07.3

25:07.2 25:21.1
25:21.0

26:09.9

Is dóigh go dti pointe àirid go ndéanfadh. Go gcaithfeadh tu rud a
mhiniù i mBéarla dóibh murar thuig siad thu. But ag an am céanna,
bhi chuile dhuine is dóigh, niTs agam bhi mise anyways, bhi mé nios
mó, labhair mé an Ghaeilge leob. Now mhineodh mé corr-rud dóibh.
Ni fhàgfadh mé iad ansin gan aon tuiscint acu. Bhiodh mé ag cur brù
orthu an Ghaeilge a labhairt. Glacaim le focal Gaeilge san abairt, nó
dhà ihocal. Agus bhi feabhas orthu ag deireadh na bliana.
Ó thaobh, ról na scoile Gaeltachta?
I mean dà dtosódh muid uilig ar an mBéarla bheadh sé an-éasca ag na
gasùir. Fiu [sa cheantar, i measc gasùir óga] d'aireofà corr-dhuine ar
an mBéarla. Deich mbliana ó shin ni raibh sé sin ann. So tà ról antabhachtach ag an scoil an Ghaeilge a chaomhnù, agus caithfidh muid
iad a spreagadh agus an cultùr a chur chun cinn, agus an Ghaeilge a
spreagadh chomh maith agus atà muid in ann
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26:09.8 - 26:17.0

Agus an bhfuil ról ag an múinteoir mar sin, atá ag mùineadh sa
scoil Ghaeltachta?

26:17.0 - 26:42.7

Cirrate tá, cinnte, cinnte. Agus caithfidh muid iad a spreagadh agus an
Ghaeilge, an cultúr a chur chun cinn agus an Ghaeilge a spreagadh
chomh maith agus atá muid in ann [...] caithfidh siad an rang a chur i
láthair i nGaeilge agus na gasùir a spreagadh agus Gaeilge a bheith
mar phn'omh, m'or cheart go mbeadh aon teanga eile ann,

26:42.6 - 26:47.3

Agus an gceapann tú go gcreideann chuile mhuinteoir é sin?

26:47.3 ■27:47.2

Bhuel sin é a rogha féin, más sin e an post atá acu, más i scoil
lánGhaelach, má tá siad fostaithe is scoil lánGhaelach le freastal ar na
scoláirí, tá's agam na scoileanna nach bhfuil sé sin ag tarlú mar tà’s
agam múinteoirí a dùirt liom é sin nach bhfuil sé ag tarlú mar nach
dtuigeann na gasùir iad. Now is dóigh go bhfuil dúshlán ansin acu
fhéin, but nil’s agam ach dà mbeadh mise taobh amuigh i scoil
lánGhaelach agus mé fostaithe, sin é an teideal do phost atá agat,
Eacnamaiocht Bhaile tri Ghaeilge, sin teideal an phost a bhi agamsa,
you know sin é an, sin é a chaithfeas tusa a thabhairt do na gasùir. So
nil’s agam, is dóigh braitheann ar dhuine go duine nach shin é, agus
go mbraitheann ar an scoil agus cén àit a bhfuil an scoil. An bhfuil tú
ar imeall an Ghaeltacht ansin, braitheann sé. T á’s agam múinteoirí a
dúirt liom tá siad i scoileanna Gaeltachta ach gur Béarla den chuid is
mó a bhionn acu mar nach dtuigeann na gasùir iad, agus is dóigh go
mb'fhéidir dà mbeinn in àit eicint eile, is dóigh ag deireadh an lae
caithfidh tú na gasùir a mhùineadh agus caithfidh siad an cùrsa a
thuiscint agus caithfidh siad dhul ar aghaidh. But n il’s agam, nil’s
agam an nglacfainn le obair baile i mBéarla, ni ghlacfainn le rud mar
sin go deo uathub

27:47.1 ■27:56.3

Cén fàth?

27:56.3 28:22.9

Sin an ról atá agat mar mhùinteoir, agus sin an post atá agat, agus
d'fhéadfaidís má tá siad ag iarraidh dhul ag scoil Béarla, b'fhéidir go
bhfuil ceann sios an bóthar agus gabhaidis ann, you know. Ni
ghlacfainn leis, dà mbeadh siad ag freastal ar scoil lánGhaeilge gur
cheart dóibh an iarracht a chur isteach ann. Now beidh gasùir lag agat
agus má bhionn tabharfaidh tú chuile chúnamh dóibh ó thaobh notai
agus téarmaiocht.
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Aguisin K:

Agallamh II

3:14.6-3:39.1

Ma insionn tu dom cén fàth agus cén chaoi a ndeachaigh tu
leis an muiuteoireacht

3 : 19.1 - 3 : 19.2

[...] rud a bhi ar m'intinn i gcónai a dhéanamh, muinteoireacht
ealain

3:52.3 - 4:06.4

Agus au raibh sé i gcónai i gceist agat dui ag muineadh tri
Ghaeilge?

3 : 5 3 .7 - 3 : 53.8

Bhi dhàirire. Fiù amhàin nuair a bhi mé déanamh an Dip, bhl
mé ag iarraidh bheith i ngaelscoil agus mé ag déanamh an
bhfuil's agat an cleachtadh muinteoireachta [...] bhi mé ag
iarraidh go mbeadh an taithi sin agam ...

4 :0 8 3 -4 :2 6 .0

Ar tugadh an deis sin duit nuair a bhi tu ag déanamh an
chùrsa, do chuid taithi a dhéanamh tri Ghaeilge?

4 : 11 .7 - 4 : 53.8

Tugadh ach chaith chuile short a bheith i mBéarla fiù go raibh
mé à dhéanamh i ngaelscoil mar ni raibh [...] aon Ghaeilge ag
na daoine a bhi ag cur an chùrsa ar fall, so ni raibh ni raibh mé
in ann mo chuid lessons plans a dhéanamh i nGaeilge, chaith
chuile short a bheith i mBéarla agus mo chuid aisti, [bhi sé
deacair] abair go mór mór nuair a bhi an cigire amuigh agat bhi
sé kind o f crua [...] bhi chuile short scriofa sios i mBéarla agat
agus thu ag iarraidh bheith ag caint i nGaeilge agus you know,
ag iarraidh a bheith ag dui anonn is anali ag athru idir an péire
acu. Fuair mé cleachtach air dhàirire, is dóigh ni raibh sé
chomh dona sin

5 :3 0 .6 -5 :4 9 .0

Duirt tu ansin go raibh sé nios éasca duitse mar go raibh
Gaeilge ón mbaile agat. An gceapfà do dhuine nach raibh
an culra sin acu, go mbeadh sé beagàinin nios deaera acu?

