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A choim re
Déantar tniùchadh sa staidéar seo ar mhùnlai luath-oideachais dhàtheangaigh atà i bhfeidhm i
ranganna naionàn, i gcuig bhunscoil sa Ghaeltacht. Breathnaitear go speisialta ar na cleachtais
bhainistiochta scoile agus ar chleachtais oideolaiochta na muinteoiri i dtaca leis na munlai
mionteanga seo a chur i bhfeidhm. Tar éis léirbhreithniu cuimsitheach litrfochta ar staid reatha na
Gaeltachta agus ar mhunlai éagsula oideachais dhàtheangaigh in Éirinn agus thar lear, tugtar faoin
taighde i gcàs-staidéir fheiniméaneolaiochta atà fréamhaithe go prfomha i bpairidim phragmatach.
Sna càs-staidéir seo déantar breathnóireacht struchturtha ar m hùinteoiri naionàn i mbun teagaisc
agus anailis ar dhoiciméid, chomh maith le hagallaimh neamh-struchturtha ar na muinteoiri sin agus
ar a gcuid priomhoidi. Tugtar faoi anailis chriticiuil ar chuir chuige na n-oideachasóiri seo i dtaca le
munlai éagsula oideachais dhàtheangaigh a fheidhmiu, le béim ar leith ar na hathróga seo a leanas:
cothu an tsainspioraid Ghaeilge trid an scoil, straitéisi cothabhàla agus saibhriuchàin don dalta T l,
cuir chuige oideolaiochta, teanga chumarsàide agus teagaisc na scoile, sealbhu na réamhscileanna
litearthachta (feasacht fhónach mar shampla) agus cur i bhfeidhm an chreatchuraclaim luath-óige
Aistear. Tà an taighde tàbhachtach mar go bhfaightear léargas tir ann maidir le cuir chuige,
cleachtais agus tosaiochtai reatha na muinteoiri naionàn iad féin agus iad ag plé le himeascadh
daltai T l agus T2 i gceantair leochaileacha teangeolaiochta. Tuairiscitear go bhfuil raon leathan
munlai oideachais dhàtheangaigh i bhfeidhm i sampla an taighde seo, lena n-àirftear: m unlai
saibhriuchàin agus cothabhàla, luath-thumoideachas iomlàn, pàirt-thumoideachas agus fiu amhàin
an fhoghlaim chomhthàite àbhar agus teanga i gcàs amhàin. Cé go nochtaitear samplai den teagasc
éifeachtach, nuàlach i ngach scoil, àbhar imni is ea an laghad idirghabhàla a dhéantar ar son daltai
T l, chomh maith leis an mbealach ilroinnte, neamhsheicheamhach ina dtugtar faoi mhuineadh na
Gaeilge agus an Bhéarla. Sonraitear go bhfuil beamai suntasacha idir pholasaithe agus chleachtais
agus go mbraitheann dea-chleachtais oideolaiochta ar thiomantas an phriomhoide agus ar
shainchleachtais muinteoiri ar leith, seachas ar mhunla aontaithe oifigiuil an chórais.
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Caibidil 1: Réamhra
1.1 Réamhra
Tugaim léargas sa chaibidil seo ar àbhar an tionscadail taighde agus ar na spriocanna is mian
liom a bhaint amach. Leagaim amach ar dtus na ceisteanna taighde a threoraigh an staidéar mar aon
le cur sios ar an réasunaiocht laistiar de. Cuirim an comhthéacs sochtheangeolaiochta agus
oideachais i làthair an léitheora, chomh maith le heolas faoi cheantair an taighde agus faoin bpobal
atà ag cur futhu sna ceantair sin. Déanaim cioradh ar an téarmaiocht shainiuil a bhaineann le hàbhar
an taighde chun doiléireacht téarmaiochta a sheachaint agus ar deireadh cuirim leagan amach an
tràchtais féin i làthair.

1.2 Ceisteanna Taighde
Baineann prfomh-iniuchadh an taighde seo leis na cleachtais bhainistiochta scoile uile agus
na cleachtais oideolaiochta atà i bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta maidir le polasaithe
luath-oideachais dhàtheangaigh a dhréachtu, a chur i bhfeidhm agus a riaradh go laethuil.
Treoraionn ceithre mhórcheist an staidéar: Céard iad na cleachtais reatha, bhainistiochta scoile uile,
atà i bhfeidhm chun polasaithe oideachais dhàtheangaigh a dhréachtu, a chur i bhfeidhm agus a
riaradh go laethuil? Céard iad na cleachtais reatha oideolaiochta atà in usàid i ranganna na Naionàn
Sóisir agus Sinsir chun na polasaithe oideachais dhàtheangaigh seo a chur i bhfeidhm? Bunaithe ar
fhreagairt na gceisteanna thuas, céard iad na munlai luath-oideachais dhàtheangaigh atà tagtha chun
cinn i mbunscoileanna na Gaeltachta agus cén coincheapu a dhéanann na hoideachasóirf féin ar na
munlai sin? Déanaim iarracht na ceisteanna thuas a chioradh tri léirbhreithniu cuimsitheach a
dhéanamh ar an litriocht àbhartha, chomh maith le càs-staidéir fheiminéaneolaiochta ar chuig
bhunscoil Ghaeltachta, i bpairidim phragmatacb.
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1.3 C úlra a n Taighde agus Suíomh an Údair
Nuair a eisíodh preasráiteas ó urlabhraí Ghuth na Gaeltachta in 2011 ag maíomh go raibh
roinnt scoileanna Gaeltachta tar éis tus a chur le ‘polasaí tumoideachais’, bhraith mé gur chéim
dhearfach don oideachas Gaeltachta a bhí inti. Mar chuid den pholasaí sin, ghlac scoileanna áirithe
an cinneadh, muineadh foirmiúil an Bhéarla a fhágáil go dtí pointe níos déanaí sa choras
bunscolaíochta, chun bunús láidir sa Ghaeilge a thabhairt dá ndaltaí naíonáin. Mar mhúinteoir
bunscoile le taithí teagaisc i nGaelscoil ina raibh polasaí luath-thumoideachais iomláin i bhfeidhm,
bhí beagáinín iontais orm, nach raibh polasaí mar seo bhfeidhm acu cheana. Toisc nach ndeamadh
tagairt ach do thrí scoil sa ráiteas, músclaíodh fíosracht láithreach ionam maidir leis an 100 scoil
eile sa Ghaeltacht a bhí in ainm is a bheith ag feidhmiú go hiomlán trí Ghaeilge. Tar éis agallamh
neamhstruchturtha a dhéanamli le príomhoidí agus saineolaithe tríú leibhéal i réimse an oideachais
Ghaelaigh, ba léir gur ceapadh nach raibh polasaithe ‘tumoideachais’ i bhfeidhm i go leor
bunscoileanna Gaeltachta, agus go raibh an Béarla á mhúineadh go forleathan i ranganna na
naíonán iontu. Léiríodh imní ina mease nach ndéantar sealbhú iomlán ar an nGaeilge i gcleachtas
mar seo, agus go mbeadh tionchar diúltach ag an bpáirt-shealbhú seo ar chumas Ghaeilge na ndaltaí
Gaeltachta go fadtréimhseach. Nochtaíodh imní breise ina mease, nach raibh scoileanna na
Gaeltachta ag freastail ar ghánna teanga na gcainteoirí ducháis sa choras oideachais agus go
bhféadfadh an-éagsúlacht múnlaí a bheith i bhfeidhm sna scoileanna sin maidir le fad, déine agus
cineál na gelár oideachais dhátheangaigh a bhí i bhfeidhm iontu.
D ’eascair roinnt ceisteanna as an bpróiseas réamhagallaimh maidir leis na múnlaí éagsúla
oideachais dhátheangaigh a bhí i bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta. Mar shampla, an raibh
na seileanna litearthachta á muineadh trí Ghaeilge nó trí Bhéarla, nó an é go raibh meascán de
Bhéarla agus de Ghaeilge in úsáid sna seomraí ranga? An raibh an creatchuraclam luath-óige
Aistear á chur i bhfeidhm mar thacaíocht ar an sealbhú teanga? An raibh scoileanna ag freastail ar
ghánna oideachais agus teanga an chainteora dhúchais sa choras oideachais Ghaeltachta? Cén
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tosaíochtaí, cuir chuige, modheolaíochtaí agus stíleanna oideolaíochta a bhí i bhfeidhm i ranganna
naíonán sa Ghaeltacht i gcur i bhfeidhm an mhúnla oideachais dhátheangaigh?

1.4 Réasúnaíocht agus Comhthéacs an Taighde
Déanfar pie níos doimhne ar an nGaeltacht agus saincheisteanna reatha an oideachais
Ghaeltachta i gCaibidil 2 ach is fiú cur síos leathan a thabhairt anseo d ’fhonn an taighde a
chomhthéacsú don léitheoir. Leagann an tAcht Oideachais (1998), dualgais ar scoileanna na
Gaeltachta “cuidiú leis an nGaeilge a choinneáil mar phríomhtheanga an phobail i limistéir
Ghaeltachta” agus “riachtanais teanga agus chultúrtha mac léinn a chur chun cinn ag féachaint do
roghanna a dtuismitheoirí” (An Roinn Oideachais agus Scileanna, 1998, Alt 6 (j agus k)). Bheifí ag
súil go dtabharfadh reachtaíocht mar seo tacaíocht láidir do chur chun cinn na Gaeilge sa choras
oideachais Ghaeltachta ach is iomaí píosa taighde atá foilsithe ó shin i leith, a léiríonn leochaileacht
na teanga sa Ghaeltacht agus an t-iompú teanga atá ar siúl inti (m.sh. Mac Donnacha, Ni Chualáin,
Ni Shéaghdha, & Ni Mhainín, 2005; Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin, Mac Donnacha, Ni Chualáin,
Ni Shéaghdha, & O ’Brien 2007). Aithnítear faoi láthair nach bhfuil ach 23,175 duine nó 23.9% de
dhaonra na Gaeltachta ina gcainteoirí laethúla Gaeilge (Príomh-Oifig Staidrimh, 2012). Sna ceantair
dhátheangacha seo tuigtear go bhfuil líon na bpáistí atá ina gcainteoirí ducháis Gaeilge ag laghdú
(Mac Donnacha et al., 2005; Ó Giollagáin et al., 2007) agus go bhfuil líon na dteaghlach atá ag
seachadadh na Gaeilge ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile ag laghdú chomh maith (Ó Giollagáin
et al., 2007; Ó hlfeamáin, 2007; Romaine, 2007). Tá staid na Gaeilge sa Ghaeltacht anois chomh
leochaileach go gcreidtear nach bhfuil sé d ’acmhainn choiteann ag an bpobal Gaeltachta an ghlúin
óg a chumasú chun sealbhú iomlán a dhéanamh ar an nGaeilge. Tá an próiseas chreimeadh teanga
seo á thiomáint ag feiniméin éagsúla sochtheangeolaíocha lena n-áirítear:
• Inghlacthacht fhorlámhas chultúr an Bhéarla, athruithe i gcineál na Gaeilge a labhraítear a
bhfuil lorg na teagmhála teanga leis an mBéarla le sonrú air.
• Athruithe i ndeiseanna an inghlactha sa sealbhú agus i ndeiseanna an aschuir chumarsáide sa
Ghaeilge (fheidhmiúil, aonteangach).
• Acmhainn theoranta ag na forais tacaíochta phobail agus oideachais chun na himpleachtaí a
bhaineann leis na hathruithe a bhainistiú.
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•
•
•
•

An creimeadh leanúnach ar dhlús na gcainteoirí Gaeilge i gceantair thraidisiúnta na Gaeilge.
Athruithe i gcineál an ionchuir theanga a chloiseann an ghlúin óg.
Cúngú ar réimsí agus ar fheidhmeanna na Gaeilge ina cuid réimsí traidisiúnta.
Forlámhas nósmhaireachtaí na mórtheanga i gcleachtais shóisialta na glúine óige.
(Péterváry, Ó Cumáin, Ó Giollagáin & Sheahan, 2014: 225)
Glaciar leis go bhfuil caighdeán na Gaeilge labhartha titithe go suntasach i mease dhaltaí na

Gaeltachta (Harris et al., 2006), go bhfuil an Béarla in uachtar mar ghnáth-theanga cumarsáide i
dtromlach na mbunscoileanna Gaeltachta, fiú sna ceantair sin ina mbaintear an úsáid is leithne as an
nGaeilge (Mac Donnacha et al., 2005), agus go bhfuil rían an Bhéarla le sonrú ar Ghaeilge na
bpáistí Gaeltachta (Leonach et al., 2012; Péterváry et al., 2014). Ábhar ar leith imní do thodhchaí na
Gaeltachta anois, gur treise cumas an Bhéarla ná cumas na Gaeilge i mease gasúr, fiú amháin más í
an Ghaeilge an teanga baile (Péterváry et al., 2014) agus é maíte ag Ni Shéaghdha (2010) ar ndóigh
go bhfuil líon na ndaltaí bunscoile a labhraíonn an Ghaeilge mar chéad teanga faoi bhun 1000 sna
ceantair Ghaeltachta is láidre.
I gcomhthéacs mar seo, aithnítear go bhfuil comhdhéanamh teangeolaíochta an phobail
fíorthabhachtach sa soláthar oideachais mar nach sa scoil amháin a dhéantar forbairt ar seileanna
teanga an dalta (Ó Duibhir, Ni Chuaig, Ni Thuairisg & Ó Brolcháin, 2014) agus nach féidir ach
sealbhú teoranta a dhéanamh ar an dara teanga nuair is beag teagmhála a dhéanann an daltaí leis an
sprioetheanga taobh amuigh den scoil (Ó Duibhir, 2009). É sin maíte, tá ról lámach an choráis
oideachais i gcaomhnú na Gaeilge aitheanta go forleathan agus is cosúil go dtuigtear an phráinn a
bhaineann le hathnuachan a dhéanamh ar an oideachas trí Ghaeilge sa Ghaeltacht anois. Tar éis
próiseas comhairliúcháin tá Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta (ROS,
2015e) curtha faoi bhráid an phobail ag an Roinn Oideachais agus Seileanna (ROS feasta) atá
bunaithe ar cheithre mhórshaothar taighde i dtaca leis na cleachtais is fearr oideachais a aimsiú don
chomhthéacs Gaeltachta: Soláthar Scoile i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta-Soláthar Reatha
agus Éileamh Amach Anseo (ROS, 2015a), Athbhreithniú ar an Oideachas sa Ghaeltacht:
Athbhreithniú ar an Litríocht Náisiúnta (ROS, 2015b), Soláthar Oideachais trí Mhionteagacha:
Athbhreithniú ar Thaighde Idimáisiúnta (ROS, 2015c) agus Tuarascáil ar an Soláthar Oideachais trí
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mheán na Gaeilge i Scoileanna Gaeltachta; Cás-staidéir Bunscoile agus Iarbhunscoile (ROS,
2015d). Déanfar pié níos doimhne ar na saothair seo tríd an tráchtas ach a rá anseo gur fhoilsíodh
iad d ’fhonn na cleachtais is fearr oideachais dhátheangaigh a aithint agus a chur i bhfeidhm sa
Ghaeltacht, chun tacú leis an bpobal ansin an Ghaeilge a chothú mar phríomhtheanga an phobail.

1.5 Imeascadh na nDaltaí TI agus T2 sa Seomra Ranga Gaeltachta
Tacaíonn Straitéis an Rialtais don Ghaeilge (2010) go láidir le héiteas an tumoideachais
agus leis an oideachas oidhreachta trí Ghaeilge sa Ghaeltacht, mar mhúnlaí shealbhú teanga. Mar
atá pléite thuas tá caighdeán agus líon na gcainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht ag dul i laghad, rud a
chiallaíonn go bhfuil meascán cúlraí teangeolaíochta sa seomra ranga Gaeltachta agus mar gheall ar
sin meascán cumas sa Ghaeilge ag páistí agus iad ag teacht ar scoil le chéile. Sna seomraí ranga sin
ina bhfuil dhá chineál dalta, daltaí TI agus T2, bheadh spriocanna difriúla ag an múinteoir agus
dúshlán suntasach roimhe dá bharr (Mac Donnacha, 2005). Tá an múinteoir ag iarraidh go
sealbhódh na páistí nach bhfuil an Ghaeilge acu, nó go bhfuil fíorbheagán Ghaeilge acu gan cur
isteach ar a máthairtheanga. Tá fianaise ann áfach nach bhfuil a leithéid ag tarlú agus go bhfuil an
Béarla le sonrú ar Ghaeilge na bpáistí Gaeltachta dá bharr (Leonach et al., 2012). Dar le Ó
Giollagáin et al. (2007) tacaíonn an coras bunoideachais mar atá sé, le lagú Ghaeilge na ndaltaí arb í
an Ghaeilge a gcéad teanga toisc go ndéantar sóisialú na bpáistí trí Bhéarla de ghnáth.
Tá an feiniméin teangeolaíochta seo tugtha faoi deara ag Jones (1991, 1998) maidir le daltaí
na Breataine Bige arb í an Bhreatnais a gcéad teanga agus ag M ougeon & Beniak (1991, 1994)
maidir le daltaí i gceantair Fhraincise i gCeanada arb í an Fhraincis a gcéad teanga. Feictear
cumhacht an Bhéarla sna tíortha sin maidir leis an tionchar a bhíonn ag cainteoirí ducháis an
Bhéarla ar chaighdeán na mionteanga. Ar ndóigh tá an próiseas céanna le feiceáil ar fud an domhain
aon uair go dtagann teanga mhór, chumhachtach i dteagmháil le mionteanga:
Is cuid de chomharthaí na géarchéime mionteanga é nach bhfuil mórán deacrachtaí le
sealbhú na mórtheanga, ach go bhfuil deacrachtaí ollmhóra ag baint le sealbhú na
mionteanga de bharr uileláithreacht na mórtheanga (Leonach et al., 2012: 12).
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Is léir mar sin go mbíonn pobal “thar a bheith measctha agus go bhfuil tumadh á fháil acu sa
Bhéarla an-luath sa choras oideachais Ghaeltachta” (Ni Shéaghdha, 2010). Bíonn mionteangacha ag
streachailt in aghaidh cúinsí éagsúla, cosúil le stádas íseal agus acmhainní ar chaighdeán níos ísle
chomh maith leis an rangú teangeolaíochta a tharlaíonn i seomraí ranga a chuireann brú ar iompar
teanga na bpáistí ar bhealach diúltach don mhionteanga. Is í an fhadhb is mó maidir leis an
oideachas sa Ghaeltacht ná go mbreathnaítear i gcónaí ar oideachas an pháiste a tógadh le Gaeilge
agus ar oideachas an pháiste a tógadh le Béarla díreach mar a chéile, gurb é an slat tomhais a bhí
ann i gcónaí ná riachtanais lucht an Bhéarla (Denvir, 2003) agus gurb iad riachtanais an tromlaigh
in Éirinn a thiomáineann an coras, rud a chiallaíonn go múintear an Ghaeilge mar dhara teanga (T2)
seachas mar theanga ducháis (TI) (Ó Duibhir, 2012). Is beag a dhíríonn Straitéis na Gaeilge (2010)
ar riachtanais an chainteora dhúchais sa Ghaeltacht agus i dtaobh mholtaí na straitéise céanna tá teip
le sonrú sa phróiseas agus sa chumarsáid (Ó Duibhir, 2012: 283). Sa chomhthéacs seo ceann de na
moltaí ba radacacha a bhí acu ná go mbunófaí ‘scoileanna sealbhaithe G aeilge’ sa Ghaeltacht ó aois
réamhscoile go haois na hiar-bhunscoile (féach Ni Thuairisg, 2012 mar shampla). D ’fhreastalódh na
scoileanna seo ar pháistí Ghaeltachtaí Chatagóir A nach bhfuil á dtógáil le Gaeilge agus do phaistí a
thagann chun cónaithe sa Ghaeltacht nach bhfuil Gaeilge ó dhúchas acu agus chinnteodh siad go
mbeadh siad in ann an Ghaeilge a shealbhú sula rachadh siad isteach i ngnáthchóras oideachais na
Gaeltachta (Mac Donnacha et al. 2007, 44). Eascraíonn deacrachtaí as an dualgas atá ar mhúinteoirí
T I na bpáistí a chothabháil agus dul chun cinn sa T2 a chinntiú (Lemberger, 1997). Léiríodh sa
taighde céanna gur bhraith múinteoirí i suímh oideachais dhátheangaigh ar a n-idé-eolaíochta agus a
dtaithí phearsanta féin chun dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le bheith ag teagasc i suímh
mar seo. Tá na hidé-eolaíochtaí teanga agus an taithí pearsanta seo tábhachtach mar déanann
múinteoirí léirléamh éagsúla ag ar an mbrí a bhaineann le teagasc (O ’Brien agus Guiney 2006).

6

1.6 Ceist na Tearmaiochta san Oideachas Datheangach.
Baineann dushlan le taighde ar an oideachas datheangach de bharr castachtai sainmhinithe
agus tearmaiochta doileire. D ’fheadfai iomai lipead a chur ar mhunlai oideachais dhatheangaigh sa
Ghaeltacht mar shampla, lena n-aintear munlai tumoideachais. oidhreachta, cothabhala agus
saibhriuchdin. I roinnt taighde faoin nGaeltacht chomhaimseartha ta an lipead ‘ an t-oideachas trid
an teanga dhuchais’ in usaid mar chur sios ar mhunla cothabhala a chuirtear i bhfeidhm do dhaltai o
chulrai Gaeilge sa Ghaeltacht, ach go hairithe doibh siud ata lonnaithe i nGaeltacht Chatagoir A (Ni
Sheaghdha, 2010 mar shampla). Ni tearma gan locht e seo afach, mar go gcreidtear go bhfeadfadh
baol a bheith ann go ndeanfar romansu ar usaid stairiuil na teanga seachas a bheith ag diriu ar usaid
reatha agus usaid inmhianaithe na teanga (García, 2005; McCarty, 2008; Wiley, 2005 agus Baker,
2006). 1 gCeanada, baineann an tearma sin le hoideachas trf theangacha nach bhfuil ina dteangacha
oifigiula [Bearla & Fraincis] no bunduchasacha [Cree, Inuktitut & Ojibway mar shampla] (Duff,
2008). Leirfonn Bale (2010) an iliomad lipeid eagsula ata in usaid mar chur sios ar mhunlai
oideachais dhatheangaigh, in usaid ar fud an domhain:
Complicating the investigation of HLE (Heritage Language Education) policy are the
multiple definitions of the term heritage language...we, encounter a formidable list of terms
often positioned as synonymous with heritage: aboriginal, ancestral, autochonous, (ex)colonial, community, critical, disaporic, endoglossic, ethnic, foreign, geopolitical, home,
immigrant, indigenous, language other than English, local, migrant, minority, mother
tongue, refugee, regional and strategic. (Bale, 2010: 43)

Cuireann lipeadu na gclar oideachais dhatheangaigh leis an gcastacht a bhaineann le pie ar
an abhar seo, ach proiseas luachmhar ata ann, i bhfianaise na speise ata leirithe ag oideachas6irf a
bheith ag roinnt eolais faoi chlair eagsula oideachais dhatheangaigh, ar mhaithe le dea-mhunlai a
aithint, a mheas agus a chur i bhfeidhm i gcomhtheacsanna nios leithne (W illiams Fortune &
Tedick, 2008: 3).
Usaidtear an tearma ‘tumoideachas’, mar shampla, chun cur sios a dheanamh ar mhunlai
oideachais dhatheangaigh i gcomhtheacsanna eagsula go hidimaisiunta. In Eirinn, bionn
‘tumoideachas’ in usaid mar scath-thearma don iliomad munlai oideachais dhatheangaigh lasmuigh
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agus laistigh de theorainneacha na Gaeltachta. Sa choras Gaelscolaiochta lasmuigh den Ghaeltacht
tagraíonn an téarma ‘tumoideachas’ go minie, don luath-thumoideachas iomlán. Sa mhúnla seo
tumtar daltaí ó chúlra na mórtheanga [an Béarla] sa mhionteanga [an Ghaeilge] ón gcéad lá ar scoil,
do thréimhsí áirithe, agus ni múintear aon Bhéarla foirmiúil go dtí pointe níos déanaí. I
gcomhthéacs na Gaeltachta ar a bhfuil an staidéar seo dírithe, ni shainítear an coras oideachais mar
choras tumoideachais ach is cosúil go bhfuil an téarma sin in úsáid sa léann acadúil chun cur síos a
dhéanamh ar chur chuige ina gcuirtear múineadh an Bhéarla siar go dtí pointe níos déanaí (Ó
Giollagáin et al., 2007; Nic Cionnaith, 2008: 62 mar shamplaí). Déanann muintir na Gaeltachta iad
féin an coincheapú céanna ar an múnla sin is cosúil:
don dream sa mbaile atá ag éisteacht ‘séard a chiallaíonn tumoideachas ná, nach múinfí
Béarla ar bith...do na naíonáin bheaga agus na naíonáin mhóra (Ni Chuaig, 2015)
É sin maíte, sonraítear go bhfuil i bhfad níos mó i geeist leis an tumoideachas, bíodh sé ina
thumoideachas do dhaltaí T2 nó ina thumoideachas oidhreachta sa Ghaeltacht, ná easpa Béarla.
Leagfar amach saintréithe an choráis tumoideachais ina n-iomlán sa chéad chaibidil eile ach i
gcomhthéacs an luath-tumoideachais iomláin mar shampla, múintear gach ábhar sa churaclam trí
Ghaeilge, sealbhaítear na luath-scileanna litearthachta trí Ghaeilge agus spreagtar an Ghaeilge go
láidtr i ngach gné d ’fheidhmiú na scoile chun éiteas agus atmaisféar gaelach a chothú. Chomh
maíth leis sin leagtar béim ar úsáid na sprioetheanga lasmuigh den seomra ranga agus ar úsáid na
sprioetheanga don chumarsáid sa scoil (Johnstone, 2002). I geláir láidre oideachais dhátheangaigh,
bíonn an dátheangachas suimitheach mar sprioc. Sna cláir seo, sealbhaítear an sprioetheanga (T2)
gan dochar a dhéanamh do shealbhú na máthairtheanga (T I) (Baker & Jones, 1998). Má chuireann
sealbhú an T2 isteach ar shealbhú an TI tugtar an dátheangachas dealaitheach air agus i gcás na
bunscolaíochta Gaeltachta, léiríonn an taighde is déanaí go bhfuil an dátheangachas suimitheach á
fháil ag daltaí ó chúlra Béarla, ach gurb é an dátheangachas dealaitheach atá á fháil ag daltaí ó
chúlra Gaeilge (Péterváry et al., 2014). Is cosúil go mbíonn foghlaimeoirí Gaeilge in ann
ardchaighdeán a bhaint amach sa Ghaeilge gan aon dochar dá bhforbairt sa Bhéarla (Shiel, Gilleece,
Clerkin & Millar, 2011) ach nach amhlaidh do chainteoirí dúchais Gaeilge, toisc nach bhfuil an
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fhorbairt chuí á déanamh ar a gcumas sa Ghaeilge (Péterváry et al. 2014). Sa ghéarchéim
teangeolaíochta seo tá tuiscint tagtba chun cinn i mease oideachasóirí Gaeltachta iad féin, go
bhfreastlaíonn an coras mar atá ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge seachas ar chainteoirí ducháis agus
moltar nár ebeart d ’aon seomra ranga Gaeltachta a bheith ina sheomra dátheangach (Ni
Fheinneadha, 2012). Is fiú ag an bpointe seo, cur síos níos mine a dhéanamh ar na difríochtaí idir
chláir tumoideachais na Gaelscolaíochta (lasmuigh den Ghaeltacht) agus cláir oideachais
dhátheangaigh sa Ghaeltacht.

1.7 Difríochtaí idir an Ghaelscolaíocht agus an Bhunscolaíocht sa Ghaeltacht
Tá múnla an tumoideachais shuimithigh thuasluaite, ina ghné lámach de ghluaiseacht na
Gaelscolaíochta lasmuigh den Ghaeltacht. Braitheann fad agus déine na tréimhse ar chúinsí áirithe:
ar dhearcadh na bpríomhoidí i leith na teanga; ar mhianta tuismitheoirí i leith an dátheangachais
agus ar polasaithe scoile mar shampla, tá an-éagsúlacht cleachtas le fáil i nGaelscoileanna
Phoblacht na nÉireann maidir leis na múnlaí tumoideachais atá i bhfeidhm (Ni Bhaoill & Ó Duibhir
2004) agus spéisiúil go leor don chomhthéacs Gaeltachta tá léiriú áirithe ann go bhfuil cleachtais
chombchosula le fáil ansin chomh maith (Mac Donnacha et al., 2005).
Aithnítear i gcomhthéacs an tumoideachais Ghaelscolaíochta nach gcloistear an Ghaeilge
mar theanga chumarsáide taobh amuigh den choras oideachais rómhinic agus go bhfuil polasaí agus
cleachtais láidre tumoideachais fíorthábhachtach mar chúiteamh (Harris, 2008). Maidir le leibhéal
déine an tumoideachais, faightear an tumoideachas iomlán, an pháirt-thumoideachas, an fhoghlaim
chomhtháite ábhar agus teangacha1 (FCÁT feasta) agus i gcomhthéacsanna idimáisiúnta an
tumoideachas déthreoch2 ina dtagann dhá phobal urlabhra le chéile i geláir shuimíocha don dá
phobal sin (féach Howard & Christian 2002, mar shampla). M aidir leis an líon ama ina dtumtar na
páistí sa sprioetheanga, d ’fhéadfadh cláir Iuath-thumoideachais, meán-tumoideachais agus

1 C ontent Integrated language Learning
2 D ual-language im m ersion
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tumoideachais dhéanaigh a bheith ann (Baker & Jones 1998). Déanfar pié i bhfad níos doimhne ar
leibhéal déine agus ar shaintréithe eile na múnlaí oideachais dhátheangaigh sa léirbhreithniú
litríochta níos moille. D ’aithin Ó Giollagáin et al. (2007) roimhe sin gur cheart go mbeadh an
tumoideachas trí mheán na Gaeilge á chur i bhfeidhm ag an mbunleibhéal sa Ghaeltacht mar
thacaíocht in aghaidh an iompaithe teanga agus is cosúil go bhfuil roinnt scoileanna Gaeltachta ag
breathnú i dtreo ghluaiseacht na Gaelscolaíochta anois agus ar mhúnla an tumoideachais go
speisialta chun dul i ngleic le meath na Gaeilge sa Ghaeltacht. Ni hionann bunscoil Ghaeltachta atá
ag feidhmiú trí Ghaeilge agus Gaelscoil lasmuigh den Ghaeltacht áfach agus i ndáiríre ni shainítear
coras na Gaeltachta mar choras tumoideachais. Freastalaíonn scoileanna sa Ghaeltacht ar dhaltaí atá
ag cur fúthu i limistéir thíreolaíocha faoi leith agus ni ar idé-eolaíocht teagaisc agus foghlama mar a
fhaightear i nGaelscoileanna na Galltachta. Sna scoileanna Gaeltachta seo, bíonn fíor-thábhacht ag
baint le comhdhéanamh na ranganna ó thaobh chúlra teanga na bpáistí de. Tagann formhór na
ndaltaí Gaelscoile ó chúlra ina labhraítear an Béarla mar mháthairtheanga ach sa chomhthéacs
Gaeltachta, d ’fhéadfadh comhthéacsanna casta oideachais agus teangeolaíochta a bheith ann, ina
múintear meascán de chainteoirí ducháis, ath-dhúchais, leathdhúchais agus foghlaimeoirí le chéile
in aon suíomh foghlama amháin (Nic Cionnaith 2008: 93). Baíneann stíl theagaisc an
tumoideachais d ’fhoghlaimeoirí le simpliú teanga, níos mó athrá, níos lú ceartúchán agus béim ar
an gcumarsáid sa sprioctheanga agus ni cosúil gurb é sin an clár is fearr do chainteoirí dúchais é
(Hickey, Lewis & Baker, 2014).

1.8 Daltaí na Gaeltachta agus Dúshlán an Imeasctha sa Seomra Ranga
I seomraí ranga Gaeltachta ina mbíonn daltaí le Gaeilge agus daltaí gan Ghaeilge, bheadh
spriocanna éagsúla oideachais agus teangeolaíochta ag an múinteoir. I gcás na ndaltaí gan Ghaeilge
nó iad ar fhíorbheagán Gaeilge, tá an múinteoir ag iarraidh go gcuirfí ar chumas na bpáistí sin lánshealbhú a dhéanamh ar an nGaeilge gan cur isteach ar a m(h)áthairtheanga. Cuireann sé seo
dúshlán suntasach roimh mhúinteoirí na Gaeltachta agus tuiscint ag teacht chun go mbíonn an focas
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sa soláthar teanga i mbunscoileanna Gaeltachta ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge, chun dochar na
gcainteoirí ducháis (ROS, 2015b: 6).
Nuair a tharlaíonn imeascadh idir fhoghlaimeoirí agus chainteoirí ducháis sa suíomh céanna
foghlama bionn baol ann go ndéanfaidh an miimteoir a chaint féin a shimpliú agus a mhoilliú sa
seomra ranga mar thacaíocht don dalta T2 (Mougeon & Beniak 1994), agus nach mbeadh an tionchur teanga ard, saibhir, céanna ag páistí TI agus a bheadh dá mbeadh siad i ngnáthchlár T I. I
gcomhthéacs mar seo caithfídh oideachasóirí iarracht a dhéanamh ardchaighdeán oideachais a chur
ar fail trí theanga dhúchais na gcainteoirí T1 (Valdes, 2011) ionas nach leanfar ar aghaidh leis an
éagothroime teanga, agus nach méadófar an baol teipe do dhaltaí dá bharr (Cummins & Swain
1986). Is cosiiil nach bhfuil an t-idirdhealú seo ar siúl go forleathan sa Ghaeltacht, agus go
dtacafonn an coras bunoideachais mar ata sé le lagú Ghaeilge na ndaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga (Péterváry et al., 2014; Ó Giollagáin et al. 2007).
Caithfear cumhacht na dteangacha a chur san áireamh i ndearadh aon chlár oideachais
dhátheangaigh, go háirithe nuair a chuirtear mionteanga ar nós na Gaeilge in iomaíocht le teanga
chumhachtach, dhomhanda ar nós an Bhéarla. Léiríonn taighde Hickey (2001), mar shampla, nach
labhraíonn páistí Gaeltachta an Ghaeilge le chéile nuair a thagann páistí ó chúlra an Bhéarla ina
gcuideachta.
Streachlaíonn mionteangacha in aghaidh cúinsí ginearálta áirithe lena n-áirítear stádas íseal
agus acmhainní ar chaighdeán níos ísle agus cuireann rangú teangeolaíochta sa seomra ranga brú
diúltach ar iompar teanga pháistí na mionteanga. Is léir, mar sin, i gcomhthéacs na Gaeltachta go
mbíonn daltaí an-mheasctha ó thaobh cúlra teanga de, agus go bhfuil tumadh á fháil acu sa Bhéarla
an-luath sa choras oideachais Gaeltachta (Ni Shéaghdha , 2010). Cuireann castacht an mheascáin
teangeolaíochta seo leis na dúshláin a bhaineann le sealbhú na scileanna litearthachta i nGaeilge
agus tuigtear anois go gcaithfí an bhéim a athrá ‘from de facto prioritization of L2 learning go give
equal regard to promoting LI maintenance and enrichment’ (Hickey, 2001: 469). Tuairiscitear nach
gcuirtear mórán tacaíochta ar fáil don chainteoir ducháis sa seomra ranga Gaeltachta ach go háirithe
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agus creidtear go láidir gur cheart idirdhealú a dhéanamh idir na daltaí TI seo agus daltaí T2 (Ó
Duibhir et al., 2015). Tá tábhacht an phointe seo aibhsithe ag an ROS agus iad ag maíomh go
gcaithfidh an coras oideachais i limistéir Ghaeltachta tus áite a thabhairt do riachtanais na
gcainteoirí ducháis Gaeilge i mbunscoileanna Gaeltachta (ROS, 2015b: 42)

1.9 Aidhmeanna an Staidéir
Is í príomhaidhm taighde seo ná iniúchadh a dhéanamh ar roinnt múnlaí oideachais
dhátheangaigh, atá tagtha chun cinn i ranganna naíonán sa Ghaeltacht. Díreofar go sonrach ar na
cleachtais bhainistíochta agus oideolaíochta atá i bhfeidhm i gcúig bhunscoil maidir le cur i
bhfeidhm Churaclam na Bunscoile (1999) agus an chreatchuraclaim luath-óige Aistear sa
Ghaeltacht. Déanfar anailís chriticiúil ar chur chuigí na n-oideachasóirí seo i dtaca leis na múnlaí
éagsúla oideachais dhátheangaigh a chur i bhfeidhm, le béim ar leith ar chothú an tsainspioraid
Ghaeilge tríd an scoil, straitéisí cothabhála agus saibhriúcháin don dalta T I, cuir chuige
oideolaíochta, teanga chumarsáide agus teagaisc na scoile agus múineadh na réamhscileanna
litearthachta taobh istigh de na creatlacha teagaisc agus fhoghlama Aistear (2009) agus Curaclam na
Bunscoile (1999).
Samhlaím go gcuirfidh an taighde seo leis an bplé i mease oideachasóirí, ni hamháin sa
Ghaeltacht ach in aon suíomh idimáisiúnta ina bhfuil rol bronnta ar an geóras oideachais i
gcaomhnú agus/nó in athbheochan mionteanga. Bheifí ag súil go spreagfaí tuilleadh anailíse ar
impleachtaí an imeasctha dhaltaí ó chúlraí éagsúla teangeolaíochta chomh maith le scagadh ar
roghanna feiliúnacha de mhúnlaí oideachais dhátheangaigh do bhunscoileanna Gaeltachta. Toradh
inmhianaithe den staidéar seo is ea creat treorach a fhorbairt do scoileanna atá ag iarraidh múnla
láidir, feiliúnach oideachais dhátheangaigh a chur i bhfeidhm mar chuid d ’iarrachtaí mhuintir na
mionteanga úsáid na teanga sin a threisiú ina gcuid pobail féin.

12

1.10 M odbeolaíocht an Staidéir
Úsáidim modhanna measctha sa taighde seo, le béim ar chur chuige an chás-staidéir
feiniméaneolaíochta i bhfráma tagartha de chuid an phragmatachais. Teastaíonn uaim a bheith
suibiachtúil, tuairisciúil agus léirmhínitheach agus mé ag déanamh iniúchta ar na cleachtaís éagsúla
oideolaíochta agus bhainistíochta a nochtar sa taighde maidir le múnlaí luath-oideachais
dhátheangaigh a chur i bhfeidhm. Taighde bíseach3 atá ann ina leagtar an-bhéim ar an
mbreathnóireacht struchtúrtha ar mhúinteoirí naíonán i mbun teagaisc, ach ina ndéantar agallaimh
leathstruchtúrtha agus anailís ar dhoiciméid freisin, d ’fhonn torthaí iontaofa taighde a sholáthar.
Déanaim léirbhreithniú cuimsitheach litríochta ar an ábhar ar dtús, bainteach leis an
oideachas dátheangach go ginearálta, an tumoideachas agus múnlaí eile oideachais dhátheangaigh,
cur i bhfeidhm curaclaim, stíleanna oideolaíochta chomh maith le teoiricí tábhachtacha ar shealbhú
teangacha. Soláthraíonn an léirbhreithniú litríochta seo fráma tagartha teoiriciúil ina ndéanfar
anailís ar na cleachtais oideolaíochta agus bhainistíochta a nochtar sna cás-staidéir.
Dírítear ar mhúinteoirí naíonán toisc gurb iad is túisce a bhíonn ag pié leis an oideachas
dátheangach sa choras bunscolaíochta. Tá aois chriticiúil ag daltaí na ranganna naíonán mar go
dtuairiscítear go dtagann meath ar inniúlacht páiste teanga a shealbhú ó ocht mbliana d ’aois ar
aghaidh4 (Montrul, 2008). Dírítear ar phríomhoidí mar gheall ar a ról lárnach i mbainistiú scoile.
Bhraith mé ó na réamhagallaimh neamhstruchtúrtha ag tús an staidéir seo go raibh beamaí
suntasacha sa taighde reatha ar ar chur i bhfeidhm an tumoideachais agus múnlaí oideachais
dhátheangaigh eile sa Ghaeltacht, ach go háirithe i dtaobh chleachtas na n-oideachasóirí agus an
tuiscint nó coincheapú a bhí acu ar a gcleachtais féin agus iarracht atá sa saothar seo, an bheama
eolais sin a laghdú.

3 S piral

4 H ipitéis na T réim hse C riticiúla (M ontrul 2008: 6)
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1.11 Indíne an Staidéir
Tá an staidéar seo leagtha amach i sé chaibidil. Sa chéad chaibidil eile déantar cur síos ar
an nGaeilge mar mhionteanga chun comhthéacs a sholáthar don phíosa taighde seo. Dírítear ar dtús
ar stair na Gaeilge, ar athbheochan na Gaeilge, ar ról na Gaeilge sa choras oideachais chomh maith
le scagadh ar ghluaiseacht na Gaelscolaíochta. Déantar anailís níos doimhne ina dhiaidh sin ar ar an
nGaeltacht reatha mar limistéar theanga oidhreachta agus ar bhunscolaíocht na Gaeltachta ach go
háirithe. Dénfar pié ar chatagórú na Gaeltachta (Ó Giollagáin et al., 2007) agus ar
chomhdhéanamh teanga an phobail atá ag cur fúthu sna catagóirí sin (Ó Giollagáin et al., 2007;
Ó Giollagáin, 2004; Ni Thuairisg, 2012; Mac Donnacha, 2005; Mac Donnacha et al., 2005 agus
Ni Shéaghdha, 2010).
Tá an léirbhreithniú htríochta ar fáil i gCaibidil 3 ina ndéantar cur síos ar réimse leathan
ábhar a bhaineann leis an oideachas dátheangach i gcomJnthéacsanna éagsúla go hidimáisiúnta.
Tosaítear amach le cur síos ginearálta ar an dátheangachas agus an t-oideachas dátheangach. Ina
dhiaidh sin cíortar múnlaí tumoideachais do dhaltaí T2 agus múnlaí oideachais tríd an teanga
dhúchais do dhaltaí T I agus aithnítear an gaol idir na múnlaí éagsúla seo, ach go háirithe i
gcomhthéacs an oideachais trí Ghaeilge in Éirinn. Leagtar béim ar ghnéithe oideolaíochta agus
bainistíochta de chur i bhfeidhm na múnlaí seo chomh maith le hanailís ar Churaclam na Bunscoile
(1999) agus ar an gcreatchuraclam luath-óigeA istear (2009). Cuirfear contanam an oideachais
dhátheangaigh sa Ghaeltacht i láthair an léitheora mar uirlis anailísithe do mhúnlaí oideachais
mhionteanga tá lonnaithe sa Ghaeltacht, atá bunaithe go príomha ar chontanam na délitearthachta
(Homberger, 1989; 2003) agus ar chontanam an oideachais dhátheangaigh (García, 2011).
Baineann Caibidil 4 le cúrsaí modheolaíochta agus leagtar amach na cinntí a tógadh maidir
le paraidím, cuir chuige, rannpháirtithe agus uirlisí an staidéir chomh maith le cur síos ar na
céimeanna modheolaíochta a tógadh le linn an staidéir. Is í an phríomhuirils bhailiú eolais sa
staidéar seo ná cás-staidéir fheiniméaneolaíochta ar ranganna naíonán sóisir agus sinsir sa
Ghaeltacht. Lonnaítear an staidéar i bpairidím phragmatach ina leagtar béim ar mhodhanna
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measctha a dsàid chun iniuchadh cuimsitheach a dhéanamh ar na peirspceitiochtai, seasaimh agus
tuairimf atà ag rannphàirtithe (Johnson, Onwuegbuzie & Tumer, 2007). Baintear usàid as
breathnóireacht ar mhuinteoiri naionàin i mbun teagaisc chomh maith le hagallaimh leathstruchturtha agus anailis ar dhoiciméid àbhartha d ’fhonn léargas cuimsitheach a fhàil ar chur i
bhfeidhm mhunlai éagsula oideachais dhàtheangaigh sa Ghaeltacht.
Cuirtear na cuig chàs-staidéar féin i làthair an léitheora i gCaibidil 5. Faightear léargas
cuimsitheach ar dhréachtu, reàchtàil, cur i bhfeidhm agus riaradh na gelar éagsula luath-oideachais
dhàtheangaigh sna càs-staidéir seo, ina nochtar samplai de dhea-chleachtais i dtaca le munlai
suimitheacha oideachais dhàtheangaigh a chur i bhfeidhm do dhaltai Gaeltachta.
Déantar anailis traschàis ar na mórthéamai a eascraionn ón obair ghoirt seo, i gCaibidil 6.
Breathnaitear ach go hàirithe ar na cleachtais bhainistiochta agus oideolaiochta a thacaionn le
solàthar oideachais dhàtheangaigh do dhaltai TI agus T2 sa Ghaeltacht, ó pheirspictiocht na noideachasóirf gairmiula iad féin, comhthreomhar le hamharc siarghabhalàch, ar na teoirici
nàisiunta agus idimàisiunta a imscrudaiodh sa léirbhreithniu litriochta.
Faightear tàtal an taighde i gCaibidil 7, ina ndéantar cur sios ar choncluidi an staidéir
chomh maith le moltai, srianta an taighde agus mollai do thaighde eile amach anseo.

Caibidil 2: An Ghaeilge agus an Ghaeltacht
2.1 Réamhrá
Tugtar léargas sa chaibidil seo, ar staid na Gaeilge agus ar stair na Gaeltachta mar
chomhthéacs don taighde seo. Ar dtús lonnaítear an Ghaeilge mar mhionteanga sa chomhtéacs
idimáisiúnta. Déantar sainmhíniú ar bheocht na Gaeilge agus cur síos comair ar stair na Gaeilge.
Déantar pié ar ról stairiúil an choráis oideachais san aisiompú teanga i gcomhthéacs na Gaeilge i
bPoblacht na hÉireann. Tugtar achoimre gearr ar ról na Gaeilge sa choras oideachais roimh bhunú
Saorstáit Éireann agus ina dhiaidh sin breathnófar ar an gcóras oideachais mar chuid de na
hiarrachtaí ais-iompú teanga a bhí ag Rialtais na hÉireann ó bhunú an Stáit sa bhliain 1922.
D ’fhéadfaí a rá gur phleanáil teanga ón mbarr anuas, a bhí sa tréimhse seo ar dtús ach maidir le
íarrachtaí ghluaiseacht na Gaelscolaíochta a tháinig sa 19701 aithnítear go raibh sé fréamhaithe i
mianta an phobail seachas mianta idé-eolaíochta an Stáit. Samhlaítear gur ghluaiseacht ‘ón mbun
aníos’ a bhí sa ghluaiseacht Ghaelscolaíochta inar léirigh tuismitheoirí an spéis a bhí acu oideachas
trí Ghaeilge a chur ar fáil dá bpáistí. Cé nach mbaineann an Ghaelscolaíocht go dlúth leis an taighde
seo, gluaiseacht thábhachtach san oideachas Gaeilge is ea í agus is fiú cur síos a dhéanamh uirthi
d ’fhonn comhthéacs iomlán a sholáthar sa phlé seo ar mhúnlaí oideachais dhátheangaigh.

2.2 An Ghaeilge mar Mhionteanga
Tá meastachán ann go bhfuil os cionn leath de theangacha an domhain básaithe le 500
bliain anuas (Sasse, 1990) agus go bhfuil leath de na teangacha atá fágtha i mbaol (Grimes, 2001)
nó díbheo (McCloskey, 2001). Tá eolas againn faoi 6,912 teanga a labhraítear ar fud an domhain
faoi láthair agus iad lonnaithe i 192 ballstát de chuid na Náisiún Aontaithe (Gordon, 2005).
Aithnítear go bhfuil “formhór mór na gcultúr teangeolaíochta i gcoibhneas míchothrom cumhachta
le cultúr ceannasach” (Ó Giollagáin, 2011: 151) agus go gcaillfear teanga amháín gach coicís
amach anseo (Dastgoshadeh & Jalilzadeh, 2011: 661). I gcomhthéacs mar seo, ina bhfuil teangacha
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cumhachtacha domhanda ag cur brú tubaisteach ar mhionteangacha, leagan Krauss (2006) amach
scála inmharthanachta teanga mar rangú eolaíochtúil ar theangacha an domhain agus a mbeocht.
Tábla 2.1
Scála Inmharthanachta Teanga
Scála
Cineál Teanga
A+

Teanga Shábháilte

A
A-

Teanga Sheasmhach
Teanga Mísheasmhach

B

Teanga i mbaol soiléir

C

Teanga i mbaol mór

D

Teanga i mbaol báis
láithrigh

Sainchomhartha na Teanga
Labhraíonn os cionn milliún cainteoir an teanga
nó is teanga oifigiúil aonteangaigh í.
Labhraíonn cainteoirí i ngach glúin an teanga.
Labhraítear í mar theanga mhionlaigh i réigiúin
éagsúla agus tá cainteoirí sa ghlúin is óige á
labhairt.
Ni labhraíonn ach cainteoirí i nglúin na
tuismitheoireachta agus i nglúin níos sine í.
Ni labhraíonn ach cainteoirí i nglúin na
seantuismitheoireachta í.
Ni labhraíonn ach líon beag cainteoirí agus sinseanthuismeoirí í.
(O Giollagáin, 2011: 152 bunaithe ar Krauss, 2006)

Is cosúil go gcruthaíonn cás na Gaeilge in Éirinn fadhbanna do theangeolaithe agus iad ag
iarraidh sainmhíniú a dhéanamh ar an teanga ansin. Bunaithe ar an tábla seo bheadh an Ghaeilge
lonnaithe i scála A- agus ce go bhfuil leor comparáidí déanta roimhe seo idir an Ghaeilge agus
teangacha eile ar domhan atá i mbaol (Extra & Gorter, 2001; Fishman, 1991; Hindley, 2012; Mac
Mathúna, 1998; Ó Riagáin, 1992) ach níl aon teanga acu siúd cosúil le cás na Gaeilge in Éirinn
(Fishman, 1991). Is í an Ghaeilge teanga oifigiúil Phoblacht na hÉireann agus de réir an
daonáirimh is déanaí léirigh 1.77 milliún duine nó 41.4% den daonra iomlán go raibh siad ábalta
an teanga a labhairt (Príomh-Oifig Staidrimh, 2012). Ar chéadfhéachaint, shílfí gur figiúr reasunta
sláintiúil é seo ach le tuilleadh anailíse feictear nach gcinntíonn sé seo todhchaí slán don teanga
mar nár chuir ach 77,185 (4.36%) dóibh siúd in iúl sa daonáireamh sin gur labhair siad an Ghaeilge
ar bhonn laethúil lasmuigh den choras oideachais. Chuir 110,642 (6.25%) in iúl gur labhair siad go
seachtainiúil í agus chuir 613,236 (34.6%) in iúl nár labhair siad chornh minie sin í (Príomh-Oifig
Staidrimh, 2012). Cé go bhfuil 96,628 daoine ag cur fúthu sa Ghaeltacht oifigiúil níor chuir ach
68.5% dóibh siúd in iúl go raibh siad in ann an Ghaeilge a labhairt agus 24% dóibh gur labhair siad
an Ghaeilge go laethúil lasmuigh den choras oideachais. Níl sa Ghaeltacht anois ach ‘iarsma silte’

nach bhfuil inti ach an taobh is treise Gaeilge den chontanam5 dhátheangach atá ar fáil ar fud na
hÉireann (Ó Murchú, 2001: 11).

2.3 Stair Athbheochan na Gaeilge
Tá stair na Gaeilge ina hiomlán ró-leathan mar ábhar do scóip an taighde seo, ach is fiú
achoimre gearr a thabhairt ar ghnéithe áirithe di. Teanga Cheilteach is ea í atá mar gharghaol do
Gháidhlig na hAlbain agus do Ghaeilge Mhanann. Faoin mbliain 300 R.C. labhraíodh ar fud oileán
na hÉireann í (Ó Murchú, 1985: 9). Ón bpointe sin ar aghaidh tháinig borradh agus creimeadh ar
an teanga ag braith ar chúinsí polaitíochta, sóisialta agus eacnamaíochta, agus cé go raibh pátrún
ginearálta ann go raibh meath ag teacht ar an teanga le tri chéad bliain anuas, mor tháinig an buille
cinniúnach in aghaidh na Gaeilge go dtí tubaiste an Ghorta Mhóir sna 1840Í. In 1841 bhí 2.5
milliún as 8 milliún duine nó 31.25% den daonra iomlán ina gcainteoirí aonteangacha Gaeilge (de
Fréine, 1978; Ó Murchú, 1985) ach bhí tionchar an-mhór ag an ngorta ar an bpobal seo go háirithe
agus faoin am gur deineadh an daonáireamh sa bhliain 1891 ni raibh ach 1% de phobal na
hÉireann ina gcainteoirí aonteangacha Gaeilge, 14% den phobal ina gcainteoirí dátheangacha agus
85% de mhuintir na hÉireann ina gcainteoirí aonteangacha Béarla (Romaine, 2008). Udar imní ab
ea na figiúir seo do dhaome ar chás leo an Ghaeilge a shlánú mar theanga bheo (Ó Tuathaigh,
2008) agus ba ón mbuairt seo ar fad a d ’eascair an tAthbheochan, tréimhse thábhachtach i stair
chultúrtha na hÉireann.
Le linn na hathbheochana bunaíodh eagraíochtaí cultúrtha, a bhí sé mar aidhm acu an
Ghaeilge agus an cultúr gaelach a chur chun cinn, lena n-áirítear: An cumann Lúthchleas Gael
(1884), Amharclann na Mainistreach (1899) agus Conradh na Gaeilge (1893). M ar chuid de
phleanáil teanga an tSaorstáit, leagadh an-bhéim ar úsáid na scoileanna náisiúnta chun an aisiompú
teanga ó Bhéarla go Gaeilge a chur i bhfeidhm (m.sh., Coady & Ó Laoire, 2002; Kelly, 2002; Ó

5 Ú sáideann Ó M urchú (2001: 11) an focal ‘cointeanóid’ seachas ‘contanarrí.
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Laoire, 2008; Ó Riagáin, 2007). Déantar pié níos doimhne ar rol an oideachais san aisiompú
teanga i gcomhthéacs na Gaeilge i gcodanna 2.4-2.6 thíos ach tógadh céimeanna dearfacha i gcur
chun cinn na Gaeilge lasmuigh den choras oideachais chomh maith. Cruthaíodh caighdeán oifigiúil
don Ghaeilge i 1958 (Ó Hainle, 1996: 785), bunaíodh Raidió na Gaeltachta i 1972 agus Teiliffs na
Gaeilge (TG4 anois) i 1996 agus tháinig ardú stádais le cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha
Oifigiúla (2003), le ceapadh An Coimisinéir Teanga (2004) agus le stádas oifigiúil don Ghaeilge
san Aontas Eorpach (2005). Céim úmua atá tógtha ag Rialtas na hÉireann ná foilsiú Straitéis 20
Bliain don Ghaeilge (SG, 2010) ina dtugtar faoi líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den
choras oideachais a ardú go dtí 250,000, líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht a ardú 25%,
líon na ndaoine a úsáideann seirbhísí Stáit trí Ghaeilge, agus líon na ndaoine atá in ann teiliffs,
raidió agus na meáin chlóite a rochtain tríd an teanga, a mhéadú. I gcomhthéacs an oideachais
oidhreachta sa Ghaeltacht léirítear gur pholasaí náisiúnta é, an tumoideachas trí Ghaeilge a chur
chun cinn i ngach ábhar seachas Béarla i scoileanna Gaeltachta agus i ngaelscoileanna (SG, 2010:
12) agus go leanfar le bheith ag tabhairt deise do gach dalta Gaeltachta a gcuid oideachais a fháil trí
mheán na Gaeilge (SG, 2010: 17).

2.4 Úsáid an Choráis Oideachais san Aisiompú Teanga
Cuireann ‘The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions’ (UNESCO, 2005: 3) an-bhéim ar thábhacht an oideachais i gcaomhnú teanga agus
aithnitear an rol speisialta a ghlacann coráis oideachais i gcaomhnú na dteangacha oidhreachta
(McCarty 2008b, McCarty et al. 2009). Aithníonn údaráis áitiúla agus náisiúnta na féidearthachtaí
a bhaineann le coráis oideachais a úsáid chun teanga a chur chun cinn agus mar chuid den phróiseas
aisiompú teanga (May & Hill 2005; Spolsky 2008; Wilson & Kamana, 2001). Is minie a úsáidtear
institiúidí oideachais anois mar bhunchloch do phróisis aisiompú teanga i gcás mionteangacha nó
teangacha atá i mbaol ach go háirithe (Ó Laoire & Harris, 2006: 7, Ferguson, 2006: 33) agus tá
sampla den chleachtas sin le fáil in Éirinn mar a fheicfidh muid thíos.
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2.5 An Córas Oideachais mar Uirlis Aisiompú Teanga in Éirinn
Níor mhúineadh Gaeilge ar bith sa choras bunoideachais náisiúnta a bunaiodh sa bhliain 1831
mar go raibh sé mar pholasaí lámach ag Rialtas na Breataine, an Béarla a scaipeadh ar fud na
Riochta Aontaithe agus an coras oideachais a úsáid chun an sprioc seo a bhaint amach (Coolahan,
1981). Bhain an polasaí seo le ceantair oidhreachta Ghaeilge na hÉireann fiú, cé nach raibh á
labhairt ansin ach an Ghaeilge amháin (Ó Murchú, 2008; Ó Riagáin,1997). Le linn na
hathbheochana a luadh cheana áfach, bunaíodh Cumann Buan Coimeádta na Gaeilge sa bhliain
1876. Chuaigh baili an chumainn seo i mbun feachtais, chun staid na Gaeilge a neartú sna
scoileanna náisiúnta agus sa bhliain 1878 tugadh cead dóibh an Ghaeilge a mhúineadh i Rang 5
agus Rang 6 lasmuigh de ghnáth uaireanta scoile (Hindley, 1990; Ó Buachalla, 1984; Ó
hUallacháin, 1978; H. Ó Murchú, 2003). Lean Conradh na Gaeilge ar aghaidh leis an
bhfeachtasaíocht agus iad ag maíomh gur cheart go mbeadh cláir dhátheangacha i bhfeidhm sna
ceantair ina raibh an Ghaeilge á labhairt iontu. Cuireadh an polasaí seo i bhfeidhm sa bhliain 1904
(Ó Riagáin, 1997).
Le bunú Saorstáit na hÉireann sa bhliain 1922 leagadh an-bhéim ar thábhacht na Gaeilge mar
shiombal d ’fhéiniúlacht leithleach na hÉireann agus tugadh ról lámach do na scoileanna náisiúnta
sna hiarrachtaí aisiompú teanga ón mBéarla (Kelly, 2002; Ó Laoire, 2008; Ó Riagáin, 2007). Ar
ndóigh ba ar an gcóras oideachais a leagadh ualach na freagrachta as meath na Gaeilge a aisiompú:
Since the inception of the Irish Free State in 1922, the education system has been identified
and used as a com er stone of the movement for the revitalization of Irish. In fact, the
espoused planning policies for revitalization devolved almost entirely on the schools.
(Coady & Ó Laoire, 2002: 143)
Moladh go múinfí tri Ghaeilge amháin sna ranganna naíonán, dà mba rud é go raibh
múinteoir le cumas dóthanach ar fáil leis é sin a dhéanamh (Macnamara, 1966) agus cuireadh
polasaithe i bhfeidhm go mbeadh an Ghaeilge éigeantach chun freastal ar an ollscoil nó chun post a
fháil sa tseirbhís phoiblí (Ó Tuathaigh, 2008). Leagadh an-bhéim ar chur i bhfeidhm pholasaithe
luath-thumoideachais trí Ghaeilge ar fud na tíre (National Programme Conference, 1922) ach ba
dheacair é seo a chur i bhfeidhm gan cumas leordhóthanach a bheith ag múinteoirí sa Ghaeilge
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(Coolahan, 1973). Sa scoilbhliain 1936/37 bhí 288 scoil lasmuigh den Ghaeltacht ag múineadh trí
Ghaeilge agus 2,032 scoil sa bhreis ina raibh ábhair áirithe múinte trí Ghaeilge (An Roinn
Oideachais, 1937). Bhí Cumann Múinteoirí Éireann agus tuismitheoirí in aghaidh an tumoideachais
éigeantaigh, áfach, mar gur cheap siad gurbh fhearr máthairtheanga an pháiste a úsáid mar mheán
teagaisc seachas an T2 (an Ghaeilge sa chás seo). Bhailigh a ngluaiseacht siúd neart de réir a chéile
(O'Connell, 1969) agus bhí cleachtais an tumoideachais trí Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
imithe go mor i léig faoin am gur eisíodh ciorclán 11/60 sa bhliain 1960. Maíodh sa chiorclán seo
nach mbeadh iachall ar scoileanna gach ábhar scoile a mhúineadh trí Ghaeilge a thuilleadh (Ni
Fhearghusa, 1998). Anuas air seo agus go gairid ina dhiaidh, mhaígh Macnamara (1966) gur coras
diúltach oideachais a bhí sa tumoideachas trí Ghaeilge maidir le gnóthachtáil an pháiste sa Bhéarla
agus sa Mhatamaitic nuair ba Bhéarlóir a bhí sa pháiste. Cé gur éirigh le Jim Cummins (1977a agus
1977b) amhras a chaitheamh ar thorthaí an taighde seo, bhí an dochar déanta agus le dúnadh na
gcoláistí oiliúna a bhí ag feidhmiú trí Ghaeilge, ni raibh ach 11 bhunscoil lánGhaeilge ag feidhmiú
trí Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht sa bhliain 1972 (Gaelscoileanna Teo., 2013).

2.6 Gluaiseacht na Gaelscolaíochta
Ag tus na seachtóidí cuireadh tus le ré nua don oideachas dátheangach i ngluaiseacht na
Gaelscolaíochta. Ba threo úr é seo don oideachas trí Ghaeilge sa chaoi agus gur fhás an
ghluaisteacht ón mbun aníos (Ni Thiacháin, 1996; Ni Fheargusa, 2002; Ó Riagáin, 1997) agus é
tiomáinte go príomha ag tuismitheoirí agus gníomhairí-teanga oideachais a bhí ag iarraidh go
gcuirfí oideachas bunscolaíochta ar fáil trí Ghaeilge (H. Ó Murchú, 2001, Ó Riagáin 1997, Ó
Tuathaigh 2008).
Bunaíodh Gaelscoileanna Teo. i 1973 mar eagraíocht dheonach náisiúnta chun tacaíocht a
thabhairt do bhunú agus d ’fhorbairt na scoileanna lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal (Gaelscoileanna Teo., 2013) agus tá fás marthanach tagtha ar líon na ngaelscoileanna
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ó shin i leith (Ó Baoill, 1999). Tá 143 bunscoil lasmuigh den Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge i
bPoblacht na hÉireann agus ceann eile le h-oscailt don scoilbhliain 2015/16 (Gaelscoileanna, 2015).
Figiúr 2.2
Fás na Gaefscolaíochta
F is ar an nGaelscolafocht sna 32 Contae lasmuigh den Ghaeltacht / The Growth of
Irish Medium Schools in the 32 Counties outside the Gaeltacht: 1972-2013
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(Foinse: www.gaelscoileanna.ie)6
Is é an gaeloideachas ceann de na réimsí oideachais is mó fás agus forbairt in Éirinn le 30
bliain anuas agus sa bhliain 2013 bhí 35,710 dalta bunscoile ag freastal ar Ghaelscoileanna lasmuigh
de cheantair Gaeltachta (Gaelscoileanna, 2013), 32,538 dóibh siúd lonnaithe i bPoblacht na hÉireann.
Seasann an figiúr seo do 5.9% de pháistí bunscoile atá ag fáil a gcuid oideachais trí Ghaeilge i
bPoblacht na hÉireann lasmuigh den Ghaeltacht agus nuair a chuirtear an 6,824 dalta atá ag freastail
ar scoileanna Gaeltachta atá ag feidhmiú trí Ghaeilge (ROS, 2013) ciallaíonn sé seo go bhfuil 39,362
nó 7.76% de dhaltaí bunscoile na hÉireann ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge
(Gaelscoileanna, 2013; ROS, 2015).
Cé go bhfuil stair na Gaelscolaíochta tábhachtach chun pictiúr níos iomláine a thabhairt ar an
soláthair oideachais trí Ghaeilge in Éirinn, coras ar fad eile oideachais, atá sa choras oideachais

6 B aineann an figiúr seo leis an m bliain 2013.
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Ghaeltachta. Déantar mionchur síos ar an gcóras sin i 2.9 thíos ach ar dtús breathnófar ar stair na
Gaeltachta agus ar an nGaeltacht reatha chun comhthéacs a sholáthar don phlé sin.

2.7 Stair na Gaeltachta
Go txaidisiúnta, ceantair thíreolaíochta atá sa Ghaeltacht ina labhraítear an Ghaeilge mar
theanga na coitiantachta. Is faoi Ordú na Limistéar Gaeltachta (1956) a leagadh síos, don chéad
uair, na limistéir a bhí le háireamh mar limistéir Ghaeltachta agus d ’fhág seo go n-áirítear, sa lá atá
inniu ann, ceantair Ghaeltachta i seacht gcontae éagsúla in Éirinn. Tá na contaetha seo scaipthe ar
an gcósta thiar agus ar oileáin amach ón gcósta den chuid is mó, chomh maith le limistéir bheaga
intíre i gContaetha Chorcaí agus na Mí. D ’eascair próiseas chonstráidiú na gceantar Gaeltachta agus
an phobail Ghaeltachta ó thrí fhoinse, gluaiseacht an Rómánsachais, cúrsaí teanga agus cúrsaí
náisiúnachais (Ó Tom a, 2005: 19). Bhain lucht ghluaiseacht na Gaeilge agus díograiseoirí
Chonradh na Gaeilge go háirithe, leas as constráid na gceantar Gaeilge mar ghabhdán na ‘fíorÉireann’ agus mar thobar oidhreacht dhúchas na nGael i gcoitinne (2005: 66). Blianta beaga i
ndiaidh Bhunú an tSaorstáit sa bhliain 1922, mhol Coimisiún na Gaeltachta teorainneacha do na
Fíor- agus do na Breac-Ghaeltachtaí ach bhí tuairim ann go raibh na teorainneacha Gaeltachta sin
míchruinn (Ó Riagáin, 1997: 51). Tá an Ghaeltacht fós ann ach tá athruithe teangeolaíochta ag tarlú
inti agus impleachtaí ag na hathruithe seo ar sholáthar an luath-oideachais dhátheangaigh inti. Tá sé
tábhachtach na hathraithe seo a phlé chun tuiscint a fháil ar na dúshláin atá le sárú chun polasaithe
feiliúnacha oideachais dhátheangaigh a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a riaradh go héifeachtach.

2.8 An Ghaeltacht Chomhaimseartha
Cuimsíonn na Gaeltachtaí 7% de thalamh na hÉireann (Commins, 1988) agus tá 96,926 duine
ag cur fúthu iontu ina bhfuil 23,175 nó 23.9% dóibh siúd ina gcainteoirí laethúla Gaeilge (PríomhOifig Staidrimh, 2012). Seasann an céatadán íseal de chainteoirí laethúla dúchais amach, mar in
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ainneoin an íomhá atá ag daoine gur cheantair aonteangacha, Ghaelacha iad na Gaeltachtai, maitear
anois gur phobal dátheangach iad muintir na Gaeltachta.
An t-aon chinnteacht amháin a bhaineann le saol na Gaeltachta inniu ná go bhfuil an Bearla
ann, agus is f an t-aon chinnteacht a bhaineann le saol na Gaeltachta amach anseo ná go
mbeidh an Béarla ann, agus caithfear aghaidh a thabhairt ar an bhfíric seo. (Ni Neachtain,
2009: 10).

Sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (SCG) (Ó
Giollagàin et al., 2007) déantar cur sios mion ar a bhfuil ag titim amach sa Ghaeltacht
chomhaimseartha maidir le cúlú agus cúngú na Gaeilge inti. Tugtar aitheantas do na cineàlacha
pobail atá ina gcónaí sna ceantair oifigiúla Ghaeltachta agus roinntear an Ghaeltacht i dtri chatagóir
(A,B agus C) bunaithe ar úsáid na Gaeilge sna ceantair àirithe sin (Ó Giollagàin et al., 2007). I
nGaeltacht Chatagóir A tà an Ghaeilge fós in uachtar mar theanga phobail agus í á labhairt ag 67%
den daonra (os cionn 3 bliana) go laethúil7. Tá 22,000 duine san áireamh i gCatagóir A. I
nGaeltacht chatagóir B tá an Béarla in uachtar mar theanga phobail ach go bhfuil an Ghaeilge fós in
úsáid i suímJh áirithe. Tá an Ghaeilge á labhairt ag idir 44% agus 66% den daonra (os cionn 3
bliana) go laethúil agus 8,000 duine san áireamh i gCatagóir B. I nGaeltacht chatagóir C tá an
Béarla go hiomlán in uachtar mar theanga phobail cé go bhfuil líon beag suímh ina mbíonn an
Ghaeilge á labhairt. Tá an Ghaeilge á labhairt ag níos lú ná 44% den daonra (os cionn 3 bliana) go
laethúil i gCatagóir C agus 65,500 duine ina gcónaí ann (2007: 146-8).

7 T ugtar C ainteoirí L aethúla G aeilge (CLG) ar na daoine seo.
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Tábla 2.4
C atagóiriú na G aelta ch ta ón S C T bu naithe a r M h ea sta ch á n d e líon na g C a in te o ir í G aeilge

Catagóir

Céatadán den daonra ina
gCLG

Líon na nDaoine sa
Chatagóir

A

67% agus níos mó

22,000

B

44-66%

8,000

C

44% agus níos lú

65,500

Iomlán

N/A

95,500*
Bunaithe ar O Giollagáin et al. (2007)

Baintear leas as sainiú Mhic Donnacha et al. (2005) agus Uí Ghiollagáin et al. (2007) mar
shainiú ar limistéar Gaeltachta don taighde seo in ainneoin na n-athruithe atá tagtha ar chuid de na
catagóirí Gaeltachta sin, ó shin i leith (Ó hlfeamáin, 2013). Léiríodh i réamhrá an tráchtais seo,
nach pobal aonchineálach urlabhra atá sa Ghaeltacht agus is féidir idirdhealú a dhéanamh ar na
cineálacha cainteoirí Gaeilge a fhaightear inti. Cainteoir Dúchais: Duine de bhunadh na
Gaeltachta, a tógadh le Gaeilge i gceantar Gaeltachta, Cainteoir Athdhúchais: Duine a tógadh le
Gaeilge ag tuismitheoirí a d ’fhoghlaim an Ghaeilge mar theanga bhreise, Cainteoir
Leathdhúchais: Duine a tógadh i gcomhthéacs measctha teanga. Is cainteoir líofa Gaeilge é/í an
cainteoir leathdhúchais, Comhchainteoir: Duine a shealbhaigh an Ghaeilge taobh amuigh den
teaghlach agus go mbeadh cumas ard Gaeilge acu, Foghlaimeoir: D ’fhéadfadh foghlaimeoir a
bheith bisiúil nó neamiibhisiúil agus Béarlóir: Duine a labhraíonn Béarla, nach dtuigeann an
Ghaeilge agus nach ndéanann iarracht í a fhoghlaim (Ó Giollagáin, 2002: 30-32).
Tá catagóiriú na Gaeltachta agus catagóiriú na gcineálacha cainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht
spéisiúil agus tábhachtach sa chomhthéacs oideolaíochta nuair a shamhlaítear go mbíonn an
múinteoir ranga ag pié leis an meascán daltaí seo sa seomra ranga. Maítear go mbíonn éagsúlacht
riachtanas ag foghlaimeoirí in áit a mbíonn éagsúlacht teanga sa tsochaí agus glactar leis go bhfuil
tri fhoghrúpa faoi leith sna ceantair Ghaeltachta uile :
Iad siúd atá ag tógáil clainne le Gaeilge, agus ar mian leo feidhmiú laistigh de
chomhthéacs
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•

ina bhfuil an Ghaeilge in uachtar mar theanga phobail.
Iad siúd nach bhfuil ar a gcumas feidhmiú trí mheán na Gaeilge sa chomhthéacs pobail
céanna, ach ar mian leo a bheith rannpháirteach ann, agus cur lena gcumas ar mhaithe le
sin.
Iad siúd ar mian leo maireachtáil sa phobal agus sa cheantar ach feidhmiú trí mheán an
Bhéarla.
(Ni Thuairisg, 2012: 172)
Leibhéal breise castachta atá i rangú na bhfoghrúpaí seo thuas, nuair a shamhlaítear go

bhféadfadh clann a bheith ag cur fúthu i scoilcheantar ina gcleachtaítear múnla oideachais
dhátheangaigh nach bhfeileann dá riachtanais teanga, cultúrtha nó sóisialta agus impleachtaí ag
mí-oiriúnacht an mhúnla oideachais sin don pháiste agus don scoil. D ’fhéadfadh páistí sa rang
céanna ar scoil, a bheith ag dul trí eispéiris tumoideachais (suimitheach) nó eispéiris
cothabhála/saibhriúcháin (suimitheach) sa seomra ranga céanna (Gorter & Cenoz, 2011; Cummins,
1998; Gathercole & Thomas, 2009; Mayr & Davies, 2011). Cuirim leis an méid sin ag maíomh go
bhféadfaí páiste fiú a bheith ag dul trí eispéiris bá-oideachais (dealaitheach) sa seomra ranga sin
(cuir i gcás cainteoir ducháis a bheith ag fáil a c(h)uid oideachais go dátheangach nó trí Bhéarla go
príomha fíú).
Maidir le feiliúnacht an chláir do dhaltaí áirithe, luaitear go mbaineann simpliú teanga,
níos mó athrá, níos Iú ceartúchán agus béim ar an gcumarsáid sa sprioctheanga le cláir
tumoideachais (Baker, 2006: 308) agus nach cosúil gurb é sin an clár is fearr do chainteoirí
dúchais (Nic Cionnaith, 2012: 163). Nuair a chuirtear páistí ó chúlraí éagsúla teanga le chéile sa
suíornh oideachais chéanna, léirítear nach labhraítear an sprioctheanga ina mease agus go
n’iompaíonn siad ar an mórtheanga mar mheán cumarsáide fiú sa chás gur tógadh tríd an
mionteanga iad (Hickey, 2001). Feiniméan teanga é seo ar a dtugtar an “dátheangachas aontreoch”
(Mafias, 2009: 193) ina dtagann úsáid na mórtheanga in áit úsáid na mionteanga. I gcomhthéacs na
Gaeltachta áirítear coimhlint idir an dátheangachas roghnach sa phobal mórtheanga agus an
dátheangachas éigeantach sa phobal mionteanga (Ó Giollagáin & Ó Cumáin, 2009; 2010).
Ciallaíonn an choimhlint seo chomh maith leis an gcur chuige Laizez Faire maidir leis an mbeartas
teanga go dtógtar cinntí i dtreo an Bhéarla sa Ghaeltacht. Tá an ghné seo de thionchar na

teagmhàla teanga aitheanta agus pléite ag teangeolaithe agus taighdeoiri éagsula (féach, mar
shampla: Ó Cathàin, 2001; Nic Phàidin, 2003; Ó Cumàin, 2009; Ó Duibhir, 2009) agus meastar
nach bhfuil sa Ghaeltacht stairiùil anois ach Breac-Ghaeltacht nach bhfuil inmharthana mar atà
(Leonach, Ó Giollagàin & Ó Cumàin, 2012: 3). Tà pàistf na Gaeltachta à dtógàil go
dàtheangach i gceantar tireolaiochta atà dàtheangach rud a chiallaionn go bhfuil constaic orthu an
Ghaeilge a shealbhu chomh maith agus a sealbhaiodh roimhe seo i sa Ghaeltacht (Ó Cumàin,
2012). Sa ‘dàtheangachas nua-aoiseach’ seo tà rian sonrach an Bhéarla le feiceàil an-soiléir ar
Ghaeilge na Gaeltachta comhaimseartha agus is léir go bhfuil caillteanas urlabhra ag tri leibhéal:
Bàs cantina agus bàs teanga, cailleadh na héagsulachta moire idir cainteoiriaonair (agus) teacht
chun cinn mórtheanga ar lu castacht teangeolaiochta go minic (Ó Cumàin, 2012: 105). Lasmuigh
den Ghaeltacht ni chloistear an Ghaeilge mar theanga chumarsàide go ró-mhinic agus tà an córas
oideachais fior-thàbhachtach mar chuiteamh (Harris, 2008) ach sonraitear anois go bhfuil an stàdas
céanna teangeolaiochta bainte amach ag sciar maith den Ghaeltacht, agus tuairimiocht ag teacht
chun cinn i measc mhuintir na Gaeltachta iad féin go gcaithfear “dun daingean Gaeilge a dhéanamh
de gach scoil Ghaeltachta” agus gan ligean d ’aon sheomra ranga sa Ghaeltacht a bheith ina
sheomra dàtheangach (Ni Fheinneadha, 2012: 8).

2.9 An Bhunscolaiocht sa Ghaeltacht
Léirionn Mac Donnacha (2005) go bhfuil 143 bunscoil sa Ghaeltacht oifigiuil le 9,556 dalta
ag freastal orthu ach gan ach 100 scoil diobh a bheith ag feidhmiu tri Ghaeilge (ROS, 2015).
Aithnitear nach bhfuil bunscoileanna na Gaeltachta ag freastal ar cheantair aonchineàlacha teanga,
sóisialta no cultuir (Mac Donnacha, 2005; Mac Donnacha et al., 2005; Ó Giollagàin et al., 2007 &
Ni Shéaghdha, 2010) ach déantar idirdhealu idir scoileanna bunaithe ar an usàid laethuil a
bhaintear as an nGaeilge sna ceantair ina bhfuil an scoil ag feidhmiu.
Ag baint usàide as catagóirì an (SCG) rinne Mac Donnacha et al. (2004) cur sios ar stàdas
na Gaeilge sna scoileanna Gaeltachta. Maionn na hudair sin go mbionn Gaeilge liofa nó Gaeilge
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mhaith ag 54% de naionàin shóisearacha i mbunscoileanna Chatagóir A (Mac Donnacha et al.,
2004: 41). M aidir le Catagóir B tà Gaeilge liofa nó Gaeilge mhaith ag 24% de na daltai i rang na
naionàn sóisir (2004: 42), ach i gCatagóir C laghdaionn lion na ndaltai le Gaeilge mhaith nó
Gaeilge liofa go dti 12% agus an-éagsuacht le sonni ó scoil go scoil (Mac Donnacha et al., 2004:
43). Is féidir na daltai sna scoileanna i gCatagóir C a roinnt go garbh i dtrf fhoghrupa (2004: 4354). I bhfoghrupa a haon tà thart ar aon trian de na daltai ag teacht ar scoil le Gaeilge mhaith nó
liofa acu nó a shealbhaionn an cumas sin i rith a mblianta scoile. I bhfoghnipa a dó ina bhfuil thart
ar aon trian eile de na daltai, tagann siad ar scoil le Gaeilge mheasartha nó sealbhaionn siad an
cumas teanga sin ar scoil. I bhfoghrupa a tri ina bhfuil thart ar an triù trian de na daltai, tagann
siad ar scoi! ar bheagàn Gaeilge nó gan aon Ghaeilge. I scoileanna chatagóir C ar an iomlàn tà an
teagasc à dhéanamh tri Bhéarla amhàin nó tri Bhéarla den chuid is mó i dtimpeall leath de na
ranganna. Sa leath eile de na ranganna ina bhfuil Gaeilge amhàin nó nios mó Gaeilge nà Bearla
in usàid, méadaionn an usàid a bhaintear as an nGaeilge mar mheàn teagaisc de réir mar a théann na
daltai in aois.
Léirftear mar sin go bhfuil grupai éagsula foghlaimeoiri ag sealbhu dhà theanga ag ràtai
éagsula ach iad sàite sa chomhthéacs oideachais agus sóisialta céanna agus iad faoi scàth an
churaclaim chéanna (Ni Thuairisg, 2012: 174; N i Shéaghdha, 2010: 35). Mà tà oideachas tri
Ghaeilge à sholàthar i mbunscoil i gCatagóir C mar sin, mula tumoideachais nó foghlaim
chomhthàite àbhar agus teanga (FCÀT feasta) a bheadh ann os rud é go bhfuil tromlach na ndaltai
ag teacht ar scoil ó chulra Béarla. Cuireadh in iul gurb é an t-oideachas trid an teanga duchais, an
munla oideachais a bheadh i bhfeidhm do dhaltai chatagóir A agus daltai ag teacht ar scoil le
Gaeilge den chuid is mó (Ni Shéaghdha, 2010). Glactar leis i gcomhthéacs chatagóiri B agus C
àfach, gur meascàn m ùnlai a bheadh à fhàil ag daltai, bunaithe ar chomhdhéanamh teanga an
tseomra ranga agus cuir chuige na scoile i dtaobh an oideachais dhàtheangaigh (Ó Duibhir et al.,
2015).
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Is scoileanna beaga iad formhór bhunscoileanna na Gaeltachta (ROS, 2013) agus cé go
mbíonn Gaeilge ag 60% de dhaltaí scoile, tá an Béarla in uachtar m ar ghnáth-theanga chaidrimh i
mease formhór díobh (Ó Giollagáin et al., 2007). Moladh gur chóir fiosrú a dhéanamh maidir leis
na deacrachtaí a bhíonn ag scoileanna teacht ar mhúinteoirí, easpa tacaíochta ó thuismitheoirí,
easpa tuisceana ar fheidhmiú an tumoideachais i scoileanna Gaeltachta agus an tionchar ata na
rudaí seo ar fad ar úsáid na Gaeilge (Mac Donnacha et al, 2004: 129). Tá sé tábhachtach chomh
maith go n-iarrfar ar scoileanna atá ag teagasc trí Ghaeilge tiomantas a léiriú ina bplean scoile
agus ina bpolasaí Gaeilge d ’úsáid áiseanna teagaisc Gaeilge m ar chéad rogha, nuair atá áiseanna
teagaisc oiriúnacha ar fáil, agus go gcuirfear an polasaí sin in iúl do gach múinteoir atá ag
múineadh sa scoil (Mac Donnacha et al., 2004: 136).
Nuair a chuirtear na sonraí athraitheacha a pléadh thuas le chéile, is léir go bhfuil castacht
ag baint le cláir oideachais dhátheangaigh a chur i bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta agus
go gcaithfear cúlra agus cumas teanga na ndaltaí, teanga teagaisc na scoile agus teanga
choitiantachta an cheantair a thógáil san áireamh chun bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar na cláir
seo. Aithnítear sa chomhthéacs mionteanga seo go bhfuil tosaíochtaí difriúla ag na scoileanna
éagsúla ag brath ar an gCatagóir Gaeltachta (A, B nó C) ina bhfuil an scoil suite agus gur cheart
athbhreithniú a dhéanamh ar an sainmhíniú atá déanta ar ‘scoil Ghaeltachta’ (Mac Donncha,
2005: 136). Chaithfí a chinntiú áfach go dtógfaí an obair shainithe seo ar dhea-chleachtais agus
prionsabail oideolaíocha tumoideachais agus coras iontaofa monatóireachta ar fheidhmiú agus ar
fhorbairt na sainithe sin (Ó Duibhir et al., 2015: 99). Shamhlófaí go mbunófar an sainmhíniú seo
ar an múnla oideachais atá in úsáid sa scoil, ag cur san áireamh na roghanna seo a leanas: (a)
oideachas trí mheán na Gaeilge, (b) an coras tumoideachais i nGaeilge do pháistí ó chúlraí
teangeolaíochta éagsúla agus (c) oideachas trí mheán an Bhéarla (2005: 128).
Faoi Acht na Gaeltachta (2012), tugtar Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta ar na ceantair
reatha Ghaeltachta agus iarrfar ar phobail na geeantar seo critéir phleanála teanga a shásamh
d ’fhonn an stádas Gaeltachta sin a choinneáil. Ar cheann de na critéir seo luaitear go gcaithfí
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oideachas tri mhean na Gaeilge a bheith ar fail (Alt 12b) ach faraor ni dheantar sainiu ar an
gceatadan den oideachas a bheadh ar fail tri Ghaeilge chun an criteir airithe sin a bhaint amach no
cen munla a chuirfi i bhfeidhm chun an solathar oideachais tri Ghaeilge a mheas (O Duibhir et
al., 2015). M oltar gur cheart ceithre mhunla (A,B,C,D) a chur ar fail do bhunscoileanna Gaeltachta
ina leagtar amach na prfomhthreithe a bhaineann leis na munlai eagsula chomh maith lena
bhfeiliunacht don chomhtheacs sochtheangeolaiochta ina bhfuil an scoil lonnaithe.

Tabla 2.5
A c h o im re a r M h o la d h do M h u n la i O ideach ais G h a elta ch ta

Na catagoirf Gaeltachta
lena mbainfeadh an
munla
Datheangachas
suimitheach don teanga
mhionlaigh

Munla A

Munla B

Munla C

Munla D

A, B

A,B,C

B,C

C

y

Datheangachas
suimitheach don teanga
thromlaigh
Delitearthacht a fhorbairt

s

■/

Muineadh an Bhearla
curtha siar

s

■/

Ceatadan den teagasc tri
Ghaeilge

100% ranganna
naionan
85-90% i ngach
rang eile

100% go dti tus an
dara tearma i Nai
85-90% i 50% Gaeilge ar
M hora
ngach rang
a laghad
85-90% i ngach
rang eile
O Duibhir et al. (2015: 111)

D ’eascair na munlai seo as leirbhreithniu ar thaighde idim aisiunta a mhaionn gurb iad na
munlai oideachais is laidre don mhionteanga, na cinn is fearr maidir le torthai foghlama na ndaltai
trid an gcuraclam ar fad (Johnstone, 2002) ach braitheann rath na munlai oideachais uilig ar
leibheal deine an tumoideachais ata i bhfeidhm agus ar an gcomhtheacs sochtheangeolaiochta ina

bhfuil an scoil ag feidhmiú. Pléann Péterváry et al. (2015) ceithre mhúnla oideachais do
bhunscoileanna atá lonnaithe i gCatagóir A sa Ghaeltacht lena n-áirítear Múnla an oideachais
mhórtheanga (trí Bhéarla), Múnla tumoideachais dara teanga Gaeilge do chainteoirí dúchais
Béarla, Múnla tumoideachais sa chéad teanga (laghdaithe) nó sa dara teanga Gaeilge agus Múnla
oideachais mhionteanga sa chéad teanga amháin (trí Ghaeilge).
Aithnítear go bhfuil rol tábhachtach ag an gcóras oideachais sa phróiseas sealbhaithe teanga,
ach chun sealbhú iomlán a bhaint amach ni mór go mbeadh na trí mhór-réimse de shaol an
chainteora ag lánfheidhmiú mar ais shealbhaithe agus bhuanaithe, sé sin, an teaghlach, an pobal
agus an scoil (McCarty, 2003 agus Warner, 2001 luaite in Ó Duibhir, 2012: 278). Maidir leis na
moltaí a deineadh i dtuarascálacha éagsúla le 85 bliain anuas is cosúil gur feidhmíodh cuid de na
moltaí ba lú éifeacht agus gur fágadh na moltaí ba thábhachtaí ar lár (Ó Flatharta, 2007: 6). É
sin ar fad ráite is cosúil go bhfuil an ROS spreagtha chun gnímh agus bunaithe ar na ceithre
shaothar taighde atá foilsithe ar a son (ROS, 2015 a,b,c agus d) tá M oltaí Polasaí don Soláthar
Oideachais i Limistéir Ghaeltachta curtha faoi bhráid an phobail i dtréimhse chomharliúcháin.
Fáiltítear roimh mholtaí áirithe maidir le cead a thabhairt do bhunscoileanna Gaeltachta luat¡>
thumoideachas iomlán trí Ghaeilge a chleachtadh “ar feadh tréimhse suas le dhá bhliain sa tsraith
naíonán” agus go dtabharfar cúnamh do scoileanna atá ag flheidhmiú trí Bhéarla, nó a
chleachtann an pháirt-thumoideachas nó an t-oideachas dátheangach, bogadh go dtí cur chuige an
tumoideachais iomláin mar chuid de phróiseas aitheantais m ar scoil Ghaeltachta (ROS, 2015: 16).

2.10 Achoimre
Deineadh cur síos i gCaibidil 2 ar staid na Gaeilge agus ar stair na Gaeltachta mar
chomhthéacs don taighde seo. Deineadh sainmhíniú ar bheocht na Gaeilge sa Ghaeltacht (Ó
Giollagáin et al., 2007; Mac Donnacha et al., 2004) chomh maith le pié ar ról an stáit i gcaomhnú
na Gaeilge tríd an gcóras oideachais. Deineadh cur síos ar dhá chineál oideachais ghaelaigh sa tír,
an corás oideachais Ghaeltachta agus gluaiseacht na gaelscolaíochta lasmuigh den Ghaeltacht
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oifigiúil. M aidir leis an gcóras bunscolaíochta Gaeltachta ar a bhfuil an taighde seo dírithe go
príomha, léíríodh go bhfuil dúshláin shuntasacha sa soláthar oideachais ansin. Ar cheann de na
dúshláin is mó is ea easpa sainithe ar scoil Ghaeltachta chomh maith le comhdhéanamh raeasctha
teanga na ndaltaí ar a bhfuil an coras ag freastal (Ó Duibhir et al, 2015; Ni Shéaghdha 2010).
Léiríodh go bhfuil úsáid na Gaeilge ag laghdú agus go bhfuil an cineál Gaeilge atá á labhairt ag
cúngú agus í faoi bhrú ó uileláithreacht an Bhéarla sa sochaí nua-aimseartha. Faoi dheireadh
cuireadh múnlaí éagsúla oideachais dhátheangaigh Ghaeltachta os comhar an léitheora (Péterváry
et al., 2014 agus Ó Duibhir et al., 2015). Bhraith mé go raibh sé tábhachtach dul i mbun anailíse
ar an soláthar reatha oideachais sa Ghaeltacht sa chaibidil seo, d ’fhonn comhthéacs a chur ar fáil ina
bhféadfaí teoiricí agus léargais an léirbhreithniú litríochta sa chéad chaibidil eile a lonnú agus a
thuiscint níos fearr.
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Caibidil 3: Léirbhreithniú litríochta
3.1 Réamhrá
M ar atá maíte i réamhrá an tráchtais seo, baineann príomhiniúchadh an staidéir ar
pheirspeictíochtaí agus eispéiris na bpríomhoidí agus cleachtais na m úinteoirí naíonán atá ag obair i
mbunscoileanna na Gaeltachta. Tá mé ag súil go dtiocfaí ar léargas níos cuimsithí ar ghnéithe de
dhréachtú, chur i bhfeidhm agus bhainistiú na gclár oideachais dhátheangaigh ansin. Tá go leor
taighde foilsithe faoin oideachas dátheangach, a chuirtear ar fáil go hidim áisiúnta do dhaltaí ó
chúlraí éagsúla teanga. Cuimsítear múnlaí éagsúla oideachais dhátheangaigh sa taighde seo: an
tumoideachas, múnlaí oidhreachta, cothabhála agus saibhriúcháin chomh maith le FCÁT agus go
leor eile. Tá na comhthéacsanna ar fad sin ábhartha don staidéar seo mar gheall ar chastacht
teangeolaíochta agus oideachais na Gaeltachta agus braithim go gcuirfidh pié ar na múnlaí áirithe
seo go mór leis an tuiscint Maidie len a bhfeiliúnacht do chomhthéacsanna éagsúla Gaeltachta.
Is beag cás-staidéar atá déanta ar fhíorfheidhmiú an churaclaim i seomraí ranga naíonán, ach
go háirithe maidir le cláir oideachais dhátheangaigh i gcomhthéacs leochaileach teangeolaíochta
cosúil leis an nGaeltacht. Cabhróidh an léirbhreithniú litríochta seo le tuiscint níos fearr a fháil ar
dhea-bhainistíocht agus dhea-oideolaíocht i dtaca le clár feiliúnach, rathúil oideachais
dhátheangaigh a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs an oideachais mhionteanga. M aidir le leagan
amach na caibidle, déantar cur síos ginearálta ar dtús ar an dátheangachas. Ina dhiaidh sin déantar
iniúchadh ar réimse múnlaí oideachais dátheangaigh a fhaightear i suímh éagsúla idimáisiúnta a
bheadh incurtha, chomh fada agus is féidir, le cás na Gaeilge sa choras oideachais Ghaeltachta. I
bhfianaise an chaolaithe agus an chreimthe atá tagtha ar an nGaeilge sa Ghaeltacht
chomhaimseartha, shamhlófá go mbeadh gnéithe de mhúnlaí oidhreachta, saibhriúcháin agus
oideachas tríd an teanga dhúchais i bhfeidhm i gCatagóir A ach go mbeadh cláir éagsúla luaththumoideachais iomláin nó páirt-thumoideachais i bhfeidhm i gCatagóirí B agus C. Bhainfeadh
oideachas den chineál seo leis an mbrí thraidisiúnta den fhocal ‘tum oideachas’, sé sin oideachas tríd
an sprioctheanga (T2) do pháistí (TI) nárbh í an teanga sin a m áthairtheanga (Johnson & Swain,
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1997). Tá gá mar sin, breathnú ar shaintréithe na múnlaí suimitheacha sin chomh maith le múnlaí
agus cláir eile nach iad chun tuiscint a fháil ar theoiricí an oideachais dhátheangaigh san iomlán.
Ag deireadh na caibidle breathnaítear ar fheidhmiú an chláir oideachais dhátheangaigh féin i
gcomhthéacs an tseomra ranga. Dírítear aird ar leith ar na cleachtais, thosaíochtaí agus cuir chuige
oideolaíochta a fhaightear i dtaca le curaclam a chur i bhfeidhm do dhaltaí ó chúlraí éagsúla teanga.
Breathnaítear ar theoiricí tábhachtacha maidir le sealbhú teangacha agus cuirfear clabhsúr leis an
gcaibidil le tátal ar na saincheisteanna a ardaíodh le linn na léirbhreithniú chomh maith le breathnú
chun cinn ar chaibidil na modheolaíochta.

3.2 An Dátheangachas
Maítear go minie gur rud gnách é a bheith i do dhátheangaí agus i gcomhthéacs na hEorpa go
bhfuil 50% den daonra in ann comhrá a bheith acu i dteanga nach bhfuil mar mháthairtheanga acu
(Coimisiún na hEorpa, 2005). Léirítear níos minice anois ‘normáltacht an dátheangachais’ agus tá
níos mó páistí ag fáil a gcuid oideachais go dátheangach nó tríd an dara teanga ná mar atá á fháil sa
mháthairtheanga (Kenner & Gregory, 2003). Aithnítear sa léann idimáisiúnta ar an ábhar go
mbaineann buntáistí áirithe leis an dátheangachas don dátheangaí. Bíonn an dátheangaí níos
éifeachtaí i mbun an smaoinimh eisréimigh, smaoiníonn siad ar bhealach níos cruthaithí, bíonn siad
in ann glacadh le dearethaí saoil atá difriúil óna ndearcadh féin, tá féiniúlacht chultúrtha níos láidre
acu agus bíonn siad in ann páirt a ghlacadh i níos mó ná cultúr amháin (Ka Hikitia, 2009a).
Léirítear go dtagann buntáistí cognaíocha, sóisialta agus oideachais as an dátheangachas, má
chuirtear chun cinn i múnla suimíoch é (May, Hill & Tiakiwai, 2004).
I geláir dhealaitheacha áfach, báitear an dalta T I sa teanga T2 chun an sprioetheanga a chur in
áit na máthairtheanga. Cláir dhiúltacha i bhforbairt an dalta T I iad mar go gcuireann siad
míchothromaíocht teangeolaíochta chun cinn agus méadaíonn siad an baol teipe sa choras
oideachais don dalta TI sin (Cummins, 2000). I gcomhthéacs na Gaeltachta ina bhfuil an coras
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oideachais Ghaeltachta ag cumasú an tsealbhaithe sa Bhéarla i mease cainteoirí ducháis bheadh
tábhacht ag baint le pointe mar seo.

3.3 An tOideachas Dátheangach
Téann an t-oideachas dátheangach siar go dtí aimsir na Rómanach agus na nGréagach agus tá
cláir dhátheangacha oideachais ar fáil i dtromlach mór de thíortha an domhain faoi láthair
(Cummins & Hornberger, 2007). Tagraíonn an téarma ‘oideachas dátheangach’ do chláir oideachais
ina mbaintear úsáid as dhá theanga nó níos mó (Baker, 2011). Braitheann saintréithe na gelár
éagsúil seo ar na príomhaidhmeanna ar a bhfuil na cláir bunaithe agus tá éagsúlacht an-mhór le fáil
ó chomhthéacs go comhthéacs (Cummins, 2009). Luann Baker & Jones (1998) deich gcineál coras
dátheangach, sé cinn acu atá lag agus ceithre cinn atá láidir agus i mease na múnlaí láidre atá luaite
acu tá an tumoideachas agus an t-oideachas tríd an teanga dhúchais (1998: 470).
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Tabla 3.1
S a in treith e na M u n la i L aga agus M u n la L aidre O ideach ais D h a th ea n g a ig h

Munla Laga Oideachais Dhatheangaigh
Cineal CMir

Culra na
nDaltai

Teangacha
Ranga

Aidhm Oideachais Toradh Teanga
agus Socheolaiochta

Ba-oideachas
(Tumoideachas
Struchturtha)

Mortheanga

Mortheanga

Asamhlu

Aonteangachas

Ba-oideachas le ranganna
breise sa T2

Mionteanga

Mortheanga le
Asamhlu
ceachtanna breise
sa T2 lasmuigh
den seomra ranga

Aonteangachas

Deighilt

Mionteanga

Mionteaga

Apartheid

Aonteangachas

Asamhlu

Aonteangachas
Coibhneasta

(Eigeantach, gan
Rogha)
Idirthreimhseach

Mionteanga

Ag bogadh on
Mionteanga go
dti an
Mhortheanga

Priomhshruth le Muineadh Mortheanga
na Teanga

Cothabhail Teoranta Datheangachas
Mortheanga le
Teoranta
ceachtanna breise
sa T2 agus T3

Scaninaioch

Mionteanga

Scoiteacht/

(mar rogha)

Neamhspleachas

Mionteanga

Datheangachas
Teoranta

Munla Laidre Oideachais Dhatheangaigh
Tumoideachas

Mortheanga Datheangachas
beim ar an T2

Cothabhail/Teanga
Oidhreachta

Language
Minority

Tumoideachas Dethreoch

Meascan den Mionteanga agus Cothabhail/Iolrachas/Datheangachas
Mhionteanga Mortheanga
Saibhriuchain
& Delitearthacht
agus
Mortheanga

Datheangach

Mortheanga

Priomhshrutha

le Pluralism /
Enrichment

Datheangachas
& Delitearthacht

Datheangachas le Cothabhail/Iolrachas/Datheangachas
b e im a ra n T l
Saibhriuchain
& Delitearthacht

Dha
Mhortheanga

Cothabhail/Iolrachas/Datheangachas
Saibhriuchain
& Delitearthacht

Tl=Mdthairtheanga, T2=Sprioctheanga, T3=Teanga lasachta (An Fhraincis in Eirinn mar
shampla)
(Bunaithe ar Baker & Prys Jones, 1998: 470)

36

Cuireann García (2009) ceithre mhúnla oideachais dhátheangaigh i láthair ina forbhreathnú
ar an oideachas dátheangach go hidimáisiúnta. Tacaíonn sí leis na múnlaí suimitheacha agus
dealaitheacha mar a leagtar amach thuas iad, ach cuireann sí leis ag cuir i láthair dhá chreatlach
theoiriciúla sa bhreis: an t-oideachas dátheangach athchúrsach8 agus an t-oideachas dátheangach
dinimiciúil. San oideachas athchúrsach déantar iarracht teanga a bhí faoi chois a athbheochan agus
baineann an t-oideachas dátheangach dinimiciúil le cleachtais iolracha, ilmhódacha a fheileann
modhanna cumarsáide sa saol nua-aimseartha, ina n-aistríonn daoine ó áit go háit níos minice agus
rochtain níos mó acu ar úsáid na teicneolaíochta. Tá an t-oideachas dátheangach athchúrsach
spéisiúil i gcomhthéacs na Gaeltachta mar gurb í an phríomhaidhm ná athneartú teanga sa phobal
tríd an gcóras oideachais (King, 2010). Breathnaítear sa teoiric seo ar chearta na ndaltaí a bheith ina
ndátheangaithe agus glactar le páistí mar dhátheangaithe éiritheacha seachas mar fhoghlaimeoirí na
dara teanga (Garcia, 2009).

3.4 Scagadh ar Chláir Éagsúla Oideachais Dhátheangaigh
3.4.1 Saintréithe an choráis tumoideachais.
Múnla oideachais dhátheangaigh é an tumoideachas ina dtumtar an foghlaimeoir sa
sprioctheanga agus ina bhfoghlaimítear an curaclam go léir tríd an spriochtheanga sin (Johnson &
Swain, 1997). Iarracht atá ann, foghlaimeoirí teanga a thimpeallú nó a thumadh sa dara teanga (T2)
ionas go mbeidh siad in ann an teanga sin a shealbhú agus an dátheangachas suimíoch a bhaint
amach. Tá an tumoideachas le fáil ar fud an domhain, rud “a léiríonn riachtanais na dtíortha
ilteangacha éagsúla” (Hickey, 1997: 4). In Éirinn aithnítear anois go bhfuil an tumoideachas mar
dhlúthchuid den ghluaiseacht chomhaimseartha ghaelscolaíochta (Gaelscoileanna Teo., 2015), ach
mar a pléadh i gCaibidil 1 bhíodh an tumoideachas i bhfeidhm ó bhunú an Stáit sa bhliain 1922.
Gné shuntasach den ghluaiseacht chomhaimseartha is ea gur fhás ón mbun aníos atá bunaithe ar

8 Recursive
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mhianta an phobail atá ann, seachas pleanáil teanga an Stáit ón mbarr anuas. Sonraftear go
gcaithfear ocht dtréith riachtanacha a shàsamh le bheith in aon pholasai tumoideachais:
•

Is i an sprioctheanga an teanga teagaisc;

•

Tà an curaclam tumoideachais comhthreomhar leis an gnàth churaclam T I ;

•

Tá tacaíocht làidir don T I. Tagann an tacaíocht seo ón bpobal ar fad;

•

Dátheangachas suimíoch atá mar aidhm ag an gelar. Sealbhaíonn na daltai an sprioctheanga,
gan cur isteach ar shealbhú na màthairtheanga;

•

Is sa seomra ranga a dhéanann daltai comhthadhall leis an T2 de ghnàth;

•

Bíonn an cumas céanna ag na ndaltai sa T2 agus uaireanta bíonn an cumas seo teoranta nó
lag;

•

Bíonn na múinteoirí dátheangach;

•

Is scáthán do chultúr dúchasach an phobail é an seomra ranga.
(Johnson & Swain, 1997)

Chomh maith leis na critéir sin, braitear go gcaithfi 50% ar a laghad d ’àbhar an churaclaim a
bheith múinte trid an T2 chun a bheith ina chlár tumoideachais (Tedick, Christian agus Fortune,
2011: 2). M aidir leis an geeist seo, is féidir an tumoideachas a rangu bunaithe ar leibhéal déine an
chláir atá i bhfeidhm agus tri phríomhchineál chinn ann:
•

An tumoideachas iomlàn

•

An phairt-thumoideachas

•

An tumoideachas déthreoch9
Faightear an tumoideachas déthreoch i gcomhthéacsanna idimáisiúnta (Stáit Aontaithe

Mheiriceá go háirithe). Sna cláir seo tagann dhá phobal urlabhra le chéile i geláir dhátheangacha
(Howard & Christian, 2002) chun an dátheangachas a chur chun cinn don dá ghrúpa daltaí
(Christian, 1997). Sa tumoideachas iomlán áfach tumtar daltaí sa sprioctheanga do 100% den lá
scoile agus sa pháirt-thumoideachas tumtar iad do níos lú ná sin. M aidir leis an am ina dtumtar na

9 B idirectional or D ual Im m ersion
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páistí sa sprioctheanga cuirtear cláir tumoideachais ar siúl go luath i saol an pháiste nó ag pointe
nfos déanaf agus bunaithe ar an scála ama seo tá tri rangú déanta:
•

An luath-thumoideachas

•

An meán-thumoideachas

•

An tumoideachas moillithe nó déanach (Cummins, 1979 agus Genesee, 1983, 1987)
Sonraitear go gcabhraíonn ceithre fhactóir le dea-thoradh an tumoideachais; tuismitheoiri a

bheith páirteach i rnbunú agus i mbuanú na cláracha tumoideachais, daltai agus tuismitheoiri a
bheith mar chuid den mhór-ghrúpa teangeolaiochta, meon dearfach a bheith ag na rannpháirtithe i
leith na teanga agus rogha a bheith tuismitheoiri páirt a ghlacadh sna cláir (Lapkin, 1982). Cé go
bhfaightear múnlaí éagsúla tumoideachais i go leor comhthéacsanna ar fud an domhain, is leis na
tumoideachas sa bhFraincis i gCeanada a shamhlaitear go minie é.

3.4 .1 .1 A n tu m o id e a ch a s i gC ean ada.

Tháinig an tumoideachas mar choincheap chun cinn i gCeanada sna 1960Í chun cur sios a
dhéanamh ar chláir oideachais tri Fhraincis do Bhéarlóirí. Tá tábhacht ar leith ag baint le
tumoideachas Cheanada mar gurbh ansin a bunaiodh an múnla oideachais dátheangaigh seo ar
phrionsabail oideolaiochta (Lambert & Tucker, 1972) agus gurb sa tir sin a deineadh diantaighde
fádtréimhseach ar chur i bhfeidhm agus ar thorthai an mhunla oideachais seo (Cummins, 2007). Tá
meastachán amháin déanta ag Cummins (1991), gur deineadh thart ar aon mhíle staidéar ar an
tumoideachas go dtí sin i gCeanada amháin. Toisc an tumoideachas a bheith ar an bhfód le breis
agus 40 bliain anuas tá corpas leithleach, cuimsitheach taighde déanta faoin ábhar (Johnson &
Swain, 1997) agus achoimrí cuimsitheacha ar na staidéir Cheanada le fáil (m.sh: Genesee,1987;
Johnson & Swain, 1997; Lambert & Tucker, 1972; Gebuffot, 1992; Swain & Lapkin, 1982).
Bunaiodh an coras tumoideachais i St. Lambert in aice le M ontreal i gCeanada sa bhliain 1965.
Turgnamh pobail idir na húdaráis oideachais, taighdeoirí agus grúpaí tuismitheoiri a bhi ann inar
deineadh iarracht cur chuige níos fearr a fhorbairt maidir le Fraincis a mhúineadh do pháistí Quebec
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arbh é an Béarla a gcéad teanga (Genesee, 1983:1). Ar dtús cuireadh na cláir seo ar bun ag leibhéal
na naíscoile i gcláir luath-thumoideachais ach ina dhiaidh sin cuireadh cláir mheán-thumoideachais
(Grád 4 nó 5) agus cláir tumoideachais déanaigh (Grád 7 nó 8) ar siúl. Sna cláir seo múintear gach
ábhar tr£ Fhraincis (T2) do pháistí ó chúlra Béarla (TI). Cé gur ghné lámach de pholasaí
tumoideachais is ea go múintear an curaclam ar fad trí mheán na sprioctheanga aithnítear go bhfuil
idé-eolaíocht an tumoideachais seo níos cuimsithí ná múineadh amháin. Gné amháin den luaththumoideachas iomlán is ea go bhfágtar múineadh an Bhéarla go dtí pointe níos déanaí in oideachas
scoile an pháiste ach baineann tábhacht le curaclam, acmhainní, straitéisí bainistíochta, chomh
maith le cur chuige agus modhanna agus oideolaíochta. Chomh maith leis sin leagtar béim ar úsáid
na sprioctheanga lasmuigh den seomra ranga agus ar úsáid na sprioctheanga don chumarsáid sa
scoil (Johnstone, 2002).

3.4.2 An tumoideachas déthreoch.
Cur chuige oideachais dhátheangaigh atá sa tumoideachas déthreoch (TD as seo ar aghaidh)
ina dtagann páistí ó dhá chúlra theangeolaíochta le chéile in aon suíomh oideachais amháin chun a
gcuid scolaíochta foirmiúla a dhéanamh go dátheangach. Is minie a shamhlaítear cláir oideachais
dhátheangaigh mar seo le Meirceá Thuaidh agus iad ar bun ansin le 40 bliain anuas. Cé gur fhan
líon na gelár íseal sa chéad 20 bliain, tá an-éileamh tagtha orthu ó lár na n-ochtóidí (Howard &
Christian, 2002) agus san am i láthair tá 427 clár TD i bhfeidhm ar fud SAM (Center for Applied
Linguistics, 2013). Déantar an tumadh seo i múnlaí éagsúla ina sonraítear an líon ama a chaitear ag
teagasc tríd an dá theanga, chomh maith le líon na ndaltaí ón dá chúlra teangeolaíochta. Múnlaí
50:50 nó 90:10 atá iontu den chuid is mó. Mar a léiríonn Tábla 3.2 thíos is iondúil go mbaintear
úsáid as Béarla agus Spáinnis sna cláir seo, cé go bhfuil teangacha eile le fáil freisin.
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Tábla 3.2
L íon na g C lá r T u m oideach ais D h éth reoigh sna S tá it A o n ta ith e M h eirceá

Teangach Teagaisc

Líon na gClár

Spáinnis/Béarla

394

Sínis/Béarla

12

Fraincis/Béarla

6

Seapáinis/Béarla

6

Cóiréis/Béarla

6

Gearmáinis/Béarla

2

Iodáilis/Béarla

1

Iomlán na gClár

427

(Centre for Applied Linguistics, 2013)
Príorahdhifríocht amháin idir chláir tumoideachais agus chláir TD ná cúlraí teangeolaíochta
na ndaltaí. Bunphrionsabal an chláir TD is ea go dtagann daltaí ón mórphobal teangeolaíochta (an
Béarla sa chás seo) agus mionphobal teangeolaíochta le chéile ar bhealach córasach. I gcláir TD
cinntítear cothromaíocht i líon na bpáistí ón dá phobal theangeolaíochta agus cuirtear oideachas
dátheangach ar fáil sa dá sprioctheanga agus tríd an dá sprioctheanga chun aidhmeanna na gclár a
bhaint amach (Christian, 1996).
Bíonn na spriocanna céanna oideachais agus teanga ag cláir TD agus a bheadh ag aon chlár
oideachais dhátheangaigh, go mbainfear ard-chumas amach sa dá theanga agus go gcuirfí ar
chumas na ndaltaí ardleibhéal acadúil a bhaint amach. Sprioc bhreise a bheadh i gclár TD áfach ná
go léireodh na páistí dearcaidh dhearfacha thras-chultúrtha agus go mbeadh siad in ann feidhmiú i
sochaí ilchultúrtha le hardmheas ar chultúir éagsúla (Howard & Christian, 2002).
Caithfear trí chritéir a shásamh sula bhféadfaí clár TD a ghlaoch ar chlár mar seo. Ar dtús
cinntítear sa choras iontrála go mbíonn cothromaíocht idir chúlra teangeolaíochta na bpáistí. Chuige
seo, moltar go láidir cloí leis an gcóimheas 50:50 (50% de pháistí an chláir ó chúlra Béarla agus
50% dóibh ó chúlra na mionteanga). Cláir chomhtháite atá iontu ina múintear daltaí na mórtheanga

41

agus daltaí na mionteanga le chéile don teagasc ar fad, don là scoile ar fad. Ar deireadh múintear an
croí-churaclam agus cúrsaí litearthachta don dá ghrúpa teangeolaíochta, sa dá theanga (bunaithe ar
Howard & Christian, 2002; Christian, 1996).

3.4.3.1 M ú n la í 9 0 :1 0 agus 50:50.

Mar a léiríodh thuas maítear go bhfuil dhá phríomhchlár TD ann, an múnla 90:10 agus an
múnla 50:50 (Howard & Christian, 2002). Tagraíonn na cóimheasanna seo don mhéid ama a chaitear
i mbun teagaisc sa dá theanga. I gclár 90:10 déantar 90% den teagasc trí mheán na mionteanga agus
10% trí Bhéarla don chéad bliain nó dhó. Ni leanann an múnla seo ar aghaidh tríd an scoil áfach.
Laghdaíonn an méid teagaisc a dhéantar tríd an mionteanga de réir mar a théann na daltaí in aois agus
faoin am go mbíonn grád 4 bainte amach acu ni chaitear ach 50% den am teagaisc tríd an mionteanga
agus an 50% eile trí Bhéarla. Tá gá leis an mbéim luath seo ar an mionteanga toisc nach bhfuil an
tacaíocht chéanna di sa tsochaí agus go mbíonn sé níos deaera ard-chumas a shealbhú sa teanga
lasmuigh den suíomh scoile (Collier & Thomas, 2004). D ’fhéadfaí argóint mar seo a dhéanamh do
bhunscoileanna Gaeltachta ata ag feidhmiú i gCatagóir C ach go háirithe ina mbeadh easpa tacaíochta
don mhionteanga i mease an phobail i gcoitinne. Braitear, ar chúiseanna a dhéanfaí cur síos orthu ar
ball, nach bhfeilfeadh múnla mar seo do chatagóirí A nó B áfach.
Tábla 3.3
A n C éa ta d á n d en T eagasc déan ta tríd an M io n tea n g a i M ú n la í 9 0 /1 0 agu s 5 0 /5 0

Leibhéal an Ghráid

Múnla 90/10

M únla 50/50

Ciontarghairdín

90

50

Grád 1

90

50

Grád 2

80

50

Grád 3

80

50

Grád 4

50

50

Grád 5

50

50

Grád 6

50

50

(Bunaithe ar Howard & Christian, 2002)
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Nuair a thagann dhá ghrúpa foghlaimeoirí le chéile sa TD maítear go mbíonn straitéisí
éagsúla ag teagascóirí le déileáil leis an teagmháil seo. Moltar go láidir gan ranganna aistriúcháin
nó réamh-ranganna tacaíochta a chur ar fáil do dhaltaí agus gan na daltaí a scarúint óna chéile ach
an oiread (Collier & Thomas, 2004: 13). Nuair a scairtear na daltaí óna chéile i suíomh TD bíonn
éifeacht dhíobhálach ar chaighdeán dhaltaí na mionteanga sa Bhéarla. Is cosúil go bhfoghlaimíonn
daltaí ó chúlra na mionteanga an Béarla ar bhealach níos éifeachtaí agus níos cuimsithí nuair a
bhíonn siad i mease cainteoirí ducháis Béarla, seachas a bheith scartha amach uathu i ranganna
‘speisialta’ (Collier & Thomas, 2003: 13).
Cabhraíonn fachtóirí éagsúla le rath na gelár TD lena n-áirítear: cothromaíocht
oideolaíochta, múinteoirí lán-cháilithe dátheangacha, comhoibriú gníomhach ó thuismitheoirí agus
ceannaireacht eolach ón bpríomhoide (Alanís & Rodríguez, 2008). Thaispeáin Collier & Thomas
(2004) go mbíonn na buntáistí céanna ag baint leis an TD agus a bhaineann leis an ‘ngnáth’tumoideachas.
Two way immersion education is a dynamic form of education that holds great promise for
developing high levels of academic achievement, bilingualism and biliteracy, and cross
cultural awareness among participating students (Howard & Christian, 2002: 2)

Aidhm lámach na gelár TD is ea go léireoidh na daltaí dearcaidh agus iompair dhearfacha
tras-chultúrtha agus go ndéanfaí forbairt ar chaidrimh thrasphobail. Sprioc inmhianaithe é seo in
aon chlár oideachais dhátheangaigh, ach léirítear deacrachtaí áirithe maidir le claontai
socheolaíochta i bpáistí agus i múinteoirí (Valdés, 2011). Baineann sé seo go minie le cumhacht na
mórtheanga agus cumhacht phobal urlabhra na teanga sin sa tsochaí agus sa scoil. Pointe
tábhachtach é seo don soláthar luath-oideachais Ghaeltachta ina bhfulaingíonn mionteangacha sa
dátheangachas (Lenoach et al., 2014). Fiú le tréan-iarrachtaí na claontaí seo a sheachaint i bíonn
tionchar na sochaí ró-láidir agus toisc gur scáthán den phobal agus den tsochaí i gcoitinn í an scoil
tagann na claontaí sin isteach sa seomra ranga (Freeman, 1996). Glaonn Amrein & Peña (2000)
neamhshiméadracht ar an bhfeiniméan thuasluaite i gcás-staidéar ar shé shuíomh TD i scoil amháin
in Arizona. Dar leo is féidir na neamhshiméadrachtaí nó neamhchothromaíochtaí seo a roinnt i dtrí

chuid: 1) Neamhshiméadracht teagaisc, 2) Neamhshiméadracht acmhainní agus 3)
Neamhshiméadracht daltaí (2000: 7-11). Tagann na neamhshiméadrachtaí seo chun cinn nuair nach
dtugtar cothromaíocht do theangacha an chláir TD sa trí chomhthéacs seo agus bíonn tionchar
diúltach ar an gclár TD dá mbarr:
...asymmetry resulted in the English language being viewed with a higher status.
English was perceived as more prevalent and necessary making the acquisition of a second
and less esteemed language that much less desirable (Amrein & Peña, 2000: 12)
Aithnitear an baol a d ’fhéadfadh a bheith ann go ndéanfar imeallú ar dhaltaí na mionteanga
(Amrein & Peña, 2000: 12-13). Leagtar dúshlán breise os comhair oideachasóirí an TD nuair nach
bhfuil ann ach sruth nó aonad taobh istigh de scoil mhór lán-Bhéarla. I gcásanna mar seo cruthaítear
míchothromaíochtaí teangeolaíochta ina leagtar an-bhéim ar thábhacht an Bhéarla sa scoilchampas
agus sa tsochaí go ginearálta, “Two-Way Immersion classrooms (on this campus) function as small
oases of Spanish in a vast desert of English-only” (Palmer, 2008: 757). Arís eile bheadh impleachtai
ag pointe mar seo don bhunscolaiocht Ghaeltachta. Tuairiscitear go mbaineann dúshlán suntasach le
héiteas follasach agus aitheantas ar leith a chruthú don Ghaeilge, nuair a bhionn aonad, a
fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, ceangailte le scoil a feidhmíonn trí mheán an Bhéarla mar go
gcúngaíonn sé deiseanna cumarsáide trí Ghaeilge (ROS, 2015d: 21-22). Maítear go dtarlaíonn sé
seo go speisialta má bhionn an t-aonad Gaeilge “lonnaithe go físiceach sa phríomhfhoirgneamh
scoile” (2015: 22).
Tá an-fhás tagtha ar líon na scoileanna TD i dTuaisceart Mheiriceá le 20 bliana anuas agus
aithnitear buntáistí an mhúnla sin i gcomhthéacsanna áirithe. Múnla dinimiciúil agus nuálach atá
ann ach caithfear tréan-iarracht a dhéanamh cothromaíochtaí agus iontaofacht na gclár a chinntiú
agus neamhshiméadrachtaí a sheachaint. I gcás mionteanga oidhreachta (an Ghaeilge mar shampla)
i gceantar leochaileach teanga (an Ghaeltacht mar shampla) ni dóigh gurb é an múnla is feiliúnaí é
áfach mar gheall ar fhorlámhas iomlán an Bhéarla in Éirinn.
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3.4.3 Tionchar agus éifeachtülacht an tumoideachais.
Is iomai staidéar a rinneadh ar thionchar agus ar éifeachtülacht an luath-thumoideachais ach
go hâirithe maidir le foras cognaioch, acadüil agus teangeolaioch an phâiste. Léirftear i
gcomhthéacs na Fraincise i gCeanada maidir le buntâisti an oideachais dâtheangaigh agus an
tumoideachais iomlain ach go hâirithe (m.sh., Bourton-Trites & Reeder, 2001; Lambert, Genesee,
Holbow & Chartrand, 1993; Turnbull, Hart & Lapkin, 2000). Aithnitear sna staidéir seo, gur minic
a bhionn tumdhaltai taobh thiar i léitheoireacht Bhéarla sna bunranganna bunscolaiochta ach go
dtagann feabhas orthu agus go saraionn siad a bpiarai ó scoileanna neamhthumtha mar ata maite ag
Cummins (1998):
Consistent findings have been obtained from French immersion program evaluations across
Canada. In early immersion programs, students gain fluency and literacy in French at no
apparent cost to their English academic skills. Within a year of the introduction of formal
English language arts (year 4) students catch up in most aspects of English standardized test
performance. (1998: 3)
M aidir le caighdeân an Bhéarla de, léirftear go n-éirionn nios fearr le daltai LTI nâ daltai ata
timpeallaithe i gcóras thumoideachais mhoillithe agus éirionn nios fearr fós leis na daltai seo nâ
daltai a bhionn tumtha go déanach ar scoil, (Genesee, 1987; Swain & Lapkin, 1991). Sna
luathchlair tumoideachais éirionn leis na pâisti liofacht agus cumas litearthachta a fhâil sa T2 gan
an dui chun cinn seo a bheith diültach da scileanna T l. Is é sin le râ nach gcuireann tumadh iornlan
sa sprioctheanga isteach ar scileanna acadüla na bpâisti ina mâthairtheanga. Üsâidtear an prionsabal
idirspleâchais, le miniü cén fâth nach mbionn tionchar diültach ar scileanna na ndaltai sa chéad
teanga i suiomh fâbhrach an tumoideachais:
To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx, transfer of
this proficiency to Ly will occur provided there is adequate exposure to Ly (either in school
or environment) and adequate motivation to learn Ly. (Cummins, 1981: 29)
Cuireann scileanna sa T l le sealbhü an T2 agus vice versa (Cummins, 1978; 1981).
Cruthaionn Genesee (1987) agus Johnson & Swain (1997) go bhfaigheann daltai bunscoile
maistreacht ar liofacht agus ar litearthacht sa dara teanga agus go n-éirionn leo ardchaighdeân a
bhaint amach i scileanna acadüla sa chéad teanga leis. Ta taighde Cummins & Swain (1986) agus
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Krashen & Biber (1988) tábhachtach mar léiríonn sé nach bhfulaingíonn dul chun cinn na bpáistí sa
mháthairtheanga nuair a múintear trí mheán na dara teanga iad. Tar éis bliana a bheith ag foghlaim
an Bhéarla go foirmiúil sa rang, éiríonn chomh maith leis na páistí a tumadh sa bhFraincis, i
scrúduithe caighdeánacha Béarla, nuair a chuirtear i gcomparáid lena bpiaraí iad, Cummins (1979,
1980 agus 1982). Aithnítear áfach, go mbíonn am breise de dhíth ag na daltaí seo chun an
caighdeán céanna i litriú an Bhéarla a bhaint amach. Faoin am go bhfuil grád 5 bainte amach acu, ni
bhíonn difríochtaí le sonrú idir pháistí a bhí tumtha agus pháistí a fuair a gcuid oideachais uilig trí
Bhéarla. Rinne Genesee (1984 agus 1987) athbhreithniú taighde faoi shaghsanna éagsúla
tumchláracha i gCeanada agus rinneadh amach go ngnóthaíonn tumdhaltaí chomh maith i gcúrsaí
acadúla le páistí i gcomhthéacs neamhthumtha, nó níos fearr. Ina theannta sin, thaispeáin sé go
sealbhaíonn siad gnáthoilteacht sa T I, chomh maith le hardleibhéal líofachta sa T2 (an Fhraincis).
Cuireann achoimre Genesee ar an taighde faoin tumadh in iúl dúinn gur fearr na torthaí, agus gach
rud san áireamh, a bhíonn ar lántumadh ná ar pháirt-thumadh agus gur fearr luath-thumadh ná
tumadh déanach. Is féidir a rá mar sin gurb é an luath-thumoideachas iomlán an múnla is fearr chun
freastal cuimsitheach a dhéanamh ar pháistí atá i mbun dhá theanga a shealbhú go cothrom.
Tá staidéir Cheanada spéisiúil agus tábhachtach ach caithfear a bheith aireach maidir le
comparáidí a dhéanamh idir an tír sin agus Poblacht na hÉireann. Is teanga chumhachtach,
idimáisiúnta í an Fhraincis óna bhfuil an coras tumoideachais i gCeanada ag tarraingt agus níl
todhchaí na Fraincise ag braith ar chláir thumoideachais chun é a chaomhnú. Léiríodh i
mionstaidéar i bPoblacht na hÉireann nach mbíonn tionchar diúltach ag an tumoideachas ar chumas
na ndaltaí sa Bhéarla (Parsons agus Lyddy, 2009a) agus go mbíonn daltaí luath-thumoideachais
Ghaelscoile ar a laghad 10% os cionn an mheáin náisiúnta sna scrúduithe caighdeánaithe
léitheoireachta (Shiel et al. 2011). Caithfear stádas socheacnamaíoch na ndaltaí a thógáil san
áireamh, áfach, mar go méadaíonn an ghnóthachtáil sa léitheoireacht Bhéarla de réir mar a
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mhéadaíonn an stádas socheacnamaíoch10 (Eivers, Shiel, Perkins & Cosgrove, 2005; Ei vers,
Clerkin, M iller & Close, 2010). Bheifí ag súil le caighdeàn nios airde sa léitheoireacht Bhéarla i
nGaelscoileanna mar sin, os rud é go bhfuil leibhéal oideachais nios airde ag tuismitheoirí na
ndaltai gaelscoile (Harris, Forde, Archer, Nie Fhearaile agus O ’Gorman, 2006) agus nuair a
chuirtear an cúlra socheacnamaíoch san áireamh tá an meánscór leibhéal scoile don léitheoireacht i
rang a Sé i scoileanna lán-Ghaeilge mórán mar a mbeifí ag súil leis ach tá an meánscór leibhéal
scoile don Mhatamaitic beagáinín níos ísle ná mar a mbeifí ag súil leis (Shiel, Gileece, Clerkin &
Millar, 2010). Léirítear go mbíonn tionchar dearfach ag an oideachas dátheangach ar ghnéithe eile
d ’fhorbairt an pháiste chomh maith, feasacht mheititheangach, réasúnaíocht theibí agus
shiombalach, smacht na haire agus réiteach fadhbanna (Adesope, Lavin, Thompson & Ungerleider,
2010).
M aítear go dtagann an méadú ar fheasacht mheititheangeolaíoch i ndátheangaithe as a
bheith i mbun próisis dhá choras theangeolaíochta a shealbhú ag an am céanna (Baker, 2006;
Cummins, 2000; Garcia, 2010; Hornberger, 2010; May, 2006) agus go gcabhraíonn sé go mór le
scileanna léitheoireachta trid an bhforbairt a thagann ar thuiscint shéimeantach, ar scileanna sintéise
agus ar chumas asbhainte eolais (Cummins, 2004).
Ag díriú go sonrach ar mhúnlaí oidhreachta glactar leis go forleathan go mbíonn páistí le
bunús maith scileanna ina dteanga dhúchais in ann na scileanna teanga sin a úsáid agus iad ag
sealbhú an Bhéarla ag pointe níos déanaí ina saolta (Cummins, 2000; Duran, Roseth & Hoffman,
2010). Cé go bhfuil difríochtaí idir na scoileanna tumoideachais seo agus scoileanna ‘oidhreachta’ i
nGaeltacht chatagóir A, léiríonn na gaelscoileanna seo go n-oibríonn an tumoideachas in imthosca
fábharacha. Ábhar imní don chaighdeán oideachais sa Ghaeltachta is ea taighde Harris et al. (2006)
áfach, a léiríonn go bhfuil ag éirí le daltaí gaelscoile caighdeán níos airde Gaeilge a bhaint amach
ná mar atá ag daltaí Gaeltachta (2006: 159-60). Ardaíonn sé seo ceist thábhachtach don taighde seo

10 T á an stádas socheacnam aíoch bunaithe anseo ar ghairm eacha tuism itheoirí nó ar a leibhéal oideachais.
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maidir le caighdeán Gaeilge na bpáistí Gaeltachta agus an chaoi nach bhfuil ag éirí chomh maith
leo a dteanga dhúchais féin a shealbhú ar chaighdeàn chomh ar le daltaí gaelscoile arb i an Ghaeilge
a dara teanga den chuid is mó.