5 : 4 9 .0 - 6 : 14.1

Cheapfainn é, mar tà's agat nuair atà tu à chaint chuile là sa
mbaile. Agus you know, tagann sé agat nios éasca, cheapfainn
go mbeadh sé an-chrua orthu. Go mór mór an bealach a bhi
mise à dhéanamh, you know, chaithfeadh chuile short a bheith i
mBéarla agus ansin ghabhfà isteach agus bheifeà ag muineadh
tri Ghaeilge, bhi sé sin sàch crua agamsa, but bheadh sé nios
measa arist ag duine eicint nach raibh sé sin acu.

6:14.1 - 6:20.6

An raibh an foclóir agat nó cén chaoi chuir tu foclóir a bhi
ag teastail le chéile?

6 : 2 0 .6 - 6 : 4 1 .7

Bhi cuid dhó agam is dóigh agus ansin bheadh tu ag breathnu
suas téarmai le haghaidh rudai diffiùil, dà mbeadh tù ag
déanamh priondàìl nó rud eicint mar sin chaithfeà na téarmai
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sin a bheith agat, you know. Ach do you know, fuair muid thart
air sin. Dhéanfainn stór foca) beag do na daltaí agus bhiodar sin
ag obair amach as sin freisin. Ni raibh sé chomb dona sin [...]
Bhí an t-ádh liom an jab seo a fháil agus a bheith i nGaeltacht
freisin [...] dháiríre, nil a fhios agam céard é féin. T ájust rud
eicint faoin traidisiún, an cultúr, is maith liom féin é, tá sé
iontach tábhachtach dhomsa, is maith liom chuile short a
bhaineanns le [saol na Gaeltachta] agus ju st a bheith thimpeall
air chuile 1á, tá sé just galánta.

10:36.8
10:42.8

Ó thaobh cúrsaí inseirbhíse, cén taithí atá agat orthu?

10 :38.3

Nil mórán inseirbhís á chur arm ar aon nós do mhúinteoirí
ealaín, ceann amháin a bhí mise ann ó thosaigh mé, ceann
amháin [...] Ceann amháin a bhí mise ann [...] tráthnóna
eicint théis an scoil, agus ni raibh ann ach dhá uair an chloig,
agus bhí an dá uair an chloig sin, bhí sé, oh my god, bhí sé
iontach, like. B'fhiú dhul aige but ba mhaith liom féin rudaí
mar sin a fheiceáil. Agus i dtaobh múinteoirí ealaín ag
múineadh i nGaeilge nil a leithéid de rud ann, ni dhéanann siad
inseirbhíseachaí le haghaidh rudaí mar sin. Dhom féin ar aon
nós, cheapfainn go ndéanfadh sé diffíocht mór. Fiú like rudaí ar
nós, do you know, ni bheadh mo chuid gramadach-sa go maith
ar chor ar bith so rudaí mar sin, cheapfainn go ndéanfaidh sé
difríocht mhór dhom le mo chuid notai agus an téarmaíocht
agus chuile short mar sin

12:48.0
12:575

Agus ó thaobh do phost ansin, cén rud is mó a thugann
sásamh duit i do phost?

12 : 59.0 -

Is dóigh, ag feiceáil bhfuil's agat na daltaí agus iad ag dui chun
cinn you know iad ag fail níos fearr agus iad do you know ag
foghlaim,y'«5t scileanna difriúil agus rudaí mar sin. An ealaín
freisin, ábhar chomh praiticiúií leis feiceann tú do you know go
leor de do chuid daltaí agus iad ag fa.il nios fearr agus iad ag
fail mos láidir le céard atá siad a déanamh. B'fhéidir sa chéad
bhliain, tosóidh siad amach agus tá siad iontach lag le rud
eicint agus Just feicfidh tú go bhfiiil siad ag athrú agus ag fáil, i
don ’t know nios fearr, feicfidh tú toradh ar do chuid oibre [... ]
B'fhéidir go bhfeicfidh tú níos soiléire é nà in ábhar eile

13:32.9
13:3M

Agus ar an lámh eile, cén rud is mó a thugann dúshlán duit
i do phost?

13 :4 4 .0 -

Sin ceann crua anois. Is dóigh ru d a ar nós nuair a bhionns na
scrúduithe agus rudaí teacht suas mar sin agus scrùduithe
praiticiúií agus ó tharla nach bhfuil ann ach an múinteoir
amháin ealaín, mar dúirt mé, tá tú i d'aonar agus do you know
nil tú in ann a bheith ag fiafraí do dhuine eicint eile,you know
cén stage a bhfuil tusa ann anois, cé mhéad dhó seo atá déanta
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agatsa, tà tu kind o f leat féin mar sin. But ni bhionn móràn
fadhbanna mar sin really. You know, tà na pàisti galànta anseo
caithfidh mé rà. Is dóigh arist an àbhar atà agam [...] taitnionn
sé leo, agus baineann said sult as agus ni bhionn aon fadhbanna
agam leo mar sin, Bionn siad ag iarraidh bheith anseo an chuid
is mó acu, anseo le hais àbhar eile ar nós mata, agus tà siad just
ag rà, "ó mi mé ag iarraidh é seo a dhéanamh". You know tà sé
roghnach so ni bhionn móràn fadhbanna mar sin. Is dóigh an
rud eile nà an Ghaeilge ffeisin ó tharla nach bhfuil téacsleabhar
na rudai mar sin ann agus tà tu seasta ag iarraidh bheith ag
déanamh do chuid notai sin.
15:29.0
15 :22.8

An bhfuil obair bhreise i gceist leis sin?