3.4.4 Deacrachtai leis an gcóras tumoideachais.
Léiríonn an litríocht a pléadh go dtí seo go n-oibríonn an tumoideachas an-mhaith i roinnt
suímh áfach ach ni córas foirfe é. Tuairiscítear go mbíonn muinín níos lú ag daltaí tumoideachais
maidir leis an eolaíocht, go ngabhann siad níos lú le hábhair eolaíochta agus go mbíonn níos lú
thaithí teagaisc ag múinteoirí tumoideachais go ginearálta (Hanlon, McLeod &Paterson, 2010).
Réitíonn Mac Nia (2002) leis an bpointe deireanach seo agus é ráite go bhfuil taithí níos lú ag
múinteoirí tumoideachais nuair a chuirtear i gcomparáid le múinteoirí a mhúineann tri Bhéarla iad.
Caithfear teorannacha an choráis a aithint maidir le cumas na ndaltaí sa sprioctheanga agus iad ag
fágáil na scoile ach go háirithe. Taispeántar go mbíonn daltaí an tumoideachais ar chomhchéim le
cainteoirí dúchais maidir leis na scileanna gabhchumais (tuiscint agus léitheoireacht) ach maidir le
scileanna ginchumais (labhairt agus scríbhneoireacht) bíonn beam aí cumais (Cummins, 1998; Ó
Duibhir, 2007). Déanann daltaí códmheascadh agus tagann idirtheanga chun cinn maidir le labhairt
agus scríbhneoireacht na ndaltaí. Bíonn rían an T I go láidir ar fhoclóir, chomhréir, fhuaimniú, litriú
agus ar ghramadach na sprioctheanga, rían an Bhéarla ar Ghaeilge na ndaltaí i gcás na
Gaelscolaíochta agus na scoileanna Gaeltachta (féach Day & Shapson, 1996; Hammerly, 1991
chomh maith). Tá an míchruinneas seo tugtha faoi deara sa Bhreatain Bheag (Lewis, 2010:60-62)
agus i nGaelscoileanna na hÉireann (Ó Duibhir, 1999, 2007; Walsh, 2007) ach is féidir straitéisí a
chur i bhfeidhm chun tionchar na laigí seo a theorannú. M aítear gur b ’fhiú díriú ar fhoirm agus ar
úsáid na teanga agus deiseanna a thabhairt do thumdhaltaí níos mó obair ghrúpa a dhéanamh
(Cummins, 1998). Cuireann Ó Duibhir (2007) leis an méid seo agus é ag maíomh gur cheart go
mbeadh teagasc an mhúinteora ag díriú ar ghnéithe áirithe de mhíchruinneas na bpáistí agus go
ndéanfar é seo go luath ina saolta oideachais “to guard against their fossilisation” (2007: 180). Is gá
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go mbeadh spriocanna teanga, chomh maith le spriocanna ábhair ag múinteoirí an tumoideachais
(Lyons, 2010). Cé go dtuairiscítear gnóthachtáil ard oideachais do dhaltai tumoideachais i suimh
éagsúla go hidimáisiúnta, is léir gur ghá díriú anois ar ghnéithe den chruinneas i scileanna
ginchumais na sprioctheanga.

3.5 M únlaí Oidhreachta, Saibhriúcháin agus Cothabhàla
3.5.1 Réamhrà.
Tuairiscíodh roimhe seo go mbaineann an tumoideachas le páistí ón tromlach
teangeolaíochta (T I) atá ag fáil a gcuid oideachais trid an sprioctheanga (T2). Tá an t-oideachas tríd
an teanga dhúchais, agus na múnlaí oidhreachta/cothabhála/saibhriúcháin éagsúil mar go múintear
daltaí TI tríd a máthairtheanga féin. Go minie sna múnlaí oideachais seo, déantar iarracht teanga
dhúchais an phobail mhionlaigh a chaomhnú tríd an geóras oideachais (Baker, 2006: 294). Bíonn sé
mar bhunaidhm bhreise sna cláir seo, féiniúlacht cultúrtha na bpáistí a láidriú agus an
dátheangachas agus an délitearthacht a chur chun cinn (Baker, 2007). Úsáidtear múnla an
oideachais tríd an teanga dhúchais go minie mar chuid d ’iarrachtaí pobal, a dteanga dhúchais a chur
chun cinn agus an sleamhnú i dtreo na mórtheanga a stopadh nó a nthoilliú. Tá go leor samplaí den
chineál oideachais seo ar fáil ar fud an domhain. San Eoraip faightear an t-oideachas tríd an teanga
dhúchais sa Bhreatain ina bhfuil an Bhreatnais (Gathercole & Thomas, 2009; Lewis, 2008) agus
Gáidhlig na hAlban (McLeod, 2001) faoi bhrú ón mBéarla agus i dtír na mBascach ina bhfuil an
Bhascais faoi bhrú ón Spáinnis ó dheas agus an Fhraincis ó thuaidh (Gorter agus Cenoz, 2011). I
Meiriceá Thuaidh is le teangacha na Meiriceánach dúchasach a shamhlaítear an t-oideachas tríd an
teanga dhúchais go minie, ina bhfuil tréan-iarrachtaí ar siúl na teangacha seo a shábháil ón mbás
(Benally & Viri, 2005; Crawford, 2000b; McCarty, 2002). Rangaítear na saghsanna éagsúla múnlaí
dátheangacha atá ann, i gceithre chineál: múnlaí cothabhála, múnlaí saibhriúcháin, múnlaí
oidhreachta agus múnlaí idirthréimhseacha (May, 2008). M únlaí suimíocha atá sa chéad thrí chinn
mar go bhfuiltear ag iarraidh an dátheangachas agus an délitearthacht a bhaint amach. Rinne an
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Pacific Policy Research Center, 2010 achoimre úsáideach ar na ceithre mhúnla seo agus é soiléir go
bhfuil na múnlaí saibhriúcháin, oidhreachta agus cothabhála an-cosúil lena chéile (2010: 4). Is í an
aidhm oideachais ata ag clár saibhriúcháin ná an dátheangachas agus an délitearthacht don dalta.
Cuirtear an mhionteanga chun cinn taobh amuigh den suíomh scoile chomh maith, ag leibhéal
áitiúil (i mease an phobail) agus ag leibhéal níos leithne (leibhéal an rialtais mar shampla). Bheadh
na haidhmeanna céanna oideachais i geeist le clár oidhreachta (an dátheangachas agus an
délitearthacht don dalta) ach gur féidir béim níos mó a leagan ar an teanga oidhreachta mar gheall
gur ag pié le hathbheochan na teanga atá an clár. Bheadh an clár cothabhála beagáinín níos laige
don mhionteanga os rud é nach ndéantar mórán forbartha sa bhreis ar theanga an pháiste. Déantar
‘cothabháil’ ar TI an pháiste (gan aon fhorbairt bhreise), mar bhunchloch d ’fhoghlaim an T2. Ar
deireadh ar fad faightear an clár is diúltaí don mhionteanga. Leagtar an t-aonteangachas agus
ceannas sa mhórchultúr go croi lár an chláir idirthréimhsigh ina bhfuil sé mar phríomhaidhm an
sprioetheanga a chur in áit teanga dhúchais an pháiste. Ni ghlactar leis sna cláir seo go mbíonn an
cúlra teangeolaíochta céanna ag na páistí is minie a bhíonn cainteoirí TI agus T2 le chéile in aon
suíomh foghlama amháin. Ciallaíonn sé seo go teoiriciúil go bhfaigheann páistí T I eispéireas
oideachais tríd an teanga dhúchais agus páistí T2 eispéireas tumoideachais (Gorter & Cenoz, 2011;
Gathercole & Thomas, 2009; Lewis, 2008 mar shampla), ach i bhfianaise uileláithreacht na
mórtheanga i roinnt cásanna, cláir dhealaitheacha don dalta T I atá iontu. Tá an pointe seo
tábhachtach i gcás an oideachais dátheangaigh i roinnt comhthéacsanna, an Ghaeltacht san áireamh.

3.5,2 Samplaí de M húnlaí Oideachais Dhátheangaigh go hldirnaisiúnta.
3.5.2.1 A n t-o id ea ch a s tríd an tean ga d h ú ch ais do flir a in c is e o ir í C h ean ada.

Tá cur síos cuimsitheach maidir le soláthar an oideachais oidhreachta do fhrainciseoirí
Cheanada ar fáil in Ó Duibhir et al. (2015: 53-64). Sonraítear cosúlachtaí idir bhunscoileanna
Fraincise (taobh amuigh de Quebec) agus bhunscoileanna na Gaeltachta. Déantar idirdhealú idir
scoileanna Fraincise agus scoileanna tumoideachais Fraincise i gCeanada mar a dhéantar in F.irinn
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agus ce go sonraitear roinnt cosulachtai idir an scoil Fhraincise do Fhrainciseoirf agus an scoil
tumoideachais Fraincise freastalaionn an da choras ar dha ghrupa eagsula:
French immersion is a program for the “majority” child ... in which his or her first
language is constantly reinforced by the surrounding community. Minority language
education is designed for children whose first language is French, but live in a largely
anglophone environment” (O’ Keefe, 2001: 76).
Is leir go gcothaionn comhdheanamh teangeolaioch na ndaltai, deacrachtai don da choras
chomh maith (O Duibhir et al., 2015: 63). Difrfocht shuntasach amhain is ea an coras iontrala do
phaisti ina gcaithfi coinniollacha airithe teanga a chomhlionadh sula nglacfai le dalta. Caithfidh an
Fhraincis a bheith ina teanga dhuchais ag tuismitheoiri an phaiste, gur thrf Fhraincis a cuireadh
oideachas ar dhuine de na tuismitheoiri sin agus/no go bhfuil paiste eile ag na tuismitheoiri a bhfuil
oiliuint a chur air/uirthi tri Fhraincis (Minister of Public Works and Government Services Canada,
2006). Ta na coinniollacha teanga seo speisiuil i bhfianaise na hoibre sainithe ata le deanamh sa
choras oideachais Ghaeltachta (Mac Donnacha et al., 2005) agus ag togail san aireamh go mbeidh
criteir phleanala teanga, lena n-airftear criteir oideachais, le sasamh d’fhonn stadas Gaeltachta a
choinneail (Acht na Gaeltachta, 2012).

3 .5.2.2 A n H a va is in H avai.

Mionteanga oidhreachta i an Havais le 24,042 cainteoirf (US Census, 2008) agus iad
lonnaithe go prfomha ar oileain Havai san Aigean Ciuin. Cuirtear an Havais chun cinn i gclair
oideachais oidhreachta sa choras bunscolaiochta (Ke Kula Kaiapuni) ina leagtar an-bheim ar
chultur, thraidisiuin agus fhealsunacht dhuchasach na nOilean Havai. M aitear go bhfuil tri mhunla
tumoideachais ar fail in Havai:
•

Scoileanna Tumoideachais lomlain ata neamhspleach o aon scoil eile agus o thionchar
na scoileanna sin.

•

Clair chomhthaite ina mbionn daltai tumoideachais Havaise agus daltai priomhshrutha
Bearla measctha le cheile do roinnt ranganna (cosuil leis an tumoideachas dethreoch
thuas luaite).
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•

Múnla ina bhfuil tromlach an teagaisc déanta trí Bhéarla ach go bhfuil ranganna Haváise
curtha ar fáil (mar a bheifí ag súil leis in Éirinn i scoileanna T2 lasmuigh den
Ghaeltacht).

M aidír leis an múnla tumoideachais iomláin is cosúil go mbeadh sé níos déine ó thaobh
chosaint na mionteanga, ná haon mhúnla luath-oideachais dhátheangaigh in Éirinn (gaelscoileanna
nó scoileanna Gaeltachta), Múintear na daltaí go hiomlán tríd an sprioctheanga don chéad cheithre
bliain dá n-oideachas foirmiúil (K-4). Ni hamháin go bhfuil tréimhse chuimsitheach tumoideachais
iomláin i bhfeidhm sa mhúnla seo, ach nuair a chuirtear tus le múineadh an Bhéarla i ngrád 5 (Rang
3 in Éirinn) agus suntasach go leor, is trí mheán na Haváise a dhéantar é sin (Tedick, Christian &
Fortune, 2011). Braitear go gcuireann cur chuige dian mar seo le rath an chláir mar go laghdaítear
an baol don Haváis ó thionchar an Bhéarla (féach Cummins, 2001b mar shampla). Cosúlacht
amháin a fheictear idir an clár Nawahi agus na cláir TD thuasluaite ná go n-úsáidtear na cainteoirí
T I Haváise mar eiseamláirí oideachais agus teanga do chainteoirí T2 Haváise (Lindholm-Leary,
2001). Bheadh clár tumoideachais iomláin san Haváise níos feiliúnaí don dalta T I ná múnla TD,
mar go mbunaítear é ar an bprionsabal go bhféadfadh mórtheanga chumhachtach (Béarla) andochar don mhionteanga (Haváis) nuair a chuirtear taobh le taobh iad. Bheadh prionsabal mar seo
tábhachtach in aon mhúnla oideachais dhátheangaigh don Ghaeltacht ar ndóigh ina bhfuil
mionteanga leochaileach oidhreachta á chosaint. Léiríonn taighde ar an scoil tumoideachais iomláin
go bhfuil ag éirí níos fearr ag na daltaí tumoideachais ná a gcuid piaraí sa ghnáthchóras
príomhshrutha Béarla agus go bhfuil nós á chothú i mease rannpháirtithe an chláir an Haváis a
úsáid mar theanga chaidrimh agus shóisialta (Wilson & Kamana, 2001). Braitear gur chuid mhór de
rath an chláir tumoideachais iomláin in Haváí ná go dtéitear go bun an angair leis an mhionteanga a
chosaint ón mórtheanga in aonad atá in ann feidhmiú neamhspleách ón ngnáthchóras príom hshrutha
(Tedick et al., 2011).
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3.5.2.3 An Bhreatain Bheag.
M oltar an Bhreatain Bheag go minie maidir leis an dui chun cinn atá déanta acu i dtaobh an
oideachais dátheangaigh agus athnaítear tábhacht na tíre mar eiseamláir do mhúnlaí éagsúla
oideachais dhátheangaigh (Baker, 2000). Tá trí phríomhmhúnla oideachais dhátheangaigh sa
Bhreatain Bheag, dhá chinn acu ina múnlaí dátheangacha, na scoileanna sna ceantair oidhreachta
Breatnaise (inchurtha le comhthéacs sochtheangeolaíochta agus oideachais na Gaeltachta) agus
scoileanna tumoideachais lonnaithe lasmuigh de na ceantair oidhreachta seo (inchurtha leis na
Gaelscoileanna). Cé gurb é an Béarla atá mar TI ag formhór na ndaltaí a fhreastalaíonn ar
scoileanna Breatnaise sa tir ar fad (Lewis, 2008; May, 2000) sonraítear go bhfuil Breatnais líofa ag
62% de dhaltaí bunscoile i dtuaisceart na tíre ( Ynys Mon, G w yneddC eredigion agus
Carmarthenshire). Tuigtear áfach go bhfuil lion níos airde daltaí nach í an Bhreatnais a dteanga
baile ag freastal ar na scoileanna sin ná a mhalairt sa tir ina hiomlán agus cuireann sé seo dúshlán
suntasach roimh mhúinteoirí agus lucht bainistíochta na scoileanna sin (Ó Duibhir et al., 2015). Is
léir go gcothaíonn an t-imeascadh teangeolaíochta dúshlán don soláthar oideachais chomh maith le
doiléire i mease oideachasóirí maidir leis na modheolaíochtaí teanga agus oideachais is éifeachtaí
d ’fhonn sealbhú agus forbairt na teanga do dhaltaí TI agus T2 a chinntiú (Hickey, Lewis & Baker,
2013). Cuireann an t-imeascadh seo brú suntasach ar an geóras agus ar dhaltaí an choráis de bhrí go
léirítear go n-iompaíonn na daltaí TI (An Bhreatnais) ar an T2 (An Béarla) chun sóisialú a
dhéanamh (Hickey et al., 2013: 3). Cleachtas é seo a chuireann isteach go mor ar an bpróiseas
cothabhála teanga i luath-bhlianta an pháiste. Bronntar an teideal ‘scoileanna dátheangacha’ ar
bhunscoileanna uile an cheantair oidhreachta, ina dtugtar stádas cothrom don Bhreatnais agus don
Bhéarla mar theangacha teagaisc iontu, fiú sna ceantair is láidre Breatnaise (Ni Thuairisg, 2011).
Mar gheall ar an sainiú leathan seo mar choras dátheangach braitear nach bhfreastalaítear ar
riachtanais teanga nó oideachais an chainteoirí TI sa choras bhunscolaíochta ó tharla go bhfuil an
coras den chuid is mó dírithe ar riachtanais an chainteora T2 Breatnaise. Cinntítear forbairt Béarla
na ndaltaí i gur chuige mar seo, atá dírithe go príomha ar chainteoirí T2 na Breatnaise, ó tharla
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uileláithreacht an Bhéarla i ngach réimse den phobal (Ó Duibhir et al., 2015). Maidir le múineadh
an Bhéarla sna scoileanna Breatnaise, glaciar leis nach múinfí é go dtí seacht mbliana slánaithe ag
an dalta (thart ar Rang 1) (Jones, 2001: 15). Ábhar imní i gcomhthéacs na múnlaí oidhreachta
Breatnaise is ea an laghad machnaimh a déantar faoi imeascadh cainteoirí TI agus T2 ar bun, agus
cainteoirí T I go minie á gcur le grúpa T2 in aon turas chun leibhéal cumais an ghrúpa sin a
fheabhsú nó a ardú (Hickey et al., 2013: 12).

3 .5 .2 .4 A n G h à id h lig in A lbain .

Breathnaitear ar gach scoil Ghàidhlige in Albain mar scoil tumoideachais agus ni chaitear ar
scoileanna sna ceantair thraidisiúnta Gàidhlige mar ghrúpa ar leith. M aidir leis an méid Gàidhlige a
mhúintear sna scoileanna dátheangacha léirítear an-éagsúlacht ó scoil go scoil (O ’Hanlon, 2010)
agus sna hOileáin Thiar ina bhfuil 61% den daonra ina gcainteoirí Gàidhlige nil ach 26% dóibh ag
freastal ar oideachas tri Ghàidhlig (McLeod, 2001: 15). Suntasach go leor tá an t-oideachas trí
Bhéarla fós ina réamhshocrú oideachais agus caithfidh tuismitheoirí na mbunscoileanna sin rogha
sonrach a dhéanamh i dtaobh an oideachais trí Ghàidhlig má tá a leithéid uathu dá bpáistí (Rogers
& McLeod, 2006: 363). Cuirtear cláir tumoideachas ar fáil den chuid is mó in aonad Gàidhlige
laistigh de ghnáth-bhunscoil Bhéarla, rud a bheadh éagsúil ón mBreatain Bheag agus Éire agus nil
in Albain ach trí bhunscoil neamhspleácha nach bhfuil ina sruth i bpríomhbhunscoil Bhéarla
(Gaelic Excellence Group, 2011). Pléadh na himpleachtaí tromchúiseacha don mhionteanga i
geóras mar sin cheana agus na cúiseanna nach bhfeileann sé do chás na Gaeilge sa Ghaeltacht.
Maidir le leibhéal déine na gelár tumoideachais, tumtar na daltaí sa sprioetheanga ón gcéad lá ar
aghaidh ar scoil (PI agus P2) agus cosúil leis an mBeatnais sa Bhreatain Bheag is sa tríú
scoilbhliain (P3) a thosaítear ag múineadh seileanna litearthachta an Bhéarla de ghnáth (Comann
nan Parant, 2013).
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3.6 Cur i bhFeidhm Pholasai Luath-oideachais Dhàtheangaigh.
3.6.1 Réamhrà.
Sa chuid seo déanaim mionchioradh ar ghnéìthe de chur i bhfeidhm pholasaithe oideachais
dhàtheangaigh i mbunscoileanna na Gaeltachta. Breathnóidh mé ar shrianta Churaclam na
Bunscoile (1999) mar chreatlach foghlama do dhaltai T I sa Ghaeltacht ì gcomhthéacs shealbhu
iomlàn na Gaeilge. Tar éis é sin beidh mé ag féachaint ar chur i bhfeidhm pholasaithe oideachais
dhàtheangaigh ó pheirspictiochtai éagsula sa chóras oideachais le béim ar phrfomhoidi, muinteoirf
agus na daltai féin atà i mbun foghlama sna comhthéacsanna sin. Tà suil agam léargas a fhàil ar na
tosca atà i gceist le clàir mar seo a chur i bhfeidhm go rathuil.
Tà iliomad céimeanna i gceist le polasai a chur i bhfeidhm i mbunscoil. Caithfear an polasai
a dhréachtu i gcomhphàirt le muinteoiri na scoile uilig, taobh istigh de threoracha na Roinne
Oideachais agus Scileanna. Déantar é seo le tacaiocht tuismitheoirf agus i gcomhthéacs Churaclam
na Bunscoile (1999) a chur i bhfeidhm. Maidir le beartas teanga sa chóras oideachais, dréachtaitear
polasaithe agus glactar cinntithe oideachais ó pheirspictiocht na mórtheanga go minic. Scriobhtar
curaclaim sa mhórtheanga, cuirtear comhairle agus treoracha ar fàil do scoileanna atà bunaithe ar
thaithi agus ar thuairimi mhuintir na mórtheanga agus mar sin is iad riachtanais an tromlaigh in
Éirinn atà ag tiomàint an chórais oideachais rud a chiallaionn go bhfuil an bhéim ar fad sa
Ghaeltacht ar mhuineadh agus ar fhoghlaim na Gaeilge mar dhara teanga (T2) seachas mar theanga
dhuchais (T l) (Ó Duibhir, 2012: 276).

3.6.2 Curaclam na Bunscoile (1999) agus an cur chuìge cumarsàideach.
Tà dhà churaclam don Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann, ceann amhàin do scoileanna arb é
an Béarìa an meàn teagaisc iontu agus ceann eile do scoileanna Gaeltachta agus làn-Ghaeilge ina
bhfuil an Ghaeilge mar theanga na scoile (Réamhrà Churaclam na Bunscoile, 1999:43). Cé nach
leagtar amach saintréithe oideolaiochta sna munlai oideachais dhàtheangaigh thuas (sabhriuchàn,
oidhreacht agus cothabhàil) shamhlófai go mbeadh muinteoiri Gaeltachta ag iarraidh daltai faoina

gcúram a chumasú chun gnáth-aidhmeanna curaclaim a bhaint amach. Is iad aidhmeanna ginearálta
an churaclaim bhunscoile ná:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide a chur chun cinn;
dearcadh dearfach i leith na Gaeilge agus spéis agus dúil inti a chothú
taitneamh a bheith le baint as foghlaim na Gaeilge;
cumas éisteachta agus labhartha an pháiste a fhorbairt agus a m(h)uinín chun an Ghaeilge a
úsáid a chothú;
cumas léitheoireachta agus scríbhneoireachta an pháiste a chothú ag leibhéil a oireann dó/di
féin agus don chineál scoile;
éisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht a fhorbairt ar bhealach comhtháite
feasacht teanga agus feasacht cultúir a chothú;
cúram a dhéanamh d ’fhorbairt shóisialta, chognaíoch, mhothúchánach, shamhlaíoch agus
aeistéitiúil an pháiste;
cur le líofacht, le cruinneas foghraíochta agus le saibhreas teanga an pháiste.
(Curaclam na Gaeilge, 1999: 14)
I gcomhthéacs an oideachais mhionteanga ina bhfuil múinteoirí Gaeltachta ag feidhmiú,

aithnítear go mbeadh tábhacht ar leith ag baint le cur i bhfeidhm iomlán na n-aidhmeanna seo ach
go háirithe maidir le feasacht teanga, líofacht, cruinneas agus saibhreas teanga an pháiste a fhorbairt
sa gceithre sci! teanga i dtimpeallacht dhearfach, thaitneamhach. Úsáidim an téarma ‘saibhriúchán’
le linn an tráchtais seo mar chur síos ar iarrachtaí na n-oideachasóirí na daltaí Gaeltachta a chumasú
i dtaobh na n-aidhmeanna seo a bhaint amach. Luaitear 8 straitéis fheiliúnacha teagaisc chun na
haidhmeanna teanga seo a chomhlíonadh sa bhunscoil (sa chomhthéacs T I agus T2):
•
•
•
•
•
•
•
•

Agallaimh mar ionchur d ’imirt i rólanna.
Cluichí teanga.
Tascanna agus Fadhbanna.
Druileanna.
Drámaíocht.
Físeáin.
Scéalaíocht.
Filíocht: Rainn, dánta agus amhráin, rabhlóga, tomhais, seanfhocail agus tréanna.
(Curaclam na Gaeilge, 1999: 67)
Leagtar an cur chuige cumarsáideach (CCC feasta) ag croi lár chur i bhfeidhm Churaclam na

Gaeilge (1999: 8-13). Leagtar béim ar chumasú na cumarsáide éifeachtaí seachas druileáil gramadaí
sa chur chuige seo (Lewis, 1993: 3) agus spreagtar straitéisí ilghnéitheacha, tascbhunaithe chun
foghlaim ghníomhach agus neamhspleách a chur chun cinn (Réamhrá Churaclam na Bunscoile,
1999:44). Tá an CCC bunaithe ar úsáid na sprioctheanga i gcomhthéacsanna fíorchumarsáide ina
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mbionn cuspoir teanga no cuis ag an bpaiste an teanga a usaid i dtascanna realaiocha no cluichi
teanga ina mbionn speis acu iontu (Harris & Murtagh, 1996). Ce go mbaineann teoirici an CCC go
priomha le muineadh na Gaeilge mar T2 lasmuigh de na chomhtheacsanna lanGhaeilge agus
Gaeltachta, agus ni mar T1 don chainteoir duchais, sonraitrear tionchar an CCC ar mhuinteoiri na
Gaeltachta mar go n-oiltear iad sa chur chuige seo sna colaisti oiliuna.
Ta roinnt amhrais leirithe maidir le leas an CCC mar mhunla teagaisc afach, mar go
gceaptar go gcaitheann paisti formhor an ama ag eisteacht leis an muinteoir agus beagan ama i
mbun cumarsaide (Brown, 2000b). Chomh maith leis sin creidtear go bhfeictear aithris ar
chumarsaid go minic, seachas an fhiorchumarsaid fein (Grenfell, 2000; M itchell, 1996). Dushlain
eile a bhaineann le muineadh na Gaeilge mar T2 i mbunscoileanna T2 go ginearalta, na gur
mionteanga i an Ghaeilge gan pobal laidir cainteoiri aici taobh amuigh den scoil agus go mbionn se
nios deacra chun deiseanna fiorchumarsaide a chur ar fail (O Laoire, 2005; O Riagain, 2008; O
Tuathaigh, 2008), rud a chiallaionn nach dtuigeann paisti cen fath an bhfuil an teanga a fhoghlaim
acu ar an gcead dul sios (O Laoire, 2003). I bhfianaise na gearcheime teangeolaiochta ata ag tarlu
sa Ghaeltacht chaithfi a bheith aireach go dtiocfaidh an fheinimean ceanna chun cinn i
mbunscoileanna ansin. Le “beim nua” ar thabhacht na litearthachta agus ar shealbhu eifeachtach
teangacha glactar leis gur dushlain a bhaineann leis an CCC na deiseanna cumarsaide lanbhrf a chur
ar fail do dhaltai lena bpiarai maidir le habhair a bhfuil suim acu iontu (Harris & O Duibhir, 2011:
65). Ta impleachtai ag an bpointe seo do dhaltai T1 agus T2 laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht.
M aidir le solathar sasuil a dheanamh don chainteoir duchais Ghaeilge sa Ghaeltacht
tuairiscitear go bhfuil teip iomlan ar an gcuraclam ceanna m ar nach bhfuil se feiliunach do
riachtanais fhoghlama no teanga na ndaltai sin (Mac Donnacha, 2005; Mac Donnacha et al., 2005;
O Flatharta, 2007 agus O Giollagain et al., 2007) agus “The failure to make separate curriculum
provision for the teaching of Irish as (i) mother tongue/medium of schooling and (ii) second
language is linguistically and educationally indefensible” (Little, 2003: 43). Tuigtear anois an ga a
bhaineann le solubthacht agus traschur scileanna teanga i gcuraclam comhthaite teangacha (O

57

Duibhir & Cummins, 2012: 28) a bheadh feiliunach do chur i bhfeidhm pholasai luath-oideachais
dhàtheangaigh sa Ghaeltacht:
This requires a flexible approach to curriculum which does not exist at present where
English, Gaeilge and modem languages are compartmentalised and little emphasis is placed
on encouraging children to transfer skills acquired in one language to the other languages (Ó
Duibhir & Cummins, 2014: 10)

Sa churaclam comhthàite teangacha chuirfi béim ar thraschur agus ar chomhthathu scileanna
sa sprioctheanga, trasna an churaclaim agus trasna na dteangacha (2012: 11). Bheadh an curaclam
bunaithe ar choincheap leasaithe den Chomhchreat Tagartha na hEorpa urn Theangacha agus den
Phunann Teanga na hEorpa ó pheirspictiocht an fhoghlaimeora seachas an comhthéacs foghlama
agus leanfai curaclam T1 arnhain as Gaeilge nó as Béarla ag braith ar chomhthéacs na scoile (Ó
Duibhir agus Cummins, 2012: 93). Maidir le scoileanna atà lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir C agus
atà ag feidhmiu tri Bhéarla den chuid is mó mar shampla, d ’fhéadfadh tri rogha a ghlacadh dà mba
rud é go raibh pobail na scoileanna sin ag iarraidh go mbeadh nios mó d ’abhar an churaclaim
muinte tri Ghaeilge (Harris agus Ó Duibhir, 2011): (a) Clair Foghlama Comhthàite Àbhar agus
Teangacha ina mbeadh àbhair nó gnéithe d ’àbhair muinte tri Ghaeilge go neamhfhoirmiuil, (b) d a r
‘croichlàr breisithe’ ina mbeadh àbhar nó dhó muinte go foirmiuil tri Ghaeilge nó (c) clàir
idirmheànacha tumoideachais a bheith nios réadula nà clàir luath-thumoideachais iomlàin, ina
mbeadh suas le 50% den am teagaisc curtha ar fàil tri Ghaeilge (Harris agus Ó Duibhir, 2011: 78).
Bhainfeadh na m ollai seo go priomha le scoileanna ina mbeadh lion nios mó pàistf ag teacht ar scoil
gan Ghaeilge nó le fiorbheagàn Gaeilge. Maidir le forbairti i gcuir chuige agus modheolaiochtai don
mhuinteoir teanga is léir go bhfuil tàbhacht ag baint le treoir roinne, polasaithe agus le curaclam
aontaithe chun creatlach foghlama a sholàthair, a fhreastalaionn ar chumais agus ar chulrai éagsula
na bhfoghlaimeoiri in iliomad suirnh oideachais. Ni fhreastalaionn an curaclam bunscoile mar atà ar
riachtanais dhaltai T I sa Ghaeltacht agus moltar an curaclam comhthàite d ’fhonn an dushlàn sin a
shàru.
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3.6.3 Creathchuraclam na luath-óige, A istear.
Creatchuraclam is ea Aistear do pháistí ó bhreith go sé bliana d ’aois in Éirinn ina bhfuil cur
síos déanta an.n ar chineálacha foghlama atá tábhachtach sna blianta luatha sin. Cé nach bhfuil
aidhmeanna Aistear á gcur i bhfeidhm ar bhonn éigeantach go fóill in Éirinn tá sé in úsáid i roinnt
ranganna naíonán sa tír agus tá dlúthbhaint aige le bunphrionsabail Churaclam Bhunscoile (1999).
Feidhmíonn Aistear mar threoir do chleachtóirí chun cláir phraiticiúla foghlama a dhearadh do
leanaí agus leagtar amach ann cuir chuige i dtaca le tacaíocht a thabhairt d ’fhoghíaim an naíonáin,
faoi cheithre théama tábhachtacha sa luath-fhoghlaim, Folláine agus Leas, Féiniúlacht agus
Muintearas, Cumarsáid agus Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht (Aistear, 2009). Tuigtear sa
chreatchuraclam seo gur cheart béim a leagan ar fhoghlaim agus fhorbairt an pháiste a chur chun
cinn trí chomhpháirtíochtaí a fhorbairt idir thuismitheoirí agus chleachtóirí; idirghníomhaíochtaí a
úsáid sa bhfoghlaim; úsáid a bhaint as súgradh agus tábhacht an mheasúnaithe sa phróiseas
foghlama (Aistear, 2009). Maítear go bhfoghlaimíonn páistí trí chaidrimh ina léirítear grá, muinín
agus meas, agus trí mheán an phlé, na taiscéalaíochta agus an tsúgartha. M aidir le sealbhú
teangacha foghlaimíonn daltaí faoi mbealach a oibríonn siad agus cén uair is fearr iad a úsáid.
Foghlaimíonn siad mar gheall ar mhachnaimh a dhéanamh agus faoin mbealach is fearr agus is
éifeachtaí le hidirghníomJhú le daoine eile agus leis an saol ina dtimpeall. Cuirtear ar chumas an
dalta a bheith cruthaitheach, eachtrúil, teoiricí feidhmiúla a fhorbairt faoin domhan, agus cinntí a
dhéanamh ina leith féin mar fhoghlaimeoirí. Shamhlófaí go dtacódh an creatchuraclam go mor le
cur i bhfeidhm éifeachtach an tumoideachais sa Ghaeltacht ach ni fios an mbaintear mórán úsáide as
faoi láthair.
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3.6.4 Teoirici ma id ir le Sealbhú Teangacha
3.6.4.1 O C A T u a g u s S B C I 12

Teoiric thàbhachtach sa luathoideachas dàtheangach is ea an difnocht idir an Oilteacht
Chognaíoch Acadúil Teanga (OCAT) agus prionsabal na Scileanna Bunúsacha Cumarsáide
Idirphearsanta (SBCI) (Cummins, 1984). Maionn Cummins go bhfuil an OCAT seo bunaithe ar
bhunoilteacht chomónta agus go gcuireann taithi ar cheachtar den dà theanga ina leithéid de
shuíomh, le forbairt an chumáis seo sa dà theanga. Tagann an SCBI ar dtús agus is é seo an bunús
don OCAT. Baineann SBIC le scileanna cumarsáide agus cumas comhráite i gcomhthéacsanna
laethúla idirphearsanta. Braitheann sé ar scileanna fóineolaiochta, sintéise agus léacsach. Déantar
sealbhú ar na scileanna SBIC idir 1-2 bliana (Cummins, 2000) i gcomhthéacsanna neamhéilitheacha
ina dtacaionn an comhthéacs leis an gcumarsáide go hiondúil (May, Hill & Tiakiwai, 2004).
Baineann an OCAT leis an gcumarsáid a dhéanann páistí i gcomhthéacsanna níos acadúla sa chóras
oideachais ina gcaithfidh páistí gnéithe den teanga a úsáid i gcumarsáid neamhphearsanta (May et
al., 2004). Braitheann an chumarsáid seo ar scileanna ardoird lena n-áirítear anailis, sintéis agus
measúnú a dhéanamh ar theanga. Sna comhthéacsanna seo laghdaitear tionchar an chomhthéacs ar
an gcumarsáid agus d ’fhéadfadh sé idir cúig agus seacht mbliana a thógáil chun an tairseach acadúil
seo a bhaint amach (Cummins 1996; Klesmer 1994). Eascraíonn dúshláin acadúla agus
míchothromíochtaí cumhachta sa seomra ranga nuair nach ndéantar idirdhealú idir an dá chineál
teanga seo (Cummins, 2004).

3 .6 .4 .2 C on tan aim n a D élitearth ach ta,

Forbairt úm ua ab ea contanaim na délitearthachta13 (Hornberger, 1989 & 2003) a sholáthar
creatlach teoiriciúil don phlé ar shaincheisteanna an dátheangachais agus na litearthachta. Is féidir

U O ilteacht C hognaioch A cadüil Teanga ( CALP: Common Academic Language Proficiency)
12 Scileanna B uniisacha C urnarsaide Idirphearsanta (BICS: Basic Interpersonal Communication Skills)
13 C ontinua o f B iliteracy
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eachtrai Jitearthachta a lonnu ar chontanam no speictream an chreatlaigh seo, mar uirlis
choincheapaithe agus anailise agus mar ghniomhaire athraithe san oideachas datheangach.
The continua model of biliteracy offers a framework in which to situate research, teaching
and langaue planning in linguistically diverse settings (Homberger, 2004: 155)

Ta leathnu agus scagadh deanta ar an gcreatlach le blianta anuas chun freastal a dheanamh
ar thorthai taighde agus peirspeictiochtai eagsula lena n-airftear: contanam an oideachais
dhatheangaigh (García, 2011) agus an contanam tumoideachais i gcomhtheacs na Gaelscolaiochta
in Eirinn ( 6 hAinifein, 2008). Bunaithe ar chontanam na delitearthachta molaim anseo go ndeanfai
animiu, anailis agus rangu ar mhunlai luath-oideachais dhatheangaigh sa Ghaeltacht ag baint usaide
as contanam an luath-oideachais dhatheangaigh Ghaeltachta. Deanfar e seo ar mhaithe le deachleachtais bhainistiochta agus oideolaiocta san oideachas Gaeltachta a aithint sna munlai reatha,
feiliunacht an mhunla a mheas agus cuir chuige nua a mholadh. Ta se fiorthabhachtach a aithint,
afach, an comhtheacs eisceachtuil sochtheangeolaiochta a bhaineann le staid leochailleach na
Gaeilge sa Ghaeltacht agus na himpleachtai a eascraionn as an staid seo don solathar oideachais a
chuirtear ar fail inti. Ce gur moladh an contanam mar uirils anailisithe do chlair oideachais
dhatheangaigh, do mhortheangacha (An Spainis agus an Bearla sa chlar ceanna mar shampla),
molaim anseo go bhfeileann se mar chreat choincheapuil don anailis ar an oideachas mionteanga
Gaeltachta chomh maith. Tugann se deis duinn munlai eagsula oideachais mhionteanga a rangu
bunaithe ar threithe oideolaiochta agus chriteir nirt.

3.6.5 Achoimre ar chur i bhfeidhm pholasai luath-oideachais dhatheangaigh.
Deineadh mionchioradh ar ghneithe de chur i bhfeidhm pholasaithe oideachais
dhatheangaigh i mbunscoileanna na Gaeltachta sa chuid seo. Deineadh cur sior ar Churaclam na
Bunscoile (1999) agus Aistear (2007) ata i bhfeidhm faoi lathair, chomh maith leis an gCuraclam
Chomthaite Teanga (2012) ata beartaithe don todhchaf. Leirfodh mi-fheiliunacht an churaclaim
bhunscoile don chainteoir duchais sa Ghaeltacht, mar go leagtar beim iomarcach ar mhuineadh na
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Gaeilge mar dhara teanga (Ó Duibhir, 2012). Deineadh cur síos ina dhiaidh sin ar theoiricí éagsúla
mhúineadh teangacha, oilteacht chognaíoch acadúil teanga, scileanna bunúsacha cumarsáide
idirphearsanta (Cummins, 1984) agus an cur chuige cumarsáideach san áireamh. Cuireadh
contanam an oídeachais dhátheangaigh Ghaeltachta i láthair an léitheora ar deireadh ar fad, a
bunaíodh go príomha ar shaothair Homberger (1989) agus García (2011). Beidh an uirlis seo
úsáideach agus mé ag iarraidh cláir éagsúla oideachais dhátheangaigh a mheas agus a anailísiú le
linn na gcás-staidéar ar ball. Breathnófar anois ar rol an mhúinteora san oideachas dátheangach.

3.7 Gnéithe Oideolaíochta de chur i bhFeidhm Pholasaithe Oideachais Dhátheangaigh.
3.7.1 Réamhrá.
Tá ról an mhúinteora mar eiseamláir teanga aitheanta go forleathan agus é maíte gur cheart
don mhúinteoir an sprioctheanga a labhairt gan iompú ar theanga na bpáistí le m daí a mhíniú
(Rialtas Alban, 2011). Téann údaráis oidhreachta éagsúla níos faide ná sin agus iad ag maíomh gur
cheart don mhúinteoir a bheith ina eiseamláirí poiblí agus iad ag maireachtáil tríd an teanga
dhúchais lena dteaghlaigh féin, go mbeidh siad eolach faoi stair agus oidhreacht an chultúir ina
bhfuil siad ag teagasc agus go mbeidh tuiscint acu ar an tumoideachas agus an t-oideachas tríd an
teanga dhúchais (Skerret & Gunn, 2011: 79). Tuairiscítear ar ndóigh go mbraitheann rath na gclár
oidhreachta ar an tuiscint ata ag múinteoirí ar dhaltaí, ar phobal agus ar oidhreacht an cheantair ina
bhfuil an clár bunaithe (Paciotto, 2009: 470). Braitear go bhféadfadh tionchar nach beag a bheith ag
idé-eolaíochtaí teanga an mhúinteora ar chur chun cinn na mionteanga i gcláir thumoideachais. Má
tá múinteoir den tuairim go bhfuil cumas i scríobh agus i léamh na mórtheanga níos tábhachtaí ná
na scileanna céanna sa mhionteanga beidh tionchar diúltach ag an tuairim sin ar chur i bhfeidhm
chlár oideachais tríd an teanga dhúchais (Amissah et al., 2001; Bamgbose, 1991; Bloch, 2002;
Brock-Utne, 2001; 2005; Heugh, 2000; Wolff, 2005; agus Woolman, 2001). Ni rud éasca é meon
agus cur chuige mhúinteoirí a athrú ach caithfear de shíor a bheith ag chur in iúl do mhúinteoirí
agus don phobal oideachais uile na buntáistí a bhaineann leis an litearthacht sa mháthairtheanga
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agus a bheith ag aibhsiu na gcasanna dearfacha a tharlaionn sna corais tumoideachais (Bloch 2007;
Edwards 2009) mar go mbionn athraithe mall ag teacht sa reimse seo ‘real change comes very
slowly in the area of second- and foreign-language teaching’ (Harris, 1999: 5). Baineann na tuairimi
seo maidir le forbairt litearthachta o pheirspictiocht stairiuil, soch-chulturtha agus taispeantar go
gcaithfear prdisis foghlama ata nios paiste lamai a chur chun cinn.

3.7.2 Cuir chuige oideolaiochta san oideachas datheangach.
Aithnitear thios gur cheart go leor deiseanna cumarsaide ar fail do phaisti ar mhaithe lena
dteanga dhuchais a shaibhriu agus neartu. Sa phroiseas seo caithfear deiseanna foghlama ata
coincreiteach agus freamhaithe i dtaithf realaioch an phaiste a chur ar fail. Ba cheart do dhaltai
ceisteanna a chur agus coincheapa, straiteisi agus modhanna a chur le cheile thar treimhse
fhoghlama (Fostnot, 1996). Ba cheart go mbeadh an t-abhar taitneamhach, spreagthach agus
abhartha chomh maith (Baker, 2001: 324-5). Bainistionn an muinteoir an proiseas foghlama sa
seomra ranga agus tionchar mar sin ag a stfl oideolaiochta ar chur i bhfeidhm an churaclaim.
Leirftear go bhfuil gaol idir an easpa cruinnis a fhaightear le daltai tumoideachais agus an stfl
teagaisc ata ag muinteoir an chorais tumoideachais (Cummins, 1998). Dar leis bionn moran den
chumarsaid i ranganna tumoideachais ‘muinteoir lam ach’ agus nach mbionn dothain deiseanna ag
daltai an sprioctheanga a labhairt no a scriobh le linn imeachtai cruthaitheacha no gniomhaiochtai
fadhb-bhunaithe. Is eard ata i gceist le stfl na “an individual quality, form, activity or behavior
sustained over time” (Rayner & Riding, 1997). Bionn tionchair eagsula ar stfleanna muinteoiri agus
d ’fheadfadh taithi oideachasuil, leibheal proifisiunta, diograis an mhuinteora, aois, inscne, abhar
(Evans, 2004), culra soch-chulturtha, meon (Finn, 1999) chomh maith le haois na bpaisti a bheith
mar chuid d ’fhoirmiu stile. Ta fiorbheagan taighde deanta go dti seo ar fheinmhachnamh muinteoiri
i leith a gcleachtas san oideachas datheangach (Lemberger 1997; Conteh 2007; Amara et al. 2009;
De Palma 2010; Schwartz, Mor-Sommerfeld& Leikin 2010) ach bionn dushlain i gceist le munlai
datheangacha a chur i bhfeidhm sa seomra ranga.
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3.7.3 An bhéim inmhianaithe sa Ghaeltacht.
M aidir le comhthéacs na Gaeilge sa Ghaeltacht tá sé maíte ag Coady agus Ó Laoire (2002)
go gcaithfidh múinteoirí a gcuid straitéisí teagaisc a athrú le bheith cinnte go bhfuil siad ag freastal
ar ghánna na ndaltaí arb í an Ghaeilge a dteanga dhúchais agus iad siúd atá i mbun na teanga a
fhoghlaim. Tá an pointe seo tábhachtach i gcomhthéacs an taighde reatha ina bhfeictear meascán
foghlaimeoirí ag teacht chuig scoileanna na Gaeltachta le chéile. Baineann an argóint chéanna
maidir le haois na ndaltaí agus iad á dtumadh sa Ghaeilge go háirithe maidir le páistí nár tumadh go
dtí pointe níos déanaí ina saolta (Ó Muircheartaigh & Hickey, 2008: 11:5, 561). Ba cheart
teagmháil, comhoibriú agus cumarsáid éifeachtach le pobal uilig na scoile faoi pholasaithe Gaeilge
agus faoina rol i gcaomhnú na Gaeltachta, obair ghrúpa rialta a dhéanamh le leanaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga agus aird a dhíriú i gcónaí ar chruinneas agus ar shaibhreas Ghaeilge na
ndaltaí (Nic Cionnaith, 2010: 49-51). Moltar chomh maith gur cheart imeachtaí rialta ar nós
drámaíochta nó scéalaíochta a reáchtáil chun béim a leagan ar úsáid na teanga, polasaí soiléir
tumoideachais ó thaobh na litearthachta de a chur i bhfeidhm agus feachtas chun labhairt na Gaeilge
a spreagadh i mease na ndaltaí (2010: 43).
Straitéis amháin atá ag teacht chun cinn chun déileáil leis an meascán teanga ná páistí ó
chúlraí éagsúla teangeolaíochta a scarúint óna chéile. Tá an straitéis seo i bhfeidhm i roinnt naíonraí
sa Ghaeltacht agus in ainneoin gur chruthaigh sé rúinne conspóide ar dtús páistí a scarúint óna
chéile ar chúiseanna teangeolaíochta, glactar leis anois. Tá úsáid na Gaeilge i mease na gcainteoirí
T I méadaithe agus tá caighdeán an ionchuir teanga níos airde (Hickey, 2001). M oltar sa
chomhthéacs seo go bhfhéadfaí na páistí T I a ghrúpáil le chéile do ghníomhaíochtaí éagsúla mar
chuid den lá scoile, chun deis níos saibhre chumarsáide a thabhairt dóibh (Baker agus Jones, 1998).
Molann Potowski (2004: 95) gur cheart an cur chuige seo a chur i bhfeidhm le páistí ó chúlra na
teanga dúchais agus é ag maíomh gur ghné thábhachtach den obair seo is ea an obair ghrúpa.
Aithnítear anois gurb iad an líon réasúnta beag de dhaltaí na Gaeltachta a bhfuil an Ghaeilge mar
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theanga teaghlaigh acu an dream is leochaili agus is tabhachtai agus gur cheart cearta teanga na
ngasur seo a chur chun tosaigh ar chearta na bhfoghlaimeoirf (O Duibhir et al., 2015)

3.7.4 Creatlaigh anailise do stfleanna eagsula oideolaiochta.
Ta iarrachtai deanta ag roinnt taighdeoiri catagoiriu a dheanamh ar na stfleanna
oideolaiochta a chleachtar i seomrai ranga. Maionn Entwistle (1998) mar shampla go bhfuil tri stfl
oideolaiochta ann; an stfl fhoirmiuil, an stfl neainhfhoirmiuil agus an stfl mheasctha ina ndeantar an
stfl fhoirmiuil agus neamhfhoirmiuil a mheascadh le cheile. Ta an catagoiriu seo doileir agus roleathan do scoip an taighde seo braithim. D ’fheadfai stfleanna oideolaiocht a rangu i dtri chatagoir
eile (Cingell & Winch, 2008: 152-153). Dar leo bionn forcheimnithe14 , traidisiunaithe15 agus
iompraithe16 ann. Baineann forcheimnithe usaid as eascu agus ceistiu17, cloionn muinteoiri
traidisiunta le traenail agus treoru i gcur chuige direaeh agus dirionn iompraithe ar riochtu18.
Maidir le teagasc teangacha luann Marton (1988) straiteisi oideolaiochta seachas stfleanna
oideolaiochta a maiomh go bhfuil ceithre cinn ann. Ta an straiteis ghabhalach ina mbiti ag braith ar
an eisteacht, an straiteis chumarsaideach ina bhfoghlaimionn daltai tri iarrachtai a dheanamh an
chumarsaid a dheanamh sa sprioctheanga, an straiteis atogalach ina nglacann an dalta pairt i
ngniomhaiochtai atogala bunaithe ar theacsanna agus ta an straiteis eicleictiuil ina bhfuil meascan
den tri stfl thuasluaite in usaid le cheile. Nuair a bhristear sios an stfl oideolaiochta go dti mionleibheal faightear na gniomhaiochtai aonaracha no teicnici a dheanann muinteoiri agus iad i mbun
teagaisc (Clark, 1984). Bailiuchain de usaid na dteicnici eagsula seo is ea stfl oideolaiochta (Cook,
2008: 235). Cuireann Cook (2008) teoiric chun cinn ina bhfuil cuig stfl oideolaiochta maidir le
teagasc teangacha ann. Nil i gcatagoiriu na stfleanna seo ach bealach chun teagasc teangacha a phle

14progressivists
15traditionalists
16behaviourists
17facilitation and erotetics
18 conditioning
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agus cur sios tiirithe a dheanamh ar chur chuigi, teicnici, agus modhanna muinte ata mar chuid de
stil oideolaiochta a fhaightear i seomrai ranga ina bhfuil foghlaim teanga ar siul. Dar lei is iad seo
na stileanna oideolaiochta ata ann maidir le teagasc teangacha:
1. The academic teaching style common in academic classrooms.
2. The audio-lingual style that emphasises structured oral practice.
3. The communicative style that aims at interaction between people both inside and outside
the classroom.
4. The task-based learning style that gets students doing tasks.
5. The mainstream EFL style which combines aspects of the others.
(Cook, 2008: 236-272)
Stil thraidisiunta ata sa stil acaduil ina bhfuil beim ar theacsanna, ar ghramadach agus ar an
aistriuchain mar mhodhanna foghlama. Sa stil chloslabhartha leagtar beim ar labhairt na teanga trf
dhialoga agus tri dhruileanna teanga, cleachtar struchtur na teanga agus cuirtear malartu foclora i
bhfeidhm sna habairti a chleachtar. Airftear athru beime sa stil chumarsaideach ina gcuirtear ar
chumas na ndaltai an sprioctheanga a usaid ar bhealach feiliunach seachas a bheith gafa le
hardchaighdean gramadai. Sa stil tasc-bhunaithe tugtar dushlan do dhaltai, tasc no gniomh teanga a
chomhlionadh ag baint usaide as an sprioctheanga. Meascan ata sa stil phrfomhshrutha den stil
acaduil agus stil chloslabhartha. Axis eile beidh catagoiriu na stileanna oideolaiochta thuas anusaideach agus me i mbun anailise ar chuir chuige na muinteoirf naionain sna cas-staideir.

3.7.5 Achoimre ar chuir chuige oideolaiochta san oideachas datheangach.
Sa chuid seo leag me amach na tosaiochta, beimeanna, stileanna agus cuir chuigi ata de
dhith don mhuinteoir naionain i gcaomhtheacs an oideachais oidhreachta. Leiriodh tabhacht an
mhuinteora sa phroiseas sealbhaithe teanga agus an rol larnach ata aige maidir le deiseanna
foghlama a chur ar fail do dhaltai ata cumarsaideach, coincreideach, taitneamhach, spreagthach
agus paiste larnach. Dhirigh me ina dhiaidh sin, ar chomhtheacs na Gaeltachta agus an tabhacht ata
san idirdhealu foghlama ina ndeantar idirghabhala ar son an chainteora dhuchais sa seomra ranga
Gaeltachta. Is ga don mhuinteoir deiseanna a chothu do dhaltai T1 paiit a ghlacadh in obair ghrupa
rialta, imeachtai culturtha, grupail fhoghlama (straiteis idirdhealaithe) agus go mbeidh ionchur o
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thuismitheoirf sa phroiseas. Bainfi usaid as stileanna oideolaiochta Cook (2008) d ’fhonn anailis a
dheanamh ar mhodheolaiochta teagaisc sna cas-staidear.