15 :32.8

Anois [...] nil sé chomh dona. Ach an chéad chupla bliain, bhi
mé anseo, bhi tu seasta ag déanamh amach notai, chuile oiche
bhi tu i do shui ag aistriu leabhar stair na healain Béarla go
Gaeilge. Agus mar duirt mé ni hé mo chuid gramadach is fearr,
nà mo chuid litriu so chaithfinn go leor leor ama a dhéanamh
sin. Ag dui anonn is anali idir foclóiri agus chuile short ag
iarraidh bheith ag fàil an téarmaiocht ceart agus ag iarraidh go
mbeadh na notai ceart [...] bheadh cupla website a bheinn ag
usàid ach nil móràn ann ar chor ar bith [agus] I suppose mima
bhfuil tu i dteagmhàil le muinteoiri eile atà ag déanamh an rud
céanna leat, ni chloisfìdh tu an oiread sin faoi na hàiseanna
difriùil atà ann.

1 7 :4 5 .1 -

[Cursai Inseirbhise don ealaion mar àbhar] Nil nà ar chor ar
bith no. Nil an t-airgead ann is dóigh. Nuair a thosaigh [...] is
dóigh gur thàinig mé isteach direach roimh ar thosaigh rudai ag
titim as a chéile. Agus is dóigh ina dhiaidh sin go dhuirt siad,
OK seo àbhar roghnach, mi sé chomh tàbhachtach go mbeadh
inseirbhiseachai ann le haghaidh àbhar roghnach cosuil le
ealain. Ni fhaigheann sé is dóigh an méid tacaiocht agus a
theastaionn uaidh an àbhar is dóigh go gceapann daoine go
bhfuil sé nios simpli nà cinn eile agus nach bhfuil sé chomh
tàbhachtach. Mar sin ni chuirfidh siad an t-airgead isteach ann.
Is dóigh gurb shin an priomh fàth, tà rudai ar nós, tà siad
ceapthai an curaclam a athru, tà an curaclam céanna agus na
leabhra céanna, na rudai céanna a dhéanann siad ó 1970 agus
nior athraigh sé riamh. Chuala mé go bhfuil curaclam nua
ceaptha bheith déanta amach acu agus go bhfuil sé ina shui sa
Department o f Education agus nach bhfuil siad à chur, agus
nach bhfuil an t-airgead acu le haghaidh é a rollàil amach agus
tà sé ceapthai bheith i bhfad i bhfad nios fearr nà an ceann atà
againn faoi làthair. is é an feall é mar tà go leor rudai a
theastódh a athru. Tà an saol athraithe go mór ó 1970!

19:2C.S 19:28.7

Ó thaobh cursai teanga, an bhfuil polasai teanga ag an scoil
seo?
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19 : 2 8 .7 - 19 : 36.8

Tá. T á sé istigh sa d ialan n scoile.

19:36.8

Agus an aontaíonn na múinteoirí leis an bpolasai?

1 9 :4 2 3

19:42.2

Aontaíonn. Bhuel bheadh na múinteoirí ag obair ar na
polasaithe sin. Là pleanàla, suionn said uilg sios, tagann siad
uilig le chéile len iad a dhéanamh amach. So I ’d say go mbeadh
siad [gáirí]

20:003
20:06.1

Agus ó thaobh iompar teanga na ndaltai, an dtugann tú aon
cheo faoi deara faoi sin?

20:06.1

Nuair atádar chomh hóg sin nil an oiread sin suim sa nGaeilge
acu. Cuireann muid iallach orthu bheith ag caint Gaeilge sa
seomra ranga. You know, tá sé an-chrua ag am lóin agus rudai,
ag déanamh cinnte go bhfuileadar ag caint i nGaeilge. Déanann
siad iarracht go leor den am sa rang. Má labhraíonnadar Béarla
liomsa, labhróidh mé Gaeilge ar ais leo. Ni thabharfaidh mé
ffeagra ar an gceist go dti go gcuireadar an ceist i nGaeilge.
Ach do you know, cairde freisin, is dóigh nach bhfuil sé cool
nuair atá tú ag caint i nGaeilge so bíonn siad ag caint i
mBéarla. Cuid acu anois, labhraíonn siad Gaeilge sa mbaile
agus cloisfidh tú iad ag labhairt Gaeilge leis na cairde,
braitheann sé really an gceapann an sort clique atá siad ann, an
bhfuil sé cool nó nach bhfuil. Is dóigh sin an bealach a bhí mé
féin ag an scoil freisin, bheadh muid ag caint istigh sa seomra
ranga agus sa mbaile ach ni labhródh muid lena chéile é.

20:56.8
21:06-8

An imrionn sé sin tionchar meas tú ar iompar teanga na
múinteoirí?

2 1 :06.8

Is dóigh like braitheann sé b'fhéidir go bhfuil scoláire i do rang
freisin nach bhfuil mórán Gaeilge acub agus you know,
caithfidh tú ansin a bheith ag tabhairt cúnamh dóibh sin i
mBéarla, Nil tú in ann ju s t leanúint ar aghaidh nó beidh siad
caillte. So caitheann tú a bheith ag athrú idir Gaeilge agus
Béarla so braitheann sé ar an rang atá agat. Má tá's agat go
bhfuil chuile dhuine compordach agus go bhfuil siad breá in
ann bheith ag caint i nGaeilge agus ag scríobh i nGaeilge,
leanfaidh tú ar aghaidh. But ansin má tá's agat go bhfuil duine
nó beirt nach bhfuil chomh láidir sin, caithfidh tú bheith ag
athrú anonn is anali mar nil sé féaráilte orthu sin ach an oiread.

21:41.1 21:46.9

Agus an bhfuil mórán daltaí agat a bheadh mar sin?