3.8 Rol Tuismitheoiri i gCur i bhFeidhm Pholasaithe Oideachais Dhatheangaigh
Aithmtear tabhacht na dtuismitheoirf in oideachas a bpaisti sa Churaclam Bunscoile (1999)
“Bunoideachasoiri an phaiste is ea a t(h)uismitheoirf, agus is e saol an bhaile an toisc is mo a
oibrionn tionchar ar a f(h)oras i rith bhlianta na bunscolaiochta” (1999: 21). Lna theannta sin maiteai'
rol lamach na dtuismitheoiri i seachadadh teangacha go dti an chead ghluin eile (Commins, 1988)
agus sa chomhtheacs sin baineann feidearthachtai mora le clair luath-thumoideachais maidir le
husaid teanga idir ghluine a threisiu sa chlann agus sa phobal (Peter, 2007). Ni hamhain go bhfuil
ionchur tuismitheoiri tabhachtach i bhfoghlaim paisti ach ta se maite go mbraitheann rath na gclar
tumoideachais go hiomlan ar thacaiocht thuismitheoiri (Tedick, Christian & Fortune, 2011: 273)
agus i gcomhtheacs beartas oideachais Ghaeltachta, aithnitear an tabhacht a bhaineann le meon agus
ide-eolaiochtai teanga ar phatruin iompar teanga agus ta siad “critical for the success of heritage
language programs, and ultimately, language revitalization efforts” (King, 1999: 3). Ta se
tabhachtach go bhfoghlaimfonn tuismitheoiri an sprioctheanga iad fein agus go ndeanann siad
iarracht i a usaid sa bhaile agus sa phobal ionas nach mbreathnoidh na paisti ar an teanga mar abhar
scoile amhain (Tedick et ah, 2011). Pleann Fishman (1991) an tabhacht a bhaineann le dearcthai
teanga an phobail uilig “threatened languages are frequently surrounded not so much by hostile
outsiders (Ymen, we have called them before) as by unsympathetic insiders (Xmen-without-Xish or
Xmen-via-Yish)” (1991: 83). Eascraionn usaid na mortheanga, ata pleite i gCaibidil 1 agus 2 den
trachtas seo, as meon airithe i leith na dteangacha sin. Fadhbanna polaitiochta seachas fadhbanna
teangeolaiochta ata taobh thiar de na deacrachtai a bhaineann le clair oideachais datheangaigh go
minic (Skutnabb'Kangas, 1995) agus taispeanann Te Paepae Motuhake (2011) go bhfuil cuiseanna
stairiula agus siceolaiochta don drochmheas a leirftear i leith mionteanga. Deanann se anailis ar
mheon an phobail i leith Maori o pheirspictiocht iarchoilineach:

It is difficult to break the shackles of colonisation, with the intergenerational assimilative
propaganda machine feeding parents through schools and the media that Maori language has
no value (Skerret & Gunn 2011: 69)

Cé nach luionn an dearcadh frith-chinioch, frith-chóiliniu seo ró-éasca le coincheap na
Gaeltachta comhaimseartha, molann na hudair gur cheart do thuismitheoiri a bheith pàirteach in
oideachas a bpàisti agus a bheith ag suil le go leor cumarsàide ó mhuinteoiri na scoileanna
tumoideachais maidir le ról làmach a ghlacadh in oideachas a bpàisti (2011: 102-103). Moladh do
thuismitheoiri chomh maith:
*
•
♦
•
*

Obair scoile a phlé le pàisti
Éisteacht le tuairimi pàisti i ìeith foghlaim teangacha.
Tacaiocht a thabhairtdon mhionteanga
Pàirt làmach a ghlacadh sa phróiseas iontràla agus i bhforbairt pholasaithe
Ceisteanna a chur aon uair go raibh éiginnteacht ann maidir le cuspóirì nó torthai an
tumoideachais. (Skerret & Gunn 2011: 102-103)
Nuair a cuireadh tus le feachtas oideachais in Havài maidir le polasaithe tumoideachais trfd

an an teanga dhuchais a chur i bhfeidhm, àiriodh buairt i measc tuismitheoirì le mionteanga a usàid
mar mheàn teagaisc agus cumarsàide. Rinne Kame’eleihiwa (1992) tuismitheoir agus starai ó Havài
agus duine a bhi gniomhach i mbunu scoli tumoideachais, iarracht na tuismitheoirì seo a chur ar a
gcompoird maidir le haidhmeanna an chlàir sa ràiteas:
I dismiss the idea that the program seeks to completely replace the use o f English with
Hawaiian, thereby educating children who will be unable to function effectively in an
English-speaking world ... the parents want their children to be fluent in both Hawaiian and
English and have high expectations (such as completing a university education) for their
future success in an English-speaking world (Johnson & Swain 1992: 111-112)

Tà bunus idé-eolaioch agus oideolaioch leis an oideachas oidhreachta. Is gné amhàin de
chearta teanga é an t-oideachas oidhreachta atà fréamhaithe i gcearta daonna agus atà ina chosaint
ón leithcheal teanga. Maidir le tionchar na ndearcthai agus na nidé-eolaiochtai ar iompar teanga na
dtuismitheoirf Gaeltachta is léir go bhfuil siad ag roghnu an Bhéarla mar mheàn cumarsàide go
minic (Ó Giollagàin et al., 2007) ach sonraitear éagsulacht tuairimi maidir leis an teanga trid a
sholàthraitear bunscolaiocht na Gaeltachta. Ceapann 60% de thuismitheoiri Ghaeltacht Mhuscrai
(Catagóirf A,B agus C san àireamh) gur cheart go mbeadh an solàthar sin go h-iomlàn tri Ghaeilge
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(Ó hlfeamàin, 2007). Ardaionn an céatadàn go dti 70.4% i measc muinteoirf an tsampla ach é
chomh iseal le 33.3% i measc feirmeoirf. Is cosuil go bhfeiceann muinteoirf buntàisti an oideachais
tri Ghaeilge ach go bhfeiceann feirmeoirf buntàisti an oideachais Bhéarla. É sin maite nior chuir
oiread agus tuismitheoir amhàin in iul, i bhfócasghrupa faoin oideachas Gaeltachta, gur roghnaigh
siad scoil dà bpàisti bunaithe ar chuinsi teanga (Ni Shéaghdha, 200B: 50). Léirìodh éagsulacht
tuisceana i leith an tumoideachais sa staidéar sin chomh maith, le beirt ag rà gur cheart diriu isteach
ar an nGaeilge ar dtus ar scoil, duine amhàin den tuairim nàr cheart ach an Ghaeilge a mhuineadh
do phàisti sa chéad bhliain scoile agus tuismitheoir eile a roinn eolais atà aici faoin àbhar “taighde
is nua atà ann a deir gur cheart go mbeadh léitheoireacht chumasach ag gasuir i dteanga amhàin ar
dtus, sula dtosóidh siad ar an dara teanga” (2008: 54) agus tuairim ina measc gurb é an
tumoideachas a bhi mar pholasai scoile ach nach é an tumoideachas a bhi à chur i bhfeidhm i
ndàirfre sna scoileanna (Nic Cionnaith, 2008: 62).
Ma tà rath le bheith ar chlàir luath-thumoideachais iomlàin agus clàir oideachais trìd an
teanga dhuchais sa Ghaeltacht caithfear mianta na rannphàirtithe ar fad a thógàil san àireamh agus
caithfear curaclam agus creatlach fhoghlama a fhreastalaionn ar riachtanais chuile phàiste,
cainteoiri duchais agus foghlaimeoirì san àireamh, a chur i bhfeidhm. Tà sé mar phrìomhaidhm ag
clàir teanga oidhreachta do ndéanfaidh daltai dui chun cinn trìd an gcóras oideachais gan a bheith
faoi mhibhuntàiste teangeolaiochta ar bith (Baker & Jones, 1998). Tà sé mar aidhm aige chomh
maith go ngnóthaitear caighdeàn ard oideachais, go ndéantar forbairt dhearfach ar a ndearchthai i
leith a n-oidhreachta agus a gcultuir duchais féin agus go mbaintear dàtheangachas, délitearthacht
agus déchulturthacht amach (Baker agus Jones, 1998: 508). Braitheann rath na bpolasaithe seo ar
bhainistiocht agus ar mhùinteoireacht éifeachtach sa suiomh oideachais ach is gà go mbeidh an
Ghaeilge in usàid sa phobal, go mbeidh stàdas uirthi i measc mhuintir an phobail sin agus tacaiocht
à léiriu acu dà cur chun cinn sa phobal (Ó Duibhir et al. 2015).
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3.9 Tátal
Déanadh scagadh sa léirbhreithniú litríochta seo ar réimse leathan d ’ábhair a bhaineann leis
an oideachas dátheangach i gcomhthéacsanna éagsúla go hidimáisiúnta. Bhreathnaigh mé ar na cuir
chuige ata i bhfeidhm i limistéir éagsúla go hidimáisiúnta atá inchurtha leis an nGaeltacht, chomh
fada agus ab fhéidir liom: An Bhreatain Bheag, Albain, Stáit Aontaithe Mheirceá agus Ceanada san
áireamh. Rinne mé mionchur síos ar mhúnlaí éagsúla oideachais dhátheangaigh: múnlaí
tumoideachais, saibhriúcháin, cothabhála, idirthréimhseacha, tumoideachais dhéthreoigh chomh
maith leis an fhoghlaim chomhtháithe teanga agus ábhar. Breathnaigh mé sa chuid dheireanach den
chaibidil ar ghnéithe tábhachtacha de dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a riaradh na múnlaí sin ó
pheirspeíctíochtaí na bpáirtithe leasmhara (múinteoirí, príomhoidí agus tuismitheoirí). Deineadh
iarracht speisialta breathnú ar theoiricí maidir le foghlaim, múineadh agus sealbhú teangacha tri
shúile na ndaltaí éagsúla (TI agus T2) atá i mbun na sealbhaithe, chomh maith leis na
hoideachasóirí gairmiúla atá freagrach as na cláir oideachais sin chur i bhfeidhm. Cuireadh teoiricí
tábhachtacha maidir le sealbhú teanga i láthair an léitheora, chomh maith le cur síos ar uirlisí
anailíse a úsáidfear le linn na gcás-staidéar níos moille. Tugaim cur síos sa chéad chaibidil eile ar na
modheolaíochtaí taighde ar baineadh leas astu d ’fhonn an taighde seo a thabhairt go ceann scribe.
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Caibidil 4: Modheolaíochtaí
4.1 Réamhrá
Déanaim cur síos sa chaibidil seo ar na modheolaíochtaí taighde ar bhain mé úsáid astu chun
na ceisteanna taighde thíos a fhreagairt. D ’eascair na ceisteanna taighde as an léirbhreithniú
litríochta, as réamh-agallaimh neamhstruchtúrtha ar shaineolaithe oideachais i réimse an oideachais
Ghaeltachta agus as mo chuid spéiseanna agus taithí féin mar oideachasóir. Déantar cur síos ar
phróiseas na modheolaíochta lena n-áirítear an chreatlach teoiriciúil a roghnaíodh, na
rannpháirtithe, huirlisí taighde, a úsáideadh chomh maith le cur síos ar ghnéithe eitice an taighde.
Lonnaítear an taighde i bpairidím phragmatach agus mé ag déanamh iniúchaidh ar dhréachtú, cur i
bhfeidhm agus riaradh múnlaí éagsúla luath-oideachais dhátheangaigh i mbunscoileanna
Gaeltachta.

4.2 Na Ceisteanna Taighde
Tá sé mar aidhm ag an taighde seo léargas a thabhairt ar chur i bhfeidhm an oideachachais
dhátheangaigh i mbunscoileanna Gaeltachta trí iniúchadh ar na ceisteanna seo: Céard iad na
cleachtais reatha, bhainistíochta scoile uile, atá i bhfeidhm chun polasaithe oideachais dhátheangaigh
a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a stiúradh go laethúil? Céard iad na cleachtais reatha
oideolaíochta atá in úsáid i ranganna naíonáin chun na polasaithe oideachais dhátheangaigh seo a
chur i bhfeidhm? Cén coincheapú a dhéantar ar an oideachas dátheangach i mease oideachasóirí
bhunscoile na Gaeltachta?
D’eascair teideal agus príomhcheisteanna an taighde as glaochanna taighde le blianta beaga
anuas, as an scagadh cuimsitheach a deineadh sa léirbhreithniú litríochta agus as réamh-agallaimh
neamhstruchtúrtha a cuireadh ar shaineolaithe oideachais i réimse an oideachais Ghaeltachta a
ndéanfar cur síos orthu ar ball. Tá taighde páirce mar chuid lámach den staidéar seo chomh maith,
ina bhfuil gá feiminéan an oideachais dhátheangaigh a fhiosrú trí shúile na rannpháirtithe. Déanaim
cur síos ar earcú na rannpháirtithe sin ar ball. Nuair a socraíodh mórcheisteanna agus
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priomhchuspoiri an taighde, bhi rogha dearaidh ar fail dom. D ’fheadfai cloi le modh amhain taighde
no usaid a bhaint as modhanna ilchodacha19. B ’eigean dom uirlisi feiliunacha a aimsiu chun
grinnscrudu a dheanamh ar an bhfeiminean idir lamha agus maitear gurb e an straiteis is feiliunai do
staidear mar seo, na usaid a bhaint as taighde cailiochtuil, ata ionduchtaitheach, togalach agus
leimihinitheach (Cohen, Mannion & Morrison, 2011 agus Denscombe, 2003). Deanann Cohen et al.
(2011) cur sios ar dhomhan an oideachais mar ait ata “full of contradictions, richness, complexity,
connectedness, conjunctions and disjunctions” agus iad ag maiomh mi-fheiliunacht an chur chuige
cainniochtula don chomhtheacs sin (2011: 219). Chomh maith le nadur cailiochtuil an taighde, thuig
me go mbeadh timthriall taighde i bhfeidhm, ina mbeadh tionchar ag torthai taighde a thainig o
uirlis amhain sa phroiseas bhailiu eolais, ar an gcead cheim eile sa phroiseas.

4.3 Ceimeanna Taighde agus an Taighde Biseach
Bhi obair Altheide & Johnson (1994) cabhrach agus ceimeanna an phroisis taighde a leagan
amach. Bionn 11 cheim maidir le taighde a chur i gcnch go heifeachtach dar leo agus ba cheart oibriü
trid na ceimeanna ar fad chun taighde eifeachtach a chur i gcrfch:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Establishing the focus of the study
Identifying the specific objectives of the study
Selecting the research method
Arranging research access
Developing the research instrument
Collecting the data
Pulling out of the investigative phase
Ordering the data
Analysing the data
W riting up
Enabling dissemination.
(Altheide & Johnson, 1994: 172)

Tä luach äirithe ag baint leis ceimeanna mar seo ach ach ba leir go raibh se rö-mheicniüil agus
nach bhfeilfeadh an proiseas lineach i gcomhtheacs an staideir seo. Reiteach amhain ar seo is ea an
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“research spiral20’ ina nglactar leis go mbionn tionchar ag modh taighde amhain ar mhodh eile.
(Baxter et al., 1999: 7). Dar leo “a number of cycles, the effects of each one impacting upon the way
in which successive cycles are approached” (1999: 10). Ba ghne shuntasach den staidear seo ab ea an
timthriall taighde, mar go raibh tionchar ag ceim amhain sa phroiseas bhailiii eolais ar an gcead cheim
eile sa phroiseas ceanna. Deanadh agallaimh neamh-struchturtha ag tus an staideir seo a chur le
dearadh na gcas-staidearBaineadh usaid as an eolas a nochtaiodh iontu chun leagan amach na gcasstaidear agus sceideal na n-agallamh leath-struchturtha a dhearadh mar chuid den taighde cailiochtuil
ina dhiaidh sin.

4.4 An Chreatlach Teoiriciuil
4.4.1 Reamhra.
Rogha traidisiunta a bhi le deanamh ag taighdeoiri na an mbainfi usaid as modhanna
cainnfochtula no cailiochtula chun taighde a chur i gcrich agus ba ghnach usaid a bhaint as cur chuige
amhain agus an cur chuige sin a chosaint. Ar an taobh cainniochtuil den speictream seo lonnaitear an
posaitibheachas ina leagtar beim ar ‘tough-minded orientation to facts and natural phenomena’ (Beck,
1979). agus ta baint ag cur chuige mar seo, le sonrai, figiuir, tablai agus graifeanna:
Positivism here involves a definite view of social scientists as analysts or interpreters of
their subject matter. (Cohen et al., 2011: 7)

Maionn tacadoirf an phosaitibheachais, gur trfd an staidear eolaiochta a fhaightear an t-eolas
is soileire, “Positivism claims that science provides us with the clearest possible ideal of
knowledge” (Cohen et a l, 2011: 7). Baineann buntaisti airithe le cur chuige mar seo ina
mbreathnaitear ar an taighdeoir mar anailiseoir sonrai (Altheide & Johnson, 1984: 22) ach aithnitear
nach bhfeileann an posaitibheachas do thaighde ar iompar an duine:
Where Positivism is less successful, however, is in its application to the study of human
behaviour where the immense complexity of human nature and the elusive and intangible

20 Tim thriall T aighde no T aighde Biseach
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quality o f social phenomena contrast strikingly with the order and regularity of the natural
world (Cohen et al., 2011: 7).
Maitear nach bhfuil aon léiriu nios soiléire ar an bhfadhb seo nà i taighde sa seomra ranga,
ina mbionn dushlàn ollmhór ag an taighdeoir ciall a bhaint as an muinteoireacht, as an bhfoghlaim
agus as na hidirghniomhaiochtai pearsa a tharlaionn sa chomhthéacs oideachais sin (2011: 7).
Déann Lincoln & Guba (1985) idirdhealu idir an ‘réamhphosaitibheachas’, ‘posaitibheachas’ agus
‘iar-phosaitibheachas’. Creideann taighdeoirf iar-phosaitibheachais go bhfuil an tàbla ceannasach
ró-mheicniuil agus molann siad cineàl taighde eile a usàid. Déantar iarracht breathnu ar an domhan
tri shuile an duine aonair, mar fhrithghniomh i gcoinne an phosaitibheachais agus thàinig iolrachas
modha in uachtar i dtaighde comhaimseartha (Bell, 2014). D ’fhàs an téarma ó chur chuigi ina nusàidff raon nios leithne d ’fhoinsi eolais chun ceisteanna taighde, faoi iompar an chine daonna, a
chioradh ar bhealach nios cuimsithi (Cohen et al, 2011: 195). Tà an t-iolrachas modha seo
fréamhaithe i bhfealsunachtai éagsula taighde, an pharaidim thógàlach no phragmatach mar
shampla.

4.4.2 An pharaidim phragmatach.
I bpairidim phragmatach is féidir usàid a bhaint as modhanna measctha chun “to consider
multiple viewpoints, perspectives, positions, and standpoints” agus chun torthai nios cruinne agus
concluidi nios iontaofa a aimsiu (Johnson, Onwuegbuzie & Turner 2007: 113). Tà an pointe seo
tàbhachtach i gcomhthéacs an taighde reatha mar go raibh mé ag iarraidh iniuchadh a dhéanamh ar
na munlai éagsula luath-oideachais dhàtheangaigh atà tagtha chun cinn i mbunscoileanna na
Gaeltachta ó pheirspeictiochtai agus seasaimh na n-oideachasóiri atà ag obair sna suimJh sin.
1 gcur cbuige mar seo leagtar béim ar iompar iarbhir, ar chreidimh taobh thiar de na
hiompair sin agus ar iarmhairti na n-iompar céanna (Morgan, 2007: 67). Baineann saoirse àirithe
leis an bparaiditn phragmatach mar go gceadaitear usàid a bhaint as modhanna cainniochtula nó
càiliochtula nó meascàn den dà chineàl mhodha. Roghnaitear na modhanna is fearr chun an cheist
taighde a fhreagairt (Johnson & Onwuegbuzie, 2004; 38). Cuirtear ar chumas an taighdeora sa
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pharaidim seo, tabhairt faoì thaighde san oideachas, bunaithe ar a chuid spéiseanna agus luacha féin
seacbas mar chianbhreathnóir nó mar thaighdeoiri atà srianaithe ag comhthéacsanna sóisialta, staire
nó eile. Ligtear don taighdeoir tabhairt faoin obair ghoirt i gcur chuige eicléictiuil, iolraioch agus é
ag tarraingt ar an bposaitfbheachas agus eipistéimeolafochtai léirmhinitheacha, ina mbreathnaitear
go hoibiachtuil ar an réaltacht mar chonstràid shóisialta (Johnson agus Onwuegbuzie, 2004). Tà an
taighdeoir in ann staidéar a dhéanamh ar:
what interests you and is o f value to you, study it in the different ways that you deem
appropriate, and utilize the results in ways that can bring about positive consequences within
your value system (Tashakkori & Teddlie, 1998: 30)
Eascraionn eolas nios saibhre as an iniuchadh domhan seo agus cuirtear deiseanna
comhthacu agus triantanu ar fail de dheasca an chuir chuige seo (Johnson et al., 2007: 115).
Breathnaitear ar an gcur chuige iolrach nó measctha mar “phobal cleachtais” ann féin anois ar
ndóigh (Descombe, 2008) agus creidtear go gcabhraionn an “triantanu” seo concluidi nios cruinne a
aimsiu mar go ndaingnionn teicnici àirithe na sonrai a aimsitear ó usàid teicnici eile, ‘credibility in
naturalistic inquiry can be addressed by triangulation’ (Lincoln agus Guba, 1985: 219, 301). Sa
chaoi seo réitionn teicnic sheanbhunaithe an triantànaithe go maith le teoiric an phragmatachais.
Méadaitear beachtas agus udarasacht na dtorthai taighde, mar go gciortar na ceisteanna taighde ó
pheirspeictiochtai éagsula le réimse leathan uirlisi (Denscombe 2012: 348). Cé go dtugann an
triantanu cuidiu duinn teacht cóngarach don fhirinne, admhaitear nach féidir linn an fhior-fhirinne a
aimsiu ariamh (Denscombe, 1998).
Ar deireadh beartaiodh ar thaighde càiliochtuil a usàid go priomha, i bparaidim
phragmatach. Bhraith mé gurb é an uirlis is fearr chun iniuchadh a dhéanamh ar na ceiseanna seo nà
tri chàs-staidéir fheiminéaneolaiochta.

4.4.3 An Fheiniméaneolaiocht.
Cur chuige feimineolaiochta atà go priomha sna càs-staidéir seo ina ndearna mé iarracht
breathnu ar chur i bhfeidhm pholasaithe an luath-oideachais dhàtheangaigh sa Ghaeltacht ó shuile
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na ndaoine sna suimh sin, “the things as directly experienced by people” (Denscombe, 2010: 94).
Sa chur chuige taighde seo, ba cheart don taighdeoir a bheith suibiachtuil, tuairisciuil agus
leirmhinitheach maidir le hiniuchadh a dheanamh ar na braistinti, tuairimi agus mothuchain a luionn
taobh thiar den iompar a nochtaitear (Denscombe 2010: 94). Ta dluthbhaint ag staidear
feimineineolaiochta le:
phenomena, that is, the things we directly apprehend through our senses as we go about our
daily lives, together with a consequent emphasis on qualitative as opposed to quantitative
methodology” (Cohen et al., 2011: 17).

Feileann fealsunacht na feinimeaneolaiochta don staidear seo mar go mbaintear usaid as
bunus na teoirice d ’fhonn iniuchadh a dheanamh ar thaithi an rannphairti ar ghnath-chursai an
tsaoil, seachas mar theoiric mheicniuil fhealsunach (Denzin & Lincoln, 1994). I bhfealsunacht
leirmhinitheach mar seo leagtar beim nios mo ar thaithi an duine ar an ngniomh agus glactar leis
nach mar a cheile an taithf a bheadh ag daoine eagsula ar an ngiomh ceanna (Denzin & Lincoln,
1994). Deantar iarracht breathnu ar ghnimh i bhfeiminean soisialta (no oideachais sa chas seo), trf
shuile na ndaoine a dheanann na gnimh sin, chun na ceisteanna taighde a fhreagairt.
Glactar leis go bhfuil an taighdeoir ag iarraidh leirmhiniu na rannphairtithe a chur i lathair i
bhframa tagartha eolaiochtuil (Denscombe, 2003) agus gur mian leis an taighdeoir na
comhtheacsanna coincheapa, teoirice agus litnocht leinn a sholathar do na leirmhinithe sin
(Bryman, 2012).
Bunchloch eile den staidear seo, is ea go ndeantar iarracht an domhan a thuiscint o
pheirspeictiochtai na rannphairtithe eagsula agus go gcuirtear sios ar an fheiminean, tri shuile na
rannphairtithe, i gcur chuige naduraioch (Beck, 1979). Luann Cohen et al (2011: 219-220) tri threith
agus trfocha a bhaineann leis an bhfiosni naduraioch21 ach feileann cur sios Lofland (1971) don
staidear seo. Is e sin go mbaintear usaid as modhanna naduraiocha chun 3 mhorcheist a fhreagairt:
(a) Ceard iad saintreithe an fheiminein shoisialta?
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(b) Ceard iad na cuiseanna go bhfuil an fheiminein shoisialta ann? agus
(c) Ceard iad na himpleachtai a eascraionn on bhfeiminean soisialta seo? (Lofland (1971)
luaite in Cohen et al., 2011: 221). Sa chomhtheacs seo baineann na ceisteanna thuas leis an
oideachas datheangach sa Ghaeltacht agus b ’iad na ceisteanna a thainig anios na:
(a) Ceard iad saintreithe na munlai luath-oideachais dhatheangaigh ata a scrudu?
(b) Cen fath an bhfuil na munlai sin i bhfeidhm?
(c) Ceard iad na himpleachtai a eascraionn o chur i bhfeidhm na munlai sin.

4.5 M odheolaiocht an Chas-staideir
Glacadh an cinneadh cas-staideir a usaid chun leargas cuimsitheach, taiscealaioch, uathuil a
fhail ar na cleachtais oideolaiochta, nosanna bainistiochta scoile agus gneithe den
tsochtheangeolaiocht maidir le dreachtu, cur i bhfeidhm agus riaradh pholasaithe luath-oideachais
dhatheangaigh sa Ghaeltacht. Creidtear uaireanta gur feidir cas-staideir a usaid mar “follow up and
to put flesh on the bones” (Bell, 1999: 11) ach ceaptar chomh maith go bhfeadfadh rol nios lam ai a
bheith ag cas-staideir agus e maite ag Simons (1996) go nglactar go forleathan leis an gcas-staidear
mar uirlis eifeachtach taighde. Cuireann se ‘Paradacsa an Chas-staideir22 (1996: 225) i lathair agus e
ag lua “by studying the uniqueness of the particular, we come to understand the universal” (1996:
231). Lorgaitear tuiscint nios fearr ar mhunlai eagsula an luath-oideachais dhatheangaigh sa .
Ghaeltacht trf bhreathnu a dheanamh ar shuiomhanna aonaracha (seomra ranga na Naionan sa
Ghaeltacht) taobh istigh den fheiminean iomlan sin.
Creideann Stake (1978, 2000) go dtugann an cas-staidear leargas duinn faoin suiomh ‘mar
ata’ agus go gcumasaionn se don taighdeoir mionchuntas saibhir, tuairisciuil a thabhairt faoi abhar
agus rannphairtithe an staideir. Cuirtear leis an sainmhiniu sin:
The essence of a case study...is that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why
they were taken, how they were implemented, and with what result (Schramm, 1971,
luaite in Yin 2009: 19).
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Maitear go mbaineann dushlan le sainmhiniu an chas-staideir (Richards, 2014), ach gne
shuntasach de, is ea go mbionn se “focused on a single, relatively bounded unit” (Gerring, 2007: 33).
Cuireann catagoiriu na gcas-staidear go mor leis an doileire seo dar leis agus is mar gheall ar seo go
ndeantar iarracht an catagoiriu seo a roinnt i dtri chuid: Lion, treoshuiomh agus saghas na gcasstaidear (Richards, 2014). Maidir le lion na gas-staidear creidtear gur cheart nios mo na ceann amhain
a dheanamh “The evidence from multiple cases is often considered more compelling, and the overall
study is therefore regarded as being more robust (Herriott & Firestone (1983) luaite in Yin, 2009:
53).
Sa phroiseas seo ta tabhacht ar leith ag baint le forbairt teoirice, roghnu cais agus leagan amach
na gceimeanna eagsula. Tar eis an eolais a fhail o chas-staidear, deanann an taighdeoir cas-staidear
eile chun tras-mhacasamhlu a dheanamh (Yin 2009: 56),
Having two cases can begin to blunt criticism and skepticism. Having more than two cases
will produce an even stronger effect. In the face of these benefits having at least two cases
should be your goal (Yin 2009,61-2).

I saothar Richards (2011), ina dtarraingnitear leargais eagsula ar chas-staideir le cheile (Yin,
2009; Merriam, 1988; Bassey, 1999), maitear go bhfuil ceithre chineal chas-staidear ann:
taiscealaioch, tuairisciuil, minitheach agus meastoireach (2011: 212). Baineann feiliunacht an chasstaideir don taighde, ar na ceisteanna taighhde ata a gcur (Yin, 2009). Maionn Yin (2009) “the more
your questions seek to explain some present circumstances...the more that the case study will be
relevant”, agus e maite aige chomh maith, go bhfuil an cas-staidear feiliunach mar uirlis taighde nuair
a theastaionn grinnchuntas, fadreimseach ar fheiminean soisialta. I bhfianaise na gceisteanna taighde
a cuireadh ag tus an staideir seo, d ’airigh me a fheiliunacht chun tomhas a dheanamh ar iompair
inathraitheacha, cosuil le husaid teanga (Kazdin, 1982).

4.6 Roghnu an tSampla
Roghnaigh me sampla de chuig bhunscoil don taighde seo, chun mion-iniuchadh ar
chleachtais an oideachais dhatheangaigh sa Ghaeltachta a dheanamh. Bhi tionchar nach beag ag na
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ceisteanna taighde, an chreatlach teoiriciúil, an léirbhreithniú litríochta agus dúshlán rochtaine, ar
roghnú na mbunscoileanna sin. Tá trí scoil lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir A, agus bunaithe ar
threoir (Yin, 2009), d ’fhéadfadh na cás-staidéir sin seasamh leo féin mar thaighde iontaofa.
Tá an chéad chás-staidéar (CS1: Scoil Áine), lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir B agus an
ceann deireannach (CS5: Scoil Éanna) lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir C ina bhfuil an Béarla go
mór in uachtar. Cuireadh an dá chás-staidéar seo leis an sampla mar gur bhraíth mé go nochtódh
siad léargais spéisiúla i gcomhthéacsanna éagsúla sochtheangeolaíochta. Maidir le cúrsaí
tíreolaíochta, deineadh cás-staidéar amháin i gCo. Chiarraí agus i gCo. Dhun na nGall agus trí chinn
i gCo. na Gaillimhe. Baineann an taighde seo le ranganna na Naíonán i mbunscoileanna na
Gaeltachta amháin agus ni le gaelscoileanna nó gnáthbhunscoileanna atá lonnaithe lasmuigh den
Ghaeltacht. Deineadh an staidéar seo i gcomhthéacs na dtorthaí taighde a tháinig ó staidéir éagsúla
a foilsíodh le deich mbliana anuas, a thugann léargas dúinn ar an staid leochaileach ina bhfuil an
Ghaeilge sa Ghaeltacht agus ar an iompú teanga i dtreo an Bhéarla inti (m.sh. Mac Donnacha et al.,
2005; Ó Flatharta 2007; Ó Giollagáin et al., 2007; Pétarváry et al., 2014). Roirmh an taighde seo
baíneadh úsáid as meascán de shuirbhéanna mòra cainníochtúla (Mac Donnacha et al. , 2005) agus
(Ó Giollagáin et al., 2007) mar shampla, agus staidéir bheaga cháilíochtúla (Parsons & Lyddy,
2009) chun ceisteanna a bhaineann leis an oideachas dátheangach sa Ghaeltacht a chíoradh, ach níor
díríodh riamh ar chur i bhfeidhm iarbhír na bpolasaithe sin ó pheirspeictíochtaí na n-oideachasóirí.
Creidim go líonfaidh an taighde seo cuid den bheama eolais trí léargas agus tuiscint faoin gceist
chasta seo a chur ar fáil.

4.7 C úrsaí Eitice
Bhraith mé gur cheart cód pearsanta eitice a dhearadh mar threoir dom le linn an taighde a bhí
bunaithe ar obair Reynolds (1979). Chabhraigh sé liom taighde cruinn, ceart, cóir agus eiticiúil a chur
i gcrích. Ar dtús chuardaíodh cead ó rannpháirtithe uilig, taighde a dhéanamh leo. Tuigtear an
tábhacht a bhaineann le soiléire, ionracas agus follasacht maidir le míniú agus cur i bhfeidhm an chuid
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seo den taighde agus mar sin ghlac mé roinnt chéimeanna. Cosnaíodh céannacht, príomháideachas,
dínit agus leasa na rannpháirtithe i gcónaí sa taighde seo. Déanadh é seo le linn an taighde agus sa
tréimhse iar-thaighde chomh maith. Cinntíodh neamhainmníocht na rannpháirtithe agus scoileanna
na rannpháirtithe níor luaigh mé ainm duine nó scoile sa tráchtas riamh. Baintear úsáid as ainmneacha
bréige do na rannpháirtithe agus do na scoileanna sa taighde ach ni mor a aithint gur pobail bheaga
iad na pobail Ghaeltachta agus nach féidir neamhainmníocht iomlán a chinntiú. I mionstaidéar mar
seo, ina bhfuil pobail bheaga faoi chaibidil, aithnítear go mbeadh dúshlan ag baint le céannacht na
rannpháirtithe a aithin agus ni raibh mé inn ann barántas iomlán a thabhairt gurb amhlaidh a bheidh
sé. Tá ainmneacha bréaga in úsáid le linn an staidéir ar fad mar chosaint ar seo. Stóráladh na sonraí
crua i mo thaisceadán pearsanta i gColáiste Phádraig ón am a tháinig siad isteach chugaim san Earrach
2012 go dtí deireadh mo chuid taighde san Fhómhar 2015.

4.8 Earcú Rannpháirtithe
Chuaigh mé i dteagmháil leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
(COGG) ar mhaithe le liostaí teagmhála do bhunscoileanna Gaeltachta a fháil. Bhí COGG in ann
seoltaí scoile chomh maith le huimhreacha teileafóin agus ainmneacha príom hoidí a shóláthar dom
mar go mbíonn baint acu le taighde oideachais sa Ghaeltacht ar bhonn leanúnach. Ni raibh drogali ar
bith ar COGG na sonraí teagmhála a chur ar fáil. Nuair a bhí mé ag seoladh litreacha go dtí príomhoidí
chuir mé litir chlúdaigh inar míníodh aidhmeanna agus cúrsaí eitice an taighde chomh maith leis an
gcúlra proifisiúnta agus acadúil a bhain liom féin. Léiríodh go raibh cás-staidéir le déanamh mar
chuid lámach den taighde agus cuireadh foirm bhreise ar fáil, ag iarraidh ar phríomhoide a bhí sásta
páirt a ghlacadh iontu, an toil sin a léiriú. Bhí cúpla céim san áireamh mar chuid d ’iarrachtaí
leanúnacha, na foirmneacha sin a fháil ar ais. Léirigh 10 bpríomhoide ar fad go mbeadh siad sásta
páirt a ghlacadh i gcás-staidéar faoin tumoideachas sa Ghaeltacht. Ni raibh scoil amháin feiliúnach
mar nach bhfuil ranganna naíonáin acu. Theastaigh uaim éagsúlacht scoileanna a chinntiú do na cásstaidéir maidir leis na gnéithe seo a leanas: an catagóir agus contae ina bhfuil an scoil lonnaithe agus

80

lion na ndaltaf sa scoil. Trí ghréasán teagmhálaithe a forbraíodh le linn mo shaol acadúil agus
proifisiúnta, bhí mé in ann teagmháil neamhfhoirmiúil a dhéanamh le príom hoidí chun modheolaíocht
an chás-staidéir a mhíniú agus chun ráitéas sa ghnáthchaint agus foirm i ndáil le toiliú feasach a chur
faoina mbráid. Rinne mé é seo ar mhaithe le gnéithe den taighde a shoiléirú dá dteastódh sé agus ar
deireadh shocraigh mé ar chúig bunscoil a roghnú don staidéar. Chuaigh mé i dteagmháil leis na
príomhoidí sin chun buíochas a ghlacadh agus chun socruithe na gcás-staidéar a dheimhniú.

4.9 Toiliú Feasach
Bhí toiliú feasach le fáil ó Bhoird Bhainistíochta agus Príomhoidí na scoileanna a bhí chun
páirt a ghlacadh sna cás-staidéir, mar a leagadh síos i bPrótacál maidir le hEitic Taighde, de chuid
an coláiste. Cuireadh Ráitéis sa Ghnáthchaint (Aguisín E&F) agus Foirm i ndáil le Toiliú Feasach
(Aguisín D) faoi bhráid na rannpháirtithe sular cuireadh tús leis an bpróiséas bailithe eolais sna
suímh sin. Chabhraigh an dá dhoiciméad seo buarthaí eitice a shárú, ach go háirithe maidir le
comhéigean, mealltóireacht agus cúngach ar phríobháideachas rannpháirithe a sheachaint (Bell,
2014; Punch, 2009; Denscombe, 2010 agus Creswell, 2013). Míníodh sna doiciméid sin gur
rannpháirtíocht dheonach a bheadh de dhíth, chomh maith leis na cúiseanna go raibh gá le taighde
mar seo agus léiríodh tiomantas soiléir do thaighde eiticiúl a chur i gcrích. Chun céannacht agus
rúndacht na rannpháirtithe a chosaint tugadh gealltanas nach mbainfí úsáid as fíorainmneacha na
rannpháirtithe no scoileanna in aon dhoiciméad foilsithe nó neamhdhoilsithe agus go mbainfí úsáid
as ainmneacha bréagacha sna doiciméid chéanna. Ag gach céim den phróiséas bailithe eolais chuir
mé leas na rannpháirthe chun tosaigh ar chur chun cinn an eolais (Miller & Boulton, 2007: 2209).
Chomh maith le toiliú feasach a lorg ag tús na gcás-staidéar, rinne me iarrachtaí leanúnacha,
íogaireacht eitice a léiriú le linn an phróiséis uilig (Miller & Boulton, 2007).
Mar gheall ar choimpléascacht agus nádúr sreabhach na timpeallachta scoile bhí sé dodhéanta toiliú feasach a fháil ó chuile dhuine a deineadh breathnóireacht theagmhasach orthu le linn
an staidéir, mar nach bhféadfaí a rá, cé orthu an ndéanfaí an bhreathnóireacht seo, ar bhonn laethúil.

Chuige seo, mafonn (Murphy & Dingwall, 2007) go mbeidh teagmhail neamhfhoirmiuil ag an
taighdeoir le daoine airithe le linn an staideir agus:
obtaining written, or even oral, informed consent would mean that the ethnographer was so
occupied in negotiating consent that she would have no time to carry out the research
(Murphy & Dingwall, 2007: 2229).
Nior breathnaiodh ar dhaltai bunscoile sna cas-staideir seo m ar rannphairtithe agus toisc
raibh siad i mbaol de dheasca an taighde braitheadh nach raibh ga toiliu feasach a fhail uathu ar fad,
agus go gcludodh toiliu ginearalta on mBord Bainistiochta an taighde idir lamha. D ’fhan me aireach
le linn an staideir maidir leis an idirdhealu idir rannphairtithe agus daoine eile.

4.10 Na hUirlisi Modheolaiochta
4.10.1 Na reamh-agallaimh neamh-struchturtha
Mar ata luaite cheana cuireadh agallamh neamh-struchturtha ar shaineolaithe acadula i reimse
an luath-oideachais dhatheangaigh sa Ghaeltacht. Ni raibh na hagallaimh seo mar chuid na casstaideir a deineadh ina ndiaidh, ach chuir siad le dearadh na gcas-staidear tri leargais a thabhairt ar
bhearnai eolais i datobh an oideachais dhatheangaigh Ghaeltachta, sa chur chuige biseach a luadh
thuas.
Dar le Cohen et al. (2011) ta agallaimh cosuil le seo dirithe ar thaithi shuibiochtuil na
bhfaisneiseoiri. Maionn Bodgan & Biklen (1992) go bhfuil contanam struchturtha-neamhstruchturtha
ann agus de reir mar a eirfonn agallamh nios struchturtha bionn smacht nios daingne ag an taighdeoir
ar threo an agallaimh (1992: 97). Bionn impleachtai ag an smacht seo ar

ar thorthai an agallaimh

agus ar ndoigh, ma bhionn tionchar an taighdeora ro laidir titeann an t-agallamh as an raon
cailiochtuil. Beartaiodh ar reamh-agallaimh neamh-struchturtha agus neamh-fhoirmiuil a dheanamh
ar dtus mar nach raibh me ag iarraidh tionchur a imirt ar thuairimi na n-agallaithe. Chuir me agallaimh
ar bheirt leachtdiri i ranna oideachais in ollscoileanna in bPoblach na hEireann, ar thriur prfomhoidi
ata ag obair sa Ghaeltacht no arbh as an Ghaeltacht doibh, ar mhuinteoir amhain agus ar thuismtheoir
amhain sa Ghaeltacht mar chuid den phroiseas seo chun an t-abhar a chioradh o pheirspeictiochtai

éagsúla agus chun beam aí eolais a aimsiú. Tháinig sé chun soláis sna hagallaimh nach raibh ach
tusicint éadomhain ag na rannpháirtithe seo ar na múnlaí éagsúla luath-oideachais dhátheangaigh a
bhí i bhfeidhra sa Ghaeltacht. Bhain an t-easpa tuisceana ach go hairithe leis na cleachtais
bhainistíochta agus oideolaíochta maidir le polasaí luath-oideachais dhátheangaigh a dhréachtú, a
chur i bhfeidhm agus a bhainistiú i mbunscoileanna Gaeltachta. Bhí easpa eolais ina mease freisin
maidir le múineadh na seileanna litearthachta sa Ghaeilge agus sa Bhéarla agus maidir leis an gcaoi
gur fhreastail scoileanna ar ghánna a ndaltaí ó chúlraí éagsúla teangeolaíochta. Ba léir gur bunaíodh
tuairimí na n-agallóirí ar fhianaise starógach agus ar eispéiris phearsanta seachas ar thaighde iontaofa.
D ’airigh mé ó na hagallaimh seo go raibh tuiscintí éagsúla i mease na rannpháirtithe, maidir le
coincheapanna an oideachais dhátheangaigh agus go raibh téarmaí ar nós ‘an tumoideachas’ agus ‘an
t-oideachas tríd an teanga dhúchais’ in úsáid chun cur síos a dhéanamh ar mhúnlaí éagsúla oideachais
sa Ghaeltacht.
Léiríodh go bhféadfadh an-mheascán cleachtas a bheith i bhfeidhm ag múinteoirí naíonán i
dtaobh pholasaithe den saghas seo a chur i bhfeidhm sa seomra ranga, atá bunaithe ar thosaíochtaí,
bhéimeanna agus chreidimh oideolaíochta na múinteoirí sin. Bhraith mé go raibh seasaimh éagsúla
ag na hagallaithe maidir le luach an tumoideachais agus an oideachais tríd an teanga dhúchais mar
mhúnlaí oideachais agus nach raibh gach duine i bhfábhar mhúineadh an Bhéarla a chur siar.
Nochtaíodh easpa eolais maidir le fíor-staid na múnlaí luath-oideachais dhátheangaigh a bhí i
bhfeidhm sa Ghaeltacht. Ni raibh na rannpháirtithe sin in ann a rá go cinnte cén múnla oideachais
dhátheangaigh a bhí ar siúl sa Ghaeltacht nó cén cleachtais bhainistíochta agus oideolaíochta a bhí i
bhfeidhm sna múnlaí sin. D ’ardaigh na hagallaimh seo roinnt mioncheisteanna:
1. Céard iad na múnlaí éagsúla oideachais dhátheangaigh atá i bhfeidhm i mbunscoileanna

na

Gaeltachta i gCatagóirí A, B & C?

2. Céard iad na cleachtais bhainistíochta atá i bhfeidhm sna scoileanna seo chun polasaithe
oideachais dhátheangaigh a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú?
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3. Céard iad na cleachtais oideolaiochta atà ar siul sna ranganna seo chun na mulai seo a chur i
bhfeidhm?

4. Cén tuiscint atà ag pobal uilig na scoile maidir le polasai na scoile agus maidir leis na
cleachtais bhainistiochta agus oideolaiochta atà i bhfeidhm sa scoil?

5. Cén tuiscint atà ag pobal uilig na scoile maidir le coincheapanna ar nós ‘an tumoideachas’
agus ‘an t-oideachas trid an teanga dhuchais’ agus an bhfuil tuairimi ann faoin mbealach is
fearr le haidhmeanna an dàtheangachais (suimioch) a bhaint amach?

6. Céard iad na gnéithe is tàbhachtai de pholasai làidre oideachais dhàtheangaigh?

Tar éis dom na mioncheisteanna taighde seo a aithint bhi mé in ann cinneadh a ghlacadh
maidir leis na huirlisi b ’éifeachtai a d ’usàidfinn sa ghort. Bhi saineolas agus léargas luachmhar le
roinnt ag na saineolaithe oideachais seo agus iad an-usàideach i ndearadh na gcàs-staidéar.

4.10.2 Na càs-staidéir fheiniméaneolaiochta.
4.10,2.1 R éam h rà.

Cé gur leagadh an-bhéim ar thàbhacht na breathnóireachta ar mhuinteoirf sna càs-staidéir ach
bhi dhà phrfomhghné eile iontu, d ’fhonn an triantànu a luadh cheana a chinntiu. Deineadh agallaimh
leath-struchturtha ar mhuinteoiri (AM feasta) agus a bprfomhoidi (APO feasta) chomh maith le
hanailis ar dhoiciméid àbhartha (AD feasta) (polasaithe scrfofa i leith an luath-oideachais
dhàtheangaigh agus comhfhreagras litreach idir scoileanna agus an ROS mar shamplai)- Dhirigh mé
sa bhreathnóireacht ar mhodhanna mùinte, stileanna oideolaiochta agus straitéisi bainistiochta ranga
a bhi in usàid ag mùinteoirf naionàin chun dui i ngleic leis an gcastacht teangeolaiochta agus iad ag
iarraidh polasaithe luath-oideachais dhàtheangaigh a chur i bhfeidhm. Rinne mé agallaimh leathscruchturtha ar na mùinteoiri sin chun tuiscint nios doimhne a fhàil ar na smaointi agus creidimh
teanga a bhi taobh thiar de na cleachtais a thàinig chun cinn sa tréimhse bhreathnóireachta. Bhraith
mé go raibh an-tàbhacht ag baint le mùinteoiri naionàn maidir leis na polasaithe seo a chur i bhfeidhm
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ina ranganna féin. Tá dhá chuid i gceist leis an taighde. Ar dtús beartaiodh sonrai, tuairimi, smaointi,
chomh maith le moltaí a bhailiú ó phríomhoidí bhunscoileanna na Gaeltachta, chun léargas cruinn a
fháil ar ghnéithe éagsúla ina sealbhaitear an chéad agus an dara teanga i ranganna naíonán sna
bunscoileanna. Sa chaoi seo is taighde tuairisciúil atá i gceist (Cohen et al, 2004: 30).
Bhi scoil amháin díreach tar éis tus a chur le polasaí luath-thumoideachais iomlàin le roinnt
blianta anuas agus scoi! eile ina raibh cláir sheanbhunaithe oideachas trid an teanga dhúchais i
bhfeidhm. Chuir mé agallaimh ar phríomhoidí na scoileanna sin chun iniùchadh a dhéanamh ar an
gcoincheapú a dhéantar faoin tumoideachas sa Ghaeltacht chomh maith le tusicint nios doimhne a
aimsiú faoi phróiseas chur i bhfeidhm agus riaradh na bpolasaithe OD. M ar fhianaise thacùil ar an
bpróiséas breathnóireachta beartaiodh ar notai goirt (NG feasta) a ghlacadh ar ghnátheachtraí agus
ghnáthchumarsáid laethúil na foime. Glacadh na notai goirt seo sna seomrai foime, ar phasáistí
scoile, sa chlós agus in áiteanna eile ar champáis na scoileanna inar caitheadh na tréimhsí éagsúla
breathnóireachta.

4 .1 0.2.2 B re a th n ó ire a c h t a r m h ú in te o irí i m bu n teagaisc.

Is é an phríomhghné den chás-staidéar seo ná an bhreathnóireacht ar mhúinteoirí naíonán i
mbun teagaisc sa seomra ranga. Tá tábhacht ag baint leis na mùinteoiri naíonán mar gurb iadsan atá
freagrach as cur i bhfeidhm pholasaithe luath-oideachais dhàtheangaigh ina rang féin agus go
mbíonn tionchar ag a modhanna múinte, stíleanna oideolaiochta agus straitéisí bhainistíocht ranga
ar fheidhmiú na bpolasaithe oideachais dhàtheangaigh seo sa Ghaeltacht. Chomh maith le sin is iad
mùinteoiri na naíonán is túisce i gcóras na scoile a bhíonn ag pié leis an meascán idir daltaí arb i an
Ghaeilge a gcéad teanga agus iad siúd nach i an Ghaeilge a gcéad teanga. Dar le Cohen et al. (2011)
is i an ghné is suntasaí m aidir leis an mbreathnóireacht ná go dtugann sé deis don imscrúdaitheoir
sonrai ‘beo’ a bhailiú ó eachtraí sóisialta a tharlaíonn go nádúrtha sa tsochaí agus gur féidir leis an
taighdeoir breathnú go díreach ar shonraí, ar dhaoine agus ar iompair a tharlaíonn seachas a bheith
ag brath ar chuntais dara-láimhe (2011: 456). Aontaíonn Creswell (2012) leis seo agus cuireann sé
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leis go mbionn an modh seo go maith mar go mbailitear eolas ar iompar iarbhir agus faightear an
deis breathnu ar dhaoine go mbionn deacrachtai acu a gcuid tuairimi a chur in iul (2012: 213-4).
Maionn go mbionn an taighdeoir in ann breathnu ar shuiomhanna eagsula, an suiomh fisiciuil, an
suiomh daonna, an suiomh idirghniomhuchain agus suiomh an chlair e fein (Morrisson, 1993 luaite
in Cohen et al. 2011: 466). Maidir le is an staidear seo ina bhfuil gneithe casta den
tsochtheangeoiaiocht agus den oideolaicht taobh istigh de chur i bhfeidhm bheartas oideachais a
fhiosru:
Classroom observations allow the observation of teachers’ behaviours such as reinforcing
and the promotion of certain pupils’ behaviours in the classroom. They allow a focus on the
studied culture and thus constitute a method of assessing culturally and linguistically diverse
populations (Pena et al., 1993 luaite in Kazmierczak-Murray, 2011).

Dar le Patton (1990) is feidir le breathnoireacht a bheith an-struchturtha, leath-struchturtha
no neamh-struchturtha. Leis an mbreathnoireacht an-struchturtha bionn a fhios ag an taighdeoir
ceard go direach ata a lorg aige. 1 mbreathnoireacht leath-struchturtha bionn clar saincheisteanna ag
an taighdeoir agus clar breathnoireachta oibrithe amach roimhre. Deantar breathnoireacht neamhstruchturtha go prfomha chun hipiteis a chruthu (1990: 202) rud nach raibh uaimse sa taighde seo.
Shil me go bhfeilfeadh an bhreathnoireacht leath-struchturtha don taighde seo mar go raibh tuairim
mhaith agam cen saghas eolais a bhi uaim, ach tuiscint agam go raibh ga a bheith solubthu i mbun
sonrai a bhailiu. Rinne Gold (1954) rangu ar rolanna an taighdeora, ar chontanam. Bogann an
contanam o rannphairtiocht iomlan go dti breathnoireacht iomlan agus dar leis is feidir le taighdeoir
a bheith ina:
•

rannphairti iomlan

•

rannphairti mar bhreathnoir

•

breathnoir mar rannphairti

•

breathnoir iomlan (luaite in Cohen et al., 2010: 457)
Ghlac m e an cinneadh a bheith i mo bhreathnoir iomlan ach tuiscint agam go bhfeadfadh an

cineal breathnoireachta sin athru nuair a bhi ga leis. Da mba rud e gur iarr muinteoir orm pairt a

8 6

ghlacadh sa rang, mar shampla, dhéanfainn é sin ar mhaithe le tuiscint níos fearr a fháil ar an rang
agus chun an gaol idir mé féin agus an múinteoir a chothù. Maionn Creswell (2013) go mbionn
buntáiste uaireanta as struchtúr na breathnóireachta a athrú. Tarlaíonn an t-athrú seo nuair a théann
taighdeoir isteach ar an suíomh taighde le bheith mar bhreathnóir rannphàirteach nó neamhrannpháirteach ach mar thoradh ar an bpróiseás ceapann sé go mbeadh fiúntas ag baint as an treo
modheolaíochta seo a athrú agus na fachtóirí ag athrú laistigh den taighde. D ’fhéadfadh sé tarlú go
dtéadh taighdeoir istigh chun rannpháirtíocht iomlán a dhéanamb ach tar éis gaoil a chothù leis an
múinteoir go mbionn deiseanna ann a bheith níos gníomhaí mar thaighdeoir. Tugann sé seo an deis
don taighdeoir a bheith páirteach go suibiachtúil chomh maith le breathnóireacht oibiachtúil a
dhéanamh (2013: 23). M ar chabhair don taighdeoir atá i mbun breathnóireachta ar mhúinteoirí
bíonn gá díriú isteach ar chúig phointe thàbhachtacha.
•

Comhphleanàil

•

Fócas

•

Critéir bhreathnóireachta

•

Scileanna breathnóireachta

•

Aiseolas a thabhairt (bunaithe ar Hopkins, 2014)
Gné thábhacht de na pointí seo dar liom is ea an comhoibriù idir an breathnóir agus an té ar

a bhfuil an breathnóir ag déanamh breathnóireachta. Thuig mé ó mo chuid taithí mùinteoireachta go
mbeadh géar-ghá caidreamh dearfach a chothù leis an múinteoir ranga le linn an phróiséis
bhreathnóireachta. Bionn drogali ar mhúinteoirí uaireanta iad féin a chur tri phróiseas
breathnóireachta (Gottesman & Jennings, 1994) agus tagann imní orthù nuair a bhionn daoine eile
ag breathnú orthu ach go hàirithe nuair a bhionn an próiseas breathnóireachta sin mar chuid de
chigireacht nó má bhrúitear an bhreathnóireacht ar an múinteoir ón mbarr anuas (Quirke, 1996;
Wang & Day, 2001). Ardaíonn an bhuairt agus an teannas a mhothaíonn múinteoirí i bpróiseas
breathnóireachta nuair nach bhfuil aidhmeanna agus cuspóirí an phróisis minithe go soiléir (Hatton
2008). Ceann de na míbhuntaistí is suntasaí a bhaineann leis an mbreathnóireacht mar uirlis taighde
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ná “an baol dallmúllóige” a d ’fhéadfadh a bheith ann chomh maith leis an tútachas a bhaineann le
bheith i do strainséir i suíomh oibre dhuine eile (Hammersley agus Atkinson, 1995).
Chum Hopkins (2014) an “Three phase observational cycle” ina mbionn cruinniú pleanála,
breathnóireacht ranga agus díospóireacht aiseolais ann. Creideann an t-údar céanna go gcaithfear
ceisteanna áirithe a fhreagairt faoin mbreathnóireacht ionas go mbeidh tú in ann an modh taighde
seo chun pleanáil chuimsitheach a dhéanamh:
•

What do I want to achieve?

•

How am I going to achieve this?

•

How will this improve the quality of learning?
(Hopkins, 2014: 96)

Tá níos mó i gceist le breathnóireacht ná breathnú amháin áfach. Bíonn breathnú córasach
agus glacadh nótaí maidir le daoine, áiteanna, eachtraí, iompair, suímh, déantáin, gnáthaimh agus ar
aile i gceist leis (Simpson & Tusón, 2003: 2). Mar gheall ar seo bhí orm sceideal breathnóireachta
(Innéacs ) a chruthú ina mbeinn in ann na sonraí cui a thaifead thar tréimhse seachtaine sa rang.
Chuir an bhreathnóireacht go mór le léargas níos cuimsithí a fháil mar gheall ar na cleachtais atá ag
múinteoirí naíonáin sa Ghaeltacht agus iad ag iarraidh polasaithe LTI agus an OTD a chur i
bhfeidhm. Chonaic mé múinteoirí i mbun a gceirde agus iad ag iarraidh na bpolasaithe a stiúradh

4 .10.2.3 C ó d b reath n óireach ta.

Dbear mé sceideal breathnóireachta (Aguisín L) chun focas a thabhairt don bhreathnóireacht
agus chun struchtúr a chur ar an mbailiúchán eolais. Bheartaigh mé ar an sceideal a roinnt i ndá chuid.
I roinn a haon scríobh mé cuntas ginearálta faoi chomhthéacs na scoile. Roinneadh an dara cuid i
gceithre cholún inar deineadh taifead ar eachtraí an seomra ranga i gcomhthéacs an luath-oideachais
dhátheangaigh. 1 gcolún 1 bhreac mé síos an t-am inar tharla an each tra, i gcolún 2 bhí cur síos ar
ghníomhaíochtaí an mhúinteora, i gcolún 3 bhí cur síos ar ghníomhaíochtaí na bpáistí agus i gcolún

4 rinne mé cur síos ar na himpleachtaí a bhí ag na gníomnhaíochtaí sin do chur i bhfeidhm pholasaithe
luath-oideachaís dhátheangaigh sa rang ina raibh mé. Choinnigh mé na príomhcheisteanna taighde os
mo chomhair don tréimhse bhreathnóireachta ionas go ndíreoinn ar eolas ceart, cruinn agus ábhartha
a bhailiú sa seomra ranga. Choinnigh mé dialann taighde le linn na gcás-staidéar uilig agus ghlac mé
nótaí cuimsitheacha mar gheall ar mhioneachtraí agus mhóreachtraí an ranga i gcomhthéacs chur i
bhfeidhm an LTI agus an OTD le béim faoi ar leith ar mhodhanna múinte, stíleanna oideolaíochta,
straitéisí bainistíochta, an timpeallacht foghlam agus úsáid teanga sa rang. Fuair mé cead iontrála ó
phríomhoidí chun cás-staidéar tríd na bileoga ceada a sheol siad ar ais chugaim agus cuireadh tús leis
na cás-staidéir go luath sa bhliain acadúil 2012. Deineadh na cás-staidéir, a mhair seachtain iomlán
an ceann ar Scoil Áine [CS1] ón 1.10.2012, ar Scoil Bhríd [CS2] ón 8.10.2012, i Scoil Cholmcille
[CS3] ón 27.1.2014, i Scoil Dara [CS4] ón 3.2.2014 agus i Scoil Éanna [CS5] ón 10.2.2014. Dhear
mé cód gearrscnofa don bhreathnóireacht ranga agus do thaifead na nótaí goirt chun an próiseas
bhailiú eolais a dhéanamh níos éifeachtúla.

4 .1 0 .2 .4 A n sáth iú eo la is le linn na tréim h se b reath n óireach ta.

Nuair a bhí cinneadh déanta agam go ndéanfainn cúid chás-staidéar, bhí cinneadh le
déanamh maidir leis an méid ama a chaithfinn i mbun na hoibre goirt. Shocraigh me go gcaithfinn
cúig lá san iomlán i mbun taighde sa chéad chás-staidéar chun léargas cuimsitheach a fháil ar chur i
bhfeidhm an oideachais dhátheangaigh ansin. Dá mba rud é go raibh tuilleadh ama ag teastáil uaim i
mbun breathnóireachta, d ’fhéadfainn síneadh ama a chur leis. Tháinig sé chun cinn go luath ar an
dara lá breathnóireachta go mbeadh pointe sáithithe (Glaser & Strauss, 1967) sroichte ag an
mbreathnóireacht go luath ina dhiaidh sin. Ba léir go raibh na cleachtais chéanna oideolaíochta a
chonacthas sa chéad lá breathnóireachta, le sonrú ar an dara lá. Don chéad chás-staidéar i Scoil
Áine, bheartaigh mé go leanfainn ar aghaidh don tseachtain i mbun breathnóireachta ach go
bhféadfainn an méid ama sin a chiorrú go dtí 3 lá do na cás-staidéir eile [CS2-5], mar gheall ar
phointe an tsáithiú eolais a bheith bainte amach faoin gCéadaoin.
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Maidir le hagallaimh a dhéanamh, luann Creswell (2013) gur chóir cúigear rannpháirtithe a úsáid i
staidéar feiniméaneolaíochta sula mbeidh an pointe sáithithe bainte amach.

4 .1 0 .2 .5 N a h -a g a lla im h n eam h -stru ch tú rth a.

Mar chuid de na cás-staidéir seo, chuir mé agallaimh ar phríomhoidí, mhúinteoirí agus ar
thuismitheoirí i ngach scoil. Theastaigh uaim gnéithe de dhréachtú, de chur i bhfeidhm agus de
bhainistiú polasaithe luath-oideachais dhátheangaigh a fhiosrú ó pheirspeictíochtaí éagsúla. Mar atá
léirithe ag saineolaithe difríula tá a lán cineálacha agallaimh ann (Oppenheim, 1992: 66-69 agus
Cohen & Manion, 1985: 291) agus maítear go go bhfuil sé chineál agallaimh ann:
• Agallamh caighdeánach
• Agallamh domhain
• Agallamh eitneagrafaíocht
• Agallamh plúire
• Agallamh staíre an duine
• Grúpaí focáis (Bunaithe ar LeCompte agus Pressile, 1993)

D’fhéadfaí agallamh leath-struchtúrtha, agallamh grupa (Bogdan & Biklen, 1992) agallamh
struchtúrtha (Lincoln & Guba, 1985) agus agallamh taiscéalaíoch (Oppenheim, 1992) a chur leis an
liosta seo chomh maith. Tháinig Merton agus Kendall (1946) ar choincheap ar a ghlaoigh siad an tagallamh dírithe agus ar a raibh mo sceideal agallaimh bunaithe (Aguisín F). Forleathnú ar an
agallamh neamhstruchtúrtha atá ann ach é éagsúl leis na cineálacha eile agallaimh sna bealaí seo:
Bíonn aithne ag an taighdeoir ar an té atá faoi agallamh agus tuigeann sé go bhfuil baint aige le gné
éigin den taighde roimhré. Chomh maith leis sin déanann an taighdeoir an ceangal idir na fáisnéiseoirí
agus an cheist taighde a chíoradh roimhré agus tá treoir leagtha amach ag an taighdeoir don agallamh.
Chuir mé agallaimh dhírithe, eitneagrafaíochta ar thriúr fáisnéiseoirí i ngach cás-staidéar sa
taighde. Cuireadh na hagallaimh seo ar an bpríomhoide, ar an múniteoir ranga agus ar thuismitheoir
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pâiste sa rang naionâin chun réimse leathan peirspeictiochtai a fhâil faoin âbhar. Bhi sé tâbhachtach
rannphâirtithe eolach, toilteannach a aimsiü do na hagallaimh le cinntiü go mbeadh géarchüis agus
fiüntas ag baint leis an eolas a bailiodh. Leag mé clâr ama amach agam do na trathnontai ina ndearna
mé agallaimh leis na daoine seo agus rinne mé iarracht na hagallaimh sin a eagru lasmuigh de na
huaireanta ina raibh an bhreathnôireacht mhüinteora ar siül agam.

4.1 0 .2 .6 A n a ilis a r dh oicim éid.

Deineadh anailis ar dhoiciméid âbhartha (polasaithe scoile, râiteis éitis, côid iompair,
tuairisc chigireachta agus comhfhreagras leis an ROS mar shamplai) le linn na gcâs-staidéar.
Deineadh scagadh ar na doiciméid seo chun seasamh na scoile i dtaobh an oideachais
dhâtheangaigh a chioradh agus a mheas, agus chun tuiscint nios fearr a fhâil faoi chinnti âirithe i
dtaobh na münlai oideachais dhâtheangaigh a dhréachtü, a chur i bhfeidhm agus a riaradh. Thug na
doiciméid seo léargas luachmhar maidir le luacha, barrshamhla agus creidimh na n-oideachasôiri
(Yin, 2009). Chuir an prôiséas anailise seo leis an triantânü agus sholâthraigh sé deis dom iniüchadh
a dhéanamh a dhéanamh ar mhianta oifigiüla na scoileanna.

4 .1 0 .2 .7 S c rio b h na gcâ s-sta id éa r

Déanann Yin (2009) catagôrü ar na saghasanna câs-staidéar atâ ann agus ar an bprôiseas
tuairisciü a dhéantar orthu. Is féidir le tuairisc ar châs-staidéar a bheith lineach-anailiseach,
comporâideach no croineolaioch ach go ndéanfaidh sé soiléiriü ar iompar na ndaoine mar atâ i
suiomh nâdürtha, trîd an léargas uathüil a fhaightear ann (2009: 170-179). Bhi gnéithe
croineolafocha agus lineacha-anailiseacha sa châs-staidéar seo. M aidir le scéal na gcâs-staidéar a
insint moltar na ranna seo a chur san âireamh:
1. Introduction: catch readers attention and explain value of study.
2. Scene setting: People, place, details, context, beliefs, emotions, nuances of social
relationships
3. Analysis: Make sense of the people and their community
4. Conclusion: Summary, contribution of study to the wider body of knowledge.
(Angrosino, 2007: 14)
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Chomb maith le sin bhraith mé gur cheart go mbeadh tuairisciu ar chàs-staidéir “richly
descriptive” (Hancock & Algozzine, 2006).