2 1 :46.8 -

Bheadh [...] But déanann siad iarracht mór freisin agus ni
dhéarann siad riamh, "ó ni thuigim". Bíonn siad ag iarraidh
bheith ag éisteacht agus ag iarraidh á thuiscint. Ach ag an am
céanna táim féin conscious nach bhfuil siad chomh
compordach leis. So thabharfainn breis nótaí dóibh sin i
mBéarla, go mbeidh a fhios acu céard atá ag dui ar aghaidh [...]
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caithfidh tú an dà theanga a bheith agat ansin, dhà set notai
déanta amach agat. Is cuma liom dháiríre, corr-uaìr beidh tú i
do shui go mbeidh sé in am maidin agus thù ag dui leat ach
beidh tú ag rá ag an am céanna, an rud is tábhachtach go
dtuigeann siad céard atá tú dhéanamh, agus go dtuigeann siad
an t-ábhar, in áit iad a bheith caillte agus tusa bheith ag
déanamh just leath na hoibre bhiuil's agat an bealach sin. Tá sé
mos tábhachtach go mbeidh's acu céard atá ag dui ar aghaidh
agus go bhfuileadar ag foghlaim. Sin an rud is tábhachtaí.
Beidh tú just ag rá leat fhéin, coinnigh ort ag dui agus faigh é
seo criochnaithe agus déan jab maith dó le haghaidh go
mbeidh's acu céard atá ag tarlú.
23:07.7
23:25.4

An bhfeiceann tú difriocht ar bith idir an rol atá ag an scoil
seo, mar scoil Ghaeltachta agus scoil eile lánGhaeilge taobh
amuigh den Ghaeltacht?

23:25.4

Is dóigh cheapfainn b'fhéidir sa scoil seo anois nil mé rá nach
bhfuil aon Ghaeilge taobh amuigh den scoil seo ná tada cosúil
leis sin, but is dóigh go bhfuil sé b'fhéidir rud beag mos éasca
anseo againne bheith ag múineadh i nGaeilge mar gheall go
mbeadh go leor de na páistí ag teacht as teaghlach a
labhraionns Gaeilge an t-am uilig. Whereas b’fhéidir [i
ngaelcholàiste] ni bheadh sé sin ann so ni bheadh an caighdeán
chomh hard. Not go bhfuil sé níos tábhachtaí anseo ná tada ach
b'fhéidir go bhfuil mos mó béim anseo ar an nGaeilge agus
b'fhéidir go bhfuil sé mos éasca againne freisin [...] Is dóigh go
bhfuil sé mos tábhachtaí mar gheall go bhfaigheann siad an
tacaiocht sa mbaile freisin bhfuil's agat an bealach sin. B'fhéidir
má tá tú i scoil lánGhaeilge agus tádar ulig ag labhairt Béarla
sa mbaile agus tá tusa ag teacht abhaile agus tá tú ag iarraidh
bheith ag déanamh do chuid obair baile. Is dóigh nach bhfuil
siad ag fail an méid ceanna cúnamh agus b'fhéidir nach bhfuil
an méid céanna meas air. Whereas anseo tá sé iontach iontach
tábhachtach agus má theastaíonn cúnamh ar bith uathu,
gheobhaidh siad sa mbaile é sin.

24 :36.9

Agus céard faoin ról atá agatsa sa scoil mar mhùinteoir?
Bheadh daoine ann a déarfadh go bhfuil ról ag an
múinteoir i gcaomhnú na teanga?

24:42.1

24:42.1

D'aontóinn leis sin ...
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Aguisín L:

Agallamh 19

5:49.3 6:33.0

Chuaigh mé go [X] le H.Dip a dhéanamh. [is féidir leat] é a
dhéanamh i nGaeilge ach ag caitheamh sé bliain ar choláiste gan
Gaeilge ar bith a scríobh, you know shil mé go mbeadh sé i bhfad
iontach deacair ag fáil ar ais isteach ag scríobh aistí i Gaeilge
agus achan rud. so dá réir sin rinne mé trí mheán an Bhéarla é
[...] agus i bhfad níos fusa agus níos lú scrúduithe

6:453 - 6:51.4

Agus an raibh a fhios agat go raibh tú ag iarraidh a bheith
ag múineadh trí Ghaeilge?

6:51.4-8:18.0

No níor chuir sé really amach nó isteach orm. An taithí oibre a
rinne mé bhí mé ag múineadh trí mheán an Bhéarla [...] níl
mórán tuigmheáil ag na scoláirí anois chomh tábhachtach agus
atá an Ghaeilge but sílim nuair a bhí muid ar an choláiste. [...]
Nuair a d'fhás muid aníos, Gaeilge uilig a labhair muid lena
chéile agus tchím anois leis na scoláirí, Béarla uilig a labhraíonn
siad ach amháin nuair atá siad istigh sa rang. Labhraíonn siad
Gaeilge leat, ach taobh amuigh den rang, labhraíonn siad Béarla
uilig le chéile agus nuair a bhí mui de sa scoil

8:17.9 - 8:273

Agus an raibh sé deacair agatsa nuair a thosaigh tú ag
teagasc anseo, nuair a bhí do chuid taithí mhúinteoireachta
déanta agat trí Bhéarla?

8:27.3 - 9:18.2

Nó ni dheama sé difear ar bith. B'fhéidir gur ghlac sé mos faide
na notai a scríobh amach, a aistriú go Gaeilge. So bhí cuid mhór
dictionaries amuigh. Tá cuid mhór téarmaí, na hábhair a bhí
mise ag teagasc, [...] ghlac sé trí bliana dom an leabhar a aistriú
isteach go Gaeilge. Just bhí cuid mhór obair, ach chomh luath
agus a bhí sé déanta, bhí sé déanta. Fuair mé cúpla foclóir ón
Roinn Oideachais fáchoinne téarmaí Gaeilge [...] so tháinig sé
sin isteach iontach. Tá lear mó focla nach bhfaighfeá san foclóir
fá choinne lear de na téarmaí. Bhí cuid mór obair leis sin a uilig
a eagrú ach chomh luath agus a bhí sé déanta, i ndiaidh cúpla
bliain, foghlaimíonn tú na focla úra seo uilig.