4.11 Bailiocht an Taighde: Inchreidteacht, Inaistritheacht, lontaofacht agus Dearbhaiocht
Cuirteax i leith taighde chàs-staidéir go minic, nach mbaineann doichte modheolaiochta leis
mar chur chuige (Yin, 2009 agus Denscombe, 2007). Maionn Stake (2005) go gcaithfi a bheith
aireach ar an aistear taighde <5 scriobh an chàs-staidéir go dti cur i làthair an chàs-staidéir agus go
bhfuil géar-ghà go ndéanann an taighdeoir cosaint ar shonrai an chàs-staidéir san aistriu eolais idir
an taighdeoir agus an léitheoir. Bhain mé usaid as straitéisi éagsula chun an t-aistriu eolais seo a
chosaint agus ar a dhéanfaidh mé plé anois orthu.
Maidir le curam a dhéanamh d ’inchreidteacht an taighde, rinne me iarracht a thaispeàint don
léitheoir go raibh na sonrai a bhailiodh cruinn agus feiliunach don staidéar idir làmha (Denscombe,
2007). Cé nach bhfuil sé indéanta fianaise dhochloite a sholàthar, ghlac mé céimeanna àirithe chun
cruthunas éigin a thabhairt, go raibh na torthai taighde “reasonably likely to be accurate and
appropriate” (Denscombe, 2007: 297).
Bhain mé usaid as foinsi éagsula eolais sa phróiséas bailiu eolais chun torthai taighde a
laidriu agus a chinntiu. Rinne m ’fheitheoiri grinnscrudu rialta ar an staidéar ag gach céim den
phróiséas taighde. Nuair a bhi na hagallaimh agus notai breathnóireachta athscriofa, seoladh ar ais
chuig rannphàirtithe iad chun aiseolas a fhàil ina leith agus deis a thabhairt dóibh, malairt
fhoclaiochta a usaid (Stake, 1995) agus chun sonrai a dheimhniu. Tugadh deis dóibh aontu nó
diultiu leis na sonrai mar a cuireadh i làthair iad agus athruithe cui a chur i bhfeidhm dà mba mhian
leo é. Aithnitear go bhfuil an-tàbhacht ag baint le cleachtas mar seo “the m ost critical technique for
establishing credibility” (Lincoln & Guba, 1985 luaite in Creswell, 2007: 207).
Bhi dhà chéim i gceist maidir le hinaistritheacht na gcàs-staidéar a chinntiu. Ar dtus tugaim
mionchuntas ar chomhthéacsanna na gcàs-staidéar uilig. Tugann sé seo an deis don léitheoir tuairim
a fhàil an feidir torthai an taighde a inaistriu go dti comhthéacs eile. Chomh maith leis sin, cuirim
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mo chuid dearbhaithe taighde i làthair an léitheora ar bhealach loighciuil, trédhearcach agus iarracht
i gcónai déanta agam fianaise a chur ar fail mar thacaiocht ar na dearbhaithe seo.
Baineann iontaofacht an chàs-staidéir leis an mbealach ina nglactar notai goirt agus notai
breathnóireachta. Ghlac mé curam ar leith leis na dualgais, ag cinntiu i gcónai go raibh
neamhchlaontacht i gcroi-làr na scribhneoireachta i gcónai. Ghlac mé notai tuairisciula seachas
breith a dhéanamh ar eachtrai.
Baineann dearbhaiocht an chàs-staidéir le hoibiachtulacht an taighdeora agus le
hoibiachtulacht na dtorthai taighde dà bharr. Caithfidh gach taighdeoir a thuisint go mbionn
tionchar ag a sheasamh fealsunachta agus teoiriciuil ar ghnéithe den staidéar, agus rinne mé iarracht
iad seo a chur go soiléir os comhair an léitheora chun mo pheirspeictiocht shoiléiriu. Rinne mé
iarracht i gcónai a bheith “reflective, reflexive, open-minded and self-monitoring throughout the
research process” (Denscombe, 2007).

4.15 Tàtal
Mar atà maite sa réamhrà, ba i priomhaidhm na caibidle seo nà creat teoiriciuil agus dearadh
an staidéir a leagan amach don léitheoir. Thosaigh mé le meabhru ar ceisteanna an staidéir agus le
cur sios ar an bpairidim phragmatach. Tà an phairidim seo usaideach i dtaighde san oideachas mar
go dtugann sé saoirseacht àirithe don taighdeoir, uirlisi éagsula taighde a usaid chun na ceisteanna a
fhreagairt. Sa chur chuige seo ni chaithfidh an taighdeoir cloi le fealsunacht dholubhta arnhain,
biodh sé cainniochtuil nó cailiochtuil.
Diriodh ar uirlisi an staidéir ina dhiaidh sin, inar deineadh cur sios ar na réamhagallaimh
neamh-struchturtha chomh maith le gnéithe de chur chuige an chàs-staidéir, i dtaighde a bhi
biseach. Thàinig sé chun solais sna réamh-agallaimh neamhstruchturtha go raibh beamai eolais le
sonrù maidir le cur i bhfeidhm miinlai éagsula luath-oideachais dhàtheangaigh sa Ghaeltacht. Bhain
na beamai eolais seo ach go hàirithe le na cleachtais bhainistiochta agus oideolaiochta atà i
bhfeidhm chun polasaithe luath-oideachais dhàtheangaigh a dhréachtu, a chur i ngniomh agus a
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bhainistiú. Bhí trí phríomhuirlis bhailiú eolais sna cás-staidéir fheiminéaneolaíochta seo:
breathnóireacht ar mhúinteoirí i mbun teagaisc, agallaimh leath-struchtúrtha leis na múinteoirí sin
agus a bpríomhoidí chomh maith le hanailís ar dhoiciméid ábhartha. Tugadh cuntas ina dhiaidh sin
ar roghnú an tsampla, earcú rannpháirtithe chomh maith le cur síos ar ghnéithe eitice den taighde.
Téitear i ngleic le ceisteanna bailíochta ar deireadh inar leagadh amach na céimeanna a ghlac mé
chun inchreidteacht, inaistritheacht, iontaofacht agus dearbhaíocht an staidéir a láidriú.
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Caibidil 5: Na Càs-staidéir 1
5.1 Réamhrà
Sa chaibidil seo déantar cur sios ar chur i bhfeidhm an oideachais dhàtheangaigh sna 5 chàsstaidéar. Minitear comhthéacs na scoile agus cuirtear an muinteoir agus an priomhoide in aithne don
léitheoir ar dtus. Déantar cur sios ina dhiaidh sin ar na cleachtais bhainistiochta ùsàidtear i dtaca le
munlai éagsula oideachais dhàtheangaigh a dhréachtu, a chur i bhfeidhm agus a riaradh sa scoil
àirithe sin. Dirftear ar chleachtais agus thosaiochtai oideolaiochta ansin, le béim ar chuir chuige an
mhuinteora chomh maith le scagadh ar an àbhar a mhuintear. Cé go ndéantar an cur sios sin faoi
théamai àirithe, is é nàdur mhodheolaiocht an chàis-staidéir go luifeadh roinnt breithnithe lasmuigh
de na téamai seo. Déantar tàtal tar éis gach càs-staidéar. M ar a pléadh sa chaibidil mhodheolaiochta,
baintear usàid as réimse leathan uirlisi modheolaiochta le linn na gcàs-staidéar:
• Agallamh leath-struchturtha ar an bpriomhoide (APO)
• Agallamh leath-struchturtha ar an muinteoir ranga (AM)
• Notai breathnóireachta (NB) ar an muinteoir i mbun teagaisc
• Notai goirt (NG) a glacadh go neamhfhoirmiuil i dtimpeallacht na scoile.
• Anailis ar dhoiciméid àbhartha (polasaithe, comhfhreagras oifigiuil mar shampla) (AD).
• Tuairisci oifigiula cigireachta ó mheasunaithe scoile uile (MSU)

95

Tábla 5.1
F a isn éis C h ú lra agu s C om th éacs T ean geolaíoch ta do S co ilea n n a na g C á s-S ta id é a r

Tréimhse an
Líon na
M úinteoirí
Chásstaidéir
Ranga

Stádas an
Phríomhoide

Uimhir

Ainm na Scoile

Cúige

Catagóir

1

Scoil Aine

Ulaidh

B

4

ón 1.10.2012 Múineadh na
Ranganna
go dtí an
Naíonán
5.10.2012

2

Scoil Bhríde

Connachta

A

2

ón 8.10.2012 Múineadh na
Ranganna
go dtí an
Naíonán
12.10.2012

3

Scoil Cholmcille

Connachta

A

7

ón 27.1.2014
go dtí
31.1.2014

4

Scoil Dara

Mumhain

A

3

ón 3.2.2014 Múineadh na
Ranganna
go dtí an
Naíonán
7.2.2014

5

Scoil Éanna

Connachta

C

8

ón 10.2.2014
go dtí an
14.2.2014

PO
Riaracháin

PO
Riaracháin

5.2 Cás-staidéar 1: Scoil Áine
5.2.1 Faisnéis chúlra agus comthéacs teangeolaíochta.
Bunscoil bheag atá suite i gceantar iargúlta, tuaithe i nGaeltacht mhór atá mar ábhar focáis
do Chás-staidéar 1. Tá an scoil lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir B, ina bhfuil 55% den daonra ina
gcainteoirí laethúla Gaeilge (SCG, 2007: 18-23). Tá éiteas Gaeilge agus tiomantas do chur chun
cinn chultúr na Gaeltachta le feiceáil i ngach réimse d ’fheidhmiú na scoile ó leibhéal an bhoird
bhainistíochta anuas go dtí ranganna na naíonán (APO) agus tá ceist na Gaeilge sa phobal agus rath
na scoile seo spleách ar a chéile (MSU, 2009). Chonacthas le linn na seachtaine chomJb maith go
bhfuil an-bhród ag foireann na scoile as a stádas Gaeltachta agus iad de shíor ag iarraidh an stádas
seo a threisiú, leis an tuiscint, áfach, go bhfuil neart dúshlán sa cheantar maidir le cur chin cinn na
teanga (NG, APO & AM).
Tá thart ar 100 páiste ag freastal ar an scoil agus tromlach díobh ag cur futhú cóngarach di.
Tá ceathrar múinteoirí sa scoil, triúr atá ag múineadh ilranganna i seomraí ranga agus cúntóir teanga
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amháin a fhreastlaíonn ar pháistí le riachtanaisí speisialta, riachtainisí teangeolaíochta ina mease.
Tacaíonn sí le forbairt dhátheangach na ndaltaí mar dhlúthcbuid de straitéis Gaeilge na scoile
(Polasaí Gaeilge) ach tá an bhuairt ann go gcuirfear deireadh leis an bpost go luath sa todhchaí mar
gheall ar chiom uthe atá beartaithe ag an rialtas don choras oideachais (APO).

5.2.2 Cúlra an phríomhoide agus na cleachtais bhainistíochta.
Maidir leis an bpríomhoide Áine, tá cúlra cuimsitheach Gaelscolaíochta aici (NG, APO, C).
Creideann sí go láidir gur cheart go gcuirfí ar chumas na ndaltaí ar fad faoina cúram an
dátheangachas a bhaint amach agus go n-oibríonn “coras tumoideachais na nGaelscoileanna” i scoil
Ghaeltachta leis an aidhm sin a chomhlíonadh (APO). N i raibh Áine i bhfad i bpost an phríomhoide
nuair a bhraith sí go raibh gá “gníomhú in aghaidh an bhéarlachais” sa scoil (APO) agus úsáid na
Gaeilge a leathnú amach tríd an scoil ar fad (MSU, 2009). Go luath sa bhliain 2010 chuala sí Bearla
á labhairt ag daltaí na scoile sa chlós agus d ’airigh sí gur rud “náireach” é seo sa Ghaeltacht agus go
raibh gá céimeanna áirithe a thógáil chun an Ghaeilge a chur chun cinn arís (APO). Bhí sí den
tuairim go raibh rudaí “beagáinín laisezfaire” maidir le labhairt na Gaeilge sa scoil agus go mba
fhiúntach an rud é, modh foghlama an tumoideachais, a bhí cleachtaithe aici i nGaelscoil a chur i
bhfeidhm inti (APO & NG, Comhrá leis an bPríomhoide). Deineadh é seo go príomha toisc gur
airigh sí go raibh cultúr na nGael agus an Ghaeilge ach go háirithe “faoi ionsaí” agus go n ’oibreodh
an tumoideachas ‘traidisiúnta’ Gaelscolaíochta sa Ghaeltacht, mar mhúnla chun stádas agus úsáid
na Gaeilge sa scoil a láidriú (NG, Comhrá leis an bPríomhoide). Sula bhfuair an príomhoide post sa
scoil seo bhí taithí aici a bheith ag múineadh i mbunscoileanna éagsúla sa Ghaeltacht chomh maith.
Chonaic sí coráis dhátheangacha éagsúla sna ceantair seo agus cheap sí gur tubaisteach an rud é do
chaighdeán na Gaeilge sna comhthéacsanna sin tús a chur le múineadh foirmiúil an Bhéarla sna
naíonáin shóisearacha. D ’airigh sí chomh maith nach raibh fiúntas in aon choras inar tugadh saoirse
iomlán do dhaltaí Gaeltachta an Béarla a labhairt le chéile ar scoil (APO). Bhraith sí go gcuirfeadh
múineadh luath an Bhéarla agus cumarsáid tri Bhéarla i mease daltaí go mor le meath na Gaeilge sa

97

bhunscoil Ghaeltachta agus go raibh dualgas ar leith ar phnom hoidi Gaeltachta, polasaithe làidre
Gaeilge a chur i bhfeidhm ina spreagtar go làidir, usàid na Gaeilge i measc daltai. Tà an dà
phrionsabal seo ina bprìomhghnéithe den pholasai tumoideachais i Scoil Àine. Ni thugtar cead do
dhaltai aon Bhéarla a labhairt le chéile ar shuiomh na scoile agus ni mhuintear aon Bhéarla
foirmiuil sa seomra ranga go dti go bhfuil Téarma a dó i Rang na Naionàn Sinsir bainte ag daltai
(APO, NG, NB, AM).
Aithnftear go mbionn an-tionchar ag priomhoide ar chultur, ar pholasaithe agus ar
chleachtais ina gcuid scoileanna (Shields, 2004 & 2010) agus bhi an t-athni polasai tiomanta go
priornha aici, le tacaiocht ón mbord bainistiochta, ó na muinteoiri eile agus dea thoil an phobail i
gcoitinne (APO & AM). Aontaiodh “polasai tumoideachais” ag cruinniu Bhord Bainistiochta agus
ghlac foireann na scoile cinneadh in Earrach 2010 polasai làidir Gaeilge a chur i bhfeidhm ina
bhfàgfai muineadh an Bhéarla go dti deireadh na Naionàn Sinsir agus ina gcuirfi an-bhéim ar usàid
na Gaeilge sa scoil (APO). Deineadh go leor diospóireachta agus plé foim e maidir le buntàisti agus
mi-bhuntàisti an tumoideachais agus coinniodh tuismitheoirf ar an eolas faoi na cainteanna sin. Bhi
an próiseas comhairliuchàin leis na muinteoiri thar a bheith tàbhachtach dar leis an bprfomhoide
agus i ag tagairt don tréimhse a chaith si i ngaelscoil:
Bhi scéim labhairt na Gaeilge ann [mar chuid den pholasai Tumoideachais sa
ghaeìscoil] agus bhi gach duine mar fhoireann ar an leathanach céanna agus mà tà an
fhoireann ar fad le chéile den tuiscint chéanna, sin leath an chogaidh (APO).

Léirigh Àine go raibh an-tàbhacht ag baint lena culra gaelscolaiochta agus a cuid taithi
maidir le polasai tumoideachais a cur i bhfeidhm agus a bhainistiu i nGaelscoil (NG). Bhraith si go
raibh an-rath ar an gcóras tumoideachais mar a bhi agus nach raibh aon bhaol nach n-oibreodh sé i
scoil Ghaeltachta (AM). Próiséas leanunach, meàntéarmach a bhi ann àfach. Cé nàr thóg sé i bhfad
polasai na scoile a athru, bhi dushlàin bhreise ag baint lena chur i bhfeidhm agus géarghà go
mbainisteofai go curamach an t-athrù (APO). In Earrach 2011, beagnach bliain iomlàn tar éis don
fhoireann scoile teacht ar chomhréiteach go raibh “an tumoideachas” le cur i bhfeidhm sa scoil,
d ’fhreastail siad ar sheiminéir eolais do phobail na scoileanna Gaeltachta a d ’eagraigh Eagraiocht

na Scoileanna Gaeltachta (ESG) agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus
Gaelscolaiochta (COGG). Cuireadh cursa traenàla i mutilai an tumoideachais Ghaeltachta ar sìul do
mhuinteoirf an cheantair thart ar an am sin chomh maith. Braitheadh go raibh na cursai seo fiuntach
agus gur soiléiriodh do na muinteoin bealach éifeachtach leis an munla seo a chur i bhfeidhm ina
scoil féin, a bhi fréamhaithe i dtaighde idimàisiunta (APO, AM & Comhrà Neamhfhoirmiuil le
Priomhoide eile sa cheantar). Tugadh muinin do mhùinteoiri tabhairt faoin tumoideachas Gaeltachta
agus an tuiscint daingnithe nach raibh gà muineadh an Bhéarla a thosnu ón gcéad là i rang na
naionàn sóisir (AM & Agallaimh le prfomhoidi eile sa cheantar).
Tà an ‘tumoideachas’ luaite anois i bpolasai Gaeilge na scoile mar chuid làmach d’éiteas na
scoile agus gné shuntasach den pholasai sin is ea muineadh an Bhéarla a fhàgàil go dti téarma na
Casca sna naionàin shinsearacha mar a pléadh ag na cruinnithe foim e (AD). Laghdaitear teagmhàil
na ndaltai le Béarla ar scoil agus méadaitear a dteagmhàil le Gaeilge (APO, NB). Tà iliomad
straitéisi in ùsàid leis na spriocanna seo a bhaint amach. Tà timpeallacht ghaelach sa scoil ina bhfuil
fógrai, comharthai, póstaeir agus obair na ndaltai i nGaeilge amhàin. Déantar comhfhreagras le
tuismitheoin i nGaeilge den chuid is mó ach go dàtheangach mà bhionn tuismitheoir ann nach
bhfuil aon Ghaeilge. Déantar chuile iarracht an scoil a choinneàil saor ón mBéarla ach amhàin i
gceachtanna Béarla ó Rang 1 ar aghaidh (NG & NB). Tà suiomh idirlin na scoile as Gaeilge agus
cinntitear, chomh fada agus is féidir, go mbionn Gaeilge mhaith ag cuairteoiri scoile ach amhàin i
gcàsanna fior-eisceachtula (Polasai Scoile). Reachtàiltear comórtais éagsula le daltai a mhealladh i
dtreo na Gaeilge ina mbionn duaiseanna seachtainiula do ghaeilgeoiri na seachtaine i ngach rang
(APO).
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5.2.3 An polasai scoile maidir leis an oideachas dàtheangach.
Maitear 1 bpolasai Gaeilge féin go bhfuil an scoil suite “i gcroi làr na fior-Ghaeltachta” agus
go n’athnaionn foireann na scoile an cùram atà orthu i leith chaomhnu na Gaeilge agus gach gné de
chultur duchasach na hÉireann (AD). Is léir go dtuigeann na muinteoirf go bhfuil béim ar an
nGaeilge sa scoil agus go bhfuil an “tumoideachas” anois mar chuid làmach den bhéim sin (AM,
APO agus NG). Tà dhà chuid i bplean Gaeilge na scoile, an phleanàil don churaclam agus an
phleanàil eagraiochta. Achoimre atà sa chéad chuid ar choincheapanna làmacha an churaclaim ar
nós snàitheanna, téamai, straitéisi agus modhanna mùinte. Leagtar amach samplai den Ghaeilge
neamhfhoirmiuil agus na feidhmeanna teanga atà féideartha i gcomhthéacs na scoile seo. Sa dara
cuid den phlean maitear go bhfuil an-bhéim ar fhorbairt shóisialta, chognaioch, mhothuchànach
agus shamhlaioch an phàiste tri Ghaeilge sa scoil agus go gcuirfear deiseanna cainte i
gcomhthéacsanna réalaiocha ar fàil do phàisti (AD). Maitear chomh maith go gcuirtear béim ar
shaibhreas, ar liofacht, ar chruinneas agus ar fheasacht chultuir na ndaltai trid sna scileanna teanga
ar fad. Luaitear go bhfuil an scoil ag iarraidh usàid na Gaeilge mar ghnàth'theanga chumarsàide a
chur chun cinn agus go ndéantar é seo tri rnheon dearfach a chothu agus deiseanna taitneamhacha
usàide a chur ar fàil (Polasai Gaeilge). Nil aon tagairt sa pholasai ar fhad na tréimhse tumoideachais
nó ar thus mhiiineadh an Bhéarla mar go bhféadfadh an fad sin athru <3 bhliain go bliain tar éis
athbhreithnithe (APO). Cuirtear tréimhse tumoideachais i bhfeidhm gan aon pholasai ar leith
tumoideachais a bheith i scrfbhinn (NG, PG).

5.2.4 Iompar teanga na ndaltai.
Léiriu atà sa chéad eachtra a chonaic mé ì gclós na scoile, ar an meascàn teangeolaiochta a
fhaightear i Scoil Aine agus an chastacht a bhaineann le polasaithe agus cleachtais an oideachais
dhàtheangaigh i gcoitinne. Maidin Luain ag geata na scoile bhi triur ó na hardranganna ag labhairt
le chéile go hiomlàn as Gaeilge faoi chlàr teilifise a chonaic siad an oiche roimhe sin. Cupla méadar
ón làthair sin, bhi beirt naionàn ag labhairt le chéile as Béarla faoin gcluiche a bhi ar siul acu sa
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chlós (NG, Là 1). Cé nach raibh ann ach eachtrai beaga sa chomhthéacs iomián, léiriù a bhi ann den
fhiorstaid teangeolaiochta sa scoil ina bhfuil ghlúin óg ag teacht anios atà nios compórdai leis an
mBéarla (Lenoach et al, 2010). Luíonn sé go laidir le braistint an phnom hoide faoi theanga
cheannasach na ndaltai, agus ach go hàirithe an nós atà ag na ranganna sinsearacha, Rang 5 agus 6
ach go h-àirithe, a bheith ag déanamh cumarsàide le chéile tri Ghaeilge ach go bhfuil daltai Rang na
Naíonán Sóisir agus Sinsir compórdach ag cumarsáidiú tri Bhéarla (APO). Dar lèi tà 80% de pháistí
na scoile “le Gaeilge” ach laghdaíonn an figiúr seo go 25% i rang na naíonán sóisir (NG).
Luaitear go bhfaightear meascán teangacha i dteaghlaigh na ndaltai go minie, ina mbionn
Béarla á labhairt ag tuismitheoir amhàin agus Gaeilge ag tusmitheoir eile (NG&AM). Tá nós i
mease roinnt tuismitheoin go bhfuil Gaeilge liofa acu a bheith ag labhairt as Béarla lena bpáistí mar
go gceapann siad go bhfaighfidh na páistí an Ghaeilge ar fad ar scoil agus nach dtuigeann siad “gur
cheart a bheith ag tacú le hiarrachtai na scoile sa bhaile” (AM). Léinodh an chastacht
teangeolaiochta seo ans dom ar an dara là breathnóireacht ag am lóin. Shiuil tuismitheoir isteach tri
dhoras an ranga agus i ag bailiú a pàiste. Labhair si liom as Gaeilge faoin aimsir agus nithe éagsula
eile agus d ’airigh mé go raibh Gaeilge liofa, dhúchasach aici le linn an chomhrá. Nuair a thàinig a
mac isteach ón gelós labhair sí i nGaeilge leis ach ba i mBéarla a d ’fhreagair sé:
Idirghníomhaíocht Ranga 5.2.1
Tuismitheoir
1
Céard atá ar siul agat ansin a rnhac?
2

Dalta 1

Mammy, I ’m going to pull up my zip now.

3

Tuismitheoir

Maith an buachaill.

4

Dalta L

Where ’s Daddy?

5

Tuismitheoir

Tá Daidi ag obair a thaisci.

Cé go raibh an pàiste ar scoil, sa Ghaeltacht agus a mhàthair ag labhairt Gaeilge leis ghlac
sé an cinneadh í a fhreagairt i mBéarla. I geur chuige an chás-staidéir ni féidir gach piosa
cumarsàide a chloisteàil ach braithim ón mbreathnóireacht ranga go raibh an-chlaontacht i dtreo an
Bhéarla i mease na ndaltai naíonán (NB). Cé gur labhair ceatadán ard dóibh as Béarla le chéile,
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ábhar suntais gurb i nGaeilge a labhair gach dalta (seachas duine amháin), nuair a bhí cumarsáid le
déanamh leis an múinteoir. Ba chosúil nach ndeama an dalta seo aon chumarsáid trí Ghaeilge sa
rang mar gheall gur tógadh go h-iomlán trí Bhéarla í (NG):
Idirghníomhaíocht Ranga 5.2.2___________________________________________________________
6
Dalta 2
I want to use the blue one but Anna won ’t let me
7

Múinteoir

Ceart go leor, gheobhaidh tusa tar éis Anna é

8

Dalta 2

But when will / get it?

9

Múinteoir

Tar éis Anna a dúirt mé!

(NB, Lá 3)
Tá an-dúshlán ag baint le himeascadh mar seo don mhúinteoir, mar go bhfuil sé ag iarraidh
cothromaíocht a fháil idir sainspiorad Gaeilge a chothú agus gánna an pháiste le Béarla a shásamh.
Braitear uaireanta go mbíonn sé crua ar pháistí óga nach bhfuil aon Ghaeilge acu ón mbaile a bheith
tumtha go hiomlán sa Ghaeilge i scoil Ghaeltachta (AM) ach ni labhraítear aon Bhéarla leis na
páistí sin, seachas i gcás éigeandála (NG & NB). Ba léir ón mbreathnóireacht gur iompaigh na
daltaí eile ar an mBéarla chun cumarsáid a dhéanamh léi mar a tharlaíonn san oideachas
réamhscolaíochta sa Bhreatain Bheag ina mbíonn cainteoirí T I agus T2 á n-imeascadh le chéile
(Hickey et al., 2013). Faightear claonadh go minie, i mease páistí a labhraíonn an teanga mhionlach
mar chéad teanga, iompú ar an mórtheanga chun cumarsáid shóisialta a dhéanamh (Hickey, 2001).
Ar an taobh eile den scéal bhí páiste amháin nár labhair Béarla, fiú nuair a cuireadh ceist as Béarla
air:

Idirghníomhaíocht Ranga 5.2.3___________________________________________________________
10
Dalta 3
Did you see the match?
11

Dalta 4

Ni fhaca mar ni raibh mé

ann!

(NB, Lá 2)
Tá riail Ghaeilge sa rang agus tuigeann na páistí gur cheart dóibh iarracht a dhéanamh an
Ghaeilge a labhairt i geónaí (NG). Ni raibh an múinteoir an-dian ar chur i bhfeidhm na rialach seo
áfach, agus cé go mbítí ag súil go labhraítear Gaeilge i geónaí lig sé do pháistí beagainín cainte a
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dhéanamh as Bearla. Bhi triuir ag barr an ranga a labhair Béarla le chéile den chuid is mó agus triùir
eile sna naionàin shóisearacha a rinne an rad céanna. Cheartaigh sé an dà dhream sin i bhfad nios
minice as an mBéarla a labhairt ar scoil (NB, Là 1-5) agus ba chosuil gur thàinig deireadh lena
chuid foighde ag deireadh an lae nuair a baineadh réalta ó na grupai sin (NB, Là 3,4 & 5) agus nior
tugadh milseàin dóibh agus iad ag dui abhaile (NB, Là 5). Teachtaireacht i seo go raibh an
muinteoir ag suil go ndéantar iarracht i bhfad nios mó le labhairt na Gaeilge.Tharla sé cupla uair gur
inis pàisti scéalta don mhùinteoir ar phàisti eile a bhi ag béarlóireacht rad a thaispeàin go bhfuil an
tuiscint intuigthe sin nàr cheart Béarla a labhairt, inmheànaithe ag na pàisti (NB)
M huin an muinteoir tri Ghaeilge don tréimhse bhreathnóireachta ar fad agus aon uair gur
labhair pàiste Béarla lèi, thug sé an leagan Gaeilge ar ais agus d ’iarr sé ar an bpàiste an leagan
Gaeilge a athrà:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.2.4___________________________________________________________
12
We have to do a job fo r Daddy
Dalta 4
13
14
15

Muinteoir
Dalta 4
M uinteoir

Caithfidh tu cad a dhéanamh do Dhaidi?
Jab a dhéanamh!
Cé saghas jab? Jab mór an ea?

16

Dalta 4

yeah jab mór le Daidi inniu

(NB, Là 3)
B ’é an nós a bhi ann do laethanta bàisti nà cartuin as Gaeilge a chur ar siul ar an gclàr bàn
idirghniomhach agus dualgaisi feitheoireachta a thabhairt do phàisti Rang 6 (NG). Le linn dóibh a
bheith i bhfeidhil ar na ranganna naionàn labhair siad as Gaeilge le chéile agus le pàisti na naionàin
agus mheall siad Gaeilge uathu aon uair gur labhraiodh Béarla (NB, Là 1&3). Bhi laethanta bàisti ar
an Luan agus ar an gCéadaoin agus nuair a shiuil mé isteach sa rang tar éis lóin bhi Gaeilge à
labhairt ag pàisti Rang 6 le chéile agus leis na naionàin. Is cosuil go bhfuil an gnàs bunaithe i measc
na ndaltai ardranganna a bheith ag labhairt as Gaeilge sa scoil agus gur cheart i a labhairt leis na
naionàin (NB).
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5.2.5 Teanga teagaisc an tseomra ranga agus na cleachtais oideolaiochta.
Bhi na naionàin shóisearacha agus shinsearacha á múineadh in aon sheomra ranga amháin.
Dhá chófra mhóra a bhí mar leabharlann ranga sa chúinne, ina raibh thart ar 50% de na leabhair as
Béarla agus 50% as Gaeilge (NG). Bhí mataí ildaite ar an úrlár chun na páistí a chur ar a gcompord
i mbun léitheoireachta agus cead ag na páistí a leabhair leabharlainne a mhalartú ag am sosa nó am
lóin. Cé go raibh ríomhairí glúine, clárbán idirghníomhach agus gléasanna teicneolaíochta eile sa
rang ach níor baineadh mórán úsáide astu don mhúinteoireacht nó don fhoghlaim agus ar ndóigh an
t-aon úsáid a baineadh as an gclár bán idirghníomhach ná chun cartúin a thaispeáint ag am lóin ar
laethanta báistí (NB, Lá 1 & 3).
Bíonn an lá teagaisc an-struchtúrtha maidir le bainistiú ama agus páistí agus lean an clár ama
beagnach an pátrún céanna gach lá cé go raibh difríochtaí sa mhéid ama a caitheadh ar ábhair
éagsúla agus ar na hamanta inar tosaíodh ar na ranganna sin. Bheannaigh an muinteoir do na páistí
gach maidin agus rinne sé comhrá neamhfhoirmiúil leo faoina gcuid nuachta. D ’inis na páistí a
gcuid scéalta as Gaeilge agus chabhraigh an múinteoir leo maidir lena bhfoclóir, m.sh:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.2.5___________________________________________________________
17
Dalta 5
Bhí muide ag ithe chips agus sausages inné
18

M úinteoir

19

Dalta 5

Bhí sibh ag ithe sceallóga agus ispíní inné?
Sea, Sceallóga agus ispíní ag cóisir inné agus bhí siad an-deas

(NB, Lá 1)

agus arís ar an gCéadaoin:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.2.6___________________________________________________________
20
Dalta 6
/ got sweeties
21

M úinteoir

Fuair tú milseáin?

22

Dalta 6

Sea, fuair mé milseáin

(NB, Lá 3)
Glaodh an rolla go gairid ina dhiaidh sin agus lean an comhrá neamhfhoirmiúil ar aghaidh le
ceistiú faoin aimsir agus faoin bhféilire. Clúdaíodh an Ghaeilge agus an Mhatamaitic gach maidin
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agus bhí am spraoi acu gach trathnóna tar éis lóin. Múineadh meascán ábhar idir an dà thréimhse
sin idir chorpoideachas, ealaíon, cheol, OSIE agus OSPS agus níor mhúineadh aon reiligiún nó
Béarla le linn na tréimhse. Toise gur tharla an bhreathnóireacht go luath sa bhliain bhí sé soiléir go
raibh an múinteoir fós ag iarraidh gnásanna ranga a normálú agus bhí go leor míniú tri Ghaeilge
agus múnlú i geeist leis an bpróiseas seo. Cotai a chrochadh, obair bhaile a thógáil amach, lón a
fhágáil ag deireadh an ranga in aice leis an doirteal gach maidin agus scuaine díreach a dhéanamh
os comhair an dorais le dui amach chomh maith leis na nósanna iompair a bhiti ag sdii leis ar scoil
(NB, Là 1-5). Nior labhair an múinteoir aon Bhéarla chun na nithe seo a mhíniú.
Caitheadh thart ar 40% den am teagaisc i rith na seachtaine ar mhúineadh na Gaeilge. Ba
mhéid mhór ama é seo in aon scoil eile sa tir ach amháin go gcaithfear tógail san àixeamh nach
múintear aon Bhéarla sna ranganna naíonán anseo. Moltar i Réamhrà an Chuarclaim (1999: 70) gur
cheart 240 nóiméad a chaitheamh ar mhúineadh an T I (Gaeilge) agus 184 nóiméad ar mhúineadh
an T2 (Béarla). 424 nóiméad san iomlán ata curtha ar fáil do mhúineadh teangacha ach toisc go
bhfuil an scoil ag iarraidh pholasaí tumoideachais a chur i bhfeidhm caithear an 112 nóiméad breise
seo ar na seisiuin spraoi (mar chuid d 'Aistear) tar éis lóin gach là (NB Là 1-5).
Ax an iomlán bhain an múinteoir úsáid as an scéalaíocht agus as an bhfiliocht nios minici ná
na straitéisí teagaisc eile a luaitear sa churaclam (Curaclam na Bunscoile, 1999: 67). Maidir le
húsáid na filíochta mar straitéis deineadh dui siar ar rannta, danta agus amhráin gach lá ach fagadh
rabhlóga, seanfhocail agus tréanna ar lar. Ceachtanna éisteachta a bhí sna seisiúin scéalaíochta go
minie. Léigh an múinteoir scéalta amach don rang agus cheistigh sé iad faoi eachtraí agus faoi
phictiúir an scéil. Tharla sé seo ar an Luán agus ar an Máirt. Níor úsáideadh agallaimh, cluichí
teanga, druileanna, drámaíocht nó físeán mar straitéisí teagaisc le linn na tréimhse breathnóireachta
(NB).
Thainig sé go láidir chun soláis go bhfuil múineadh na bhfónaicí Gaeilge mar dhlúthchuid
den chúrsa Gaeilge i ranganna naíonán sa scoil seo, cé nach luaitear an focal “fónaic” oiread agus
uair amháin sa pholasaí Gaeilge (NG, NB & Polasaí Gaeilge). Clúdaítear ar a laghad fónaic
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Ghaeilge amháin gach là agus téitear siar ar fhuaimeanna agus ar chumaisc litreacha a clúdaíodh
cheana go minie (NB, Là 1-5). Chaith an múinteoir 23 nóiméad gach là ar an meán, ag múineadh
gnéithe éagsúla d ’fhonaicí na Gaeilge. Ciallaíonn sé seo gur caitheadh thart ar 12% den am teagaisc
sa tréimhse bhreathnóireachta ar mhúineadh na bhfónaicí amháin (NB, Lá 1-5). Baineadh úsáid as
meascán de scéimeanna fónaicí, scéim Shéidéan S í agus Fonaic na Gaeilge ón Áisaonad i gColáiste
Mhuire, Béal Feinste ach go háirithe. Cuireadh gné ilchéadfach i bhfeidhm chomh maith mar
thacaíocht don dá scéim seo. Tá dhá chéim sa ghné ilchéadfach seo, atá deartha ag an múinteoir é
féin. Ar dtús, déantar geaitsíocht áirithe chun litir a chur in iúl agus ansin déantar tagairt rialta do
fhíorearra amháin do gach litir. Seasann fíorearra agus geaitsíocht ar leith do gach litir agus maíonn
an múinteoir go gcabhraíonn sé leis na páistí cuimhne ar fhuaim na litreach agus go luathaíonn séan
próiseas sealbhú dá bharr (NB, Lá 1-5 & AM). Mar chuid den phróiséas foghlama aon uair go
ndeireann na páistí fuaim litreach, bíonn orthu an gheaitsíocht speisialta a dhéanamh agus déanann
an múinteoir geaitsíocht éagsúil leis an bhfíorearra. Tar éis é sin dírítear ar fhocail a aimsiú focal
ina bhfuil an litir áirithe seo mar chéad litir orthu agus bíonn an-bhéim ar aithris agus athrá ar na
focaii sin. Ar deireadh dírítear ar chruth agus ar scríobh na litreach. Déantar é seo san aer ar dtús
leis an méar draíochta agus sa chóipleabhar peannaireachta ina dhiaidh sin. Tá an múinteoir den
tuairim go bhfuil feabhas tagtha ar an lúas ina sealbhaíonn na páistí feasacht fhónach, foghraíochta
agus litearthachta tri úsáid a bhaint as na cleachtais ilchéadfacha seo23.
Sa phróiséas ilchéadfach seo dúirt na páistí fuaim na litreach, rinne siad geaitsíocht shimplí,
cheangail siad an litir le fíorábhar, dúirt siad focaii a thosaigh leis an litir agus faoi dheireadh
scríobh siad an litir ina gcóipleabhair pheannaireachta.

23 Leantar ar aghaidh le cur síos ar mhúineadh na bhfónaicí i Scoil Áine in Aguisín M
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Tábla 5.2:
O b a ir F h ón ach d on tS each tain i S coil A in e

Dé Luain
FÓnach Nua
Focaii bheaga

Dé Máirt

c

a, c agus t le béim
ar c
é, sí, go, is, sé, i, le, mac, ag, ar, rud,
a, ar, agus, in, tá, ag rug, cam, cur

Dé Céadaoin
t

Déardaoin
t, a, c agus m le
béim ar m

Geáitsíocht don lámh amháin a
m: lámh a chuimilt t: ceann a chasadh óa: lámh a chur thar
fhónac nua
chiorclu timpeall ar do bholg
thaobh go taobh
do bhéal
bharr do chloiginn
Fíor-ábhar don castanat (uirlis
teidi
fhonac nua
cheoil ° n Spáinn)
Tascanna eile
bunaithe ar
fhónaic

Peannaireacht

Peannaireacht

Peannaireacht

Peannaireacht

Méid ama

10 nóiméad

38 nóiméad

20 nóiméad

24 nóiméad

Mar a léiríonn an tábla thuas cuirtear an-bhéim ar shealbhú na bhfónaici agus ar
léirmhúineadh cuimsitheach, leanúnach ar na scileanna litearthachta. Caitheadh thart ar 12% den
am teagaisc iomlán ar mhùineadh na bhfónaici Gaeilge nó 23 nóiméad gach la ar an meán.

5.2.6 An stfl oideolaíochta.
An ghné is suntasai maidir leis an stfl oideolaíochta ná an cineál idirghníomhú ‘traidisiúnta’
a dhéantar leis na páistí le linn ceachta. Dírítear aird na ndaltaí ar chruinneas foclóra agus ar
thascanna iarchumarsáide a chomhlíonadh i gceart. Déantar go leor ceistiú chun tuiscint a dhaingniú
agus bhí ceadtadán an-ard de na idirghníomhaíochtaí ranga múinteoir-lám ach seachas páistelámach. Stráitéis teagaisc amháin a tháinig chun cinn go minie ná Tionscain, Freagra, Aischothú
(TFA)24 (Sinclair &Coulthard, 1975) ina gcuireann an múinteoir ceist, freagraíonn an páiste an
cheist sin agus tugann an múinteoir aiseolas de shaghas eicínt faoin bhfreagra céanna:

24 Initiate Response Feedback (IRF)
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Idirghníomhaíocht Ranga 5.2.7
23
Cén t-ainm atá ar an bhfear grinn? (ceist)
M úinteoir
24

Dalta 6

Bóbó (freagra)

25

Múinteoir

Maith thú (aischothú). An bhfeiceann sibh Bóbó (ceist)? Céard atá á
chaitheamh aige? (ceist) Céard atá ar siúl aige? (ceist) Cén dath atá ar a
chuid gruaige? (ceist)

26

Dalta 1

Tá dath dearg air. (freagra)

27

Múinteoir

An bhfuil focal eile ar dhearg? (ceist)

28

Daltaí

Rúa (freagra)

29

Múinteoir

Go maith a pháistí (aischothú), cén t-ainm atá ar do dhaideo a Phóil?
(ceist)

30

Dalta 4

Aindí Rúa (freagra)

31

Múinteoir

Cén fáth an bhfuil an t-ainm sin air? (ceist)

32

Dalta 4

Mar tá sé rúa. (freagra)

33

Múinteoir

Mar tá céard Rúa? (ceist)

34

Dalta 4

Tá a ghruaig rúa.

35

M úinteoir

Sin é, tá a ghruaig rúa (aischothú)

(NB, Lá3)

Tharla samplaí den cineál idirghníomhaíochta seo i ngach ceacht agus i ngach ábhar.
Léiríonn an Curaclam Gaeilge (1999) go bhfuil 5 bhealach chun páistí a eagrú agus iad i mbun a
gcuid oibre. D ’fhéadfaí na páistí a eagrú mar aonad iomlán, i ndá leath, mar ghrúpaí beaga, i
mbeirteanna no ina n-aonar. Níor cuireadh na páistí ag obair i ndá leath, i ngrúpaí nó i mbeirteanna
oiread agus uair amháin le linn na tréimhse breathnóireachta. D ’oibrigh siad mar aonad iomlán nó
ina n-aonar, rud a laghdaigh an chumarsáid nádúrtha eatarthu. Bhí sampla maith den eagrú ranga
seo agus den TFA le feiceáil sna ceachtanna matamaite inar stiúirigh an múinteoir na páistí tríd an
gceacht le ceístiú agus treoracha agus iad ar fad ag obair m ar rang iomlán nó ina n-aonair. Chaith sé
138 nóiméad (18.22% den am teagaisc) ar mhúineadh na matamaitice agus is sampla ionadaíoch é
seo den chineál oibre a bhí ar siúl:
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Idirghníomhaíocht Ranga 5.2.8
36
Múinteoir
M: Taispeán don méar amháin
37

Daltaí

P: (Leanann na daítaí an treoir agus na treoracha a rfa d ina dhiaidh
sin gan aon chaint a dhéanamh.)

38

Múinteoir

Go maith, taispeán dom 2 mhéar (3 mhéar, 4 mhéar agus ar aghaidh go
dtí 10 méar). Taispeáin dom 2 mhéar ar lámh amháin agus 4 m héar ar
lámh eile.

39

Múinteoir

Taispeán dom slí eile chun 6 a fháil le do dhá lámh

40

Múinteoir

Anois tá mé chun carta a thaispeáint agus caithfidh tú an uimhir a rá
liom. Thaispeán an múinteoir cártaí éagsúla le spotaí orthu agus bhí ar
na páistf méid na spotaí a rá os ard agus ansin licíní a úsáid chun an
pátrún céanna a dhéanamh ar phíosa páipéir. Deineadh é seo le roinnt
uimhreacha

41

Múinteoir

Anois cén uimhir atá ar an dílse seo (rud céanna a bhí ar siúl leis na
cártaí thuas

42

Múinteoir

Anois lámha suad chun na sumaí seo a fhreagairt: 1+1, 2+2, 3+3 srl.

NB, Lá 4

Bhí an cur chuige TFA go mór chun cinn i ngach ábhar. Maidir le straitéisí oideolaíochta
agus bhainistíocht ranga bheadh roinnt cleachtas aitheanta mar dhea-chleachtais idimáisiúnta i
gcomhair le polasaí tumoideachais a chur i bhfeidhm go héifeachtach (Johnson agus Swain, 1997).
Tá Gaeilge líofa, dhúchasach ag an múinteoir agus taithí aici a bheith ag obair i nGaelscoil
Tumoideachais. Tógadh an múinteoir sa cheantar agus tuigeann sé an áit agus muintir na háite. Tá
pacáiste luath-thumoideachais Séideán Sí in úsáid mar scéim Ghaeilge agus an-bhéim ar chur chun
cinn na Gaeilge sa rang agus sa scoil. Tá scéim chuimsitheach fhónaicí in úsáid ina bhfuil gnéithe
de Séideán S í agus an scéim Fónaic na Gaeilge in úsáid le chéile, le gné ilchéadfach an mhúinteora
féin meascaithe tríd. Ni bhaintear úsáid as scéim Bhéarla ar nós Jollyphonics nó Letterland. Ag
baint úsáide as saothar Cook (2008) áitím go bhfuil stíl chloslabhartha oideolaíochta i bhfeidhm i
Scoil Áine. Stíl thraidisiúnta oideolaíochta atá ina mbaintear úsáid as réimse cúng straitéisí chun
forbairt a dhéanamh ar chumas cumarsáide na ndaltaí. Ni bhaintear úsáid rialta as obair ghrúpa nó
obair bheirte mar straitéisí teagaisc sa suíomh seo.
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5.2.7 Cleachtais leithleacha i dtaca leis an oideachas dátheangach
I scoil bheag tuaithe ina bhfuil ilranganna á múineadh sa seomra ranga céanna bíonn
dúshláin bhreise le sárú maidir le soláthair an oideachais dhátheangaigh (NG, APO & AM). Sa
chás-staidéar seo mar shampla, tá naíonáin shóisearacha agus shinsearacha á múineadh in aon
seomra ranga amháin ag an múinteoir Antaine. Ar mhaithe le múineadh na Gaeilge a shimpliú sa
rang, níl in úsáid ach pacáiste amháin (Leibhéal A nó B) den scéim Séideán S í in aghaidh na bliana.
Rothlaítear úsáid na bpacáistí gach dara bliain le cinntiú go mbíonn an dá phacáiste naíonáin déanta
ag gach páiste sula mbogann siad ar aghaidh go dtí rang a h-aon. Don scoilbhliain 2012/2013 ba é
Leibhéal A a bhí in úsáid ag na daltaí ar fad. Maidir le múineadh an Bhéarla fágtar é sin go dtí tar
éis na Cásea sna naíonáin shinsearacha mar a aontaíodh ag leibhéal an bhoird bhainistíochta (APO).
Ciallaíonn an nós seo go dtumtar na páistí sa Ghaeilge do scoilbhliain iomlán agus ceithre mhí. I
rang ilrangach áfach bíonn gá le straitéis scarúna25 le cinntiú nach mbíonn teagmháil ag na
naíonáin shóisearacha leis an mBéarla tar éis na Cásea agus chun cloí go docht le ‘spiorad an
tumoideachais’ (APO). Sa chéad phlean a dréachtaíodh cuireadh na naíonáin shinsearacha go dtí
seomra ranga eile rang (an seomra tacaíochta foghlama le linn na seachtaine seo) chun rang
foirmiúil Béarla a dhéanamh leis an gcúntóir teanga. Chiallódh cur chuige mar seo go mbeadh na
naíonáin shóisearacha fágtha leo féin, leis an múinteoir ranga chun ceacht trí Ghaeilge a dhéanamh
(APO). Toisc go bhfuil baol ann nach mbeidh an cúntóir teanga sin seo ar fáil sa todhchaí, tá
feidirtheachtaí agus straitéisí eile pléite ag an bhfoireann (NG, APO). D ’fhéadfaí mar shampla na
naíonáin shinsearacha a chur isteach le Ranganna 1 agus 2 don rang Béarla nó na naíonáin
shinsearacha a fhágáil ina rang féin leis an múinteoir ranga agus na naíonáin shóisearacha a chur go
dtí seomra eile i mbun rang trí Ghaeilge (AM). Aithnítear i mease na foim e go mbeidh gá le
tuilleadh pié maidir leis na straitéisí scarúna seo sa todhchaí, go mbraitheann an cur chuige ar líon

25 Separation strategy
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agus ar chumáis na ndaltaí sna ranganna sin agus go mbeidh gá athbhreithnithe rialta, leanúnacha a
dhéanamh ar an bpolasaí scarúna (NG).
Ni aithnítear sa pholasaí Gaeilge go bhfuil gánna éagsúla foghlama ag cainteoirí TI agus T2
i suíomh oideachais mar seo. Ni dhéantar mórán idirdhealaithe idir cainteoirí T I agus T2 sa chur
chuige oideolaíochta ach an oiread. Chiallódh sé seo go ndéantar simpliú ar an ionchur teanga don
chainteoir T2 agus go mbeadh tionchar diúltach ai ge seo ar shealbhú an chainteora T I (Mougeon &
Beniak, 1988; Valdes, 1997; Hickey 2001 & Hickey et al., 2013). Múintear chuile pháiste ar an
gcaoi chéanna ach amháin go gcaitear tuilleadh ama leis na cainteoirí T2 chun tascanna a mhíniú
(NB). Ni ghrúpáílítear na daltaí ar bhonn teangeolaíochta sa seomra ranga don ghnáthlá scoile. Is
cosúil gur chleachtas traidisiúnta tumoideachais é seo go bunúsach (Johnson & Swain, 1997) ina
leantar ar aghaidh le cur chuige atá feiliúnach don chainteoir T2 beag beann ar ghánna an
chainteora T 1. An t-aon ghrúpáil nó scarúint teangeolaíochta a tharla ná i dtréimhsí spraoi (Aistear,
2009) tar éis lóin mhóir. Sa tréimhse seo leagtar amach gníomhaíochtaí spraoi do na daltaí ag boird
timpeall an halla. Tugtar deis do dhaltaí a bheith ag súgradh lena gcuid cairde don seisiún seo agus
tarlaíonn sé uaireanta go mbíonn cainteoirí T I ag spraoi le chéile trí Ghaeilge sa ghrúpa céanna
(NB). Grúpáil fánach teangeolaíochta, de thaisme atá ann áfach, seachas grúpáil chórasach atá
bunaithe ar ghánna ar leith na ndaltaí sa rang. Níor dhéantar aon réamh-fhorbairt ar fhoclóir nó ar
eiseamláirí Gaeilge a theastódh chun seisiún súgartha mar seo a dhéanamh trí Ghaeilge agus ni
thugtar aon aiseolas do dhaltaí maidir lena n-aschur teanga linn an tseisiúin súgartha. Deis caillte a
bhí ann ó thaobh na hoibre cothabhála agus saibhriúcháin a bheadh ag teastáil ag daltaí T I.

5.2.8 Tátal ar mhúnla oideachais dhátheangaigh Scoil Áine
Tá cur síos déanta agam thuas ar na hiarrachtaí córasacha, leanúnacha ar siúl sa scoil an
méid Béarla a laghdú sa scoil agus tús áite a thabhairt don Ghaeilge i gcónaí. Léiríodh seifteanna
spéisiúla chun an teangmháil leis an mBéarla a laghdú ach go háirithe maidir le rang Béarla sa
chomhthéacs ilranga a bhainistiú. Tá an polasaí tumoideachais atá ag feidhmiú sa scoil le cúpla
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bliain, bunaithe go príomha ar thaithí Gaelscolaíochta an phríomhoide agus an mhúinteora.
Ceapann an múinteoir naíonáin go bhfuil sé i bhfad níos éasca a bheith “ag déanamh an
tumoideachais” mar nach gcaithfidh tú “a bheith buartha faoin mBéarla” go dtí deireadh Rang na
Naíonán Sinsir (AM). Tá sé go láidir den tuairim go mbíonn níos mó Gaeilge le cloisteáil ó na páistí
níos luaithe sa scoilbhliain, go mbíonn Gaeilge níos saibhre á labhairt acu agus bhí gach ball foime
gur labhair mise leo den tuairim go bhfuil éiteas Gaeilge na scoile láidrithe go mor ó tháinig an
polasaí tumoideachais i bhfeidhm (NG). Creidtear go gcuireann sé seo le héiteas níos gaelaí a
chothú sa scoil agus go gcuireann sé ar chumas na ndaltaí an dátheangachas a bhaint amach.Tá
straitéis scarúna in úsáid don cheacht foirmiúil Béarla a fhaigheann na naíonáin shinsearacha sa tríú
téarma den scoilbhliain. Cuirtear na naíonáin shóisearacha go dtí seomra ranga eile le díriú ar
scileanna Gaeilge a fhorbairt agus múintear an curaclam Béarla do na naíonáin shinsearacha. Deachleachtais tumoideachais é seo mar go bhfuiltear ag iarraidh teagmháil leis an mBéarla a laghdú do
na naíonáin shóisearacha. Tá an straitéis seo solúbtha agus athraíonn sé ó bhliain go bliain. Níl aon
amhras ach go mbeadh straitéis mar seo cabhrach i scoileanna beaga eile sa Ghaeltacht ina bhfuil
ilranganna á múineadh sa seomra ranga céanna agus déanfar tuilleadh pié faoin seo ar ball. Ar
cheann de na dúshláin mhóra maidir le cleachtas mar seo a chur i bhfeidhm ná ceist na n-acmhainní
daonna. Beidh le feiceáil an mbeidh an fhoireann ar fáil i scoileanna beaga na Gaeltachta chun an
dá chineál scarúna thuasluaite a chur i bhfeidhm amach anseo.
In ainneoin na bpointí seo caithfear a admháil go bhfuil an polasaí tumoideachais á chur i
bhfeidhm, beag beann ar ghánna na gcainteoirí TI sa scoil. Cé go bhfuil imeascadh de chainteoirí
TI agus T2 sa seomra ranga, níl aon straitéis idirdhealaithe in úsáid ag an múinteoir ina mbeadh sé
in ann díriú go sonrach ar ghánna teanga an chainteora ducháis. M úintear gach ábhar, ar an
mbealach céanna ar mhaithe leis na spriocanna foghlama céanna a bhaint amach do gach dalia sa
seomra ranga. Easnamh teangeolaíocha agus oideachais é seo m ar go gcreidtear gur cheart an tidirdhealú seo a chur i bhfeidhm (féach Ó Duibhir et al., 2015 mar shampla). Ni dhéantar aon obair
bhreise chothabhála nó shaibhriúcháin leis na daltaí T I (NB). Creidtear i gcleachtas mar seo go

sealbhóidh na cainteoirí T2 an Ghaeilge ach nach bhfaighidh na cainteoirí T I deis a gcuid Gaeilge a
shaibhriú agus bheadh an baol ann fiú, go dtiontódh siad ar an mBéarla chun cumarsáid a dhéanamh
leis na cainteoirí T2 (Hickey, 2001; Hickey et al., 2013). Cé go bhfuil an-bhéim ar chur chun cinn
na Gaeilge sa scoil bheadh an baol ann nach bhfeilfeadh polasaithe nó cleachtais ghaelscolaíochta
don scoil Ghaeltachta seo mar nach ndírítear aird fheiliúnach ar na cainteoirí ducháis Ghaeilge.
Múinteoir áitiúil é Antaine atá líofa i nGaeilge an cheantair agus an tuiscint aige ar an
gcanúint áitiúil. Cé go bhfuil roinnt straitéisí nua-aimseartha in úsáid ina chuid teagaisc, ach go
háirithe maidir le cur chuige ilchéadfach sa chúrsa fónaice, tá stíl thraidisiúnta oideolaíochta i
bhfeidhm ina mbaintear úsáid as TFA go minie. D ’fhéadfaí a mhaíomh nár chruthaigh an stíl seo
mórán fíordheiseanna cumarsáide do na daltaí ar scoil agus go raibh an teagasc an-mhúinteoir
lámach, seachas páiste-lámach, uaireanta. Tuairiscítear gur cheart forbairt a dhéanamh ar scileanna
ginchumais agus gabhchumais na ndaltaí mar chuid den forbairt intleachtach agus réamhlitearthachta na ndaltaí (French, 2007: 4) ach ni dhéantar mórán den obair ghinchumais sa seomra
ranga seo. Ni chothaítear an chumarsáid trí Ghaeilge in mease na ndaltaí ar bhealach córasach agus
dírítear go tréan ar dhruileanna agus thascanna fónaice sa Ghaeilge gach lá.
Ni dhéantar tagairt sa pholasaí Gaeilge ar fhad na tréimhse tumoideachais nó ar thús
mhúineadh an Bhéarla. Maidir leis an múnla oideachais seo a ainmniú agus a rangú ar chontanam
an oideachais dhátheangaigh, is cosúil gurb í an coras atá i bhfeidhm ná an tumoideachas
gaelscolaíochta ina múintear na daltaí ar fad sa chur chuige céanna gan idirdhealú foghlama in aon
ábhar.
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Tàbla 5.3
S a in tréith e M h u n la O ideach ais D h àth ean gaigh S c o il À in e

Tréithe a Bhaineann leis

Téama
Eolas faoin bhFoireann

Priomhoide: Àine. Taithi cuimsitheach Gaelscolaiochta (i
mBÀC) agus taithi mar mhuinteoir i scoileanna Gaeltachta.
Muinteoir: Antaine. Duine àitiuil le taithi Gaelscolaiochta i
dTuaisceart na hÉireann.

Eolas Ginearàlta faoi na
Daftai

100 Pàiste ag freastail ar an scoil

Catagóir Gaeltachta

B

Iompar Teanga na nDaltai

Claontacht i dtreo an Bhéarla ach go hàirithe i measc na ndaltai
naionàn

Polasai Gaeilge

Tà an tumoideachas luaite i bpolasaf na scoile

Tosaiochtai Curaclaim sa
Seomra Ranga

Muineadh na bhfdnaici sa Ghaeilge

Cuir Chuige Oideolaiochta

Ni dhéantar móran den obair ghrupa nó bheirte
Stil chloslabhartha le béim ar TFA

Muineadh an Bhéarla

Tosaitear ar mhuineadh an Bhéarla sa dara téarma de Rang na
Naionàn Sinsear

Aistear

Seisiun Sugartha i bhfeidhm go laethuil ach gan iad a bheith
bunaithe ar phrionsabail Aistear.

Solàthar a dhéantar do
dhaltai T1&T2

Ni dhéantar aon idirdhealu idir na daltai T I nó T2

An Munla Oideachais
Dhàtheangaigh atà i
bhfeidhm

Tumoideachas traidisiunta na Gaelscolaiochta atà feiliunach do
dhaltai T2 amhàin. Gan aon idirdhealu foghlama i bhfeidhm sa
seomra ranga in aineoinn an imeascaidh de dhaltai T I agus T2 a
fhaightear sa scoil.
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5.3 Cás-Staidéar 2: Scoil Bhríde
5.3.1 Faisnéis chúlra agus comhthéacs teangeolaíochta Scoil Bhríde.
Bunscoil an-bheag atá suite i gceantar iargúlta tuaithe i nGaeltacht mhór atá mar ábhar
staidéir i gcás-staidéar 2. Tá an scoil lonnaithe i gceantar láidir Gaeltachta atá aitheanta mar
Chatagóir A agus ina bhfuil 90% den daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge (SCG, 2007: 18-23).
Leagtar an-bhéim ar Ghaeilge leithleach an cheantair agus ar thraidisiúnta, nósanna agus bhuanna
mhuintir an cheantair sa scoil seo (APO, NG & NB). Maíonn an príomhoide, go léirítear bród faoi
leith sa scoil in oidhreacht na h-áite agus go leagtar béim ar thábhacht na gné áitiúla sa scoil (APO)
agus go bhfuil an-bhród ag muintir na háite as a stádas Gaeltachta agus as “gaelachas” na scoile
(NG & APO). Sa scoil seo múintear amhráin agus litríocht thraidisiúnta an cheantair, leagtar béim
ar thíreolaíocht agus ar an stair áitiuil agus glacann na páistí páirt rialta i gcomórtais agus i bhféilte
an cheantair (NB&NG). Tá thart ar 50 páiste ag freastal ar an scoil agus beirt mhúinteoirí ranga ag
múineadh inti. Tá an bheirt mhúinteoirí ranga ag múineadh i seomraí ranga ilghráid agus tá
múinteoir tacaíochta foghlama amháin atá roinnte le scoileanna eile. Dar leis an bpríomhoide go
mbíonn sé níos éasca múinteoirí eile a mhealladh agus a ghríosadh chun polasaithe fábharacha i
dtaobh na Gaeilge a chur i bhfeidhm (NG).
Toisc go raibh an múinteoir ranga ar a deineadh an bhreathnóireacht ina phríomhoide sa
scoil, bhí dualgaisí riaracháin le comhlíonadh agus mar sin ba mhinic go raibh ar an bpríomhoide
déileáil le gnó scoile agus an seomra ranga a fhágáil dá mbarr.

5.3.2 Polasaí teanga agus cleachtais bhainistíochta.
D ’oibrigh an príomhoide mar mhúinteoir gaelscoile i gcathair mhór agus tá Céim
M háistreachta sa Ghaeilge bainte amach aige. Fuair sé taithí ar fheidhmiú an tumoideachais le linn
tréimhse a chaith sé ag múineadh an Bhéarla san Áis. Tá cur amach ag an bpríomhoide ar an gcur
chuige cumarsáide mar mhodh múinte maidir le sealbhú teanga ón taithí oibre sin agus an-tuiscint
aige ar theoiricí TEFL (NG). D ’aithin sé an-luath go raibh gá a bheith gníomhach ar son na Gaeilge
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sa scoil seachas ligint do rudai leanacht ar aghaidh i dtreo an Bhéarla agus cé nár tharla athrù ‘thar
oíche’ bhí sé i gcónaí ag iarraidh an Ghaelge a neartú sa scoil. Cónaíonn an bheirt mhùinteoir sa
cheantar, tà an-tuiscint acu ar an bpobal agus Gaeilge líofa, dhúchasach acu (APO, AM & NG).
Ceann de na dúshláin mar a fheiceann sé é ná, meon mhuintir na Gaeltachta a athrú ar ais i dtreo na
Gaeilge ans agus gan a bheith ag iarraidh Béarla a bhrú ar pháistí ró-óg:
Caithfear daoine a chur ar an eolas i gcónaí toisc nach dtagann aon eolas on roinn
Oideachais agus nach mbíonn treoracha cearta acu i leith an tumoideachais agus
mhúineadh na dteangacha sa Ghaeltacht go ginearálta (APO, Là 1).

Deireann sé go mbíonn gá meabhrú a thabhairt do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí faoi
bhuntáistí an tumoideachais agus dátheangachais agus faoin gcaoi nach mbíonn gá aon Bhéarla a
mhúineadh go dtí pointe níos déanaí i saol an pháiste (NG). Ceann de na dualgaisí mora eile ata ag
príomhoidí na Gaeltachta dar leis, ná tuismitheoirí agus múinteoirí eile a chur ar an eolas faoin
taighde idimáisiúnta atá amuigh ansin maidir le dea-chleachtais na múnlaí dátheangacha agus iad “a
thabhairt leat ar an bpróiseas” (APO). Luaigh sé sampla amháin faoi mhúinteoir nua-cháilithe a
d ’oibrigh sa scoil anuraidh nach raibh ‘an oiliúint cheart1 faighte aici:
Tháinig múinteoir nua isteach anseo anuraidh ag clúdú saoire mháithreachais mar shampla
agus chuir sí tus leis an léitheoireacht sa Bhéarla leis na naíonáin shóisearacha. Tá sí díreach
cáilithe anois ó cheann de na coláistí oiliúna mòra agus níor thuig sí nár cheart aon Bhéarla a
mhúineadh do na páistí go dtí go mbeidh siad i rang a haon. Nil aon oiliúint á fáil acu faoin
tumoideachas ar chor a bith agus téann siad ar ais ar na sean-nósanna Gaeltachta a bhí acu
féin, nuair a bhí siad féin ar scoil, sé sin go múineann tú an Béarla ón gcéad lá ar scoil agus
sin sin” (APO).

Luaigh sé go bhfuil a mhac féin ag freastail ar scoil eile i gCatagóir A sa Ghaeltacht ina
leagtar béim níos lú ar chur chun cinn na Gaeilge agus gur tubaisteach an rud é sin do stádas,
caighdeán agus úsáid na Gaeilge sa scoil sin agus sa phobal i gcoitinn (APO). Cé go mbíonn an
próiséas ghaelú scoile seo tiománta ag an bpríomhoide, chaithfí neart tacaíochta a fháil ó mhuintir
na scoile. Tacaíonn clubanna óige agus imeachtaí spóirt tri Ghaeilge sa cheantar le hiarrachtaí na
scoile. Cosúil le Scoil Áine [C S1] déantar iarracht an méid teagmhála le Béarla a laghdú agus an
méid teagmhála le Gaeilge a mhéadú. Leagtar béim níos mó ar shaibhriú teanga agus ar an
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bhfeasacht teanga agus ar thuiscint na ndaltai féin mar fhoghlaimeoiri a fhorbairt àfach
(NB,NG,APO). Iarrtar ar na pàisti comparàidi a dhéanamh idir a gcanuint àitiuil féin agus canuinti
eile go minic agus diritear aìrd ar an bhfeasacht teanga taobh istigh de thimpeallacht ghaelach ina
bhfuil fógrai, comharthai, póstaeir agus obair na ndaltai i nGaeilge amhàin. Cabhraionn sé go bhfuil
an scoil suite i nGaeìtacht Chatagóir A mar go gciallaionn sé go bhfuil pàisti na scoile tumtha sa
Ghaeilge agus ag breathnu ar an teanga mar ghnàth-theanga laethuil (NG & Agallamh
neamhstruchturtha le Tuismitheoir). Ar ndóigh, labhair na daltai an Ghaeilge go rialta eatarthu féin
agus mar sin nior cuireadh an oiread sin béime ar dhuaiseanna nó ar chórais luafochta chun
cumarsàid tri Ghaeilge a spreagadh. Braitear nach bhfuil gà leis an oiread machnaimh a dhéanamh
faoi straitéisi scartina nó faoi idirdhealu foghlama do na cainteoiri T I agus T2 i gcàs mar seo ach an
oiread (AM). Ni raibh fàil ar pholasai Gaeilge nó polasai oideachais dhàtheangaigh le linn an chàsstaidéir.

5.3.3 lom par teanga na ndaltai.
Cé go bhfuil meascàn de chulrai teangeolaiochta sa rang (APO, C & NG) is cosuil go bhfuil
an Ghaeilge go mór in uachtar i measc daltai na scoile (NB). 1 seomra ranga na naionàn bhi 4
phàiste le culra Gaeilge amhàin, seisear le culra measctha Gaeilge/Béarla, pàiste amhàin le teanga
Eorpach eile à labhairt sa bhaile aige ach a bhi an-chumasach sa Ghaeilge agus pàiste amhàin eile le
culra Béarla amhàin. Bhi fadhbanna fisiciula, foghlama agus sóisialta ag an bpàiste sin agus cuntóir
riachtanais speisialta làn-aimseartha aige dà bharr (NB & NG). Cé go raibh culrai teangeolaiocha na
ndaltai éagsuil lena, chéile tuairiscitear gurb é an gnàs scoile nà an Ghaeilge a labhairt i gcónai
(APO). Fiu amhàin sa rang Béarla nuair a cuireadh ceist ar na pàisti as Béarla bhi an claonadh iontu
freagra a thabhairt as Gaeilge (NB) agus bhi Gaeilge liofa, dhuchasach ag foireann uilig na scoile
(NG).
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5.3.4 Teanga teagaisc an tseomra ranga agus na cleachtais oideolaíochta.
Tosaíonn gach lá oibre le paidreacha a chanann na páistí agus glaoitear an rolla go gairid ina
dhiaidh sin. Déantar com hiá neamhfhoirmiúil faoin bhféilire ina dhiaidh sin inar ceistíodh na páistí
faoin lá, dáta, mí, séasúir, bliain agus faoi dheireadh maidir le cúrsaí aimsire (NB). Déantar go leor
cainte faoi chúrsaí féilire agus aimsire agus toisc go bhfuil Gaeilge mhaith ag formhór na ndaltaí tá
siad in ann freagraí cuimsitheacha a thabhairt. Tá ceithre rang-ghrúpa istigh in aon seomra ranga
amháin. Tugtar cead do na daltaí a bheith ag caint le chéile le linn a bheith i mbun a gcuid oibre
scoile. Tá an leabharlann ranga ag cúl an tseomra, ina bhfuil thart ar 80% de na leabhair as Gaeilge
agus iad spreagtha go neamhfhoirmiúil chun na leabhair sin a athrú go rialta (NB). Níl spás
speisialta léitheoireachta sa rang ach tá cead ag páistí leabhar a fháil agus é a léamh ina n-áit féin
aon uair go raibh a gcuid oibre ranga críochnaithe agus ceartaithe acu. Baintear úsáid as clár bán
idirghníomhach go rialta go háirithe mar ghníomhaíochtaí idir-ranga nó chun scéalta a insint agus
as seinnteoir dlúthdhiocsaí don rang ceoil. Tá an stíl chumarsáideach i bhfeidhm i Scoil Bhríd ach
tionchar na stíle tasc-bhunaithe le sonrú ar an teagasc chomh maith (Cook, 2008).

5.3.5 Teagasc na Gaeilge.
Caitheadh 33% den am teagaisc ar mhúineadh na Gaeilge sa rang agus an-úsáid bainte as
iliomad straitéisí len é sin a dhéanamh (NB). Cé nár deineadh drámaíocht nó agallamh mar ionchur
d ’imirt i rólanna le linn na tréimhse breathnóireachta baineadh úsáid as cluichí teanga, tascanna
agus fadhbanna, druileanna, físeáin, scéalaíocht agus filíocht. Leagtar an-bhéim an bhfilíocht mar
straitéis le beagáinín os cionn 10% d ’am teagaisc na seachtaine caite ar rannta agus ar amhráin. Ni
leagtar an bhéim chéanna ar mhúineadh na bhfónaicí i Scoil Bhríde nuair a chuirtear i gcomparáid
y

le Scoil Aine (CS 1) í agus déantar iarracht na réamhscileanna litearthachta seo a shníomh isteach le
gnáthcheachtanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta na Gaeilge. Déantar roinnt staidéir ar
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fhuaimeanna agus litreacha éagsúla ón scéim fónach Mhuintearas ach ni múintear riamh mar
cheacht ann féin é.
Tá an pacáiste Séideán S í in úsáid agus cé nach bhfuil an oiread béime ar fhoghlaim
fhoirmiúil na bhfónaicí Gaeilge cuirtear go leor deiseanna cumarsáide ar fáil do na páistí trr
Ghaeilge. Úsáidtear go leor obair bheirte agus ghrúpa mar straitéisí foghlama agus bíonn deiseanna
ag na páistí a bheith ag foghlaim go neamhspleách (Curaclam na Bunscoile, 1999) agus a bheith ag
foghlaim tríd an spraoi (Aistear, 2009). Suntasach go leor, déantar iarracht rialta na ceithre scil
teanga a chomhtháthú le chéile in aon cheacht amháin. Roimh an gcéad cheacht léitheoireachta a
chonaic mé mar shampla tugadh deis do bheirt naíonán scéalta a chum siad iad féin sa bhaile a
léamh amach os comhair an ranga. Tugadh bualadh bos mor dóibh agus chun aird na ndaltaí a
dhíriú ar an gceacht a bhí le teacht thug an múinteoir ceist focáis dóibh; “Cén cineál duine a bhí i
Luathríona?” Léigh an múinteoir an scéal Luathríona do na páistí agus rinne sí iarracht na páistí a
tharraingt isteach sa phróiseas inste scéil trí cheistiú agus trí dheis a thabhairt do na páistí ráiteas a
thabhairt agus tuar a dhéanamh ar na heachtraí a bhí le teacht. Léigh na páistí leis an múinteoir
uaireanta agus lig siad di uaireanta eile. Ag an deireadh bhí tase iarchumarsáide ag daltaí ina raibh
orthu an scéal a athinsint arís ina bhfocail féin. Rangaíodh na páistí i ngrúpaí agus rinne siad
iarracht an scéal a chur le chéile arís ina bhfocail féin sna grúpaí beaga sin. Tar éis 6 nóiméad chuir
na páistí an scéal le chéile arís mar rang iomlán. D ’inis Rang 2 tús an scéil, Rang 1 lár an scéil agus
chríochnaigh na Naíonáin Shinsearacha agus Shóisearacha le deireadh an scéil. Tugadh moladh go
minie, lorgaíodh an leagan cruinn de na focail i geónaí agus cuireadh an-bhéim ar shaibhreas trí
cheistiú agus mholadh. Deineadh pié ranga ansin ina raibh ar na páistí ceisteanna a fhreagairt faoi
na pictiúir sa leabhar agus faoin scéal é féin. Labhair an múinteoir faoi chodanna an scéil le béim ar
an tús, an lár agus an deireadh.
Tar éis an phlé seo bhí ar na páistí a bheith ag obair i mbeirteanna chun an scéal a scríobh
amach ina bhfocail féin. D ’oibrigh na páistí le chéile ar seo ag iarraidh ciall a bhaint as an scéal
agus ag iarraidh an scéal a athscríobh ina bhfocail féin agus deineadh é seo ar fad as Gaeilge. M hair
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an ceacht uair a chloig agus cé nach raibh ann ach ceacht amhàin, ba shampla é seo den chineàl
oibre a deineadh leis na daltai i ngach àbahar. Próiseas casta cuimsitheach a bhionn ann maidir le
saibhriu foclóra agus forbairt na feasachta teanga.
Sa cheacht staire léigh an muinteoir an scéal miotais ar dtus. Labhair na pàisti le chéile i
mbeirteanna faoin scéal ag iarraidh é a chur le chéile arfs. D ’athinis siad an scéal don mhuinteoir
ina bhfocal féin i ngrupai agus tar éis é sin tharraing siad 3 phictiur faoin scéal a dhéanfadh cur sios
ar na heachtrai mora a tharla ann. Bhi ar na naionàin pictiur den scéal a tharraingt agus abairt
amhàin a scrfobh faoi. Scriobh Rang 1 dhà abairt agus scrfobh Rang 2 tri abairt faoi gach pictiur. Le
linn na scrìbhneoireachta shiuil an muinteoir timpeall an ranga ag ceistiu na ndaltai ina n-aonar faoi
na heachtrai a bhi a dtarraingt acu agus ag iarraidh an scéal a chloisteàil ina bhfocail féin arfs.
Dirìodh de shior ar shaibhriu teanga sa chaoi agus gur lorg an muinteoir focaii “nios deise” chun cur
sios a dhéanamh ar rudai éagsula (NB), mar shampla:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.3.1____________________________________________________________
43
Muinteoir
Céard a tharla don chailin bocht?
44

Daltai

Fuair si bàs.

45

M uinteoir

‘sea ach cén chaoi an ndeirtear é sin thart anseo? c..c..c..(tugtha mar leid
agus i ag iarraidh an leagan àitiuil a fhàil)

46

Dalta 1

Cailleadh i.

47

M uinteoir

Sea, cailleadh i, abair é sin gach duine.

48

Daltai

Cailleadh i.

49

M uinteoir

Cailleadh i ag deireadh an scéil.

50

Dalta 2

Cailleadh mo Dhaideo anuraidh

51

Daltai

Cailleadh mo Mhamó freisin

(NB, Là 1)

Tugadh moladh do dhaltai as iarracht rnhaith a dhéanamh agus bhi ar na pàisti a n-abairti féin
a léamh amach. Deineadh obair foghraiochta ar an bhfuaim ‘ó ’ i ndiaidh na hoibre sin. Scriobh an
muinteoir an litir ar an gclàr bàn agus tosaiodh plé faoin litir agus faoi fhocail ina bhfuil an litir.
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Díríodh ar na daltaí nafonán go speisialta agus ligeadh do na daltaí i rang 1 agus 2 leanúint ar
aghaidh leis na pictiúir agus abairtí. Chaith an múinteoir an ceacht uilig ag tabhairt molaidh, ag
ceartú, ag ceistiú agus ag gríosadh na ndaltaí chun a bheith rannpháirteach, chun smaoineamh faoin
ábhar idir lámha acu agus chun dul i ngleic leis an ábhar ar bhealach níos doimhne ná rannpháirtithe
éighníomhacha. Níor glacadh le botún litriú nó gramadaí agus ceartaíodh botúin na ndaltaí
beagnach i gcónaí. Bhí na daltaí airdeallach maidir lena gcuid cainte agus fios acu go dtiocfadh
ceartú dá mba rud é go raibh rud eicínt ráite mícheart:
Idirghníomhaíocht Ranga 5.3.2___________________________________________________________
52
Dalta 3
Thit an Daidí isteach sa poli
53

Múinteoir

Thit an Daidí isteach sa bpo\\ (Ag ceartú na gramadaí le béim ar an bp)

54

Dalta 3

Thit an Daidí isteach sa bpoll (le béim ar an bp)

(NB, Lá 1)

Go minie nuair a thug na daltaí freagra, rinne an múinteoir iarracht a n-aird a dhíriú ar
bhealach níos dúchasaí le rud a rá nó ar an gcaoi go raibh a leaganacha féin d ’fhocail acu mar
shampla nuair nach raibh an focal “féachaint” ar eolas acu i scéal:
Idirghníomhaíocht Ranga 5.3.3___________________________________________________________
Múinteoir
55
Cad é seo? (Ag déanamh geáitsíochta de dhuine ag féachaint amach an
fhuinneog)
56

Daltaí

Ag breathnú (ag freagairt amach os ard le chéile)

57

Múinteoir

Sin é an focal atá againne ar an ngníomh sin ach tá focal eile ar sin
chomh m aith...

58

Dalta ó Rang 2

Ag féachaint!

59

Daltaí eile

Oh ya, ag féachaint.

(NB, Lá 2)
Cuirtear an-bhéim ar fhorbairt na seileanna labhartha agus í mar dhlúthchuid de gach ceacht.
Déantar pié i mbeirteanna, i ngrúpaí agus mar rang iomlán faoi go leor topaicí.
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5.3.6 Múineadh na n-ábhar eile agus straitéisí teagaisc.
5.3.6.1 R éam h rá.

Tá beagnach gach ceacht sa seomra ranga seo ina dheis shaibhriúcháin. Don cheacht staire
mar shampla a bhí ar fáil ar an gclár bán idirghníomhach d ’fhéach na daltaí ar chartún den scéal
Setanta as Gaeilge. Deineadh go leor cainte ag tus an cheachta faoin iomáint agus faoi na sean
scéalta Fiannaíochta chun spéis na ndaltaí a chothú. Cé gur insíodh an scéal i gcanúint eile bhí ansuim acu san ábhar agus sna tascanna a dhear an múinteoir bunaithe air. Bhreathnaigh siad ar an
bhfíseán tar éis na tréimhse réamhchumarsáide agus cuireadh i ngrúpaí de thriúr iad chun an scéal a
athchruthú ina bhfocail féin. D ’athinis duine amháin ó gach grupa an scéal ansin ina bhfocail féin le
cinntiú go raibh tuiscint acu. D ’fhéach na daltaí ar an scannán céanna an lá dar gcionn agus an-spéis
agus an-tuiscint acu ar an scéal. Líon na daltaí isteach ceistneoir a dhear an múinteoir mar
mheasúnú ar an bhfoghlaim a tharla thar dhá lá agus arís tugadh deis dóibh aiseoías a thabhairt ó
bhéal ar na freagraí a scríobh siad. Arís eile leag an múinteoir síorbhéim ar Ghaeilge chruinn,
shaibhir, dhúchasach a chur chun cinn i mease na ndaltaí agus a lán deiseanna cumarsáide
cruthaithe aige.
Leagtar an-bhéim ar an gceol agus ar an amhránaíocht le linn na tréimhse breathnóireachta
agus na daltaí i mbun ullmhúcháin do chomórtas ceoil don stáisiún áitiúil raidió. Bhí ar na daltaí
amhrán cáiliúil Béarla a aistriú go Gaeilge agus an-ríméid orthu toisc é a bheith buaite cheana sa
scoil. Bhí go leor smaointe ag na daltaí maidir leis na h-amhráin gur theastaigh uathu a aistriú agus
cé go raibh ualach na hoibre fós le déanamh, chaith siad 15 nóiméad ar an Aoine ag éisteacht le hamhráin nua-chumtha a d ’aistrigh daltaí eile go Gaeilge cheana sa scoil.

5.3.6.2 M ú in e a d h na m a ta m a itice.

Tá anailís ar mhúineadh na matamaitice tábhachtach sa chás-staidéar seo mar gur nochtadh
léargas spéisiúil faoin stíl mhúinteoireachta sna ceachtanna sin. Tugadh deis do na daltaí dul i
ngleic le coincheapa matamaitice trí Ghaeilge le béim ar fhoghlaim na teanga riachtanaí agus ar
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fhorbairt an fheasachta teanga. Dirìodh ar chruthanna 2T don tseachtain agus tosaiodh amach leis an
gceamóg m ar théama. Cheistigh an muinteoir na daltai mar gheall ar ghnéithe éagsula na ceamóige.
Tugadh go leor deiseanna cainte do na daltai, os ard sa rang, i ngrupai, i mbeirteanna agus go
prfobhàideach leis an muinteoir. Dirfodh aird na ndaltai ar an gcruth, leithead, fad agus gnéithe
éagsula den chruth tri cheistiu mhuinteora. Bhi pictiùr aici mar thacaiocht closamhairc. Tar éis é sin
bhi ar na daltai carachtair cheamóige a tharraingt leis na baili bheatha i gcruth na gceamóga. An
tUasal Ceamóg an t-ainm a bhi ar na carachtair. Tharraing na daltai na carachtair, crochadh ar an
mballa iad go léir agus thosaigh an muinteoir dà gceistiu futhu le béim ar an téarmaiocht
mhatamaitice. Leanadh an próiseas céanna do Bean Ui Chiorcail ar an Màirt agus d ’Inion Ni
Thriantàn ar an gCéadaoin ach bhi béim nios mó ar obair ghrupa agus obair bheirte don dà cheacht
sin. Chabhraigh daltai ó Rang 1 agus 2 leis na naionàin maidir leis na cruthanna sin a tharraingt
agus a ghearradh amach don taispeàntas cruthanna ar an mballa. Aris bhi neart cumarsàide ar siul
eatarthu as Gaeilge chun na tascanna a chriochnu agus tugadh deis dóibh aiseolas ó bhéal a tabhairt
faoin bpróiséas ag deireadh an cheachta.

5.3 .6 .3 M u in e a d h an B héarla.

Mhuin an muinteoir ceachtanna Béarla do na daltai ar fad sa rang. Ceachtanna
neamhfhoirmiula a bhi iontu le béim ar thascanna éisteachta agus labhartha den chuid is mó.
Léirigh na pàisti a gclaonadh duchais i dtreo na Gaeilge àfach agus àbhar an cheachta Bhéarla à
phlé acu i nGaeilge. Rud suntasach faoin gcleachtas seo àfach is ea nach bhféadfai a rà go bhfuil
daltai na naionàn sóisir nó sinsir tumtha go h-iomlàn sa teanga oidhreachta mar nach raibh straitéis
scartina ì bhfeidhm ag an muinteoir agus go mbiodh teagmhàil ag na daltai leis an mBéarla do 30
nóiméad gach là rud nach mbeadh inmholta do mhunlai saibhriùchàin nó cothabhàla (May, 2008).
Sa chéad cheacht Béarla ghlaoigh an muinteoir amach abairti a bhi measctha suas agus bhi
ar na daltai iad a rà ar ais san ord ceart. Bhi cead acu notai a ghlacadh fad agus a bhi na focaii à
léamh amach acu agus nuair a bhi an leagan ceart ag pàiste chuir se/si a làmh suas.
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Idirghníomhaíocht Ranga 5.3.4
60
M úinteoir
Said-I- Was-1-Home-Going
61

Dalta 1

I said I was going home

62

Múinteoir

H ere’s another one but you have to be careful about where you put the
capitals swimming-I-are-Tom-going-and

63

Dalta 2

Tom and I are going swimming.

64

Múinteoir

Good but where are the capitals?

65

Daltaí

[ag ra amach os ard le cheile] Tom and I

NB, Là 1
Ceacht Béarla eile a bhi acu na beamaí a lionadh.
Idjrghníomhaíocht Ranga 5.3.5____________________
66
Múinteoir
A dog ’s home in called a
67

Daltai

Kennel

68

M úinteoir

A dog has two

69

Daltai

paws

. (sty, kennel, nest)

. (heads, paws, tails)

NB, Là 3

Tá na ceachtanna Béarla seo tábhacht i gcomhthéacs meastóireachta a dhéanamh ar an
múnla oideachais dhátheangaigh atá i bhfeidhm sa scoil. Ni shamhlófá go mbeadh aon cheacht
Béarla ar siúl do naíonáin shóisearacha i gclár saibhriúcháin/oidhreachta do chainteoirí dúchais mar
a phléifí i dtátal na roinne seo agus san anailís thrascháis níos moille.

5.4 Tátal ar M únla Oideachais atá i bhFeidhm i Scoil Bhríd
Déanann an muinteoir ranga síor-iarracht deiseanna cumarsáide a chur ar fáil do dhaltaí.
Gluaiseann sé ó pháiste go páiste agus ó bhord go bord ag iarraidh go gcuirfí tase i gcrích i
nGaeilge chruinn, shaibhir agus áitiúil. Úsáidtear chuile cheacht mar cheacht Gaeilge sa seomra
ranga seo ina ndéantar forbairt leanúnach ar shaibhreas foclóra, ar chruinneas gramadaí agus ar
fhéinfheasacht an fhoghlaimeora teanga féin a fhorbairt, i gcomhthéacsanna réalaíocha tríd an
gcuraclam ar fad. Leagtar an-bhéim sa cheacht Gaeilge ar shaibhriú teanga agus ar fhairsingiú
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foclóra trí úsáid a bhaint as an bpacáiste luath-thumoideachais Séideán S í agus tugtar deiseanna
aischothaithe go minie.
Nfl aon amhras ach go ndéantar cur i bhfeidhm an oideachais trí Ghaeilge níos éasca mar
gheall ar thacaíocht an phobail don Ghaeilge ina mbíonn imeachtaí pobail agus imeachtaí iar-scoile
ar siúl trí Ghaeilge agus ina bhfuil an pobal ag súil le hardchaighdeán oideachais go hiomlán trí
Ghaeilge. Feiceann siad go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach, úsáideach, taitneamhach agus nuaaimseartha trí úsáid na teicneolaíochta agus go leor straitéisí teagaisc le béim i geónaí ar an ngné
dhúchasach, áitiúil. Ni úsáidtear an creatchuraclam luathóige Aistear don fhoghlaim sa chásstaidéar seo agus ni léir gur cuireadh deiseanna súgartha struchtúrtha ar fáil do dhaltaí le linn an lae.
Maidir leis an múnla oideachais seo a ainmniú agus a rangú ar chontanam an oideachais
dhátheangaigh, is cosúil gurb i an coras atá i bhfeidhm ná an luath-oideachas saibhriúcháin
Ghaeltachta. Cé go bhfuil go leor chur chuige saibhriúcháin (May, 2009) le fáil sa chleachtas
oideolaíochta, ni fhéadfaí a mhaíomh gur oideachas iomlán saibhriúcháin atá anseo áfach, os rud é
go múintear an Béarla do na daltaí ar fad. Braitheann an príomhoide sa scoil go bhfuil an Ghaeilge
chomh láidir i mease na ndaltaí scoile agus sa phobal áitiúil i gcoitinne nach d ’fhéadfadh luathmhúineadh foirmiúil an Bhéarla aon dochar a dhéanamh do chumas na ndaltaí sa Ghaeilge go
fadtréimhseach (APO, NG, NB). Caithfear a bheith airdeallach i datobh dearcaidh mar seo, áfach, i
bhfianaise an taighde a léiríonn gurb é an dátheangachas dealaitheach atá á fháil ag daltaí ó chúlra
Gaeilge sa Ghaeltacht (Péterváry et al., 2014 & Shiel et al., 2011) agus go bhfuil sleamhnú
leanúnach i dtreo an Bhéarla ar bun i mease mhuintir na Gaeltachta, ach go háirithe i mease an
ghlúin óig (Mac Donnacha et al., 2005; Ó Giollagáin et al., 2007 & Ni Shéaghdha, 2010). I seomra
ranga na naíonán bhí 4 pháiste le cúlra Gaeilge amháin, seisear le cúlra measetha Gaeilge/Béarla,
páiste amháin le teanga Eorpach eile á labhairt sa bhaile aige ach a bhí an-chumasach sa Ghaeilge
agus páiste amháin eile le cúlra Béarla amháin.
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Tabla 5.4
S a in tréith e M h ú n la O ideach ais D h áth ean gaigh S c o il B h ríd

Téama

Tréithe a Bhaineann leis

Eolas faoin bhFoireann

Tá an príomhoide Bríd ag múineadh na ranganna naíonán.

Eolas Ginearálta faoi na
Daltaí

50 dalta sa scoil. I ranganna na naíoná tá 4 ó chúlra Gaeilge, 6 ó
chúlra measctha Béarla/Gaeilge, dalta arnháin ó churla teanga
eile agus dalta amháin eile ó chúlra Béarla arnháin.

Catagóir Gaeltachta

A

Iompar Teanga na nDaltaí

Claontacht láidir i dtreo na Gaeilge ach códmheascadh rialta i
bhfeidhm

Polasaí Gaeilge

Ni fhacthas aon Pholasaí Gaeilge le linn an chás-staidéir

Tosaíochtaí Curaclaim sa
Seomra Ranga

Séideán Sí in usáid. Raon leathan de straitéisí in úsáid do
mhúineadh na Gaeilge. Cluichí teanga, tascanna agus
fadhbanna, druileanna, físeáin, scéalaíocht agus filíocht.

Cuir Chuige Oideolaíochta

An-bhéim ar chumarsáid trí Ghaeilge a chumasú i mease daltaí.
Gach ceacht ina cheacht saibhriúcháin le síorbhéim ar Ghaeilge
iomlán, cruinn agus áitiúil. Feasacht teanga á fhorbairt.

Múineadh an Bhéarla

Béarla múinte ón gcéad lá ar scoil. Naíonáin Shóisearacha agus
Shinsearacha i láthair agus páirteach i gceachtanna Béarla.

Aistear

Ni cosúil go mbaintear aon úsáid as Aistear

Soláthar a dhéantar do
dhaltaí T 1& T2

Gan aon idirdhealú i bhfeidhm idir dhaltaí T I agus T2 ach go
leor cúraim déanta don dalta T I trí bhéim a leagan ar shaibhriú
Ghaeilge an dalta T I .

An M únla Oideachais
Dhátheangaigh ata i
bhfeidhm

Múnla saibhriúcháin go príomha (cé nach múintear an T2 i
múnla mar seo go hiondúil)
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5.4 Càs-staidéar 3: Scoil Cholmcille
5.4.1 Suiomh agus faisnéis chulra Scoil Cholmcille.
Tà Scoil Cholmcille lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir A, i gceantar atà aitheanta mar
cheantar faoi mibhuntàiste. Tà beagnach 83% de dhaonra an cheantair ina gcainteoirf laethula
Gaeilge (SCT, 2007: 18-23) agus as an 150-200 dalta a fhreastalaionn ar an scoil tugann an
prfomhoide le fios gurb i an Ghaeilge “an chéad teanga agus an teanga baile atà ag breis is 90% de
dhaltai na scoile” (Litir ón bprfomhoide chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna, 2012). Maidir
le foireann lànaimseartha na scoile tà seacht muinteoir ranga, chomh maith le triur muinteoir
tacaiochta foghlama agus cuntóir teanga amhàin ag feidhmiu sa scoil agus tà an prfomhoide Càit i
féin saor ó dhualgais teagaisc sa scoil, rud a bheadh eisceachtuil i mbunscoil Ghaeltachta (Mac
Donnacha et al., 2005).

5.4.2 Culra an phriomhoide agus cleachtais bhainistiochta.
Tà os cionn 20 bliana de thaithi teagaisc ag an bprfomhoide i gcomhthéacsanna
dàtheangacha éagsula ar fud na hÉireann. Tà an-chur amach aici ar an gcóras gaelscolaiochta
lasmuigh den Ghaeltacht os rud é go bhfuair si a cuid oideachais bunscoile agus meànscoile féin ar
fad i scoileanna làn-ghaelacha i gCuige Laighean. Tar éis càiliocht a bhaint amach mar mhuinteoir
bunscoile d ’oibrigh si ar feadh roinnt blianta i nGaelscoil i mBaile Àtha Cliath. Tar éis é sin bhog si
go dti scoil i nGaeltacht bheag eile agus ansin go dti gaelscoil mhór i gCuige Chonnacht sular bhog
si go dti scoil Cholmcille os cionn deich mbliana ó shin. Mar a tharla i Scoil Àine [CSI] cheap an
prfomhoide go raibh “an iomarca Béarla” à labhairt i measc na ndaltai scoile mar gheall ar rnheon
“beagàinin scaoilte” agus go raibh gà tuilleadh béime a chur ar an nósmhaireacht teanga seo a athru
i dtreo na Gaeilge arìs (NG). Nuair a ghlac si leis an bpost mar phriomhoide thosaigh si ar phróiseas
fadtréimhseach chun an Ghaeilge a làidriu sa scoil. Mar chuid den bhéim nua seo, braitheadh gur
cheart muineadh an Bhéarla a chur siar go dti rang a haon ach bhi easaontu i measc na foim e ar
dtus:
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Bhí mé i gcónaí go láidir den tuairim gur cheart go mbeadh múineadh an Bhéarla fágtha go
dtí rang a h-aon ar a laghad chun dhá bhliain iomlán a thabhairt do chuile dhalta a bheith
tumtha sa teanga ‘Bhí mise ag iarraidh é [múineadh an Bhéarla] a fhágáil go dtí rang a haon
agus bhí daoine eile ann freisin [a d ’aontaigh liom] ach bhí duine amháin a bhí ag ceapadh
gur cheart Béarla a mhúineadh sna naíonáin bheaga ... bhí formhór mor sásta é a chur siar
chomh fada agus go bhféadfadh muid (APO).

Creideann Cáit sa chur chuige seo mar “go mbraitheann cumas agus caighdeán Gaeilge
labhartha ghasúir na Gaeltachta go huile agus go hiomlán ar an méid Gaeilge agus ar an gcaighdeán
Gaeilge a bhíonns cloiste acu sna blianta tosaigh” (litir ón bPríomhoide chuig an Roinn Oideachais
agus Scileanna). Níor deineadh aon ghníomh (maidir le múineadh an Bhéarla a chur siar) áfach go
dtí gur scríobh tuismitheoirí áitiúla litir ghearáin, ag éileamh go gcuirfí múineadh an Bhéarla siar go
dtí rang a h-aon agus iad ag maíomh “go bhfuil an Ghaeltacht i ngéarchéim teanga agus caithfidh
tuismitheoirí an fód a sheasamh go láidir ar son na Gaeilge” (Litir ó Thuismitheoirí). Bhí an-mheas
ag foireann na scoile ar na tuismitheoirí seo agus a gcuid tuairimí:
bhí an Ghaeilge an-ghar dá gcroíthe agus thuig siad an tábhacht a bhí leis an tumoideachas,
litir an-dearfach a bhí inti inar thuig siad an taighde náisiúnta agus idimáisiúnta ar fad a bhí
taobh thiar de (AM).

agus is cosúil gur chuir an litir seo tuilleadh luais faoin bpróiseas:
Shocraigh muid mar gheall ar litir a tháinig isteach ó thuismitheoirí ag iarraidh go gcuirfí
múineadh an Bhéarla siar, go ndéanfadh muid é sin. Chuir sé beagáinín brú orm ach bhí mé
sásta leis an mbrú ag an am céanna agus rinne muid an cinneadh gan aon Bhéarla a
mhúineadh sna naíonáin bheaga, mar bhí a fhios againn gurb é sin a cinneadh ceart (APO).

Cé gur glacadh an cinneadh [gan aon Bhéarla a mhúineadh i rang na naíonán sóisir ar a
laghad] i gcomhpháirt le múinteoir na naíonán, bhí gá go mbeadh an fhoireann ar fad réasúnta
compordach leis an gcinneadh “ach ag an am céanna chaithfeadh muid an fhoireann ar fad a
thabhairt linn mar níl aon mhaith é seo a dhéanamh tríd an gcúldoras mar go mbíonn impleachtaí ag
cleachtas m ar seo ar mhúinteoirí eile” (APO). Aithnítear go bhfeidhmíonn príomhoidí i
gcomhthéacsanna ina mbíonn srianta córasacha maidir le féidearthachtaí gníomhaireachta, ar a
dtugtar “constrained agency” (Hemdl & Licona, 2007) ach go bhfuil an-tábhacht ag baint lena
meoin i staidéar mar seo toisc go mbíonn tionchar an-mhór acu ar mhúnlú chultúr, pholasaithe agus
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chleachtais na scoile ina bhfuil siad ag feidhmiú (Shields, 2010). Thuig an príomhoide go domhain
na himpleachtaí a bheadh ag polasaí luath-thumoideachais do mhúineadh an Bhéarla sna
meánranganna anseo ach lena taithí gaelscolaíochta bhí sí muiníneach a leithéid a chur i bhfeidhm.
Bhí roinnt éiginnteachta faoin gcinneadh i mease na foim e ar dtús áfach, “múinteoirí le gasúir ar
scoil iad féin agus iad ag iarraidh go mbeadh an Béarla acu [ag na daltaí]” agus:
bhí daoine ann a bhí ag iarraidh é [múineadh an Bhéarla] a fhágáil go dtí rang an h-aon mar
a bhí luaite ag na tuismitheoirí [sa litir ghearáin], bhí daoine ag ceapadh gur cheart a gabháil
ar ais ag an sean rud ar fad agus gur cheart go mbeadh Béarla agus Gaeilge á múineadh i
naíonáin bheaga [ach] bhí formhór na ndaoine i ndáiríre ag iarraidh tus a chur leis an
mBéarla i naíonáin mhóra’(APO).

Tar éis sraith chruinnithe don fhoireann, dírithe go speisialta ar an gcinneadh, d ’fhaomh na
múinteoirí leis an ngné den pholasaí Labhairt na Gaeilge ina bhfágfaí múineadh an Bhéarla go dtí
na naíonáin shinsearacha ar mhaithe le bliain amháin den ‘tumoideachas’ a thabhairt do na daltaí
(NG). ‘Bhí mé á bhrú agus bhí Colm á bhrú, ghlac muid vota ar deireadh agus glacadh an cinneadh
gan aon Bhéarla a mhúineadh go dtí naíonáin mhóra’ (APO). Bhí comhghéilleadh i geeist le
cinneadh deireanach na foim e agus aontaíonn Colm le Cáit go bhfuil an comhréiteach seo antábhacht chun teannas a laghdú:
Bhuel tháinig muid ar chomhréiteach, bhí mise ag iarraidh é a shíneadh amach go dtí rang a
haon mar a dúirt mé agus bhí daoine eile ag iarraidh go múinfí an Béarla sna naíonáin
bheaga, ach tá an rud aontaithe anois agus tá muid ar fad ar an leathanach céanna maidir leis
[múineadh an Bhéarla a chur siar go dtí an cúigiú téarma], rud atá fíor
thábhachtach’ (AM).

Próiseas dúshlánach, fadtréimhseach a bhí ann áfach. Nuair a thosaigh an múinteoir ranga
Colm amach ag múineadh sna ranganna naíonáin sa scoil sa bhliain 1999 ‘bhíodh léitheoireacht ar
siúl againn sa dá theanga [Béarla agus Gaeilge] agus bhíodh forbairt teanga i mBéarla agus i
nGaeilge ar siúl againn’ (AM). Lean an polasaí sin go dtí 2006 bhí sé socraithe nach ndíreofaí ach
ar léitheoireacht i nGaeilge amháin agus go mbeadh “forbairt teanga i mBéarla ar siúl againn tar éis
na Cásea i rang na naíonán sóisir” (AM). Cuireadh tús leis an tréimhse “tum oideachais” (Litir ón
bPríomhoide, NG, APO & AM) sa bhliain 2010 nuair a chinn Colm agus Cáit “nach ndéanfaí aon
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fhorbairt teanga sa mBéarla sa scoilbhliain 2010/2011” agus go mba thri Ghaeilge ar fad a
mhúineadh chuile cheacht (AM). Chabhraigh sé go raibh an pnom hoide tiomanta don pholasaí seo
a chur i bhfeidhm agus go raibh tuiscint aici ar mhúnlaí éagsúla ó chomhthéacsanna idimáisiúnta
“bhí mise in ann a ‘speáint dóibh [an fhoireann scoile] an taighde ó Cheanada agus ó thiortha eile
ina raibh an tumoideachas ag oibriú amach go maith’ (APO). Díríodh san uair bhreise oibre atà le
déanamh faoi Chomhaontú Phàirc an Chrócaigh, ar chomhthéacsanna idimáisiúnta an
tumoideachais a phlé agus ar shaineolaithe acadúla i réimse an oideachais dhàtheangaigh a thabhairt
isteach ar mhaithe le ceisteanna a fhreagairt faoin tumoideachas Gaeltachta (APO). Thacaigh sé leis
an bpróiseas gur aontaigh formhór na mball foime le tuairimí an phríomhoide i dtaobh an
oideachais dhàtheangaigh, go raibh “an fhís chéanna acu i dtaobh na Gaeilge” (AM) agus go raibh
athrú cleachtais (maidir le múineadh an Bhéarla) éilithe i litir ghearáin ó thuismitheoin (NG).

5.4.3 An Polasaí scoile maidir leis an oideachas dàtheangach:
5.4.3.1 R éam h rà.

Tá plean cuimsitheach Gaeilge réitithe agus aontaithe ag an mbord bainistiochta ina bhfuil
an-bhéim ar chur chun cinn na Gaeilge i ngach gné den scoil. Réitiodh an plean uile scoile mar
ullmhúcháin do mheastóireacht chigireachta uile scoile a tharla sa bhliain 2003, deineadh uasdátú ar
an bplean ag cruinniù foim e i M í Mhàrta 2004 agus cuireadh an plean i bhfeidhm go gairid ina
dhiaidh sin (AD). Ba í príomhaidhm an phlean ná, ath-aibhsiú a dhéanamh ar an stàdas speisialta
Gaeltachta atà ag Scoil Cholmcille, ina dtugtar aitheantas agus tacaiocht don Ghaeilge mar theanga
teagaisc agus chaidrimh sa scoil (NG). Bhí gá le polasaí a ath-dhréachtú mar go raibh “Béarla ar
siúl sna naíonáin bheaga ag an am anseo” (APO), rud nach raibh inghlactha di mar oideachasóir ‘ó
chúlra Gaelscolaíochta’ le meon làidir gur cheart go mbeadh ‘tum oideachas’ ar siúl (NG). Ni
dhéantar aon tagairt don mhùnla oideachais dhàtheangaigh atá i bhfeidhm sa scoil agus úsáidtear an
téarma ‘tumoideachas’ mar chur síos ar an gcleachtas atá acu múineadh an Bhéarla a chur siar go
dtí an dara téarma i rang na naíonán sóisir. Mínítear an imní atà ann faoi thodhchai na Gaeilge agus
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ari plean atá ag an scoil dui i ngleic leis sin ina scoilcheantar féin. Léirítear go bhfuil i bhfad nios
mó i gceist le polasaí láidir oideachais dhátheangaigh a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht, nà direach
múineadh an Bhéarla a chur siar ar feadh tréimhse áirithe (APO & AM).
Ni fhàgtar aon éiginnteacht sa phlean maidir leis an teanga ar cheart a bheith in úsáid in
imeachtai scoile “bionn cruinnithe foime, cruinnithe Bord Bainistíochta agus cruinnithe Choiste na
dTuismitheoirí á reáchtáil ar fad tri Ghaeilge”, “ag chuile ócàid phoibli ‘si an Ghaeilge a bhionn
chun tosaigh” agus “aon chaint phoibli nó cur i láthair a dhéanann múinteoir na scoile do ghrùpa
tuismitheoirí is i nGaeilge a bhionn sé” (Polasaí Labhairt na Gaeilge). Tugtar soiléiriù sa phlean
céanna maidir leis na cuiseanna go mbíonn claontacht i dtaobh na Gaeilge de dhith chomh maith
“mura ndéanfaí é seo is maith an seans go n-iompódh an grupa ar fad ar an mBéarla mar go bhfuil
mórán chuile dhuine dhàtheangach agus b ’fhurasta leis an nGaeilge a bheith fàgtha ar leath taobh”
(AD). Léirítear anseo, an-tuiscint ar an tionchar a dhéantar don mhionteanga nuair a thagann sí i
gcoimhlint le mórtheanga (Pétervàry et al., 2014; Lenoach et al., 2012 ) agus táthar ag súil go
labhróidh gach duine an Ghaeilge sa scoil. Iarrtar ar bhaill foime, ar pháistí, ar thuismitheoiri agus
ar chuairteoirí scoile an Ghaeilge a labhairt i gcónai chun timpeallacht ghaelach a chur chun cinn
(NG agus PG). Ni hamhàin sin ach maitear go sonrach go ndéanfar gach comhfhreagras leis na
daoine seo agus leis an Stàt, tri Ghaeilge amhàin agus go bhfuil sé “fíor-thábhachtach go gceartófai
Béarlóireacht amuigh sa chlós” i mease na ndaltai scoile iad féin. Braitheadh go raibh gà an abairt
sin a chur sa pholasaí mar gheall go mbíodh sé de nós ag formhór na múinteoirí scoile ligint do na
daltai pé teanga arbh mhian leo a labhairt, nós nár thacaigh le cur chun cinn na Gaeilge (NG).
Maidir le tuismitheoirí na ndaltai, “iarrtar ar thuismitheoiri gan Béarla a labhairt sa seomra ranga.
Más gá labhairt i mBéarla le múinteoir nó le dalta is féidir a ghabháil taobh amuigh de dhoras an
tseomra ranga len e sin a dhéanamh” mar “má fheiceann na gasúir muid ag athru ar an mBéarla le
labhairt le tuismitheoirí tá muid ag tabhairt an teachtaireacht nach féidir cumarsáid thàbhachtach a
dhéanamh tri Ghaeilge” (Polasaí Labhairt na Gaeilge).
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Aithnítear tríd an doiciméad uilig go bhfuil “tábhacht ag baint le sealbhú na teanga” agus go
bhfuil “dualgas reachtúil orainn [ar an scoil] í a chaomhnú” (Polasaí Labhairt na Gaeilge). Leagtar
an-bhéim sa phlean ar Ghaeilge dhúchasach na bàite a chur chun cinn agus tuiscint an ghasúir “a
dhfriú ar shaibhreas na teanga, ar sheanfhocla, ar shamhlacha, ar thomhaiseanna, ar rabhlóga, ar
oidhreacht na hÉireann, ar chluichí gaelacha, ar cheol, ar na hamhráin ar an sean-nós agus ar an
traidisiún béil” le tagairtí rialta don amhránaíocht, agallaimh bheirte agus lúibíní (Polasaí Labhairt
na Gaeilge). N i chiallaíonn polasaí láidir go mbeidh na cleachtais bhainistíochta agus oideolaíochta
láidir ach i gcomhthéacs an oideachais dhátheangaigh sa scoil seo, leagan an polasaí amach treo
shoiléir, aontaithe do phobal na scoile maidir le cur chun cinn na Gaeilge. Tá an polasaí fréamhaithe
i dtaighde idirnáisiúnta faoi shealbhú na mionteanga agus aontaithe ag leibhéal an bhoird
bhainistíochta rud a chiallaíonn go bhfuil seasamb láidir leis i mease phobal na scoile (NG, APO).

5.4 .3 .2 P o la sa ith e idirdh ealaith e.

Aithnítear sa phlean go bhfuil imeascadh ar siúl idir chainteoirí TI agus T2 sa cheantar agus
iad á dteagasc sa suíomh céanna oideachais . Aithnítear chomh maith na dúshláin a bhaineann le
bainistiú an imeasctha seo. Ar an gcontanam dátheangachais seo aithnítear go bhfuil ‘gasúir againn
ag teacht chun na scoile gan focal ar bith Gaeilge agus gasúir eile ag teacht chun na scoile gan
mórán focal ar bith Béarla agus ar ndóigh go leor gasúir eile atá idir eatarthu’ (Polasaí Labhairt na
Gaeilge, 2014). M aidir leis na daltaí T2 “déanfar chuile iarracht tacaíocht a chur ar fáiP agus
déanfar é seo sna ranganna naíonáin ar mhaithe len iad a ‘thabhairt suas go caighdeán an ranga”.
Dréachtaíodh Plean Labhairt na Gaeilge sa bhliain 2004 ina raibh borradh faoi gheilleagar na
hÉireann agus fonn ar go leor de mhuintir na Gaeltachta a d ’imigh thar lear ar imirce filleadh ar a
bhfód dúchais lena gclanna a thógáil ansin. Ba sa chomhthéacs seo a moladh go mbeadh múinteoir
sealadach teanga fostaithe “le freastail a dhéanamh ar ghasúir a rugadh thar lear (i M eiriceá nó i
Sasana go hiondúil)”, go mbeadh an múinteoir sin fostaithe ag Eagraíochta na Scoileanna
Gaeltachta (nach ann dó a thuilleadh) agus go mbeadh sé mar dhualgas ag an múinteoir sin an
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Ghaeilge a mhúineadh do na daltaí sin ar mhaithe lena gcaighdeán Gaeilge a thabhairt suas chun
leibhéal an ranga (PG agus NG). Déantar freastal freisin ar an dream atá “ar bheagán Gaeilge ach
gur as an tír seo iad” (AD). Cé go bhfuil an ghné seo den pholasaí as-dáta i dtréimhse iar-bhorrtha
na hÉireann, léirítear tuiscint chuimsitheach an phríomhoide agus an bhoird bhainistíochta gur mó
an dúshlán a bhaineann le meascán teangeolaíochta i scoil Ghaeltachta ariamh agus go bhfuil géarghá le hinfheistíocht acmhainní agus daonchumhachta mar idirghabháil chun dul i ngleic leis na
dúshláin sin. Maidir leis na daltaí TI ar a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu nó ar a bhfuil “Gaeilge ó
dhúchas nó ón teallach acu” maítear sa phlean Gaeilge go ndéantar chuile iarracht iad a spreagadh
agus forbairt a dhéanamh ar a gcuid cainte agus cur lena gcuid saibhris sa Ghaeilge atá acu ó
dhúchas’ (PG, 2014).

5.4.4 Na Cleachtais oideolaíochta.
Tá cultúr oideolaíochta an tseomra ranga sa scoil seo an-chosúil le Scoil Bhríd [CS2] roimhe
seo ina leagtar an-bhéim ar an gcultúr agus an oidhreacht áitiúil. Gach maidin agus na daltaí ag siúl
isteach sa seomra ranga bíonn amhráin sean-nóis ghaelaigh á gcasadh ó sheinnteoir dlúthdhioscaí.
Cothaíonn sé seo atmaisféar dearfach ina léirítear meas don Ghaeilge, don cheol agus do chultúr na
háite (NG). Dhá mhana a bhí in úsáid sa rang chun féin-aitheantas a thabhairt do na daltaí agus mar
straitéis bhainistíochta iompair “tá muid mór le chéile” agus “tá chuile dhuine speisialta” (NB).
Rinne na daltaí athrá agus aithris ar na manaí seo ag tus an lae scoile agus go rialta ina dhiaidh sin.
Tá leabharlann aonteangach Ghaeilge sa rang agus scéimeanna áirithe i bhfeidhm chun na daltaí a
mhealladh le tuilleadh léitheoireachta a dhéanamh. Tugadh cuairteanna ar an leabharlann áitiúil i
rith na bliana agus bhí trí sheift i bhfeidhm chun tuismitheoirí a mhealladh maidir le spéis a léiriú i
léitheoireacht a gcuid bpáistí sa bhaile (Aistear, 2009). Ar dtús, bíonn leabhar amháin Gaeilge le
léamh ag gach Dalta gach oíche. Seift amháin eile atá i bhfeidhm ná liosta focal a thabhairt do
dhalta amháin gach tráthnóna agus mar obair bhaile na focail sin a rá lena dtuismitheoirí. Níl ach
liosta amháin don rang ar fad agus bíonn na daltaí ar bis ag fanacht lena ndeis an liosta a thabhairt
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abhaile. Tugtar póstaeir do phàiste eìle gach oiche. Ar na póstaeir tà pictiuir de theidithe ag
déanamh gniomhaiochtai éagsula le abairt scrfofa faoi, ‘tà teidi ag rith’ agus ‘tà teidi ag léim ’ mar
shampla. Aris is i sprioc na seifte seo nà na daltai a chur ag léamh as Gaeilge i gcomhphàirt lena
dtuismitheoiri sa bhaile (NB).
Léiritear an bhéim a leagtar ar chultur an cheantair agus ar an gcanuint dhùchasach, àitiuil a
chur chun cinn chomh maith le samplai den fhéincheartu sa sliocht seo ina ndéantar iarracht leagan
nàdurtha, àitiuil a thabhairt d ’aon Bhéarla nó Ghaeilge chaighdeànach a d ’ùsàid na daltai (leagan
caighdeànach i luibini):

70

Múinteoir Colm

Cuirfidh muid Máirtín Tom Sheáinín (amhránaí sean nóis as Conamara)
ina chodladh anois a pháistí [múchann an múinteoir an seinnteoir
dlúthdhioscaí].

71

Dalta 1

P: Cén fáth a mhùinteoir Colm, an bhfuil sé tuirseach?

72

Múinteoir Colm

M: Ó tà sé tugthai (traochta)!

73

Dalta 1

P: Tà mise tuirseach a mhùinteoir Colm

74

M úinteoir Colm

M: Tà tú tugthai, an bhfuil?

75

Dalta 1

P: Tà mé tugthai

76

Dalta 2

Á, tà Máirtín bocht tugthai agus tà Alison bocht [sic] tugthai!

77

Dalta 3

Mise freisin, tà mise chomh tugthai freisin! [Ag labhairt le dalta eile in
aice leis] Féadfaí tusa mo chuid dathannaí a úsáid freisin, tà siad cosúil
le babies, báibíní [féincheartù]

78

Dalta 2

An féidir liomsa dui amach?

79

M úinteoir Colm

An bhféadfainn (féidir liom) goil (dui) amach?

80

Dalta 2

Sea, an bhféadfainn goil amach?

81

Múinteoir Colm

Tuige (cén fáth)?

82

Dalta 2

Mar nil mé ag aireachtáil (ni bhraithim) ró-mhaith a mhùinteoir Colm

I linte 72 agus 74 tugann an miiinteoir an focal ‘tugthaP do na daltai atà ina leagan
níos áitiúla den fhocal ‘traochta’ mar dhearbhù ar an gcanuint àitiuil. Déanann na daltai aithris ar an
bhfocal seo i linte 75-77 mar chuid den phróiseas sealbhaithe. Tà an leagan àitiuil (nil mé ag
aireachtáil) den abairt ‘ni bhraithim’ sealbhaithe cheana ag Dalta 1 agus é in úsáid i line 71. Tà
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léiriú eile den síormhúnlú teanga atá ar siúl ag an múinteoir ar fáil i líne 79 nuair a mhúnlaíonn an
múinteoir bealach níos dúchasaí don abairt ‘an féidir liom sa’. Arís, comharthaíonn an múinteoir don
pháiste lena corp go bhfuil sí ag súil le athrá ón Dalta, mar a tharlaíonn i líne 80.

5.4.5 Iompar teanga na ndaltaí.
Is cosúil ón tseachtain bhreathnóireachta go bhfuil nós i mease fhormhór na ndaltaí a gcuid
comhráite a dhéanamh le chéile agus le foireann na scoile trí Ghaeilge (NG). Fiú amháin sa
chomhrá idir dhalta atá á thógáil trí Pholannais agus dalta atá á thógáil go dátheangach (le Béarla
agus le Liotuáinis) feictear claontacht don Ghaeilge gus gurb í an teanga sin lingua franca an
tseomra ranga:
Idirghníomhaíocht Ranga 5.4.2
83
Dalta 1 [Polannais mar Tá mise chun dath gorm a chur ar an rud seo (crann)
mháthairtheanga]
84

Dalta 2 [Béarla agus
Liotuáinis mar
mháthairtheangacha]

Nfl

85

Dalta 1

Tá sé gorm

86

Dalta 2

Níl, tá sé glas

Cé go bhfuil an comhrá seo gearr léiríonn sé an nós atá ann i mease na ndaltaí uilig go bhfuil
siad toilteanach iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a labhairt le chéile. Ar ball labhraíonn Dalta 1 le
cainteoir T I sa Ghaeilge faoi am lóin:
Idirghníomhaíocht Ranga 5.4.3
87
Dalta 1 [Polannais mar An bhfuil cead agamsa spraoi leatsa sa clós [sic]?
mháthairtheanga]
88

Dalta 3 [Cainteoir T]

Bheul beidh mise ag spraoi le rang a haon inniu.

89

Dalta 1

OK.

90

Dalta 3

Bheul, is féidir leatsa a bheith ag spraoi linn freisin.

Pléifear na grúpaí idirdhealaithe atá i bhfeidhm sa rang seo ar ball ach is fiú a lúa go bhfuil
Dalta 1 sa dá shampla thuas, lonnaithe sa tríu grupa idirdhealaithe ina leagtar béim ar chumarsáid
bhunúsach a fhorbairt. Léiríonn na comhráite gearra seo go bhfuil muinín ag teacht chuige maidir
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leis an nGaeilge a labhairt lena chairde (NG agus AM). Cé go bhfuil nós teanga i bhfeidhm sa scoil
ina labhraitear an Ghaeilge caithfear nan an Bhéarla ar a gcuid Gaeilge a aithint. Bhi samplai den
chódmheascadh le sonru ar chaint na ndaltai mar a léirfonn na comhràite seo a leanas:

Idirghniomhaiocht Ranga 5.4.4
Muinteoir Colm
An bhfuil aon scéalta nó nuacht ag aon duine?
91
92

Dalta 1

[Làmh curtha suas] Bhi mise ag spraoi inné agus ag watché.il television.

93

Muinteoir Colm

Bhi tu ag spraoi agus ag breathnu ar an teilifis [ràite go mali agus ag suil
go ndéanfaidh Dalta 1 aithris uirthi]

94

Dalta 1

Yeah bhi mé ag breathnu ar an teilifis.

95

Dalta 2

Nuair a chuaigh mise abhaile [sic] bhi Daid ag tógàil shed agus thit
piosa adhmaid dhe.

96

M uinteoir Colm

Bhi sibh ag tógàil cró? [ràite go mali, ag suil go ndéanfaidh Dalta 1
aithris uirthi agus an-bhéim ar an bhfocal ‘cró’]

97

Dalta 2

Sea, bhi muid ag tógàil cró agus thit piosa adhmaid dhe

98

Dalta 3

Bhi Mam agus Daid imithe ag wedding don deireadh seachtaine

99

Muinteoir Colm

Bainis ab ea?

100

Dalta 3

Sea.

101

Muinteoir Colm

Agus cén chaoi ar ghléas siad iad féin?

102

Dalta 3

Éadai bàna!

Ba chosuil go raibh an muinteoir ag iarraidh deiseanna cainte a thabhairt do lion mór daltai
agus nàr theastaigh uaithi an iomarca ama a chaitheamh i mbun comhrà le dalta amhàin. Braithim
gurb é seo an fàth nàr cheistigh si na daltai faoina scéalta ar bhealach nios doimhne. Tà fianaise den
chódmheascadh i linte 92, 95 agus 98 ina bhfuil na focaii Bhéarla watch, television, shed agus
wedding in usàid in abairti Gaeilge. Leis na samplai ar fad seo, munlaionn an muinteoir an bealach
‘ceart’ leis na habairti a rà leis an leagan Gaeilge den fhocal agus i ag suil go ndéanfai aithris uirthi.
Feictear samplai den chódmheascadh i gcomhràite idir na daltai iad féin chomh maith:
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Idirghnfomhaíocht Ranga 5.4.5
1 0 3

D

a l t a

1

1 0 4

D

a l t a

2

1 0 5

M

ú i n t e o i r

Kisses kisses kisses. agus é ag iarraidh barróg a thabhairt don
bhuachaill i aice leis)
Stop, a mhúinteoir Colm bhí sé ag dul ag kisseáil mise
Bhí sé ag iarraidh póigín a thabhairt ab ea?

Arís anseo rinne an múinteoir múnlú ar chaint nádúrtha an cheantair agus é ag súil le hathrá
ón dalta. Spéisiúil go leor, in ainneoin go bhfuil an scoil seo lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir A tá
rian an Bhéarla go mor le feiceáil i gcódmheascadh na ndaltaí.

5.4.7 M odhanna múinte agus stfl oideolaíochta an mhúinteora.
Níor labhair an múinteoir aon Bhéarla le linn na tréimhse breathnóireachta (NB).
Tuairiscíodh roimhe seo go mbaineann simpliú teanga, níos mó athrá, níos lú ceartúchán agus béim
ar an gcumarsáid sa sprioctheanga le cláir tumoideachais (sa chomhthéacs gaelscolaíochta) agus nár
cosúil gurb é sin an ciar is fearr do chainteoirí ducháis (Nic Cionnaith, 2012: 163) ach ni luífeadh
breathnóireachtaí an chás-staidéir go hiomlán leis an ráitéas seo. Cé nach bhfaightear mórán simpliú
teanga in ionchur an mhúinteora sa chomhthéacs oidhreachta seo, baintear go leor úsáide as athrá
agus as ceartú na ndaltaí agus leagtar an-bhéim ar an gcumarsáid. Maidir leis an athrá ach go
háirithe, is gné lámach den chur chuige teagaisc atá ag an múinteoir agus feictear go mbaintear
úsáid rialta as:
Bíonn sé deacair ar mo ghlór mar bíonn go leor cainte ar siúl agus tá mé slóchtadh inniu,
bíonn an t-uafás cainte ar siúl agus aisteoireacht agus athrá athrá athrá, tá an t-uafás athrá
agus oibríonn sé mar tá siad ag éisteacht liomsa agus ag déanamh aithrise agus athrá ormsa.
(AM)

Dírítear ar ghnéithe den saíbhriú agus den fheasacht teanga i ranganna ar leith ach cosúil le
Scoil Bhríd [CS2] roimhe, maítear go mbíonn “chuile cheacht ina cheacht Gaeilge” agus deis
iontach chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar obair shaibhrithe agus fheasachta (AM & NG). Sa
rang M atamaitice mar shampla, a bhí dírithe ar an téama ‘tacair’ deineadh forbairt ar thuiscint
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mhatamaiticiúi] comhthreomhar le forbairt ar chumas teangeolaíocbta na ndaltaí. Baineadh úsáid as
go leor athrá len é seo a dhéanamh:

Idirghníomhaíocht Ranga 5.4.6
[ag siúl thart an tseomra ranga ag ceartú obair na ndaltaí] Caithfear
106 Múinteoir Colm
ceithre rud a chur isteach sa tacair.
107

Múinteoir Colm

[ag labhairt le Dalta 1] Tá an iomarca rud sa tacair, cuir ceithre rud
isteach sa tacair, tá an iomarca rud isteach sa tacair. [Ag labhairt leis
an rang ar fad] Cuir ceithre rud isteach sa tacair.

108

Múinteoir Colm

[Ag labhairt le Dalta 2] Tá an iomarca rud sa tacair, cuir ceithre rud
isteach sa tacair agus tiocfaidh mé ar ais chugat ar ball. [Ag labhairt
leis an rang ar fad] Cuir ceithre rud isteach sa tacair.

109

M úinteoir Colm

[Ag caint le Dalta a] Níl a dhóthain sa tacair, níl a dhóthain sa tacair,
cuir ceithre rud isteach sa tacair. [Ag labhairt leis an rang ar fad] Cuir
ceithre rud isteach sa tacair.

110

M úinteoir Colm

[Ag caint le Dalta 4} Maith an cailín, tá ceithre rud sa tacair. [Ag
labhairt leis an rang ar fad] Cuir ceithre rud isteach sa tacair.

Leanann an seisiún ceartúcháin seo ar aghaidh le béim mhór ar an téarmaíocht a bhaineann
le cainníocht. Déantar athrá ar an bhfocal ‘tacair’ sna téarmaí “cuir ceithre rud isteach sa tacair
(línte 106-110), “níl a dhóthain sa tacair” (líne 109) agus “tá an iomarca sa tacair” (línte 2 agus 3)
(NB). Tugtar tosaíocht do labhairt na Gaeilge sa phróiseas sealbhú teanga sa rang. Tá samplaí den
tosaíocht seo le feiceáil i gcur chuíge oideolaíochta an mhúinteora ranga ina gcaitear go leor ama ar
dheiseanna cumarsáide trí Ghaeilge a chothú (NB) agus é an-soiléir gur ghné lámach de shealbhú
na réamhscileanna litearthachta is ea forbairt ar chumas labhartha na ndaltaí i nGaeilge (NG). Bíonn
am nuachta ar siúl chuile mhaidin mar shampla, ina n-iarrtar ar na daltaí a gcuid scéalta pearsanta a
roinnt leis an rang. Éisteann an rang uilig leis na scéalta agus tacaíonn an múinteoir leis an
bpróiseas trí aiseolas a thabhairt agus trí mhúnlú a dhéanamh ar Ghaeilge chruinn:
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Idirghniomhaiocht Ranga 5.4.7
Tà mé ag iarraidh scéalta a chloisteàil uaibh anois, an bhfuil aon scéal
111
Muinteoir Colm
ag aon duine? [Ardaionn roinnt daltai a làmha san aer agus roghnaionn
an muinteoir dalta amhàin] Pàdraig mar sin inis duinn do scéalsa.
112

Dalta 1

Bhi carr ar an mbóthar agus bhi cat ann agus beag [sic] gur mharaigh
mo mhamai é.

113

Muinteoir Colm

Ar rith an cat amach ar an mbóthar?

114

Dalta 1

Yeah

115

Dalta 2

Chonaic mise an cat sin, bhi sé maraithe cheana agus chuir Daidi go
taobh an bhóthair é.