9:25.710:41.7

Thug mise na nótaí uilig dóibh i nGaeilge agus bhí an chuid is
mó de na scoláirí sin sásta an Ghaeilge a fhoghlaim, Ach bíonn i
gcónaí duine nó beirt nach bhfuil ábalta é a thuigmheáil agus tá
sé i bhfad i bhfad mos deacra acu. Mar sin fuair siad a mbealach
Béarla. Tá cuimhne agam, [...] bhí rang agam le cúig scoláire
[...] Tháinig an cúigear agam ag iarraidh orm é a dhéanamh trí
mheán an Bhéarla. Ni raibh aon duine acu sásta é a dhéanamh trí
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mheàn na Gaeilge. Duirt siad go raibh sé i bhfad ró dheacair acu,
go raibh na téarmai ró dheacair agus nuair a théann siad chun an
cholàiste ansin, caithfidh siad iad a fhoghlaim tri mheàn an
Bhéarla arist mar nil na cursai ann tri mheàn na Gaeilge.
12:49.7 12:52.4

Agus an bhfuil sé sin deacair?

12:52.3 13:54.6

Nuair atà sé baint le riomhaireacht, ni féidir leat really é a
dhéanamh tri mheàn na Gaeilge, nil an riomhaire i nGaeilge, tà
achan rud i mBéarla. Ach nuair atà tu ag teagasc labhróidh tu
Gaeilge leo, nuair atà mise ag teagasc [...] déanaimse gach rud tri
mheàn na Gaeilge agus chonaic mé ansin nuair a thig sé go dti
na pàipéir scruduithe nil na scolàiri àbalta an Bhéarla a léamh,
[...] ni thuigeann siad an Bhéarla, [...] so anois thosaigh mé ag
insint an bheirt daofa mar gheall chonaic mé, gheobhann siad an
dhà phàipéar nuair atà siad ag déanamh na scruduithe

13:54.4 13:57.7

An gcuireann sé sin brìi ortsa?

13:57.6 14:32.6

Ni chuireann really [,..]tà cuid mhór sceitseàil agus tarraingt ann
agus nil móràn cainte ann. Tà tu just ag taispeàint daofa an
technique, cén dóigh ceisteanna éagsula a dhéanamh. Tà cuid is
mó de na téarmai [...] agus just d'fhàgfainn ag an Bhéarla é. Ni
bhotheràilfìnn é a chur i nGaeilge daofa because nuair a
dhéarann tu é i nGaeilge leofa, ni bheidh cliu acu goidé atà tu ag
rà. Nuair a bheireann tu an Bhéarla daofa, coinnionn siad leis an
Bhéarla cibé.

14:31.0 14:34.4

Agus leis na hàbhair sin atà agat, an dtéann tu ag ciirsai
inseirbhise dóibh ar fad?

14:31.016:16.1

Chuaigh [mé] ag córsa arnhàin inseirbhise, agus rud a chuir
iontas orm [...]bhi againn dhul go Baile Àtha Cliath le cursa
arnhàin inseirbhis i nGaeilge [...] agus tà an chuma air go bhfuil
siad bunaithe an taobh sin den tir. Agus anois tà na cursai céanna
ar fàil anois ach tà siad i ndiaidh am scoile. So dà bheinnse ag
iarraidh dhul ag inseirbhis anois i ndiaidh am scoile, bheadh
agam [taisteal] so ghlacfainn an là ón scoil le dhul ag inseirbhis
le bheith ann tar éis a ceathair a chlog, agus just ni oireann sé. Ni
oireann sé domsa agus tà mé cinnte go bhfuil muinteoiri eile ar
an bhàd céanna liomsa. Tà cuimhne agam, chuaigh mé ag
inseirbhis arnhàin i mBaile Àtha Cliath tri Ghaeilge [...] agus
nior thuig duine ar bith mé [gàiri] ... bhi an cursa uilig tri
Ghaeilge.

18:18.020:09.9

Dà rachainnse ag ceann i mBéarla b'fhéidir go bhfoghlaimeoinn
rudai i bhfad nios mó mar bheinn àbalta na daoine a thuigmheàil.
Tà cuimhne agam nuair a bhi mé ag an inseirbhis sin [...] agus
nuair a bhi mé ann ansin just shil mé go raibh dhà là iomlàn
curtha armi mar nior fhoghlaim mé rud ar bith.
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20:09.8 20:35-3

Agus cuir i gcàs na muinteoiri sin a bhionn ag roinnt
àiseanna, an bhfuil buntàiste ar bith ag baint leis sin?

20:35.3 21:23.9

Bhi [muinteoir] agus ba ghnàch linn a bheith ag [...] thug sise
notai domsa agus thug mise notai di. An dóigh sin d'oibrigh sé
amach iontach maith. Yeah ,bhi an Ghaeilge rud beag diffiùil,
tà's agat féin, tà tu àbalta é a scriobh i do chuid focal fhéin. Bhi
muid fhéin àbalta obair le chéile. Chuir mise freagrai aici agus
chuir sise freagrai agamsa. Ach chomh luath agus a bhi an cùrsa
criochnaithe, silimse nuair atà do chuid notai uilig agat agus
achan rud in ord agat i ndiaidh cùpla bliain ag teagasc tà's agat
goidé atà dui ag obair go dti go n-athraiorm an cùrsa. Now dà nathródh an cùrsa bheadh sé iontach dà mbeadh duine éigin agat
le cuidiù leat le notai difriùil a dhéanamh but ag an bhomaite fà
choinne an cùrsa fisic tà an cùrsa mar an gcéanna anois le deich
mbliana, agus tà mo chuid notai, tà mise breà sàsta le mo chuid
notai fhéin so really ni chuideodh notai daoine eile, dà
[dtabharfadh] duine eile notai dom, nil mé ag rà go n-ùsàidfinn
iad.

21:47.6 21:54.2

Agus ó thaobh na gcursai eile?

2 1 :5 4 .2 23:22.2

Inseirbhis Maths atà muid a dhéanamh anois agus tà sé uilig tri
mheàn an Bhéarla [...] b'éigean dùinn sui sios agus tri uair an
chloig a chaitheamh ag aistriù téarmai matamaitice a aistriù
isteach go Gaeilge. Chuir mé amach ar leathanach do na scolàiri
uilig agus [tugaimse] do na scolàiri iad ach ni fhoghlaimeoidh
siad iad i nGaeilge. Tà na téarmai iontach deacair, téarmai ùra
atà iontu, where i mBéarla, b'fhéidir gur chuala siad i mBéarla
roimhe iad agus tà sé nios fusa ag na scolàiri iad a fhoghlaim i
mBéarla nà i nGaeilge. Agus mà dheirimse leo, gheobhaidh sibh
an bónas fà choinne iad a scriobh i nGaeilge, ach tà an chuma air
go bhfuil siad ag déanamh neamhiontais den bónas becanse tà sé
i bhfad i bhfad nios fusa é a fhoghlaim i mBéarla. Ach caithfidh
mise an teagasc a dhéanamh tri mheàn na Gaeilge. Cuirim an
Béarla isteach ann leis fosta sa dóigh go bhfuil's acu na téarmai i
nGaeilge agus i mBéarla. Glacann sé obair, tà cuid mhór obair,
go hàirithe leis an chùrsa ùr matamaitice, caithfidh siad cuid
mhór miniù a dhéanamh agus cuid mhór téarmai a mhiniù. So dà
mbeadh inseirbhis i nGaeilig leis na téarmai seo uilig a thabhairt
duit, bheadh sé great. Bheadh sé go hiontach ach ag an bhomaite
nil a leithéid de rud ann.

23:22.1 23:29.6

Agus ar fearr leatsa dà mbeadh na daltai dà bhfoghlaim sin i
nGaeilge nó i mBéarla?

2 3 :2 9 .6 23:33.3

I nGaeilig

23:33.3 23:363

Cén fàth é sin meas tu?
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23:36.2 24:19.7

Bhuel tógadh mise sa Ghaeltacht agus silim go bhfuil tàbhacht
millteanach leis an Ghaeilge mar gheall tá sé deas daoine a
chloisteáil ag caint i nGaeilge. Tá sé fáil bháis agus cuireann sé
isteach go mór ormsa go háirithe nuair atá mé ag siúil síos na
corridors agus mothaíonn tú scoláirí ag caint i mBéarla agus tá
mé i gcónaí ag ráit leo, "labhraígí Gaeilig, labhraígí Gaeilig" ach
chomh luath agus a iompaíonn tú thart agus siúlann tú ar shiúil,
tá siad ar ais ag caint i mBéarla. Tá an Ghaeilig acu, ach tá siad
ag diúltú i a labhairt [...] silim nach bhfiiil an tuigmheáil acu
[...] Nil a fhios agam cén difear atá ann. Tá's agam go bhfuil
scoláirí sa scoi] anseo nach bhfuil Gaeilig ar bith ar chor ar bith
acu

2 4 :1 1 .7 27:08.8

tá buachaill amháin agus nil mórán Gaeilig ar chor ar bith aige
agus tá sé ag streachailt. Now, bimse ag múineadh tri mheán na
Gaeilge uilig agus m labhraím mórán Béarla, agus tá an gasúr
seo ag streachailt. Nil sé ábalta mé a thuigmheáil agus mar dúirt
mé leis, tá sé b'fhéidir sa rang, sa scoil chontráilte fá choinne an
ábhair sin [...] Tá sé i bhfad bhfad ni os fusa ormsa é a dhéanamh
tri mheán na Gaeilge ná tri mheán an Bhéarla [...] cuireann sé
isteach rud beag because caithfídh tusa labhairt leis agus
caithfidh tú ceisteanna a chur air agus nil sé ábalta tú a
thuigmheáil so caithfidh tú é a aistriú isteach i mBéarla so nuair
atá tú ag tabhairt scrúdú ranga dó, caithfidh tú an Béarla a
scríobh. Bhuel tugaim scrúdú dóibh i nGaeilge agus ansin deirim
right má tá ceisteanna ag duine ar bith or muña bhfuil tú cinnte
goidé an focal, inseoidh mé an Béarla daoibh agus thig libh, sa
dóigh go mbeidh cliú acu goidé atá siad ag cainte faoi[...] Ach fá
choinne an gasúr seo caithfídh tú achan rud a insint dó i
mBéarla. Agus corruair nuair atá tú ag míniú rud, you know tá sé
mínithe go maith agat i nGaeilge agus ansin caithfídh, tú, tá tú
just agghh [osnaíl]. Caithfidh tú dhul is é uilig a dhéanamh aríst i
mBéarla. Bhí mé ag caint le múinteoir ansin ag inseirbhís go
deireanach, [...] bhí sí ráit go raibh an fadhb céanna aicise [...]
go bhfuil scoláirí ann nach bhfuil an Ghaeilge acu agus go raibh
sí ag caint le cigire agus dúirt an cigire léi bhuel chan múinteoir
teanga atá ionat, múinteoir eolaíocht so ba chóir dom gach rud a
dhéanamh tri mheán na Gaeilge agus muña bhfuil sé ag an
scoláire, bhuel tá an fadhb acu féin agus not ag an múinteoir. So
cineál do ghlac mise sin rud beag isteach san áireamh ó bhí mé
ag caint léise so tá mé ag déanamh teagasc uilig trí mheán na
Gaeilge agus má tá ceisteanna ar bith an ghasúr bhuel caithfidh
sé a oibriú amach é féin, Nil sé really iontach féaráilte ach nil am
agat achan rud a mhíniú trí Ghaeilge agus i mBéarla. Tá sé fhéin
dui a cailleadh amach [...] so n il’s agam goidé a dhéanfas sé.