116

Dalta 3

[Làmh curtha san aer] Rinne mé mo chuid obair baile, rinne mé
dearmad rud eicint a dhéanamh agus bhi orm é a dhéanamh le mam
ansin.

117

M uinteoir Colm

Ar thug Mam aire mhaith dhuit?

118

Dalta 3

Thug

119

Muinteoir Colm

120

Dalta 4

[Ag déanamh athrà ar nath na seachtaine] Ar thug si aire na huibhe
dhuit?
[Ag rà nath na seachtaine amach os ard] Aire na huibhe!

121

Dalta 5

Bhi mise agus Daid ag digeàiì in aice leis an shed [códmheascadh]

122

M uinteoir Colm

Bhi sibh ag cartadh in aice leis an gcró [leagan ceart tugtha] agus ar
thàinig sibh ar aon cheo?
P5: No, just bhi muid ag déanamh swimming pool [códmheascadh]

123

Muinteoir Colm

Agus an mbeidh linn snàmha in aice le do theachsa mar sin?

124

Dalta 5

Beidh

Mar a léirfonn linte 122 agus 123 déanann an muinteoir munlu ar chaint chruinn an
cheantair agus é ag sùil go ndéanfaidh na daltai aithris uirthi, déantar nasc le nath na seachtaine
(line 119) agus tugtar deis do lion réasunta mór daltai labhairt amach i dtréimhse ama gearr. M oltar
na daltai as “dea-Ghaeilge a usàid” (NG), “chuala mise Kayleigh ar maidin ag rà dhà cheann [le
béim ar fhuaimniu ceart an dà shéimhiu dheireanacha sna focaii ‘dhà’ agus ‘cheann’]” . Chomh
maith le sin spreagtar na daltai go làidir a gcuid tuairimi, scéalta agus ceisteanna a roinnt leis an
rang i rith ceachtanna, rud a tharlaionn go minic “A M huinteoir Cholm, an bhfuil a fhios agatsa cé a
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bhi liom ag an siopa, Daid agus Kevin, agus chonaic mise tusa ag ceannach diosail [le linn cheacht
léitheoireachta]’\ “beidh là speisialta ar an Déardaoin freisin mar gheall go mbeidh mise ag goil
chuig party Ali [le linn cheacht tireolaiochta agus sampla den chódmheascadh](NB, Là 2 ), “cén
fàth nach bhfuil bróga reatha ort inniu a Choilm? b ’fhéidir go seasfaidh duine eicint ort” [le linn
cheacht léitheoireachta] (NB, Là 3) agus “tà ruitin ag mo mham agus thit si san abhainn agus
ghortaigh si é” [ag deireadh rang mata] (NB, Là 1).
Maionn Muinteoir Colm an tàbhacht a bhaineann leis an bhfeasacht fóineolaiochta sa rang
(NG) agus cludaitear fóinéim amhàin ar a laghad gach là. Chomh maith le sin, téitear siar ar
fhóinéimeanna agus ar chumaisc litreacha a cludaiodh cheana go rialta. Ùsàidtear an scéim fónaice
a bhaineann leis an gclàr Séidéan S i agus ni dhéantar aon obair ar fhónaic an Bhéarla nó aon ghné
de scileanna teanga sa Bhéarla a forbairt. Caitheadh an tseachtain ag dui siar ar chuid de na fónaic a
cludaiodh cheana. Diriodh ar e,c,d,g agus i le linn na tréimhse breathnóireachta inar raibh ar na
daltai fónaici a aithint agus focaii a thosaionn leis an bhfónac a rà.

5.4.8 Bainistiu imeascadh na ndaltai agus an t-idirdhealu foghlama.
Tà castacht ag baint le comhdhéanamh teangeolaiochta na ndaltai sa scoil seo (NG). Tugtar
le fios go bhfuil 18 dalta le Gaeilge amhàin nó Gaeilge den chuid is mó sa bhaile. As an 11 eile tà
triur le meascàn 50:50 [Béarla:Gaeilge] acu sa bhaile agus triur eile le Béarla den chuid is mó (NG).
Tà dalta amhàin sa rang agus a bheirt thuismitheoiri ina gcainteoiri Polainnise agus é à thógàil trid
an teanga sin. Tà dalta eile atà à thógàil go dàtheangach le Béarla agus Liotuànis. Cé go bhfaightear
léargas sa pholasai Labhairt na Gaeilge, ar mhianta na scoile i dtaobh bhainistiu an imeasctha,
feictear go bhfuil nios mó doimhneachta agus castachta ag baint leis an bhfiorchleachtas
oideolaiochta nà mar a léirìtear sa pholasai sin. Ni hamhàin go ndéantar an-iarracht freastail ar
riachtanaisi oideachais agus teangeolaiochta na gcainteoiri duchais T I ach freastalaitear ar ghànna
an chainteora T2 agus T3 ar bhealach cruthaitheach, ceannródaioch. Léirionn sé seo ardleibhéal
pleanàla agus smaoìnimh i dtaobh na ceiste seo (APO, AM, NG & NB).
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Bhíodh an nos i gcónaí ann go gcuirfí na daltaí ‘is laige’ amach chuig an múinteoir
tacaíochta foghlama ach...braitheadh nach raibh an seanchóras sin ag freastail ar ghánna
chuile pháiste ... tá an dream atá ag goil amach ag an múinteoir tacaíochta teanga, tá
an
dream atá iontach...ansin tá an dream sin atá sa lár, idir eatarthu, agus dá bhféadfadh
muid trí ghrúpa a dhéanamh ansin go mbeadh muid ar muin na muice” (AM).

Thuig an múinteoir ranga go raibh an coras mar a bhí ag tacú go láidir le foghlaimeoirí
Gaeilge (Daltaí T2) ach nach raibh freastail cheart á dhéanamh ar na cainteoirí ducháis (Daltaí T I)
agus go raibh dochar á dhéanamh ag an gcóras bunscolaíochta sin ar a gcuid Gaeilge:
Tá chuile ghasúir ag teacht isteach sa rang seo agus iad ar chéimeanna éagsúla ar an
dréimire [maidir le cumas sa Ghaeilge], tá mise mar mhúinteoir ag iarraidh go mbeidh
chuile ghasúr ag dreapadh an dréimire sin, bíonn muid ag caint faoi Vygotsky agus Brunner
agus an Zone o f Próxima! Development go mbeidh dul chun cinn á dhéanamh ag chuile
ghasúr (AM).

agus níos déanaí san agallamh céanna:
An rud a bhíodh mise ag tabhairt faoi deara ná go raibh an dream ag an mbun ag dreapadh,
ag dreapadh agus ag dreapadh (dul chun cinn maith á dhéanamh acu), bhí an dream sa lár ag
déanamh togha freisin ach an dream sin a tháinig isteach sa scoil le togha na Gaeilge (na
cainteoirí ducháis), ni raibh mórán dreapadóireachta ar siúl ag an dream sin ar chor ar bith,
scaití thit siad anuas agus sin é an fáth go bhfuil trí ghrúpa ann anois (Agallamh leis an
Múinteoir).

Is cosúil gur cuireadh in iúl do thuismitheoirí go mbeadh “beagáinín grúpála” ar siúl ach nár
deineadh scéal mór de agus gur léiríodh an-tuiscint maidir leis na himnithe a bhíonn ag
tuismitheoirí faoina bpáistí féin sa choras oideachais:
Dúirt muid go mbeadh muid [an triúr múinteoirí] ag díriú ar a gcaint [caint na ndaltaí], go
dtiocfaidh feabhas ar chuile dhuine, go mbeidh trí ghrúpa déanta, go mbeadh muid ag
babhtáil thart, níor dhúirt mé leo cá mbeadh siad, ni dhearna mé scéal chailleach an uafáis
den rud! mar ghoilfheadh sé sin go mór ar thuismitheoirí a Chonchúir, tá a fhios agamsa mar
mháthair go mbeadh daoine ag rá ‘ó cá bhfuil sí [mo pháiste féin]?, an bhfuil sí sa chéad ,
nó sa dara nó sa tríú grúpa? (AM)

Labhraíodh faoin gcur chuige grúpála mar ghnáthsheift normálta le linn an chás-staidéir “ar
nós a bheith ag múineadh peannaireachta, ag múineadh léitheoireachta, ag múineadh matamaitice
pé áit ina bhfuil do pháiste, go bhfuil forbairt ag teacht ar do pháiste, caithfidh sé sin a bheith mar
sprioc” (AM). I bhfianaise a bhfuil ag titim amach sna cás-staidéir eile áfach, is léir gur chleachtas
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nuálach, ar leithligh é. Mar thoradh ar an bhféincheistiú gairmíúla agus anailís oideolaíochta seo
bheartaigh foireann na scoile go mbrisfí an ranga naíonáin i dtrí ghrúpa mar chuid den straitéis
idirdhealaithe foghlama.

5.4.9 Straitéis idirdhealaithe: grúpáil na dtríthe.
5.4.9.1 R éam h rá .

Do thrí thréimhse chuile sheachtain roinntear an rang i dtrí ghrúpa de réir cumais na ndaltaí
sa Ghaeilge. Fanann Grúpa 1 [cainteoirí ducháis TI] ina seomra ranga féin leis an múinteoir ranga
Colm. Téann Grúpa 2 [cainteoirí T2 atá ina bhfoghlaimeoirí maithe sa Ghaeilge] leis an
bpríomhoide Cáit go dtí halla na scoile agus téann Grúpa 3 [cainteoirí T3, daltaí ar fhíorbheagán
Gaeilge agus daltaí le deacrachtaí éagsúla foghlama] leis an gcúntóir teanga Cathal go dtí suímh eile
ar champas na scoile chun ceacht Gaeilge a dhéanamh. Athraíonn na múinteoirí timpeall chuile
théarma sa chaoi agus go mbíonn téarma iomlán amháin acu le gach grúpa i rith na bliana:
bíonn muid ag babhtáil timpeall i rith na bliana chun aithne níos fearr a chur orthu [na
daltaí] agus toisc go mbíonn sé an-deacair maidir le cúrsaí teanga, fios a bheith a ’d cén
chaoi a bhfuil ag éirí leis na gasúir ” (AM).

Tá solúbthacht áirithe ag baint leis an gcur chuige chomh maith agus bogtar daltaí ó ghrúpa
amháin go grúpa eile má cheaptar go bhfuil dul chun cinn déanta nó go bhfuil dalta curtha sa
ghrúpa mícheart:
Bhí beirt anois a chuir mé sa ngrúpa is laige (ag tús na bliana), mar shampla, mar gheall nár
thuig mé (ag an tús) cé chomh maith agus a bhí siad [sa Ghaeilge], bhí buachaill amháin a
bhí sa lár ansin agus níl sé chomh maith agus a cheap mé. (AM)

Is cosúil nach leantar aon chlár ar leith don ghrúpáil ach amháin go mbeartaítear ag tús na
seachtaine cén t-ábhar an mbeidh ar siúl sna trí ghrúpaí don tseachtain sin (NG) agus ni fhéadfaí a
mhaíomh go bhfacthas mórán gaoil idir ábhar foghlama na dtrí ghrúpa mar a léireofar ar ball. Ba
chosúil gurb é an leibhéal Gaeilge agus cuir chuige na m úinteoirí na rudaí ba shuntasaí, seachas
ábhar an cheachta féin.
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S.4.9.2 Grupa 1: Na cainteoiríducháis.
Is grúpa iad seo “nach raibh an scoil ag déanamh a ndóthain dóibh agus go raibh muid ag
déanamh faillí orthu mar atá ar fud na Gaeltachta” (AM). Cruthaíodh an grúpa seo chun freastail a
dhéanamh ar chainteoirí ducháis TI “an dream gurb í an Ghaeilge amháin atá sa mbaile acu” (AM).
Tá 14 pháiste sa ghrúpa seo agus toisc go nglactar leis go mbíonn Curaclam na Gaeilge ar eolas
acu”, diríonn an Múinteoir Colm isteach ar ghné eile den saibhriú teanga (AM). Maireann an ceacht
do thréimhse 20 nóiméad thar thrí lá agus dírítear ar ghnéithe den teanga a bheidh úsáideach do na
daltaí ina dtimpeallachta nádúrtha féin sa bhaile agus sa phobal. Leagtar síorbhéim ar Ghaeilge
dhúchasach an cheantair le linn na gceachtanna. Don cheacht áirithe seo díríodh ar ‘ghlantacháin an
Earraigh’:
Idirghníomhaíocht Ranga 5.4.8___________________________________________________________
125 M úinteoir
Bhí teach Chaoimhe ina chiseach, a chairde dúisigí agus gabhfaidh
muid ag sciúradh. Céard atá ar siúl againn?
126

Daltaí

Tá muid ag sciúradh [Daltaí ar fad ag gníomhú ar nos go bhfuil siad ag
scuabadh an urláir]

127

M úinteoir

M: ‘Sea, tá muid ag sciúradh, abair é sin gach duine, tá muid ag
sciúradh

128

Daltaí

Tá muid ag sciúradh!

129

M úinteoir

Céard atá ar siúl agatsa a Chathail?

130

Dalta 1

Tá mé ag sciúradh

131

M úinteoir

Maith an buachaill, tá tú ag sciúradh, agus a Khatie?

132

Dalta 2

Tá mé ag sciúradh

133

Múinteoir

[Ag ardú deannacháin agus scuab bheag os a comhair amach] Céard iad
seo?

134

Dalta 3

scuab agus dust pan [códmheascadh]

135

Múinteoir

úsáidfidh muid an focal ceart anois a pháistí, scuab agus sluasaidín

136

Daltaí

Scuab agus sluasaidín.

137

Múinteoir

Sea agus fan go bhfeicfidh sibh céard atá agam anseo [faigheann an
múinteoir folúsghlantóir ón gcófra]

138

Daltaí

[an-ríméadach faoin bhfolúsghlantóir] Hoover, hoover, hoover!
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139

Múinteoir

Tá focal eile ar seo freisin ... folúsghlantóir, ach céard atá ag teastáil len
é seo a chur ag oibriú?

140

Daltaí 4

Leictreachas

141

Múinteoir

Maith an buachaill, leictreachas agus céard a bhíonn ar siúl ag
Múinteoir Colm sa mbaile ag an deireadh seachtaine nuair a bhí an
teach ina chiseach?

142

Dalta 5

Bíonn tú ag sciúradh nuair a bhí an teach ina chiseach,

143

Múinteoir

Cén cineál oibre a dhéanann sibhse sa mbaile?

144

Dalta 6

Bímse ag sciúradh

145

Dalta 7

Bímse ag glanadh suas na bréagáin

146

Dalta 2

Bímse ag glanadh leis an bhfolúsghlantóir

Tugtar leaganacha áitiúla d ’fhocail áirithe, ag sciúradh [ag glanadh], ina chiseach [ina
phraiseach], gabhfaidh muid ag sciúradh [rachaimid ag glanadh] agus tugtar focal Gaeilge do
gbnáthrudaí ar a mbeadh focal Béarla in úsáid ach cheana sluasaidín [dustpan], folúsghlantóir
[hoover]. Tar éis na réamhoibre seo roinntear na daltaí i gceithre ghrúpa agus cuirtear chuig ceithre
bhord éagsúla sa seomra ranga iad, chun tuilleadh cleachtaidh a dhéanam h ar an nGaeilge a mhúin
Colm dóibh sa cheacht roimhe:

Idirghníomhaíocht Ranga 5.4.9
147 Dalta 1
Céard a bhíonn tusa ag déanamh sa mbaile?
148

Dalta 2

Bímse ag sciúradh [úsáid bainte as an bhfocal áitiúil] agus céard a
bhíonn tusa ag déanamh sa mbaile?

149

Dalta 3

Bímse ag cócaireacht

150

Dalta 1

Bímse i gcónaí ag imirt iománaíochta le Daide

Bogtar na daltaí timpeall chun grúpaí nua a chruthú agus arís eile spreagtar na daltaí chun
cumarsáid a dhéanamh le chéile agus chun úsáid a bhaint as an bhfoclóir agus na heiseamláirí a
bhaineann leis an téama idir lámha. Ceartaítear úsáid mhícheart na ndaltaí ag tagairt siar do réam hrá
an cheachta inar tugadh leaganacha áitiúla de na focail (NG).
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5,4.93 Grupa 2: ‘An grupa idir eatarthu \
Cainteoirí T2 no foghlaimeoirí Gaeilge atá sa ghrúpa seo atá á múineadh ag an bpríomhoide
Cáit. Tá siad in ann feidhmiú ar chumas ard sa seomra ranga agus iad in ann comhráite a dhéanamh
trí Ghaeilge, ach brailear go bhfuil gá tuilleadh forbartha a dhéanamh maidir lena gcuid
foghraíochta, comhréire agus foclóra toisc nár tógadh le Gaeilge sa bhaile iad (NG). Ceaptar amach
anseo go mbeidh an grupa seo in ann ardchaighdeán a bhaint amach sa Ghaeilge agus nach bhfuil
san obair ghrúpála seo ach céim amháin i dtreo sealbhú níos cuimsithí ar an nGaeilge (APO, AM
agus NG). Cuirtear an-bhéim ar an bhfilíocht áitiúil (amhráin, lúibíní, agallaimh bheirte, dánta,
seanachas, seanfhocail) sa ghrúpa seo mar go mbraitear gurb é seo an bealach is fearr chun Gaeilge
nádúrtha an cheantair a chleachtadh agus a shealbhú (PG&NG). Le linn na tréimhse
breathnóireachta ba ar amhráin “Cnoic Chonamara” le hamhránaí Chonamara M áirtín Tom
Sheáinín a díríodh: “Nach álainn í an mhaidin, is nach ard iad na beanna is an loch i bhfolach in
uaigneas na ngleann, níl smúit ann ná scamaill ar chnoic Chonamara ach an ghrian ag scalladh go
deas ar an ngleann’.
Léiríonn an giota thíos an chaoi go múineann an múinteoir an eiseam láir ‘i bhfolach’ do na
daltaí ag baint úsáide as aithris, athrá agus cluiche simplí:
Idirghníomhaíocht Ranga 5.4.10__________________________________________________________
151
M úinteoir Cáit
‘s an loch i bhfolach in uaigneas an ghleann’, céard is bri leis na
focaii sin ‘i bhfolach’?
152

Daltaí

[gan aon fhreagra]

153

M úinteoir Cáit

Taispeànfaidh mise céard ata i gceist leis [ag cuir an leabhair
Ghaeilge taobh thiar dà dhroim], anois tà an leabhar i bhfolach,
abair sé sin ‘ta sé i bhfolach’.

154

Dalta 1

Tà sé i bhfolach [ag athrà os ard le chéile]

155

M úinteoir Cáit

An bhfuil aon duine ag iarraidh an leabhar a chur i bhfolach àit
eicint sa seomra seo? {Sintear roinnt làmha san aer ag iarraidh an
leabhar Gaeilge a chur i bhfolach, roghnaionn an muinteoir duine
amhàin leis an leabhar a chur i bhfolach agus dunann si a suile.
Cuireann an dalta an leabhar i bhfolach agus osclaionn an
muinteoir a suile arfs}. Anois a phàisti cà bhfuil an leabhar? {ag
breathnu timpeall an tseomra}

156

Dalta 2

Yeah tá sé i bhfolach a mhúinteoir Cáit!

157

Daltaí 3 agus 4

Ha, tá sé i bhfolach {ag gáire nach bhfuil a fhios ag M úinteoir Cáit
cá bhfuil sé i bhfolach}

158

Dalta 5

Tá sé i bhfolach thall ansin {i gcogar leis an duine in aice leis}

159

M úinteoir Cáit

Tá sé i bhfolach, fan go bhfeice mé cá bhfuil an leabhar i bhfolach.
{Faoi dheireadh aimsíonn Múinteoir Cáit an leabhar. Tugtar deis
do dhaltaí eile an leabhar a chur i bhfolach le béim i gcónaí ar
thuiscint a fhorbairt tríd an athrá, aithris agus an cluiche teanga}

Mar a fheictear thuas baintear feidhm mhór arís as aithris agus athrá chun an t-amhrán a
mhúineadh. Deineadh é seo leis an amhrán ina iomlán freisin agus faoin am go ndeachaigh na daltaí
ar ais chuig an seomra ranga bhí an t-amhrán ráite ag na daltaí deich n-uaire ar a laghad (NB). Ba é
príomhchuspóir an cheachta ná focail éagsúla an amhráin a mhíniú do na daltaí agus cur ar a
gcumas an t-amhrán a chanadh. Tar éis do na daltaí an t-amhrán a rá ar bhealaí éagsúla (i nglór ard,
i nglór íseal, i gcogar, ag lúas tapaidh/mall, é a chanadh mar shampla) deineadh mionstaidéar ar
thuiscint fhoclóra na ndaltaí trí dhíriú ar fhocal amháin tar éis gach rannaireacht. Dhírigh an
múinteoir ach go háirithe ar na heiseamláirí teanga ‘i bhfolach’, ‘níl smúit ann ná scamailT agus ‘tá
an ghrian ag scalladh’ (NB). Leanadh na céimeanna céanna don trí sheisiún i rith na seachtaine agus
cuireadh na daltaí ar ais chun an ranga ag canadh an amhráin os ard.

S .4.9.4 G rú pa 3: A n b o n n leibh éal.

Tá 6 pháiste sa ghrúpa seo ina ndírítear ar ghnéithe níos bunúsaí den Ghaeilge ionas go
mbeidh siad in ann cumarsáid bhunúsach trí Ghaeilge a dhéanamh sa ghnáthsheomra ranga agus
leas a bhaint as an gcuraclam (NG&AM). Is cúntóir teanga na scoile é Cathal ata i bhfeighil an
ghrúpa ina bhfuil cothú na cumarsáide bunúsaí i mease na ndaltaí mar phríomhsprioc. Déantar é seo
ionas go mbeidh siad in ann feidhmiú go héifeachtach ina seomra ranga lena chuid cairde agus sa
scoil trí chéile (AM). Sa ghrúpa seo bhí dalta amháin ó chúlra T I le deacrachtaí foghlama, daltaí a
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tógadh le teangacha iasachta agus daltaí ó chúlra T2. Bhí ábhar an cheachta an-bhunúsach ach fós
bhí deacrachtaí ag cuid de na daltaí leis:
Idirghniomhaíocht Ranga 5.4.11________________________________________________________
160 M úinteoir Cathal
Is mise Cathal, cén t-ainm atá ortsa?
161

Dalta 1

Is Iarla [sic]

162

M úinteoir Cathal

Is mise Iarla [ráite go malí ag súil le aithris uirthi]

163

Dalta 1

Is mise Iarla

164

Dalta 2

Is mise Ian

165

Dalta 3

Is mise Diana

Díríodh ansin ar inscne an duine agus an chaoi go gcuirtear é sin in iúl:
Idirghniomhaíocht Ranga 5.4.12
166 M úinteoir Cathal
[Ag ceistiú dalta 1 agus ag síneadh a méar i dtreo dalta 2] Cé hí
seo?
167

Dalta 1

Seo í Diane

168

M úinteoir Cathal

Agus cé hí seo?

169

Dalta 1

Seo í Ali

170

M úinteoir Cathal

[Ag roghnú cainteoir nua] Agus cé hé seo

171

Dalta 2

Seo í [sic] Iarla

172

M úinteoir Cathal

[Ag léiriú go bhfuil botún déanta] Seo?

173

Dalta 2

Ó, seo é Iarla [féincheartú le béim ar an ‘é ’]

174

Daltaí

[Ag gáire faoin abairt dheireanach toisc nach cailín é Iarla]

Eagraíonn an múinteoir na daltaí i mbeirteanna chun iad a chur ag ceistiú a chéile ar an
gcaoi seo. Cuireann na daltaí ceisteanna ar a chéile ar nos ‘cé tusa?, cé hé sin?’ agus ‘cé hí sin?’
agus bíonn comhráite bunúsacha mar sin ar siúl ar feadh ceithre nóiméad. Tar éis na gcomhráite
seo, dírítear ar an litir ‘b ’ mar chuid den fheasacht fhóineolaíochta:
Idirghniomhaíocht Ranga 5.4.13______________________________________________________
175 Múinteoir Cathal
Cén fuaim a dhéanann an litir seo [ag síneadh mear i dtreo na
litreach ‘b ’]
176

Dalta 1

b
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177

Mümteoir Cathal

Abair amach focal a thosaionn le lb \

178

Dalta 1

Bad, banana, baby [focal Bearla]

179

Müinteoir Cathal

Bheul is päistin nö leanbh e sin tabhair dom ceann eile [le dalta
eile]

180

Dalta 2

Bord

Feictear anseo nach nglacann an múinteoir le baby mar fhocal toisc gur i mBéarla atá sé
(líne 178), cleachtas oideolaíochta atá i bhfeidhm sa trí ghrúpa. Tugann sí dhá leagan Ghaeilge den
fhocal ‘páistín nó leanbh’ agus bogann sí ar aghaidh ag cuartú samplaí eile de fhocail a thosaíonn le
‘b \ Sa tríú cuid den cheacht leag an múinteoir 6 phictiúr ar an mbord agus d ’iarr sí ar na daltaí a rá
céard a bhí sa phictiúr. Aithníonn agus ainmníonn na daltaí céard atá sa phictiúr, déanann siad
aithris an an bhfocal mar a mhúnlaíonn an múinteoir é agus cuireann siad na focail in abairt:

Idirghníomhaíocht Ranga 5.4.14
181
M úinteoir Cathal
[Ag síneadh a méar i dtreo pictiúr d ’fhear an phoist] Céard é seo?
182

Dalta 1

Postman

183

M úinteoir Cathal

Fear an...? [Ag súil le freagra as Gaeilge]

184

Dalta 1

Fear an phosta

185

Múinteoir Cathal

Cuir in abairt é sin.

186

Dalta 1

Tá fear an phosta in aice liom

Níos mó ná rud ar bith eile léiríonn an difríocht idir an idirghníomhaíocht ranga 5.4.14 thuas
5.4.8 roimhe na beam aí suntasacha atá idir na daltaí T I atá á dtógáil le Gaeilge agus iad siúd ata ar
fhíorbheagán Gaeilge.

5.4.10 Tátal Scoil Cholmcille.
Déantar iniúchadh agus anailís ar chur i bhfeidhm an oideachais dhátheangaigh i Scoil
Cholmcille sa chuid seo. Chuir an scoil plean cuimsitheach Gaeilge i bhfeidhm chun a stádas
speisialta Gaeltachta a aithint agus chun béim láidir a leagan ar úsáid na Gaeilge i ngach gné de
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fheidhmiù na scoile. Tà ceìthre phrfomhghné i gcur i bhfeidhm an mhunla oideachais
dhàtheangaigh sa scoil seo. Leagtar an-bhéim ar chur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de
fheidhmiu na scoile, cuirtear muineadh an Bhéarla siar go dti an dara téarma, déantar freastail ar
leith ar TI agus T2 sna seisiuin ghrupàla agus déantar iarrachtai an teanga a threisiu i measc an
phobail i gcoitinne.
Maidir le cur chun cinn na Gaeilge, ni labhraionn an mùinteoir aon Bhéarla agus is cosuil go
gceapann na daltai nach bhfuil si in ann Béarla a labhairt (NG). Tà sé seo tàbhachtach mar go
gcruthaionn sé ‘gà cum arsàide’ do na daltai tri Ghaeilge. Creideann na daltai go gcaithfear
cumarsàid a dhéanamh tri Ghaeilge sa rang nó nach dtuigtear iad. Ni shimplionn an mùinteoir a
chuid Gaeilge, dearbhaionn sé an chanuint àitiuil go rialta agus baineann sé an-usàid as athrà agus
aithris i stil oideolaiochta atà cumarsàideach (Cook, 2008). Baintear usàid rialta as an bhfiliocht
agus an amhrànaiocht mar straitéisi foghlama, cuirtear go leor deiseanna cumarsàide ar fàil do
dhaltai i rith an lae agus ceartaitear ‘droch-Ghaeilge’ go rialta. M aidir leis na hàbhair eile a
mùintear sa rang bionn chuile cheann acu ina cheacht saibhrithe teanga ina nglacann an mùinteoir
an deis tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chumas labhartha na ndaltai sa Ghaeilge.
Cé nach luaitear mùineadh an Bhéarla sa phlean ba shoiléir ón obair ghoirt gur gné làmach,
conspóideach uaireanta, de pholasai na Gaeilge is ea muineadh an Bhéarla a chur siar go dti an dara
téarma i rang na naionàn sóisir. D ’eascair an ghné seo den phlean go priomha as comhràite idir an
prìomhoide agus an mùinteoir naionàn, beirt le culra gaelscolaiochta, a bhi ag iarraidh “nós na
gaelscoile” (APO) [gan Béarla a mhùineadh sna naionàin shóisearacha] a chur i bhfeidhm sa scoil.
D ’eascair próiseas fada comhairliuchàin agus go leor diospóireachta ag leibhéal na foim e agus an
bhoird bhainistiochta, as litir ghearàin a sheol tuismitheoir chuig an scoil a bhi càinteach faoi
mhùineadh an Bhéarla a bheith ar siul i rang na naionàn sóisir. Faoi dheireadh thàngthas ar
chomhréiteach go gcuirfi mùineadh an Bhéarla siar go dti an dara téarma i rang na naionàn Sinsir ar
mhaithe le 18 m i den ‘tumoideachas’ a thabhairt do na daltai.
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Cuirtear ín iúl go mbíonn drogall ar roinnt scoileanna sa Ghaeltacht múineadh an Bhéarla a
chur siar mar go gceaptar go dtarraingeoidh tuismitheoirí a gcuid daltaí amach as an scoil má
fheiceann síad a leithéid de pholasaí i bhfeidhm. Léiríodh tuairimí láidre sa scoil, go bhfuil géar-ghá
go gcuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna iachall ar scoileanna na Gaeltachta tréimhse
tumtha a chur i bhfeidhm. Ceaptar dá mbeadh an polasaí céanna [dhá bhliain den tumoideachas] i
bhfeidhm ar fud na Gaeltachta go laghdódh sé an iompairc idir scoileanna maidir le daltaí a
mhealladh chuig an scoil agus nach mbeadh an bhuairt chéanna ar phríomhoide maidir le daltaí a
chailliúint.
Aithnítear sa Phlean Labhairt na Gaeilge, go bhfuil dúshlán ag baint le bainistiú an
mheascáin teangeolaíochta sa scoil ach go bhfuil gá iarracht a dhéanamh freastail chóir cheart a
dhéanamh ar chainteoirí ducháis agus ar fhoghlaimeoirí agus go mbeidh siad ar fad ag forbairt ag a
lúas foghlama íéin. Sa chomhthéacs seo chonacthas go bhfuil an cleachtas ranga níos cuimsithí ná
mar atá léirithe sa phlean scríofa. Do thrí thréimhse chuile sheachtain roinntear an rang i dtrí ghrúpa
de réir cumais na ndaltaí sa Ghaeilge. Sa churaclam ‘páiste lárnach’ ina bhfuil béim ar fhreastail
chuimsitheach, chuí a dhéanamh ar riachtanais chuile dhalta, sonraítear an tábhacht a bhaineann le
straitéis idirdhealaithe cosúil le grúpáil na dtríthe.
Léirítear an-tuiscint sa scoil maidir le soláthair oideachais dhátheangaigh do phobail áitiúil
ina bhfuil an comhdhéanamh sochtheangeolaíochta casta agus ag athrú go minie (Ó Duibhir et al.,
2015). Tuigtear go bhfuil beama mhór chumáis idir an cainteoir ducháis T I is fearr i ranga na
Naíonán Sinsir agus an dalta le cumas íseal sa Ghaeilge. Sa mheon traidisiúnta dhéanfadh
múinteoírí an-iarracht tacaíocht a thabhairt don chainteoir T2 (an dalta le Béarla mar
mháthairtheanga sa chomhthéacs seo), le cuir ar a gcumas leas a bhaint as an gcuraclam sa rang.
Déantar é sin sa scoil seo leis, ach comhthreomhar leis na hiarrachtaí sin leagtar an-bhéim ar
shaibhriú Ghaeilge an chainteora ducháis. Aithnítear go bhféadfadh sé a bheith ina míbhuntáiste
don chainteoir TI anois a bheith ag fáil a gcuid oideachais i mbunscoil Ghaeltachta [ó thaobh

150

sealbhú iomlán a dhéanamh ar an nGaeilge] agus cuirtear idirghabhila oideolaíochta agus
bainistíochta i bhfeidhm chun dul i ngleic leis an míbhuntáiste sin.
Tá go leor de thréithe an mhúnla oidhreachta (May, 2005) le sonrú sa scoil seo. Dírítear ar
shealbhú saibhir a dhéanamh ar Ghaeilge nádúrtha an cheantair. Maidir leis na daltaí T2 is múnla
suimíoch an tumoideachais oidhreachta atá á fháil ag na daltaí ina bhfuil siad ‘tum tha’ do thréimhse
18 mí ag tús a gcuid scolaíochta. Táthar ag súil go mbeidh daltaí TI agus T2 in ann ardchaighdeán
a bhaint amacb sa Ghaeilge agus sa Bhéarla ag deireadh a dtréimhse bhunscolaíochta. Maidir leis na
cainteoirí T3 déantar forbairt ar a gcuid scileanna cumarsáide sa Ghaeilge (T I) agus sa Bhéarla (T2)
ach ni thugtar mórán tacaíochta dá máthairtheanga (T3: Polainnis agus Liotuáinis sa chás seo).
Díríonn polasaí agus cleachtais na scoile ar na cainteoirí T I agus T2 ach níl sé de chumas faoi
láthair mórán freastal a dhéanamh ar chainteoirí T3 sa scoil go fóill is cosúil.
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Tábla 5.5
S a in tréith e M h ú n la O ideach ais D h áth ean gaigh S c o il C h oltn cille

Téama

Tréithe a Bhaineann leis

Eolas faoin bhFoireann

Príomhoide ar siúl (saor ó chúraimí teagaisc sa seomra ranga).
Taithí cuimsitheach Gaelscolaíochta aici agus ag an múinteoir
ranga.

Eolas Ginearálta faoi na
Daltaí

Cainteoirí TI, T2 agus T3 i seomra ranga na naíonán

Catagóir GaeLtachta

A

Iompar Teanga na nDaltaí

Claontacht i dtreo na Gaeilge ach go leor samplaí den
chódmhalartú le sonrú ar a gcuid Gaeilge. Rian an Bhéarla anláidir ar Ghaeilge na ndaltaí.

Polasaí Gaeilge

Plean Labhairt na Gaeilge
An-tuiscint ar na difríochtaí idir riachtanaisí oideachais an dalta
TI agus T2

Tosaíochtaí C urad aim sa
Seomra Ranga

An Fhilíocht mar straitéis foghlama in úsáid go minie
Gach ceacht ina cheacht saibhriúcháin

Cuir Chuige Oideolaíochta

An Stfl Chumarsáide go príomha

Múineadh an Bhéarla

Tosaítear ar mhúineadh an Bhéarla sa dara téarma de Rang na
Naíonán Sinsir

Aistear

Níor baineadh úsáid as Aistear sa scoil le linn an chás-staidéir
ach tauriscítear go “ndéantar Aistear uaireanta” (AM).
Gaolta oideachais cothaithe le tuismitheoirí

Soláthar a dhéantar do
dhaltaí T1&T2

An-chúram déanta do shaibhriúcháin Ghaeilge an chainteora
dhúchais
Straitéisí idirdhealaithe “grúpáil na dtríthe” i bhfeidhm.
Tuiscint léirithe gur ag teip an chainteora ducháis atá an coras
bunscolaíochta sa Ghaeltacht

An Múnla Oideachais
Dhátheangaigh ata i
bhfeidhm

Múnla Oidhreachta (May, 2005)
Gnéithe den Oideachas Athchúrsach (García, 2010) agus den
Oideachas Saibhriúcháin (May, 20050 chomh maith áfach
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5.5 Cás-staidéar 4: Scoil Dara
5.5.1 Suíomh agus faisnéis chúlra Scoil Dara.
Tá Scoil Dara lonnaithe i nGaeltacht chatagóir A ina bhfuil beagnach 78% de dhaonra an
cheantair ina gcainteoirí laethúla Gaeilge (SCT, 2007: 18). Freastalaíonn 50-100 dalta ar an scoil
agus tá triur múinteoirí lánaimseartha ag obair sa scoil chomh maith le múinteoir tacaíochta
foghlama amháin. Tá trí rang á múineadh ag an bpríomhoide Doireann, Naíonáin Shóisearacha,
Naíonáin Shinsearacha agus Rang 1 in aon seornra ranga amháin. M aidir le comhdhéanamh
teangeolaíochta na ndaltaí tá an-mheascán le sonrú agus athraíonn an meascán sin go rialta.
Léiríodh sa scoilbhliain 2011/12 mar shampla, gur tógadh ceathrar dalta as deichniúr le Gaeilge
amháin nó Gaeilge den chuid is mó sa bhaile, tógadh cúigear dalta le meascán den Bhéarla agus den
Ghaeilge agus tógadh dalta amháin le Béarla amháin sa bhaile [Cóimheas 40:50:10] (NG).
Athraíonn an comhdhéanamh na scoile ó thaobh teanga gach bliain áfach. Le linn na tréimhse
breathnóireachta, tugadh le fios go raibh cúigear dalta as 15 á dtógáil trí Bhéarla amháin, cúigear á
dtógáil trí Ghaeilge agus cúigear eile atá á dtógáil i meascán den dá theanga [cóimheas 33:33:33]
(APO, 2014). Léiríonn sé seo leibhéal castachta m aidir le polasaithe oideachais dhátheangaigh a
chur i bhfeidhm do phobal urlabhra atá ag éabhlú.

5.5.2 Cúlra an phríomhoide agus na cleachtais bhainístíochta.
Tá an príomhoide Doireann ag feidhmiú i Scoil Dara le cúig bliana anuas. Chaith sí cúpla
bliain mar mhúinteoir i scoil eile sa Ghaeltacht agus mar mhúinteoir gaelscoile ar feadh os cionn
deich mbliana (APO). Creideann Doireann go láidir nár cheart an Béarla a mhúineadh i rang na
Naíonán Sóísear nó Sinsir mar chuid de phróiseas sealbhaithe na Gaeilge sa Ghaeltacht. Leagtar anbhéim sa seornra ranga ar chur i bhfeidhm an chreatchuraclaim luath-óige Aistear le béim ar leith ar
an bhfoghlaim ghníomhach, ar shúgradh agus ar chumarsáid (Aistear, 2009: 7). Múintear gach
ábhar sa churaclam seachas an Béarla “trí Ghaeilge ar fad” (NG) agus fágtar múineadh an Bhéarla
go dtí an dara téarma sna Naíonáin Shinsearacha cé go n-athraíonn an polasaí, maidir le múineadh
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an Bhéarla, ó bhliain go bliain ag brath ar chúinsí áirithe (APO agus NG). Nuair a thosaigh an
príomhoide seo amach sa scoil mor mhúin sí aon ghné den Churaclam Béarla go dtí go raibh Rang
1 bainte amach ag na daltaí. Sa mhúnla seo ina raibh ranganna na Naíonán Sóisir agus Sinsir chomh
maith le Rang 1 in aon seomra ranga amháin “bhí muid in ann gach rud a dhéanamh trí Ghaeilge
suas go dtí go ndeachaigh na naíonáin abhaile tar éis lóin agus ansin diriú ar an mBéarla le Rang 1
nuair nach raibh na naíonáin ann” (APO). Cleachtas sásúil a bhí ann dar léi ach moladh ón Roinn
Oideachais agus Scileanna gur cheart tus a chur le múineadh an Bhéarla i dTéarma an Earraigh sna
naíonáin shinsearacha bhí orthu athrú a dhéanamh. Ciallaíonn an treoir seo nach féidir múineadh an
Bhéarla a chur siar go dtí Rang 1, rud atá glan in aghaidh spriocanna an ‘tumoideachais’ (APO). Is
cosúil go bhfuil drogall iarmharach ar an bpríomhoide aon Bhéarla a mhúineadh do dhaltaí go dtí
go bhfuil Rang 1 bainte amach acu agus í go láidir den tuairim go bhfuil gá le tréimhse dhá bhliain
den ‘tum adh’ sa Ghaeilge a chur ar bun, chun deis a thabhairt do dhaltaí foghraíocht, gramadach,
comhréir agus fónaic na teanga sin a shealbhú i gceart (APO). É sin ráite braitheann Doireann brú
maidir le ceist an Bhéarla sna ranganna naíonán ach go háirithe maidir le mianta tuismitheoirí i
dtaobh an dátheangachais. Braitheann sí go bhfuil sé tábhachtach a chur ina luí orthu go mbaineann
buntáistí fad-tréimhseacha le cleachtais oideolaíochta ina gcuirtear múineadh na mórtheanga siar go
dtí go bhfuil sealbhú cuimsitheach déanta ar an mionteanga:
ar cheann de na constaicí [a bhaineann le múineadh an Bhéarla a chur siar] ná tuismitheoirí
a bhíonn ag iarraidh go mbeidh litearthacht sa Bhéarla ar siúl [go luath i rang na Naíonán
Sóisir] agus easpa tuisceana ar go leor daoine gur féidir le leanaí cumas a bhaint amach sa
dá theanga ag deireadh Rang 1 agus tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na scileanna sin i
Rang 2 (APO)

Meastar go láidir go gcaithfear a bheith airdeallach maidir le comhairle teanga a thabhairt do
thuismitheoirí chomh maith:
Tá muid uilig ag iarraidh uimhreacha a fháil agus a choinneáil agus má dheireann tú le
tuismitheoir gur cheart go mbeadh níos mó ar siúl [níos mó Gaeilge á úsáid sa bhaile]
d’fhéadfadh pus teacht orthu an-sciopaithe agus na páistí a tharraingt amach. (APO).
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Bíonn difríocht idir mhianta an phríomhoide agus mhianta na dtuismitheoirí i dtaobh an
mhúnla is fearr oideachais dhátheangaigh uaireanta. Tuairiscíodh go bhféadfadh impleachtaí
diúltacha a bheith i ndán don scoil dá gcuirtí múineadh an Bhéarla siar (AM). Téama a tháinig aníos
go rialta le linn an chás-staidéir seo ab ea an bhuairt leanúnach, go laghdófar líon na ndaltaí sa scoil
agus go gcaillfear múinteoir dá bharr dá gcinnfeadh tuismitheoirí a gcuid daltaí a bhogadh go dtí
scoil eile (APO & NG).
Ar an taobh eile den speictream, léirigh tuismitheoir amháin go raibh sí an-bhuartha faoi
chaighdeán a páistí sa Ghaeilge agus í ag éilimh ón scoil nach múinfí aon Bhéarla dóibh go dtí
Rang 1. Dá mba rud é go raibh Béarla á mhúineadh sa seomra ranga, theastaigh uaithi go mbogfaí a
bpáistí siúd go dtí seomra eile don cheacht iomlán sin (Agallamh neamhstruchtúrtha le
Tuismitheoir). Léiríonn sé seo go bhféadfadh tuairimí an-éagsúla a bheith ag tuismitheoirí sa phobal
céanna maidir leis an oideachas dátheangach agus go gcruthaítear teannas timpeall an ábhair seo
uaireanta. Braithtear sa chás seo agus i Scoil Cholmcille [CS3], go bhfuil an iomarca solúbthachta
ag baint le treoracha na Roinne Oideachais agus Scileanna agus gur cheart go mbeadh treoir níos
láidre tugtha do scoileanna na Gaeltachta, maidir le múineadh an Bhéarla a chur siar do thréimhse
ar leith (APO). Thógfadh treoir mar seo an cinneadh ‘as lámha na bpríom hoidí’ agus thabharfadh sé
spás dóibh polasaí tumoideachais a chur i bhfeidhm ina iomlán (AM). Ar cheann de na brúnna eile
a luadh is ea na scrúduithe caighdeánaithe Dhroim Conrach [scrúdú caighdeánach i léitheoireacht
an Bhéarla] a bheith ar siúl ag daltaí naíonán:
Is fadhb iad na Drumcondras [scrúdaithe caighdeánaithe Dhroim Conrach] mar go
bhfuil chuile dhuíne ag iarraidh end. product ró-luath [caighdeán ard léitheoireachta sa
Bhéarla], Tá múinteoir [le tuiscint ar na scrúdaithe caighdeánaithe seo] lena cuid gasúir sa
scoil seo agus ni chreideann sise sa tumoideachas, tá sí ag iarraidh go mbeidh Béarla ar siúl
ón gcéad lá ar scoil, so caithfear PR [Public Relations] eicínt a dhéanamh, nil a fhios
agam, b ’fhéidir go raibh muid ró-chiúin [maidir le tábhacht an tumoideachais sa Ghaeltacht]
(APO).

Moltar go gcuirfí na scrúdaithe caighdeánaithe siar go dtí Rang 3 agus go ndéanfaí grúpáil
idirdhealaithe ar dhaltaí T I & T2 le freastail fheiliúnach, chuimsitheach a dhéanamh ar a ngánna
teanga (APO). Thabharfadh na moltaí seo, spás do scoileanna na Gaeltachta díriú ar na cumais
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éagsula teanga atà ag na cainteoiri TI agus T2 gan a bheith buartha faoi thorthai na scrudaithe
caighdeànaithe no tuismitheoiri a tharraingeodh daltai amach as scoil (APO). In ainneoin an bhru
oifigiula agus tuismitheora, ni mhuintear aon Bhéarla sa scoil go dti Rang 1 rud a chothaionn
teannas [le tuismitheoiri] uaireanta (APO).

5.5.3 Iompar teanga na ndaltai.
Spreagtar na daltai go làidir as an nGaeilge a labhairt le chéile agus le foireann na scoile
nuair atà siad i dtimpeallacht na scoile ach tuairiscitear go labhraionn na daltai an Béarla le chéile
“uaireanta” (NG). Le linn na tréimhse breathnóireachta bhi roinnt Béarla le cloisteàil ach nós ag
formhór na ndaltai a gcuid comhràite a dhéanamh le chéile agus le foireann na scoile tri Ghaeilge
ach gur Ghaeilge laghdaithe, iarthraidisiunta a bhi inti go minic ina raibh foclóir, comhréir,
fóineolaiocht agus struchtuir eile na teanga lochtach (Lenoach et al, 2012: 19-21). Maidir le Rang
na Naionàn Sinsir mar shampla, a bhi suite direach os mo chom hair le linn Là 1 den tréimhse
bhreathnóireachta chualathas neart samplai den Bhéarla agus den Ghaeilge
laghdaithe/iarthraidisiunta à labhairt go luath ar maidin sna seisiuin sugartha:

Idirghníomhaíocht Ranga 5.5.1
187 Dalta 1 (N. Shin.) [Ag spraoi le bréagâin] An bhfuil cead agamsa triangles agus squares
chomh maith? Look at that fo r a big shed!
188

Dalta 2 (N. Shin.) Look at all the animals, they want to go out,

189

Dalta 1

This animal is crazy.

190

Dalta 2

W ho‘s going to drive it? The rabbit?

191

Dalta 1

Ta sé sin really go deas, cuir ceann (brfce) glas air.

192

Mtìinteoir

[Ag siül i dtreo Dalta 1 agus 2] A chairde tâim ag éisteacht agus ni
chloisim aon Ghaeilge ansin.

193

Dalta 2

[ag labhairt le Dalta 1] Tâ cüpla animals agam.

194

Mùinteoir

Tâ an bothân sin go hâlainn

195

Dalta 2

Tâ mé chun na animals a chur ann.

196

Mùinteoir

Tâ tu chun na hainmhithe a chur ann? Agus cad ina thaobh an bhfuil tu
ag tógàint bothàin mhóir mar sin do na hainmhithe?
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197

Dalta 2

Chun bia a chur isteach ann.

198

Dalta 3(N. Shin.) Féach ar seo [bábóg bheag ina lámh aige agus é
geáitsíochta eitilte leis] Is féidir Horn fly

199

Múinteoir

Is féidir liom eitilt, abair é sin.

200

Dalta 3

[Ag déanamh aithrise ar abairt an mhúinteora] Is féidir liom eitilt.

ag déanamh

I linte 188-190 nuair nach raibh an muinteoir i láthair d ’úsáid na daltaí abairtí iomlána as
Béarla. Thug an muinteoir é seo faoi deara i line 6 agus chuir sí in iúl do na daltaí go raibh sí ag
iarraidh go ndéanfadh na daltaí tuilleadh iarrachta leis an nGaeilge agus cé gur iompaigh siad ar an
nGaeilge ina dhiaidh sin bhí foclóir an Bhéarla le sonrú i línte 7, 9 agus 12. Feictear rian foclóra
agus comhréire an Bhéarla i line 1 “an bhfuil cead agam triangles agus squares chomh maith” ina
ndéantar aistriú díreach ón mBéarla “Can I have triangles and squares as well? ” gné den
chumaráid a bheadh le sonrú i nGaeilge Ghaelscoile taobh amuigh den Ghaeltacht (Ó Duibhir,
2009). De réir mar a lean an seisiún súgartha ar aghaidh laghdaigh úsáid an Bhéarla go mór agus
flu nuair nach raibh an muinteoir i láthair an ghrúpa bhi imeachtai an tseisiúin súgartha á bplé trí
Ghaeilge ach nan an Bhéarla fós ar a gcuid cainte:

Idirghníomhafocht Ranga 5.5.2
201
Dalta 4 (N. Shóis) Ni theastaíonn na rudaí sin [sopanna] uaimse.
202

Múinteoir

Bheul cad a bheidh ar siúl agat m ar sin?

203

Dalta 4

Cairt.

204

Múinteoir

Agus an mbeidh ceithre roth ag an gcairt seo?

205

Dalta 4

No, ni bheidh, is cairt speisialta é

206

Múinteoir

[Ag bogadh timpeall an tseomra ranga uilig ag ceartú obair bhaile Rang
1 agus ag treorú an tseisiúin súgartha do na Naíonáin Shóiseareacha
agus Shinsearacha] Beidh orainn glanadh suas i gceann cúpla nóiméad.

207

Dalta 4

[ag síneadh méar i dtreo bréagáin amháin] Tabhair dom an ceann sin

208

Dalta 1

Tá mise á fhágaint [sic] sin

209

Dalta 4

Tabhair dom ceann amháin

210

Dalta 1

[Múinteoir imithe go dtí an taobh eile den seomra ag cabhrú le Rang 1]
Sin na bumpers, is féidir leatsa déan sin freisin (na cairteanna a
thiomáint ar an urlár)
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[Tosaionn an dalta seo ag bualadh an dá charr in aghaidh a chéile ar an
urlár]
Fan, fan, fan, ná déan fós é beidh sé [an carr] dul go dti space agus
beidh tine mor [sic] ann

211

Dalta 4

212

Dalta 1

213

Dalta 4

Beidh muid ábalta imirt é ansin

214

Muinteoir

[Ag iarraidh go nglanfaidh na daltaí suas na bréagáin] Cá mbeidh gach
rud ag dul anois a pháistí?

215

Daltaí

Isteach sa bhosca

Feiceann muid go bhfuil roinnt focal Béarla in úsáid (linte 205, 210, 212) agus i linte 24
agus 27 go bhfuil samplai den deacracht a bhionn ag foghlaimeoiri Gaeilge maidir leis an ainm
briathartha a úsáid i gceart (Henry, Andrews & Cainin, 2002). É sin ráite tá an Ghaeilge in uachtar
sa chomhrá seo mar atá sa chomhrá thíos, idir dhaltaí na Naíonán Sóisir. Ni fhaightear ach
corrfhocal Béarla sa sampla seo, go háirithe mar chomharthaí dioscúrsa:
Idirghníomhafocht Ranga 5.5.3__________________________________________________________
216 Dalta 1
[Ag taispeaint breagain a rinne si as brici plaisteacha] Dhein mise e seo
me feinig
217

Dalta 2

No, ni dhein actually.

218

Dalta 3

Actually, an feidir liomsa e sin a thogaint? [sineadh a lamh i dtreo
breagain eile]

219

Dalta 1

Yeah...oh my God, sin airgead ansin, ceapaim [ag sineadh mear i dtreo
rud ar an urlar] oh no, ni hea.

220

Dalta 4

Ta me ag feachaint ar mo cheannsa [an dalta ag feachaint ar an rud ata
togtha aige/aici]

221

Dalta 2

An bhfuil tu criochnaithe leis?

222

Dalta 4

Ta, agus ta Cormac criochnaithe freisin

223
224
225
226
227

Múinteoir
Dalta l
Múinteoir
Dalta 2
Múinteoir

Cad e seo?
Fire engine!
Conas a ndeireann muid e sin as Gaeilge?
Inneall Doiteain
Ana-gharsuin [ag tabhairt ard-mholadh as an bhfocal sin a bheith ar
eolas] agus cad e seo? [ag labhairt le Dalta 2 faoin mbreagan ata
cruthaithe as lego]

228

Dalta 2

Seo gunna

229

Múinteoir

Agus an bhfuil tu chun me a mharu?
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216

Dalta 1

[Ag taispeáint bréagáin a rinne sí as brící plaisteacha] Dhein mise é seo
mé féinig

230

Dalta 2

Níl, tá sé ju st gunna [comhréir an Bhéarla]

Spéisiúil go leor tá na patrúin labhartha ag Rang 1 agus ag na Naíonáin Shóisearacha anchosúil le chéile sa chaoi agus go bhfuil an Ghaeilge beagáinín in uachtar ach seasann an rang
eatharthu amach (naíonáin shinsearacha), mar go sonraítear claontacht níos láidre don Bhéarla a
labhairt ina mease siúd.

5.5.4 Teanga teagaisc an tseomra ranga agus na cleachtais oideolaíochta.
Leagadh an-bhéim ar chomhráití a dhéanamh leis na daltaí ar mhaithe le “(h)ionchur saibhir
teanga a chur ar fáil dóibh” (NB & NG) (Krashen, 1985). Tugtar tosaíocht do labhairt na Gaeilge sa
scoil agus an-bhéim ar an súgradh agus ar nuacht a insint os ard don rang ar fad. Caitear go leor
ama ar dheiseanna cumarsáide tri Ghaeilge a chothú (NB) agus é an-soiléir gur ghné lámach de
shealbhú na réamhscileanna litearthachta is ea forbairt ar chumas labhartha na ndaltaí i nGaeilge
(NG). Bíonn am nuachta ar siúl chuile mhaidin mar shampla, ina n-iarrtar ar na daltaí a gcuid
scéalta pearsanta a roinnt leis an rang. Éisteann an rang uilig leis na scéalta agus tacaíonn an
múinteoir leis an bproiséas tri aiseolas a thabhairt agus trí mhúnlú a dhéanamh ar Ghaeilge chruinn:

Idirghníomhaíocht Ranga 5.5.4___________________________________________________________
231 M úinteoir
Bhí an aimsir uafásach inné, nach raibh a pháistí? [ag iarraidh abairtí a
mhealladh ó na daltaí]
232

Dalta 1

Yeah, inné bhí mo mham amuigh agus bhí an ghaoth ag séideadh agus
bhí sé an-láidir. Rith sí isteach sa tigh agus ni raibh a fhios agam cén
bróga a bhí uirthi, bhí sé an-weird.

233

Múinteoir

Lámha suas na daoine a chuala an stoirm.

234

Dalta 2

Dheineas mo mham dui go Baile M ór agus d ’fhág sí mise i mBaile
Beag

235

Dalta 3

236

Dalta 4

Tá mise ag dui go tigh Ódhrán?? inniu agus beidh muid ag imirt
Nintendo DS
Inné bhí mise agus Ódran ag imirt sacair agus bhí stoirm ann, bhí sé anghaofar agus bhí sé ag cur báisteach [sic]

159

237

Múinteoir

Ceart go leor scríobhfaidh muid cuid den nuacht sin sios. [tosaionn an
múinteoir ag scriobh na nuachta ar an gclár ban] Inniu an Chéadaoin.

238

Dalta 1

Cén fáth an bhfuil muid ag scriobh an lá?

239

Muinteoir

240

Dalta 2

[ag déanamh neamhairde de dhalta 1] Inné Dé Máirt, amárach
Déardaoin
Ach tá na laethanta as Béarla ansin [ag síneadh méar i dtreo póstaer de
na laethanta atá scríofa as Béarla]

241

Múinteoir

Ná bac le Béarla anois

Mar a leirfonn linte 232-236 tugtar deis do na daltai a gcuid nuachta a insint sula scrfobhtar
sios ina gcoipleabhar nuachta e. Deintear iarracht deiseanna cumarsaide a chruthu agus a chothu le
linn seisiun sugartha ag tus an lae freisin:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.5.5__________________________________________________________
242
Múinteoir
Cad é seo? [ag piocadh cuid de na bréagáin suas]
243

Dalta 1

bheul seo zú sa forest

244

Múinteoir

Zú sa choill ab ea?

245

Dalta 1

Sea, tá sé sa choill, seo an tiger agus seo an crocodile

246

Múinteoir

An tiogar agus an crogall, abair é sin [ag iarraidh go ndéanfaí aithris ar

247

Dalta 1

An tiogar agus an crogall [ag déanamh aithris ar an méid a dúradh]

248

Múinteoir

Agus an mbíonn siad ag troid?

249

Dalta 1

No, tá siad cairde [sic]

250

Múinteoir

Is cairde iad

251

Dalta 1

Yeah, is cairde iad

Tá suim ag na daltai seo in ainmhithe (line 245) agus úsáidtear an téama seo mar spreagadh
labhartha agus scriofa:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.5.6
252

Múinteoir

Cén saghas ainmhí é sin? [ag labhairt le dalta 1]

253

Dalta 1

[gan freagra]

254

Múinteoir

Is coileán é.

255

Dalta 2

Ni coileán é sin, tá sé beagnach chomh mór leis an gcailín!

256

Múinteoir

Is coileán mór é is dócha. Cén peata ar mhaith libh?
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257

Dalta 3

Ba mhaith liomsa bo.

258

Dalta 4

Ba mhaith liom coinin.

259

Dalta 5

Ceannoidh mise skunk [ag gdire]

260

Muinteoir

[iarrtar ar na daltai a n-ainmhithe is fearr a tharraingt agus line a scrfobh
futhu agus siulann an muinteoir timpeall an tseomra ag ceistiu na daltai
faoina bpictiuir] Cad ata sa phictiur seo

261

Dalta 6

Ta goldfish sa phictiur.

262

Muinteoir

Agus ar mhaith leat iasc orga?

263

Dalta 6

Ba mhaith liom iasc orga

Úsáidtear na seisiúin súgartha mar bhunchloch don fheasacht fóineolaíochta sa rang agus
bunaítear roinnt den obair fónaice ar bhréagáin agus ar chluichí éagsúla a súgraíodh leo ag tus an
lae. Le linn na tréimhse breathnóireachta díríodh ar na litreacha ‘r ’ agus ‘o ’. Leanann na ceachtanna
fónach an patnín céanna ar an iomlán. Lorgaionn an muinteoir focad ata ag tosnd leis an litir atá
faoi chaibidil, tugann na daltai an oiread samplaí agus gur féidir leo, scríobhtar bosta ar an gclár
bán agus déantar athrá agus aithris ar na focad a thugtar. Dírítear aird na ndaltaí ar phóstaeir sa rang
agus ar na bréagáin atá á stóráil timpeall imeall an ranga ar fad mar spreagadh cainte. Ar deireadh
ar fad caithfidh na daltaí na focad sin a chur in abairtí agus abairtí a scríobh amach ina
gcóipleabhair pheannaireachta:

Idirghníomhaiocht Ranga 5.5.7
264 Muinteoir
[ag ceistiu an ranga iomlán] an bhfuil aon ainm sa scoil seo a thosaíonn
leis an litir r?
265

Dalta 1

Rosie agus Róisín

266

Dalta 2

Ruadhán

267

Dalta 3

Rob

268

Muinteoir

Go maith, céard faoi rudaí eile a thosaíonn leis an litir r?

269

Dalta 3

Rothar

270

Dalta 4

Rón

271

Dalta 5

Rósanna
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272

Múinteoir

Agus cén dath atá ar na rósanna?

273

Dalta 5

Dearg

274

Múinteoir

Céard faoi rudaí sa spás súgartha? [ag déanamh nasc leis an seisiún
súgartha]

275

Dalta 6

Rí [ag síneadh méar i dtreo an Rí]

276

Dalta 3

Rocket

277

Múinteoir

Roicéad as Gaeilge, go maith

Clúdaíodh an litir ‘o ’ mórán ar an gcaoi chéanna agus cuireadh na daltaí i mbun
peannaireachta le habairtí cosúil le “tá rothar agam, tá rós agam” agus “is maith liom oráiste, is
maith liom Oisín” (NG). Úsáidtear scéim fónaice Séideán Sí mar thacaíocht ar an obair seo agus
níor deineadh aon obair ar fhónaic an Bhéarla nó, mar atá maíte cheana, aon ghné de scileanna
teanga sa Bhéarla a forbairt le linn na tréimhse breathnóireachta.
Baineadh úsáid as na seisiúin scéalaíochta mar straitéis chun tuilleadh cainte a mhealladh ó
dhaltaí. Ba mhinic a d ’iarr an múinteoir ar pháiste amháin teacht os comhair an ranga, pictiúr [le
habairt amháin scríofa faoi] a roghnú agus scéal a insint bunaithe ar an bpictiúr sin (NB):

Idirghníomhaíocht Ranga 5.5.8
Múinteoir
278
Tar anios anseo agus pioc amach luaschârta [ag roghnü dalta 1]
279

Dalta 1

[piocann dalta 1 luaschârta agus léann sé os ard é] Bhi ocras air.

280

Múinteoir

Ceart go leor mar sin, inis düinn an scéal.

281

Dalta 1

Bhi ocras ar Oisin, d’ith sé ull, d ’ith sé orâiste agus d ’ith sé seaclâid.

282

Múinteoir

An bhfuil scéal agat faoi sheaclâid?

283

Dalta 1

Bheul d ’ith oisin seaclâid agus is maith liomsa seaclâid, is maith liom
chocolaté brownies chomh maith agus d ’ith mé ciste seaclâide do mo
bhreithlâ

Ceacht é seo a bhain le Rang na Naíonán Sóisir, Sinsir & Rang 1 agus tugadh deis do thriúr
an tase céanna a dhéanamh. Baintear úsáid as straitéisí mar seo go rialta, chomh maith leis na
seisiúin súgartha, na seisiúin nuachta agus an comhrá leanúnach a dhéanann an múinteoir leo mar
chuid de chur chun cinn na teanga labhartha sa seomra ranga. Breathnaítear ar an gcineál forbartha
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seo mar bhunchloch de shealbhú na réamhscileanna foirmiúla litearthachta cosúil leis an
léitheoireacht, an scríbhneoireacht agus an fheasacht fónaice (NG & NB).