29:11.230:46.9

In sa scoil seo [...] caithfidh muid gach duine a ghlacadh isteach
even muña bhfuil Gaeilge acu [...] fá choinne, dó féin ceapaim.
Dá bheinnse i mo thuismitheoir aige, chuirfinn go dtí scoil eile é
mar [...] nil an Ghaeilge aige agus le bheith istigh agus ag
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teagasc tri mean an Gaeilge ml sé dhul a phiocadh suas mórán
agus tá sé cailleadh amach ar chuid mhór. Dà mbeadh sé in scoil
Bhéarla go mbeadh tuigmheáil mile uair m'os fearr aige. Ar an
taobh eile, b'fhéidir tá siad dóchasach go bpiocfaidh sé sin suas
an Ghaeilge agus gheobhadh sé ar aghaidh leis ach i mo
thuairimse silim go bhfuil sé, dui ar an méid atá déanta agamsa
leis sa rang, agus chomh hole agus tá sé ag déanamh sna
scrûduithe, silimse go bhfuil sé ina mhíbhuntáiste dó a bheith ar
an scoil seo, ach nil sé sin suas agamsa cinneadh a dhéanamh air
sin, tá sé suas aige fhéin
31:49.932:26.8

silimse go bhfuil sé nios fusa ag scoláirí, é a dhéanamh frid
mheán an Bhéarla, braitheann sé goidé an céim atá tú dhéanamh,
dà mbeadh pàiste agam féin chuirfinn go scoil Bhéarla iad mar
gheall an Ghaeilge anseo, yes tá sé ina chuidiú mhór fà choinne
an Ghaeilge agus tá achan rud tri mheán na Gaeilge ach silimse
go bhfuil sé ina mhíbuntáiste nuair a théarm tú chun an choláiste
ansin caithfídh tú gach rud a fhoghlaim ans 'cause tá an Ghaeilge
agus an Bhéarla iontach diffiúil sílim féin [...] Nil go leor cúrsaí
in Éirinn [...] Nil ann ach tá gnó, agus b'fhéidir cúrsaí Gaeilge
ann, cuntasaíocht b'fhéidir i nGaeilig agus b'fhéidir
dlíodóireacht. Nil mé cinnte. But ni fheicfídh tú choíche
innealtóireacht tí mheán an Ghaeilig ná cúrsaí ar bith mar sin, So
tá sé iontach deacair.

32:54.1 33:11.5

Agus mar a bhí do chomhghleacaí ag rá leat go raibh sé go
maith Iabhairt le múinteoirí eile, ar mhaith dá mbeadh cursa
ann den chineál sin, an mbeadh níos mó fonn ort freastal?

33:05.5 34:14.3

bheadh níos mó fonn ormsa dhul ag inseirbhísí mar sin ‘cause tá
tú piocadh suas ar ag caint le daoine eile, tá tú ag foghlaim you
know, like ni raibh’s agamsa go mbeadh na ci giri ar an cineál do
leibhéal céanna tuigmheáil go bhfuil deacracht againune tri
teagasc i nGaeilge agus ansin na scoláirí a dhéanamh i mBéarla.
Agus ó bheith ag caint léise d'fhoghlaim mise go bhfuil
tuigmheáil acu agus go bhfuil siad ag ràit linn, look déan do job i
nGaeilge agus tá sé suas more or less ag an scoláire nach bhfuil
an Ghaeilge acu é a phiocadh suas. So dá mbeadh inseirbhis ann
do mhuintir bhi sé just, mar deir siad, ádh a bhí ormsa you know
gur chas mé ar an bhean seo ar an là sin agus ó sin you know
even ju st agus even ju s t muid ag caint phioc mé suas cuid mhór
eolas uaithi

34:15.434:18.4

Ó thaobh do phost cén rud is mó a thugann sásamh duit i do
phost?

3 4 :1 9 .6 35:02.8

Just go bhfuil páistí actually ag foghlaim agus nuair a
gheobhaidh siad torthai maith agus má phiocann siad suas rud
inteacht agus bheireann sin sásamh millteanach domsa, whether
tá siad á fhoghlaim i nGaeilge ó i mBéarla fhad agus go bhfuil
siad ag foghlaim agus go bhfuil siad ag fail torthai maithe agus
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go bhfaigheann siar ar aghaidh go maith le chéile sa rang,
bheireann sin sàsamh mór domsa i mo phost. Agus tà duil agam
bheith ag taispeàint rudai do dhaoine agus trialacha.
35:03.2 35:10.0

Agus ar an làmh eile, céu rud is mó a thugann dushlàn duit i
do phost?

35:07.5 36:09.0

Sa scoil seo, an attitude atà ag roinnt scolàiri agus, go hàirithe sa
scoil seo tà lear scolàiri nach bhfuil suim ar bith acu a bheith ar
scoil agus tu ag iarraidh bheith muineadh [...] cuireann sé isteach
orm daoine a thagann chun na scoile agus piocann siad àbhar
agus b'fhéidir nach bhfuil suim ar bith dà laghad acu ann agus
caitheann siad nios ama ag cur isteach ar scolàiri eile atà ag
iarraidh bheith ag foghlaim in àit _yow know sui go suaimhneach
agus muna raibh suim acu san àbhar, b'fhéidir àbhar eile a
phiocadh [...] Cuireann sé sin isteach go mór orm. Sin an taobh
eile de.

36:45.8 36:50.6

An bhfuil polasai teanga ag an scoil seo?

3 7 :1 2 .0 37:42.8

Tà polasai teanga Gaeilge sa scoil seo agus an polasai ag an scoil
nà go gcaithfidh achan duine Gaeilge a labhairt. Caithfidh
teagasc uilig a bheith déanta tri mheàn na Gaeilge agus b'fhéidir
go bhfuil scolàiri ann nach bhfuil àbalta an Ghaeilge a fhoghlaim
ach tà sé suas acu féin b'fhéidir, ni mise, déanann muid bru a
chur ar scolàiri é a dhéanamh i nGaeilge. Tà sé suas acu féin sa
deireadh [... J é a dhéanamh i cibé teanga atà siad ag iarraidh
because nil cead againn dhul isteach ar là an scrudu ag rà,
"caithfidh tu é a dhéanamh i nGaeilge". Tà sé suas ag an scolàiri
iad féin cén teanga a oireann daofa féin [...] Cuireann muid bru
ar na scolàiri na hàbhair a dhéanamh tri mheàn na Gaeilge. Tà
muid i gcónai ag troid leis na scolàiri Gaeilge a labhairt. Beidh
dioiche. Silim go bhfuil siad ag eiri nios measa, Béarlachas uilig
atà ann.

38:27.838:32.7

Agus an aontaionn na muinteoiri leis an bpolasai?

39:05.5 41:04.5

Sa scoil seo, déarfainn go bhfuil an chuid is mó de na muinteoiri
ag aontu leis pholasai atà againn. Labhraionn muid Gaeilge uilig
istigh ansin [...] B'fhéidir go bhfuil muinteoir nó beirt, tà's agam
go bhfuil na muinteoiri Béarla, ni bheadh an Ghaeilge go maith
acu, agus b'fhéidir go mbeadh sé rud beag deacair acusan ach,
tà's agam muinteoir amhàin ansin tà si anseo le b’fhéidir cùig
bliana déag agus nil si ag déanamh iarracht but sin mo
thuairimse but mi mise dui a ràit sin le duine ar bith [...] ach
silim dà mbeifeà i scoil lànGhaeilge ni miste goidé an àbhar atà
tu theagasc ba chóir Gaeilge i gcónai a labhairt an t-am ar fad
ach amhàin nuair atà tu ag teagasc [...] But sin mo thuairimse nil
mise dui a ràit [...] b'fhéidir corruair nuair atà tu ina shui amuigh
ansin b'fhéidir labhróidh duine Béarla in àit an Ghaeilge agus
labhróidh cupla duine i mBéarla mar nach bhfuil an Ghaeilge go
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láidir ach [...] So ag an taobh sin b'fhéidir cuireann sé isteach an
bealach sin ach nuair a thig sé go dtí múineadh na scoláirí nil mé
rá, tá a rang fhéin ag gach duine agus tá, ba chóir agus tá mé
cinnte go bhfuil achan rud déanta tri mheán n Gaeulge agus tá
muid ag triail an Ghaeilge a chur ar feabhas an t-am ar fad agus
sílim go bhfuil siad ag déanamh gnaithe maith, you know.
4 1 :1 1 .7 41:59.0

Suímse leis na leaids, Suíonn na leaids uilig ar an taobh seo agus
na cailíní uilig ar an taobh eile. Gaeilge uilig a labhraíonn múide.
Dà mbeadh duine ag labhairt i mBéarla tá sé coimhthíoch.
Whereas sílim leis na [cailíní], tá's agam go bhfuil cúpla
múinteoirí ansin nach bhfuil an Ghaeilge go maith acu agus go
labhróidh iad Béarla ina mease. Níl mé ag rá go gcuireann sé
isteach chomh mór sin orm. Just sílimse go bhfuil sé weird nuair
atá tú ag éisteach le duine i mBéarla as an bhaile.

42:24.2 42:44.2

Ó thaobh an ról a bheadh ag an scoil seo, an geeapann tú go
bhfuil difríocht idir an ról atá ag an scoil seo agus an ról a
bheadh ag scoil a bheadh ag teagasc tri Ghaeilge taobh
amuigh den Ghaeltacht?

42:47.8 45:42.0

Sílim go bhfuil sé mar an gcéanna, b'fhéidir go mbeadh sé, sílim
go bhfuil sé rud beag níos fusa againne [...] ag teagasc trí mheán
na Gaeilge mar tá caighdeán an chuid is mó de na scoláirí tá siad
tógtha amos leis an Ghaeilge. B’fhéidir [ taobh amuigh den
Ghaeltacht], dá mbeadh siad i scoil lánGhaeilge b'fhéidir go
mbeadh sé níos fearr. Sílim go bhfuil, anseo ins sa Ghaeltacht tá
cuma air [...] ni bheadh siad chomh mór isteach, mar gheall gur
tógadh leis an Ghaeilge iad, ni bheadh siad chomh mór isteach sa
Ghaeilge whereas b'fhéidir [taobh amuigh den Ghaeltacht]
b'fhéidir gur tógadh iad, na teaghlaigh uilig le Béarla agus ansin
tchíonn siad ansin go bhfuil buntáiste mór leis an Ghaeilge agus
iad ábalta mos mó pointí a fháil ins na scrúduithe agus gach rud
agus b’fhéidir go bhfuil níos mó emphasis acusan agus oibríonn
siad b'fhéidir rud beag mos crua leis an Ghaeilge a fhoghlaim
mar gheall go dtuigeann siad an buntáiste leis whereas b'fhéidir
anseo tá an chuma air cionns gur tógadh iad leis an Ghaeilge ni
fheiceann siad an tábhacht. Tchíonn cuid acu, now mi siad uilig
mar sin. Sílim go bhfuil sé b'fhéidir níos fusa ag scoil b’fhéidir
[taobh amuigh den Ghaeltacht] é a fhoghlaim trí mheán an
Ghaeilge go bhíuil sé mos fusa acu mar gheall tá na scoláirí atá
acu tá iad ag iarraidh a bheith ag foghlaim trí mheán na Gaeilge.
Whereas anseo, seo an t-aon scoil ins sa cheantar [...] an chuid
is mó acu tagann siad anseo mar pobalscoil atá ann [...] sílim go
bhfuil sé b'fhéidir mos deacra againne ag an scoil seo. A r an
dóigh amháin tá sé mos fusa mar tá Gaeilge ag na scoláirí ach ar
an chaoi eile go bhfuil sé rud beag níos deacra mar níl an ciall ag
na scoláirí céanna, you know, chomh tábhachtach agus atá an
Ghaeilge, agus sílim na scoláirí atá [i ngaelcholáistí] mar
shampla go bhfuil mos mó ciall acu agus tagann siad mar gheall
ar an Ghaeilge agus tá siad á dhéanamh trí mheán an Ghaeilge
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leis an Ghaeilge a fhoghlaim níos fearr, whereas anseo tá siad
ju st, sco il, pobalscoil atá ann, agus téann said go dtí an scoil
seo.
45:22.0 45:27.8

An bhfuil ról an ag an múinteoir i gcaomhnú na teanga?

4 5 :4 4 .0 48:01.4

In sa scoil seo, sílim go bhfuil sé tábhachtach go dtugann na
múinteoirí sampla maith agus achan rud a theagasc trí mheán na
Gaeilge le í a choinneáil beo agus tá sé tábhachtach nuair atá
muid amuigh go labhraíonn muid Gaeilge leis na scoláirí agus
coinníonn sé sin beo é.
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