5.5.5 Cleachtais leithleacha oideachais dhátheangaigh.
Creideann an príomhoide gur cheart aird ar leith a dhíriú ar an gcomhdhéanamh
teangeolaíochta atá sa scoil, le cinntiú go ndéantar saibhriú ar Ghaeilge an chainteora dhúchais ach
go háirithe (NG & APO). Léiríodh an-tuiscint, go bhfuil líon na ndaltaí bunscoile atá ina gcainteoirí
ducháis sa Ghaeltacht ag laghdú (Ni Shéaghdha, 2010) agus braitear go láidir go bhfuil an coras
bunscolaíochta sa Ghaeltacht mar atá, claonta go mór i bhfabhar an fhoghlaimeora Ghaeilge, do
mhíbhuntáiste an chainteora dhúchais (Ó Giollagáin et al., 2007). Ceaptar go bhfuil fadhb mhór ann
“mar gheall nach bhfuil an contact time ann [do na cainteoirí ducháis sa Ghaeilge] agus go bhfuil
gach rud ag leibhéal an fhoghlaimeora” (APO). Rinne an príomhoide comparáid idir beirt dhaltaí
atá á múineadh aici, chun a pointe a léiriú:
Má bhreathnaíonn tú ar Dhónal [dalta TI i ranga na Naíonán Sinsir] agus ar Debbie [dalta
T2 i rang na naíonán sóisir] tá sé an-spéisiúil céard atá ag tarlú dóibh [maidir le cumas sa
Ghaeilge ó thosaigh siad ar scoil]. Tógadh Dónal leis an nGaeilge ach tá sé anois ag
spalpadh Béarla lena chairde agus tháinig Debbie isteach anseo gan oiread agus focal
amháin Gaeilge aici agus í go breá in ann anois í féin a chur in iúl (APO).

Ábhar spéise atá i dtuairim an phríomhoide thuas go méadaíonn caighdeán Ghaeilge an
fhoghlaimeora ach go laghdaíonn caighdeán Gaeilge an chainteora dhúchais sa bhunscoil (Harris et
al., 2006; Giollagáin et al., 2007 agus Péterváry et al., 2014) agus tuairim atá aici nach bhfuil cuid
de na háiseanna teagaisc feiliúnach do leibhéil éagsúla na ndaltaí faoina cúram (APO). Glaciar leis
chomh maith go bhféadfaí an iomarca ama a chaitheamh ar chruinneas na gcainteoirí dúchais agus
baol a bheith ann nach ndéanfaí freastail chuí ar na foghlaimeoirí:
Tá Séideán Sí go hiontach ach ni fheileann sí do na foghlaimeoirí uaireanta [daltaí T2],
‘bhailigh sé suas a bhalcaisí’ mar shampla [ag taispeáint dom an abairt i leabhar an
mhúinteora], no way go dtuigfeadh an foghlaimeoir é sin, ‘bhailigh sé a chuid éadaí’ a
bheadh ag an bhfoghlaimeoir (APO).
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Léirítear mar shampla leagan dúchasach a bheadh ró-chasta d ’fhoghlaimeoirí, ‘“ ba dheas
liom peata a bheith agam ’, atá sa leabhar ach bheadh ‘ba mhaith liom peata’ níos éasca don
fhoglaimeoir” (APO). Is léir go bhfuil macnamh domhain déanta ag an bpríomhoide maidir le
riachtanaisí oideachais na bhfoghlaimeoirí agus na gcainteoirí ducháis ach go mbraitheann sí nach
bhfuil freastal cuí á dhéanamh ar an dá ghrúpa sa chomhthéacs ina bhfuil sí ag múineadh. Léirítear
ni hamháin go bhfuil idirdhealú teanga le déanamh mar shampla, ach sa suíomh ilranga seo, go
mbíonn idirdhealú aoise/cumais ghinearálta le déanamh freisin. Ceaptar go gcuireann sé seo leis an
mbrú atá ann déileáil leis an meascán cainteoirí taobh istigh de mhúnla ina gcuirtear múineadh an
Bhéarla siar “níl sé éasca, tá an iomarca sa ghrúpa, tá sé deacair leis an meascán, dá mbeadh
cainteoirí dúchais uilig ann b ’fhéidir [go mbeadh sé níos éasca]” agus go mbeadh sé níos éasca “dá
mbeadh na naíonáin shóiseareacha ar fad le chéile in aon rang amháin [gan daltaí ó Naíonáin
shinsearacha no Rang 1 a bheith in éindí leo] mar go bhfuil Rang 1 ró-shean dóibh agus tá siad
imithe ar aghaidh leis an mBéarla”. Is cosúil go dtuigtear go bhfuil riachtanais éagsúla teanga agus
oideachais ag daltaí T I agus T2 ach braitear deacrachtaí maidir leis an idirdhealú sin a fheidhmiú sa
seomra ranga:
dá mbeadh muid in ann an dá dhream [Daltaí TI agus T2] a roinnt, bheadh sé sin go
hiontach, ansin d ’fhéadfaí am a chaitheamh leis na cainteoirí dúchais ar rannta, amhráin,
Gaeilge nádúrach an cheantair agus an rud céanna a dhéanamh leis na foghlaimeoirí ach ag
leibhéal eile, ach níl muid in ann, tá sé ró-dheacair (APO).

Aithnítear go bhfuil an-éagsúlacht idir an duine is laige maidir le labhairt na Gaeilge i rang
na naíonán sóisir agus an duine in láidre i Rang 1, go dtagann athrú ar chumas na ndaltaí sa
Ghaeilge ó bhliain go bliain agus go mbeadh impleachtaí aige seo ar na cleachtais i dtaobh an
oideachais trí Ghaeilge (NG). Sampla amháin den éagsúlacht seo is ea an difríocht idir caint
fhoghlaimeora i Rang na Naíonán Sóisir agus an chaint a bhí ar siúl ag grúpa de cheathrar buachaillí
i Rang 1 .1 línte 284-288 thíos feictear an comhrá idir mé féin [taighdeoir] agus foghlaimeoir ó
Rang na Naíonán Sóisir:
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Idirghníomhaiocht Ranga 5.5.9
284
Foghlaimeoir
[ag labhairt liomsa] Who are you ?
285

Taighdeoir

Is mise Conchur.

286

Foghlaimeoir

I d o n ’t speak Irish.

287

Taighdeoir

Ceart go leor.

288

Foghlaimeoir

Feach ar an gold watch, that belongs to my muinteoir, sh e ’s called Bean
Ui Eadhra [ag sineadh mear i dtreo leabhair Ghaeilge] th a t’s Gaeilge.

Ar an taobh eile den speictream cumais dhátheangaigh rinne daltaí Rang 1 comhrá le chéile
maidir le peil Ghaelach, gan ionchur nó tacaíocht ón múinteoir ranga:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.5.10_________________________________________________________
289
Daltal
An raibh tusa ag an gcluiche ag an deireadh seachtaine a Mhaidhc?
290

Dalta2

Bhí, bhí sé ana-mhaith ar fad, bhuaigh muidne [foireann an bhaile go
mbeadh na buachaillí ag tacú leo]

291

D altal

An bhfaca tú an báide a fuaireadar?

292

Dalta 2

Chonaic, ach fuair siad cúpla báide.

293

Dalta 3

Bhí mo cousin ag imirt leo.

Lean an comhrá ar aghaidh agus cé go raibh sé deacair é ar fad a chloisteáil, ba léir gur i
nGaeilge a deineadh go leor de. Sampla beag amháin é seo ar an speictream cumais i dtaobh na
Gaeilge ata le sonrú ag micrileibhéal oideachais amháin. Is é nós reatha na mbuachaillí Rang 1
Gaeilge a labhairt le chéile, fiú más comhrá faoi eachtraí iar-scoile ata ann ach ni hamhlaidh atá le
cuid de dhaltaí na Naíonán Sóisir nó Sinsir.
Le linn na tréimhse breathnóireachta deineadh iarracht freastal ar leith a dhéanamh ar na
cainteoirí ducháis i Rang 1. Cuireadh amach leis an gcúntóir teanga do 30 nóiméad ar an Máirt iad,
ar mhaithe le saibhriú teanga a dhéanamh bunaithe ar Naomh Bríd, tus an Earraigh agus traidisiúin
an cheantair i dtaobh an dá théama sin (Agallamh Nearnhstruchtúrtha leis an Múinteoir Tacaíochta
Foghlama). Le linn am lóin agus do thréimhse ghearr ina dhiaidh sin, nuair a bhí na daltaí ón
naíonra áitiúil imithe abhaile bhí sé de nós ag stiúrthóir na naíonraí [Deirdre], atá ina cainteoir
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ducháis í féin, am a chaitheamh sa seomra ranga ag labhairt leis na daltaí trí Ghaeilge mar chuid de
pholasaí na scoile ‘ionchur saibhir’ a chur ar fáil sa Ghaeilge:
Idirghníonihaíocht Ranga 5.5.11_________________________________________________________
294 Dalta 1
[Ag labhairt le Deirdre agus ag taispeáint a fhiacail di] Thit mo fhiacail
amach a Dheirdre
295

Deirdre

296

Dalta 1

Thit sé amach? Agus cár chuir tú é? Ar chur tú isteach sa bhosca
bruscair é? !
No

297

Deirdre

Agus cár chuir tú é mar sin?

298

Dalta 1

Chuir mé é faoin bpillow

299

Deirdre

Faoin bpiliúr ab ea?

300

Dalta 1

‘Sea

301

Deirdre

Agus ar tháinig síóg?

302

Dalta 1

Níor tháinig fós.

303

Deirdre

Ar thit anois?! Tá a fhios agamsa leaid amháin agus chuir sé an fhiacail
faoin bpiliúr agus ni bhfuair sé faic ach oráiste, ni raibh aon airgead ag
an síóg!

304

Dalta 1

B ’fhéidir go raibh seisean dána.

305

Deirdre

B ’fhéidir go raibh!

306

Dalta 2

B ’fhéidir nach raibh sé deas lena marnai (sic) nó nach raibh an obair
bhaile déanta

Ceistíonn Deirdre daltaí éagsúla i línte 295, 297, 299 ag iarraidh abairtí a mhealladh uathu i
gcomhrá nádúrtha trí Ghaeilge agus í ag iarraidh ionchur sothuigthe a sholáthar do dhaltaí (Krashen,
1985).
Tugann sí an leagan Gaeilge den fhocal pillow i gceist amháin (líne 298) agus insíonn sí
scéal faoi shíóg i líne 303. Bhain na daltaí an-taitneamh as an scéilín agus d ’eascair dhá abairtí
iomlána trí Ghaeilge uaidh (línte 304 & 306). Tugann teagmháil le cainteoir ducháis mar seo deis
iontach éisteachta agus labhartha do dhaltaí ina bhfuil foghlaim nó sealbhú idirbheartach ar siúl mar
a leagadh amach sa Hipitéis Aschuir26 (Swain, 1985). M ar gheall go ritear an bhliain
réamhbhunscolaíochta sna naíonraí go hiomlán trí Ghaeilge amháin bheadh taithí ag formhór na

26 Output Hypothesis
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ndaltai sa seomra ranga seo Gaeilge amhäin a labhairt le Deirdre. Is cosüil go tnbreathnaionn na
daltai ar na comhräite seo mar rud leanünach a thosaigh tri Ghaeilge sna Naionrai agus a leanfaidh
ar aghaidh tri Ghaeilge sa Bhunscoil. Deineann Deirdre an-iarracht go leor cumarsäide a chur chun
cinn i measc na ndaltai agus ni ghlacann si le habairti i mBéarla:

Idirghniomhaiocht Ranga 5.5.12
Dalta 1
307
/ dem ’t like my lunch!
308

Deirdre

Abair e sin as Gaeilge a chailin.

309

Dalta 1

Ni maith liomsa an lön (I don ’t like the lunch)

310

Deirdre

Cen fäth? Cad ata micheart leis? [Bhi dalta 1 ar ti freagra a thabhairt
nuair a phleasc iögairt chailin eile amach ar a cuid gruaige, rud a
tharraing aird Dheirdre] Cad a tharla anseo?

311

Dalta 2

Timpiste

312

Deirdre

Ach conas ar tharla se?

313

Dalta 2

Phleasc se amach orm.

314

Deirdre

Beidh boladh deas uaitse agus ö do chuid eadai a chailin. An bhfuil
inneall nfochäin agatsa sa bhaile?

315

Dalta 2

Tä.

Nil anseo ach dha mhir ghearra, a mhair nios lu nà cuig nóiméad ar an iomlàn, léiriu atà
ìontu àfach ar an gcineàl idirghniomhaiochtai teanga atà à stiuradh ag Deirdre. Déantar é seo do
thart ar 30 nóiméad roinnt laethanta in aghaidh na seachtaine, i ag siùl ó ghrupa go grupa ag munlu
Gaeilge dhuchasach an cheantair, ag ceistiu agus ag mealladh scéalta agus freagrai ó na daltai gan
glacadh le freagrai i mBéarla nó i ndroch-Ghaeilge ariamh. Tugann sé deis do na daltai ‘glór
gaelach’ eile a chloisteàil agus a gcuid Gaeilge a usàid ar bhealach nios neamhfhoirmiula le duine
fasta eile (APO).

5.5.6 Tàtal ar mhunla oideachais dhàtheangaigh Scoil Dara.
Go sochtheangeolaiochtuil tà Scoil Dara lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir A ach anmheascàn sa chomhdhéanamh teangeolaiochta le sonni i measc na Naionàn Sóisir agus Sinsir.
Tugadh le fios go raibh cóimheas [33:33:33] sa seomra ranga de dhaltai atà à dtógàil tri Ghaeilge,
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trí Bhéarla nó trf mheascán den dá theanga sin. Tá an-taithí ag an bpríomhoide Doireann as a bheith
ag teagasc trí Ghaeilge i gcomhthéacsanna Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus tuiscint aici ar
riachtanaisí teangeolaíochta an fhoghlaimeora agus an chainteora ducháis. Cuireadh in iúl dom ar
dtús go gcuirtear tus le múineadh foirmiúil an Bhéarla sa dara téarma de Rang na Naíonán Sinsir.
Le linn na tréimhse breathnóireachta sa scoil áfach, a deineadh sa dara téarma den scoilbhliain, ni
raibh aon fhianaise go raibh múineadh an Bhéarla ar siúl ar chor ar bith. Tá an-bhaint ag tuairim an
phríomhoide i dtaobh an chleachtais seo agus toil láidir léirithe aici ina dhiaidh sin, nach múinfí aon
Bhéarla go dtí go mbeidh Rang 1 bainte amach ag na daltaí. Úsáidtear an cur chuige seo, chomh
maith le béim ar sheisiúin súgartha agus ar fhorbairt na cumarsáide labhartha mar bhunchloch do na
réamhscileanna litearthachta agus don fheasacht fhóineolafochta. Arís eile stíl chumarsáideach
oideolafochta atá i bhfeidhm (Cook, 2008) ina mbaintear an-úsáid as gnéithe ar leith den
chreatchuraclaim luath-óige Aistear. Tugtar deiseanna do dhaltaí naíonán súgradh neamhspleách
ach struchtúrtha a dhéanamh chuile mhaidin ina gcothaítear deiseanna cumarsáide idir na daltaí
agus idir dhaltaí agus an múinteoir. Le linn próiseas aiseolais ag deireadh na seisiún súgartha seo,
déanann na daltaí cur síos os comhar ranga, ar na gníomhaíochtaí a rinne siad.
Maidir le labhairt na Gaeilge i mease na ndaltaí bhí nos ag formhór díobh a gcuid comhráite
a dhéanamh le chéile agus le foireann na scoile trí Ghaeilge ach gur Ghaeilge laghdaithe,
iarthraidisiúnta a bhí inti uaireanta. Ábhar spéise sa seomra ranga seo is ea an difríocht idir iompar
teanga na Naíonán Sóisir, Sinsir agus Rang 1. Ba chosúil go raibh nós cothaithe i mease daltaí Rang
1 agus daltaí Naíonán Sóisir an Ghaeilge a labhairt le chéile fiú amháin nuair nach raibh an
múinteoir i láthair ach go raibh an-mheascán den Bhéarla agus den Ghaeilge á labhairt i mease na
naíonán sinsearach. Braitear go láidir go bhfeileann an coras bunscolaíochta mar atá go mór don
fhoghlaimeoir Gaeilge seachas don chainteoir ducháis agus go bhfuil caighdeán Gaeilge an
chainteora TI ag laghdú dá bharr. Modh amháin a dhéantar freastal níos cuim sithí ar ghánna na
gcainteoirí seo is ea seisiún teanga 30 nóiméad in aghaidh na seachtaine a chur ar fáil dóibh leis an
gcúntóir teanga, ina ndírítear ar shaibhriú teanga. Chomh maith leis sin déanann Deirdre (stiúrthóir
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na naíonraí), atá ina cainteoir ducháis í féin, feitheoireacht ghníomhach sa seomra ranga mar
thacaíocht don mhúinteoir ranga, i rith na seachtaine. Déantar é seo gach lá agus leagann sí anbhéim ar chumarsáid shaibhir, rialta a dhéanamh leis na daltaí don 30 nóiméad sin gach lá. Tá anchur amach ag Deirdre ar leibhéil chumáis na ndaltaí mar gur mhúin sí sna naíonraí iad agus
tuiscint mhaith aici ar phrionsabail an oideachais ghaelaigh sa Ghaeltacht. Ceapann sí go bhfuil
caighdeán na Gaeilge sa cheantar feabhsaithe le roinnt blianta anuas:
Tá rudaí i bhfad níos fearr anois ná mar a bhí deich mbliana ó shin. Deich mbliana ó shin ni
raibh aon chainteoirí ducháis sa ghrúpa [sa naíonra atá ceangailte leis an scoil] ach anois tá
seachtar, sé sin beagnach aon leath den ghrúpa íomlán (NG bunaithe ar chomhrá leis le
Stiúrthóir na Naíonraí).
Ar thaobh amháin, comhartha dóchais do thodhchaí na Gaeilge sa scoil agus sa Ghaeltacht
seo is ea ráiteas mar seo ach ar an taobh eile luann an príomhoide go bhfuil roinnt bacanna ag cur in
aghaidh a cuid iarrachtaí, oideachas trí Ghaeilge amháin a chur ar fáil dá daltaí. Luaitear mar
shampla, go mbraitheann sí brú ó thuismitheoirí, ó chleachtais scoileanna eile agus ón Roinn
Oideachais agus Scileanna maidir le tus a chur leis an léitheoireacht sa Bhéarla ‘ró-luatlr. Bíonn
scrúdaithe caighdeánaithe sa Bhéarla le déanamh ag daltaí i Rang 1 sa scoil agus braitear gur cheart
iad seo a chur siar go dtí Rang 3 chun spás a thabhairt do dhaltaí agus do mhúinteoirí.
I ‘gComórtas na nUimhreacha’ ina mbíonn scoileanna ag iarraidh daltaí a mhealladh chun
na scoile ar dtús agus iad a choinneáil sa scoil ina dhiaidh sin, feictear go bhfuil an-tábhacht ag
baint le creidimh teanga na dtuismitheoirí. Baineann síorbhuairt leis an mbagairt go dtarraingeoidh
tuismitheoirí ar leith a gcuid páistí amach as an scoil muña mbíonn an Béarla á mhúineadh.
Chabhródh dhá chéim leis an iompairc idirscoile sin a laghdú dar leis an bpríomhoide. Ar dtús tá
géar-ghá go ndéanfar feachtas náisiúnta poiblíochta faoi bhuntáistí an tumoideachais sa Ghaeltacht
agus in dhiaidh sin go gcuirtear iachall reachtúil ar scoileanna Gaeltachta, tréimhse éigeantach
oideachais iomláin Ghaelaigh a chur i bhfeidhm i ranganna na Naíonán Sóisir agus Sinsir. Bheadh
solúbthacht áirithe ag baint le Rang 1 ina dhiaidh sin, ina mbeadh saoirse ag scoileanna Gaeltachta
síneadh a chur leis an tréimhse tumoideachais sin le cead ón mbord bainistíochta i gcomhpháirt le
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tuismitheoirí agus páirtithe leasmhara eile dá mba mhian leo é agus dá bhfeilfeadh sé do
chomthéacs na scoile sin.
Maidir le cleachtais oideachais dhátheangaigh a mheas agus a leagan ar chontanam an
oideachais dhátheangaigh, braithim go bhfuil go leor de thréithe an oideachais chothabhála nó
saibhriúcháin (May, 2005) le feiceáil sa scoil. Tá freastal éigin á dhéanamh ar riachtanaisí teanga na
gcainteoirí T I agus na gcainteoirí T2 agus an-tuiscint ag oideachasóirí na scoile go gcaithfí é sin a
dhéanamh. Léiríodh sna cleachtais oideolaíochta, an-tuiscint ar ghánna na gcainteoirí ducháis mar
shampla cuirtear meascán den tumoideachas traidisiúnta agus den oideachas oidhreachta i bhfeidhm
ar mhaithe leis an dátheangachas suimíoch a bhaint amach i múnla an Oideachais Dhátheangaigh
Athchúrsaigh27 (García, 2010). Bheadh an múnla seo an-chosúil leis an múnla saibhriúcháin (May,
2005) ach aitheantas níos suntasaí tugtha do stádas neamhsheasmhach na mionteanga ina mbíonn
an-tionchar ar chomhdhéanamh an phobail ar an soláthar oideachais sa phobal sin. Sa mhúnla
solúbtha seo d ’fhéadfadh na cleachtais oideolaíochta athrú ó bhliain go bliain bunaithe ar
riachtannais teanga agus oideachais na ndaltaí sa scoil.

27 R ecursive B ilingual Education
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Tábla 5.6
S a in tréith e M h ú n la O ideach ais D h áth ean gaigh S co il D a ra

Téama

Tréithe a Bhaineann leis

Eolas faoin bhFoireann

3 Mhúinteoir Ranga
Príomhoide ón nGaeltacht le taithí Gaelscolaíochta agus í ina
múinteoir naíonáin

Eolas Ginearálta faoi na
Daltaí

Naíonáin agus Rang 1 le chéile sa seomra ranga céanna

Catagóir Gaeltachta

A

Iompar Teanga na nDaltaí

Claontacht i dtreo na Gaeilge go ginearálta ach cóimheas níos
ísle chainteoirí ducháis i mease na Naíonán Sóisir agus arís rian
an Bhéarla le sonrú ar Ghaeilge na ndaltaí i gcoitinne

Polasaí Gaeilge

Plean Labhairt na Gaeilge
An-tuiscint léirithe ag an bpríomhoide ar na difríochtaí idir
riachtanaisí oideachais an dalta T I agus T2

Tosaíochtaí Curaclaim sa
Seomra Ranga

Úsáid bainte as an súgradh struchtúrtha mar a mholtar in
Aistear.

Cuir Chuige Oideolaíochta

Stíl Chumarsáideach

Múineadh an Bhéarla

Tosaítear ar mhúineadh an Bhéarla sa dara téarma de Rang na
Naíonán Sinsir

A istear

An súgradh struchtúrtha ina ghné lámach den soláthar oideachas
dhátheangaigh sa scoil

Soláthar a dhéantar do
dhaltaí T1&T2

Aithnítear go bhfuil riachtanais éagsúla ag an dá ghrúpa daltaí
seo agus cuirtear grúpáil idirdhealaithe seachtainiúil i bhfeidhm.

An Múnla Oideachais
Dhátheangaigh atá i
bhfeidhm

Múnla Saibhriúcháin (May, 2005) le gnéithe den
Múnla an Oideachais Dhátheangaigh Athchúrsaigh
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5.6 Cás-staidéar 5: Scoil Éanna
5.6.1 Faisnéis chúlra, comhthéacs teangeolaíochta agus polasaithe teanga Scoil Éanna
Tá Scoil Éanna lonnaithe i nGaeltacht Catagóir C ina bhfuil beagnach 25% de dhaonra an
cheantair ina gcainteoirí laethúla Gaeilge (SCT, 2007: 18). Tá an céatadáin na ndaltaí i rang na
naíonán sóisear a thagann ó chúlra ina bhfuil an Ghaeilge mar mháthairtheanga níos ísle áfach
(NG), rud atá aitheanta ag an mbord bainistíochta:
cé go dtagann go leor páiste [sic] chugainn gan Gaeilge [sic] ón mbaile, úsáideann chuile
dhalta an méid Gaeilge is atá acu i rith an scoil-lae, agus chornh minie agus is féidir taobh
amuigh de sin. (Polasaí Gaeilge).

D ’fhéadfaí a mhaíomh gur ráiteas an-uaillmhianach atá ansin agus nach bhféadfadh le haon
scoil mórán tionchair a bheith acu ar shaolta pearsanta na ndaltaí taobh amuigh den scoil ach
taispeánann sé go bhfuil foireann bhainistíochta ag iarraidh go mbeidh ardstádas oifigiúil ag an
nGaeilge sa scoil agus aithnítear sa doiciméid chéanna, gur scoil Ghaeltachta atá inti, “toisc gur
scoil Ghaeltachta muid, tá sé mar fhís againn go mbeidh ard-mheas ag pobal na scoile ar an
nGaeilge” (Polasaí Gaeilge).
Nuair a fostaíodh an príomhoide reatha ina post d ’airigh sí go raibh beamaí mora idir
mhianta bhainistíocht na scoile i dtaobh na Gaeilge agus mianta na dtuismitheoirí agus bhraith sí
gur cheart iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar mhianta na dtuismitheoirí i dtaobh na Gaeilge sa
scoil (APO). Nuair a deineadh é sin léiríodh go raibh tuismitheoirí “sásta go leor” go mbeidh ábhair
múinte trí Ghaeilge (APO bunaithe ar shuirbhé idirlín a deineadh ar thuismitheoirí) ach nuair a
eagraíodh maidin chaifé trí Ghaeilge sa bhliain 2012, chun ceist na Gaeilge sa scoil seo a phlé, níor
tháinig 8 dtuismitheoirí san iomlán (APO & AM). Neamhshuim nó meon neodrach i leith na
Gaeilge, seachas meon frithghaelach ba chúis leis uimhir íseal seo agus braitear nach dtuigeann
tuismitheoirí an ról atá acu féin maidir le meas a chothú i dtaobh an chultúir ghaelaigh sa bhaile:
tháinig tuismitheoir amháin isteach, atá ina cainteoir ducháis [sa Ghaeilge] agus í ag rá go
raibh sé go hálainn na daltaí a chloisteáil ag labhairt Gaeilge sa chlós ach gan aon Ghaeilge
a bheith á labhairt aici lena bpáistí féin sa Bhaile (APO).
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Is cosuil uaireanta go mbraitheann roinnt tuismitheoirf go bhfuil an Ghaeilge tàbhachtach,
ach go mbaineann si leis an gcóras oideachais seachas le gnàthshaol na clainne (NB). Freastalaionn
os cionn 250 dalta ar an scoil agus tà naonur muinteoirf lànaimseartha ranga ag obair sa scoil chomh
maith le muinteoir tacaiochta foghlama agus muinteoir acmhainni. De bharr go bhfuil lion na
ndaltai sa scoil ag méadu tà dhà rang naionàn sóisear sa scoil agus deineadh an càs-staidéar i gceann
amhàin dóibh siud, Tà leibhéil chumais éagsula sa Ghaeilge ag an mbeirt mhuinteoirf (AM, APO &
NB) agus mar sin bheifi ag suil le cleachtais éagsula oideolaiochta sa dà rang naionàn Sóisir, i
dtaobh chur i bhfeidhm an oideachais dhàtheangaigh ach go hàirithe.

5.6.2 Iompar teanga na foirne.
Àbhar suntais maidir le teanga chumarsàide na scoile is ea iompar teanga na muinteoiri. Is é
an Béarla màthairtheanga formhór diobh cé go bhfuil ardchaighdeàn Gaeilge acu siud (NB).
Cainteoirf duchais atà i dtriur muinteoiri ach tà lion fseal diobh àfach ina bhfuil an Béarla mar
theanga cheannasach agus a labhraionn an Béarla den chuid is mó. Sa seomra foim e ag amanna
sosa agus lóin cloistear meascàn den dà theanga. Cloionn an prìomhoide agus leas-phriomhoide de
shior leis an nGaeilge ach freagraitear iad uaireanta tri Bhéarla agus déantar comhràite tri Bhéarla
go rialta. Eascraionn teannas as an iompar teanga seo (AM), ach go hàirithe nuair a thagann
cuairteoir chun na scoile nach dtuigeann na castachtai teanga seo. Léirigh an prìomhoide a
mhishàstacht faoin mBéarla a bheith à labhairt i measc muinteoiri na scoile, ag cruinnithe foime
agus i gcomhràiti pearsanta leis na muinteoiri sin ach leantar ar aghaidh leis (AM, NG). Tà an
prìomhoide ag iarraidh muinteoiri agus foìreann eile le hard-chaighdeàn Gaeilge, agus atà
toilteanach ì a usàid, a fhostu de réir a chéile (NG) agus ó thosaigh sì sa scoil tà cainteoiri duchais
fostaithe aici ar fhoireann teagaisc agus riarachàin na scoile (NG). Fógraìtear gach post i nGaeilge
agus ritear na hagallaimh do na poist sin ar fad tri Ghaeilge (NG, APO). Cruthaìonn an painéal
forlìontach muinteoiri, dushlàn breise don scoil sa phróiseas earcu foime, toisc go mbeadh an
prìomhoide ag iarraidh muinteoir le hardchaighdeàn Gaeilge a fhostu agus nach mbeifì ag iarraidh
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glacadh le miiinteoir ar chaighdeàn iseal Gaeilge. I gcàs nach mbeadh caighdeàn sàsùil Gaeilge ag
muinteoir moltar go mbeadh cead ag bainistiocht na scoile diùltu don iarrthóir poist sin (APO).

5.6.3 Iompar teanga na ndaltai.
An Polasai atà faofa ag leibhéal an bhoird bhainistiochta nà go mùinfi “chuile àbhar, ach an
Béarla, tri mheàn na Gaeilge” (Polasai Gaeilge) ach is cosuil ón tréimhse bhreathnóireachta go
bhfuil beam ai le feiceàil idir an polasai sin agus na cleachtais oideolaiochta i seomrai ranga na
scoile (NB, NG, AM, APO). Cé go bhfuil béim oifigiuil ar mhuineadh na n-àbhar scoile tri
Ghaeilge (AD), is cosuil go bhfuil roinnt solubthachta ag baint leis an ngné seo de fheidhmiu an
churaclaim (NB) agus ar ndóigh go bhfuil roinnt ranganna sinsearacha sa scoil à muineadh tri
Bhéarla den chuid is mó (AM). Spreagtar na daltai as an nGaeilge a labhairt le chéile agus le
foireann na scoile nuair atà siad i dtimpeallacht na scoile ach ni leagtar móràn béime ar
idirghabhàlacha chun usàid an Bhéarla a laghdu agus tuairiscitear go labhraionn na daltai an Béarla
le chéile go minic (NG & AM). Le linn na tréimhse breathnóireachta bhi nós ag na daltai uilig a
gcuid comhràite a dhéanamh le chéile tri Bhéarla i gcónai agus le foireann na scoile go minic:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.6.1__________________________________________________________
316
Muinteoir
Nil aon idirlion, nil aon internet againn, breathnaigi amach an
fhuinneog, céard atà ag titim? Céard atà ag titim?
317

Dalta 1

Sneachta

318

Daltai

Sneachta!

319

Dalta 2

Fear sneachta

320

Dalta 3

One time me and Rory were having a snow fig h t

321

Dalta 4

One time me and Isobel were throwing snowballs at a window cos it
doesn’t really snow in Ireland

Sa chéad chomhrâ eile faightear tuilleadh samplai den chlaontacht i dtreo an Bhéarla:
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Idirghníomhafocht Ranga 5.6.2
322
Múinteoir
Tóg an ceann dubh
323

Dalta 1

W hat’s dubh?

324

Dalta 2

Brown is it?

325

Múinteoir

Ni hea, sin donn, céard é dubh?

326

Dalta 1

[Ag piocadh amach máircéir dubh] This one?

327

Múinteoir

Sin é

Ba léir le linn na tréimhse ar fad go raibh na daltaí uilig i bhfad níos compordaí ag déanamh
cumarsáide trí Bhéarla ná trí Ghaeilge. An rud ba spéisiúla faoin ngné seo den chás-staidéar ab ea
na roghanna oideolaíochta a deineadh síos tríd an scoil, ach go háirithe maidir leis an teanga
teagaisc a úsáideadh. Tuairicítear mar shampla go múintear gach ábhar trí Ghaeilge sna
hardranganna ach go múintear gach ábhar (seachas an Ghaeilge) trí Bhéarla i Rang 3. Cé go
gcuireann an príomhoide a thosaíocht teanga in iúl don fhoireann (AM), is cosúil go mbaineann
solúbthacht ag baint le rogha teanga an mhúinteora agus é/í i mbun teagaisc.

5.6.4 An múinteoir ranga agus na cleachtais oideolaíochta.
Tá an-spéis ag an múinteoir ranga sa Ghaeilge, rud nach bhfuil amhlaidh maidir le roinnt
múinteoirí eile ar an bhfoireann (NG, APO agus AM) agus tá roinnt blianta caite aige i nGaelscoil
tumoideachais i gcathair mhór. É sin ráite ni fhéadfaí a rá gur chur chuige tumoideachais atá á chur
i bhfeidhm sa seomra ranga. Mhúin an múinteoir go minie i stíl chumarsáideach (Cook, 2008) ach é
a bheith bunaithe ar mhúnla an aistriúcháin agus úsáid rialta an Bhéarla chun coincheapanna níos
casta a mhíniú. Baineadh úsáid as an gcur chuige dátheangach seo le linn ceachtanna foirmeálta
agus ar mhaithe le cumarsáid a dhéanamh le daltaí ar bhonn níos neamhfhoirmeálta. Dúradh rannta
trí Bhéarla uaireanta:

175

Idirghniomhaiocht Ranga 5.6.3
Muinteoir agus
[as Bearla ar fad] Today is Tuesday, today is Tuesday, all day long, all
328
Haltin'
Ip
day
long,
yesterday
was
Monday,
tomorrow is Wednesday, oh what fun,
U a i l u i i C L - 11 C I1 C '
i
i
; r
r r
v
T
-i
oh what fun [tonn: Frere Jacque]

(NB, la 2)
agus go datheangach uaireanta eile:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.6.4
329 Muinteoir agus
[as Bearla ar dVls\Happy birthday to you, happy birthday to you, happy
daltai le cheile
birthday dear Eimear, happy birthday to you.
[agus ansin as Gaeilge]
La breithe shona dhuit, la breithe shona dhuit, la breith shon Eimear, la
breithe shona dhuit.
Amen!

(NB, la 4)
Ar ndoigh ba chosuil gur go datheangach a deineadh rannta, danta agus paidreacha
sa rang formhor an ama:
Idirghniomhaiocht Ranga 5.6.5
330 Muinteoir agus
[as Bearla ar dtus]
daltai le cheile
Bless us, 0 Lord, as we sit together. Bless the fo o d we eat today. Bless
the hands that made this food. Bless us, 0 lord. Amen
[agus ansin as Gaeilge]
Beannacht 6 Dhia orainne ata ag sui chun boird le cheile. Beannacht ar
an mbia a ithimid inniu. Beannacht ar na lamha a d'ullmhaigh duinn e.
Beannacht o Dhia dilis orainn fein.
Amen

(NB, la 1-5)

I line 329 feiceann muid go gcanann an muinteoir an rann faoi dho, i nGaeilge ar dtus agus
ansin i mBearla. Nior chan ach cupla dalta an leagan Gaeilge den rann ach bhi formhor na ndaltai
pairteach sa leagan Bearla a chanadh. Feictear sampla den chumarsaid dhatheangach seo le linn
ghlaoch an rolla nuair a cheistionn an muinteoir dalta i nGaeilge ar dtus agus i mBearla ansin.

Idirghniomhaiocht Ranga 5.6.6
331
Muinteoir
[ag glaoch amach ainm chailin]
332

Dalta 1

Nil se anseo [sic]

333

Muinteoir

Bhuel is cailin i so nil si anseo

334

Daltai

[os ard le cheile] nil si anseo

335

Muinteoir

[nuair ata an rolla glaoite] ceart go leor ta ceathrar as lathair

336

Dalta 2

That’s only 3 muinteoir

337

Dalta 3

It 3' my birthday Friday

338

Muinteoir

Cathain an bhfuil an choisir?

339

Dalta 3

[gan freagra]

340

Muinteoir

When ’.S ' the party?

341

Dalta 4

[ag canadh] Happy birthday to you, happy birthday...

342

Muinteoir

fan, fan, fan, as Gaeilge, la breithe shona dhuit!

Muintear ceachtanna fónach, réamhscileanna litearthachta agus àbhar curaclaira eile tri
Bhéarla amhàin sa scoil seo choinh maith.

5.6.5 Cleachtais leithleacha oideachais dhàtheangaigh.
Ceann de na nithe is spéisiula faoin scoil seo is ea an ceantar in bhfuil si suite agus cleachtas
dàtheangach na scoile a chur i gcomparàid le cleachtais dhàtheangacha na scoileanna eile atà
cóngarach di. Toisc go bhfuil ceithre scoil eile lonnaithe i bhfoisceacht 10 gciliméadar de Scoil
Éanna d’fhéadfai a rà go bhfuil rogha de shaghas eicint ag tuismitheoirì maidir le scolaiocht a gcuid
pàistf. Ni bheadh rogha mar sin i ngach scoil Ghaeltachta ar ndóigh, ach go hàirithe iad siud atà
lonnaithe i gceantair an-iargulta. Tà Gaelscoil lonnaithe gar de Scoil Dara mar shampla ina
muintear an Bearla ón gcéad là i rang na Naionàn Sóisir. Gaelscoil i seo atà ag fàs an-sciobtha
tagtha uirthi le deich mbliana anuas ach braitear nach bhfuil an scoil an-làidir maidir le cur chun

177

cinn na Gaeilge (AM & Comhràiti le Tuismitheoirf). Scoil thraidisiunta tumoideachais a bheadh
anseo go prfomha. Tà Scoil eile cóngarach de Scoil Éanna ina bhfuil comhartha crochta ag geatai na
scoile ag cuir in iul gur “Scoil Ghaeltachta” atà inti. Ni mhuintear aon Bhéarla sa scoil seo go dti go
mbionn an ceathru téarma i Rang na Naionàn Sinsir bainte amach ag na daltai agus leagtar anbhéim ar chur chun cinn gach gné den chultur Gaelach agus ina mbionn béim ar leith ar labhairt na
Gaeilge (Réamh-agallamh neamhstruchturtha le Prfomhoide na Scoile seo). Freastalaionn an scoil
seo go prfomha ar chainteoirf T2 sa Ghaeilge ach go mbeadh lion beagàinin nios airde diobh ina
gcainteoirf TI (mar gheall go bhfuil an scoil lonnaithe go fisiciuil nios cóngarai do Ghaeltacht
Chatagóir B). Tà sé deacair a rà cén munla go direach a bheadh i bhfeidhm sa scoil seo, cheal càsstaidéar a dhéanamh uirthi, ach shamhlóinn ón agallamh neamhstruchturtha céanna, go mbeadh siad
ag iarraidh meascàn den tumoideachas agus den oideachas cothabhàla a chur i bhfeidhm sa scoil. Tà
an trfu scoil lonnaithe nios cóngarai de Scoil Éanna agus cé go bhfuil si laistigh den Ghaeltacht
oifigiuil mi aon àbhar scoile (seachas an Ghaeilge) à muineadh tri Ghaeilge (Agallamh le
tuismitheoir). Ni hamhàin sin ach tar éis meastóireacht scoile uile le cigirì na Roinne Oideachais
agus Scileanna, tugadh tri mholadh i dtuairisc oifigiuil cigireachta (An Roinn Oideachais agus
Scileanna) gur cheart béim nios mó a leagan ar chur chun cinn na Gaeilge sa scoil (Anailis ar
Dhoiciméid). D ’fhéadfai a rà gur scoil i seo atà direach cosuil le gnàthbhunscoil lasmuigh den
Ghaeltacht a fheidhmionn tri Bhéarla ach i a bheith lonnaithe laistigh de theorainneacha stairiula na
Gaeltachta oifigiula. Tà na ceithre scoil seo ag feidhmiu an-ghar dà chéile go tireolaiochtuil ach ar
chontanam an oideachais dhàtheangaigh Ghaeltachta, bheadh an-éagsulacht cleachtas le fàil iontu
(Agallaimh Neamhstruchturtha le Prfomhoidi, AM, NG & Anailis ar Dhoiciméid). Ar làmh amhàin,
ciallaionn sé go bhfuil rogha ag tuismitheoirf maidir le fad agus déine an chlàir tumoideachais atà
uathu dà bpàisti ach léirìonn sé ar an làmh eile an easpa beartais nó pleanàla i dtaobh an oideachais
ghaelaigh sa cheantar Gaeltachta seo.
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5.6.6 Tátal ar mhúnla oideachais dhátheangaigh Scoit Éanna.
Maidir leis na tosca sochtheangeolaíochta taobh thiar de na cleachtais oideachais, is scoil
an-chasta í Scoil Éanna ina bhfuil meascán de mhúnlaí éagsúla oideachais dhátheangaigh i
bhfeidhm tríd an scoil. Ó na hagallaimh le múinteoirí agus an príom hoide chomh maith le hanailís
ar an bPolasaí Gaeilge sa scoil, bhéifí ag súil le cleachtas dian-thumoideachais ina leagtar an-bhéim
ar chur chun cinn na Gaeilge. Ón tréimhse bhreathnóireachta, áfach, léiríodh go bhfuil múnlaí níos
laige i bhfeidhm lena n-áirítear: CLIL, an pháirt-thumoideachas agus an t-oideachas trí Bhéarla fíú
(NB). Bheadh an tumoideachas iomlán déanach ar siúl sna ranganna Sinsearacha (APO, Agallaimh
neamhfhoirmiúla le M úinteoirí agus NG) ach an t-oideachas iomlán trí Bhéarla i roinnt
meánranganna (NG). Is sa scoil seo mar sin, a fhaightear an bheam a is mó idir pholasaí oifigiúil
agus cleachtais reatha oideolaíochta sa scoil. Tuairiscítear go bhfuil form hór na dtuismitheoirí
neodrach faoi cheist na Gaeilge sa scoil (APO & AM), cé go m braitear anois go bhfuil an scoil tar
éis éirí “an-ghaelach ó d ’fhág an sean-phríomhoide” (AM). Léirigh an príom hoide bá don Ghaeilge
sa chás-staidéar seo agus é ag iarraidh í a chur chun cinn tríd an scoil ar mhaith le hardchaighhdeán
oideachais dhátheangaigh a chur chun cinn (APO). É sin maíte, cuirtear brú air uaireanta ó
thuismitheoirí agus ó mhúinteoirí maidir leis ‘an iomarca G aeilge’ a bheith ar siúl i gceantar ina
bhfuil an Béarla go mór chun cinn mar theanga labhartha an phobail (AM & APO).
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Tabla 5.7
S a in tréith e M h ú n la O ideach ais D h áth ean gaigh S co il É an n a

Téama

Tréithe a Bhaineann leis

Eolas faoin bhFoireann

Teannas maidir leis an teanga chumarsáide, meascán den dá
theanga á labhairt sa scoil. Beama idir na cleachtais
oideolaíochta, mianta an phríomhoide agus an polasaí scríofa.

Eolas Ginearálta faoi na
Daltaí

Beagnach 100% ó chúlra Bearla, fiú sa chás ina bhfuil Gaeilge
líofa ag tuismitheoir.

Catagóir Gaeltachta

C

Iompar Teanga na nDaltaí

An Béarla go hiomlán in uachtar i mease na ndaltaí scoile

Polasaí Gaeilge

Polasaí Gaeilge deartha ina bhfuil aidhmeanna uaillmhianacha
leagtha amach don Ghaeilge sa scoil. Difríochtaí sutasacha idir
an polasaí agus an cleachtas.

Tosaíochtaí Curaclaim sa
Seomra Ranga

an-bhéim ar úsáid na teicneolaíochta (clár bán idirghníomhach)
agus cumarsáid a chur ar siúl (cé go mbíonn sé sin i mBéarla
den chuid is mó)

Cuir Chuige Oideolaíochta

Múineadh dátheangach le béim ar an aistriúcháin. Stíl
Chumarsáideach.

Múineadh an Bhéarla

Múinte ón gcéad lá i rang na naíonán sóisir. Scileanna réamhlitearthachta lena n-áirítear feasacht fónaice sealbhaithe go
príomha tri Bhéarla (Jollyphonics).

Aistear

Gan mórán d ’fhianaise dá chur i bhfeidhm

Soláthar a dhéantar do
dhaltaí T1&T2

Nil aon chainteoir ducháis Ghaeilge sa rang. Tá na múnlaí
thíosluaite i bhfeidhm do dhaltaí ó chúlra an Bhéarla

An Múnla Oideachais
Dhátheangaigh atá i
bhfeidhm

Foghlaim Chomhtháite Ábar agus Teanga, An pháirtthumoideachas agus an tumoideachas iomlán do dhaltaí T I
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5.7 Tàtal Iomlàn ar Càs-staidéir 1-5.
Bheartaigh mé ar chàs-staidéar feiniméaneolaiochta a dhéanamh i gcuig bhunscoil
Ghaeltachta. mar chuid den chur chuige seo, deineadh breathnóireacht ar mhùinteoirf i mbun
teagaisc, agallaimh ar na muinteoirì seo agus a bprfomhoidi chomh maith le hanaìlis ar dhoiciméid
àbhartha. Toisc go gcuirtear i leith taighde mar seo uaireanta, nach mbaineann doichte
modheolaiochta leis mar chur chuige (Yin, 2009) theastaigh uaim iarracht mhór a dhéanamh a
bheith tuairisciuil agus léirmhinitheach i mbun na hoibre (Denscombe 2010). Baineann iontaofacht
an chàs-staidéir leis an mbealach tuairisciuil inar ghlac mé notai goirt agus breathnóireachta, agus
an chaoi go ndeama mé cur sios neamhchlaonta ar na notai sin ina dhiaidh. Ghlac mé céimeanna
àirithe chun inchreidteacht, inaistritheacht, iontaofacht agus dearbhaiocht an staidéir a chinntiu.
Tugann na càs-staidéir seo léargas cuimsitheach, taiscéalaioch, uathuil ar na cleachtais
oideolaiochta agus bhainistiochta atà i bhfeidhm chun polasaithe luath-oideachais dhàtheangaigh a
dhréachtu, a chur i bhfeidhm agus a riaradh i mbunscoileanna Gaeltachta. Léiritear i dTàbla 5.1
thios gnéithe àirithe den éagsulacht chleachtas.
Ar an gcéad dui sios, feicimid go bhfuil munla éagsuil oideachais dhàtheangaigh i bhfeidhm
i ngach scoil. Beidh na munlai seo à rangu agam ar ball, ar chontanam an oideachais dhàtheangaigh
(Homberger, 1989 agus Garcia, 2011) ach cuimsionn siad raon leathan chuir chuige, lena n-àirftear:
munlai saibhriuchàin, cothabhàla, pàirt thumoideachais agus FCÀT. Tà an stil chumarsàideach
(Cook, 2008) in uachtar san oideolaiocht ar an iomlàn cé go bhfuil gnéithe de stileanna
closlabhartha agus aistriuchàin le sonni uaireanta. Tà béimeanna éagsula le sonrù i dtaobh na nàbhar a chludaitear chomh maith. Leagtar an-bhéim ar m huineadh na bhfónaici Gaeilge i Scoil
Àine. Tà duchas àitiuil agus forbairt na feasachta teanga an-tàbhachtach i Scoil Bhrfd. Déantar
curam ar leith den chainteoir duchais i Scoil Cholmcille ina bhfuil ranganna saibhriuchàin à chur ar
fàil dóibh. Cuireann Scoil Dara an creatchuraclam luath-óige Aistear i bhfeidhm ar bhealach nios
cuimsithf nà mar a dhéantar i scoileanna eile an staidéir agus cé go bhfuil an Béarla in uachtar i
Scoil Éanna, faightear léargas spéisiuil ar an teannas a chothaionn usàid na teanga sin sa seomra
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foime. Braitheann na münlai seo ar chomhdhéanamh teanga na scoile chomh maith leis na
cleachtais oideolaiocaht agus bhainistiochta ata i bhfeidhm agus aithnitear go bhfhéadfadh eispéiris
éagsüla oideachais dhâtheangaigh a bheith â fhâil ag pâisti éagsüla sa rang céanna ar scoil (Gorter
& Cenoz, 2011; Cummins, 1998; Gathercole & Thomas, 2009; Mayr & Davies, 2011).

Tabla 5.8
A ch o im re a r M h û n la i O ideachais D h âth ean gaigh i b h F eid h m sn a C ü ig S c o il

Uimh.

Ainm na
Scoile

Stil
Oideolaiochta

Eispéaras don
Ghaeilgeoir

Eispéaras don
Bhéarlôir

Tus an Bhéarla

Closlabhartha le
béim ar TFA agus
Müineadh na
bhFonaici

Bâ-oideachas

Tumoideachas
Iomlân

Téarma 3,
Naionâin
Shinsearacha

1

Scoil Aine
(Cat. B)

2

Scoil Bhride Cumarsâideach le
(Cat. A)
béim ar an
bhfeasacht teanga
agus an Ghaeilge
âitiuil.

Cothabhâil go
priomha ach le
gnéithe den
Saobhriüchâin

Tumoideachas
(Thart ar 90:10
mar gheall ar
mhüineadh an
Bhéarla)

Téarma 1,
Naionâin
Shôisearacha

3

Scoil
Chaitrîona
(Cat. A)

Cumarsâideach.
idirdhealü idir
d h altaiT l agus
T2.

Saibhriüchâin,
Athchürsach

Tumoideachas
Iomlân

Téarma 3,
Naionâin
Shinsearacha

4

Scoil Dara
(Cat. A)

Cumarsâideach.
Aistear i
bhFeidhm.

Saibhriüchâin,

Tumoideachas
Iomlân

Téarma 3,
Naionâin
Shinsearacha

5

Scoil Éanna
(Cat. C)

Cumarsâideach le
hAistriü on
mBéarla go mine

Bâ-oideachas

Pâirtthumoideachas
no FCÂT

Téarma 1,
Naionâin
Shôisearacha

Mafonn Stake (1978, 2000) go dtugann an câs-staidéar léargas düinn faoin suiomh ‘mar ata’
agus go dtugann sé deis don taighdeoir mionchuntas saibhir, tuairisciuil a thabhairt faoi âbhar agus
rannphâirtithe an staidéir. Braithim gur deineadh é seo le linn an taighde seo agus go bhfuil léargas
spéisiüil, ür ar fâil iontu dâ bharr. Sa chéad chaibidil eile den trâchtas déanfar anailis nios doimhne
ar na léargais seo, i bhfianaise na léirbhreithniü litrfochta a deineadh roimhe seo.
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Caibidil 6: Torthaí agus Anailís
6.1 Réamhrá
Déantar anailís trascháis ar na mórthéamaí oideachais dhátheangaigh a nochtaíodh le linn na
gcás-staidéar sa chaibidil seo. Breathnaítear ar na cleachtais bhainistíochta agus oideolaíochta a
thacaíonn le soláthar oideachais dhátheangaigh do dhaltaí T I agus T2 sa Ghaeltacht. Déantar an
anailís seo, ó pheirspictíocht na n-oideachasóirí gairmiúla atá i mbun na hoibre sa ghort,
comhthreomhar le hamharc siarghabhalách, ar na teoiricí náisiúnta agus idimáisiúnta a
imscrúdaíodh sa léirbhreithniú litríochta. Oideachasóirí iad seo le taithí cuimsitheach
múinteoireachta i nGaelscoileanna [CS1-5] agus tuiscint dá bharr ar theoiricí an tumoideachais
‘thraidisiúnta’ do chainteoirí T2 lasmuigh den Ghaeltacht. Tá difríochtaí idir an Ghaelscolaíocht
agus an t-oideachas Gaeltachta, áfach, agus beidh sé rí-thábhachtach súil chriticiúil, ghéarchúiseach
a chaitheamh ar chleachtais nach dtacódh le soláthar feiliúnach oideachais do dhaltaí Gaeltachta.
Is díol suntais é an réimse leathan cleachtas bainistíochta agus oideolaíochta a bhaintear leas
astu, chun cláir éagsúla oideachais dhátheangaigh a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú i
mbunscoileanna na Gaeltachta faoi láthair. Bíonn na cleachtais seo, chomh maith le cúlra teanga na
ndaltaí reatha, ina gcomhpháirtithe lámacha d ’aon mhúnla oideachais dhátheangaigh. Baineann
castacht ar leith le stádas teangeolaíochta phobal na scoileanna ar fad maidir le líon agus caighdeán
na gcainteoirí Gaeilge atá fágtha iontu. Is léir go mbaineann dúshlán suntasach leis na hiarrachtaí
atá ar bun dui i ngleic le castachtaí sochtheangeolaíochta agus oideachais a eascraíonn as an
gcomhdhéanamh measctha seo agus go mbíonn sé deacair na múnlaí éagsúla a rangú ar an
gcontanam oideachais dhátheangaigh dá bharr.
Maidir leis na scoileanna sin atá lonnaithe i gCatagóir A, taispeántar go bhfuil saintréithe an
mhúnla chothabhála á léiriú i Scoil Bhríd [CS2] ina bhfuil an dátheangachas agus an délitearthacht
mar sprioc fhoghlama, gan fhorbairt bhreise Ghaeilge an dalta T I (May, 2008). Áitím go bhfuil an
múnla saibhriúcháin, atá níos láidre mar thacaíocht ar shealbhú níos cuim sithí a dhéanamh sa
mhionteanga, á chur i bhfeidhm i Scoil Dara [CS4] agus i Scoil Cholmcille [CS3], Sa mhúnla seo
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déantar obair bhreise shaibhriúcháin i nGaeilge le daltaí TI agus déantar iarrachtaí an teanga a
threisiú i mease an phobail (May, 2008). Ar ndóigh, d ’fhéadfaí a mhaíomh go bhfuil tréithe an
mhúnla oidhreachta (May, 2008) nó athchúrsach (García, 2010) le sonrú i gcur chuige Scoil
Cholmcille [CS3], ina bhfuil athnuachan na Gaeilge sa phobal mar aidhm acu chomh maith [CS3,
APO]. Ni fhéadfaí a dheimhniú go gcuirtear ar chumas na ndaltaí, sealbhú iomJán a dhéanamh ar an
nGaeilge áfach, mar nach bhfuil an teanga sin ina norm sóisialta ag go leor díobh agus agus iad ag
teacht ar scoil. fs anseo arís a aithnítear ról fíorthábhachtach an phobail agus na clainne i sealbhú na
mionteanga.
Is i Scoil Áine [CS1], atá lonnaithe i nGaeltacht Chatagóir B, atá gnéithe den tumoideachas i
bhfeidhm (Johnson & Swain, 1997). Cur chuige leathan, aonfhoirmeach atá ann ina múintear na
daltaí uilig mar dhaltaí ardehumas T2, seachas mar mheascán de dhaltaí T I agus T2 le raon leathan
cumais agus le riachtanais éagsúla oideachais agus teanga. I bhfianaise na léirbhreithniú litríochta
atá déanta roimhe seo braitear go mbeadh an múnla tumoideachais seo ró-Iag don chomhthéacs
sochtheangeolaíochta ina bhfuil an scoil suite agus é á chur i bhfeidhm beag beann ar ghánna
oideachais an dalta T I. Ni léir go bhfuil iarrachtaí córasacha ar siúl sa scoil déileáil le himeascadh
na ndaltaí TI agus T2. Ni léir ach an oiread, go bhfuil na prionsabail churaclaim maidir le
huathúlacht an pháiste (ach go háirithe maidir lena máthairtheanga) á gcur chun cinn sa seomra
ranga.
I Scoil Éanna [CS5], atá lonnaithe i gCatagóir C, feictear múníaí éagsúla oideachais
dhátheangaigh i bhfeidhm tríd an scoil uilig. Fuarthas amach go bhfuil an pháirt-thumoideachas,
FCÁT agus tumoideachas iomlán ar siúl sna trí rang éagsúla ina bhfuil naíonáin ag foghlaim agus
iad ag freastail beagnach go hiomlán ar dhaltaí arb é an Béarla a gcéad teanga. Arís eile braitear go
mbeadh an pháirt-thumoideachas agus an FCÁT ach go háirithe ró-lag sa chomhthéacs
sochtheangeolaíochta seo, le cuir ar chumas na ndaltaí an dátheangachas suimíoch a bhaint amach.
Níl bheadh tacaíocht sách láidir don Ghaeilge ag teacht ón bpobal nó ó chlanna na ndaltaí seo i
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gcoitinne, chun bunús láidir a thabhairt don mhionteanga sa scoil agus géarghá le cleachtais níos
déine ar nós an luath-thumoideachais iomláin chun fís an dátheangachais a fhíorú.
Cé go bhfuil na cúig chomhthéacs oideachais éagsúil lena chéile in iliomad bealaí, tagann
roinnt téamaí comónta chun soláis, ar a dhéantar anailís agus sintéis anois orthu. Is fiú ag an bpointe
seo filleadh ar an trí phríomhcheist taighde mar fhrámú ar an anailís iras-cháis seo agus iad a
leathnu amach tríd na téamaí mora a tháinig chun cinn le linn na gcás-staidéar.
1. Céard iad na cleachtais reatha a bhaineann le bainistíocht scoile-uile, atá i bhfeidhm chun
polasaithe oideachais dhátheangaigh a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a stiúradh go laethúil?
Díreofar go speisialta ar 3 théama ar leith sa chuid seo: Dréachtú agus ábhar an pholasaí
oideachais dhátheangaigh, acmhainní daonna agus idirghníomhaíochtaí le tuismitheoirí.
2. Céard iad na cleachtais reatha oideolaíochta atá in úsáid i ranganna naíonán chun na
polasaithe oideachais dhátheangaigh seo a chur i bhfeidhm? Díreoídh freagairt na ceiste seo ar 5
théama ar leith: Atmaisféar ranga, cleachtais ghinearálta oideolaíochta agus cothú deiseanna
cumarsáide trí Ghaeilge, múineadh an Bhéarla, múineadh na Gaeilge, ag múineadh i
gcomhthéacs ilghráid, bainistiú imeascadh daltaí agus cur i bhFeidhm chreathchuraclam na luathóige Aistear.
3. Céard iad na m únlaí luath-oideachais dhátheangaigh atá tagtha chun cinn i
mbunscoileanna na Gaeltachta agus cén coincheapú a dhéanann na hoideachasóirí féin ar na múnlaí
sin?
Breathnófar tríd an anailís chomh maith, ar an gcoincheapú a dhéanann na hoideachasóirí
seo ar an gcineál oideachais dhátheangaigh atá i bhfeidhm ina gcuid scoileanna féin. An tusicint atá
acu ar na cleachtais bhainistíochta agus oideolaíochta i dtaca le múnlaí éagsúla oideachais
dátheangaigh a chur i bhfeidhm agus an chúis go gcuirtí na cleachtais sin i bhfeidhm.
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6.2 Na Cleachtais Reatha Bhainistíochta Scoile Uile.
6.2.1 Réamhrá.
Is ríléir ón obair ghoirt, an tábhacht a bhaineann le príomhoidí na Gaeltachta mar
ghníomhaithe cumhachtacha, atá in ann nósmhaireachtaí, cleachtais agus cultúr a gcuid scoileanna a
mhúnlú agus a athrú. Aithnítear ach go háirithe, an tionchar mor atá acu maidir le sainspiorad
Gaeilge a chur chun cinn ina scoil féin, mar gurb iadsan a ghlacann tromlach na gcinntí oifigiúla
faoi theanga na scoile. Bíonn príomhoidí freagrach den chuid is mó as dréachtú polasaithe,
comhfhreagras foirmiúil agus neamhfhoirmiúil ar son na scoile agus fiú as comJharthaí éagsúla
fisiciúla i dtimpeallacht na scoile a chrochadh ar taispeáint. Cuireadh chleachtais dhifirúla
bhainistíochta agus oideolaíochta i bhfeidhm i dtaca leis an oideachas dátheangaigh i gceithre scoil
de barr cheapadh na bpríomhoide reatha [CS1,3,4,5]. Príomhoidí iad seo a chuardaigh tacaíocht ón
bhfoireann teagaisc agus léirchead ón mBord Bainistíochta [CS1&3] chun polasaithe “níos Gaelaí”
a chur i bhfeidhm. Maidir le bainistiú an pholasaithe oideachais dhátheangaigh léirítear tríd an
taighde ar fad gur cuireadh go leor deiseanna saibhriúcháin amú i gcuir chuige na scoileanna.
Maítear roimhe seo go bhfuil gá mórán deiseanna cumarsáide agus saibhriúcháin a thabhairt do
pháistí na Gaeltachta lasmuigh den seomra ranga i gclubanna iarscoile, campai samhraidh, naisc
scoileanna Gaeltachta eile, cúrsaí oiliúna spóirt i gcomhar leis na cumainn áitiúla agus comórtais
amhránaíochta agus díospóireachta (Ni Shéaghdha, 2010). Ni raibh ach domán samplaí ó na cásstaidéir ar fad inar cothaíodh naisc láidre le tuismitheoirí agus/nó baili eile den phobal urlabhra
Gaeilge. Má tá pobail Ghaeltachta ag iarraidh a chur ar chumas a bpáistí, sealbhí níos iomláine a
dhéanamh ar an nGaeilge beidh gá tuilleadh imeachtaí mar seo a chur ar fáil dóibh sa teanga sin
agus naisc níos láidre a chothú idir an scoil, an chlann agus an pobal.

6.2.2 Ábhar agus cur i bhfeidhm an pholasaí oideachais dhátheangaigh.
M aidir le polasaithe oideachais dhátheangaigh a dhréachtú is próiseas é sin atá stiúrtha go
príomha ag an bpríomhoide le leibhéil éagsúla tacaíochta ón bpobal agus ón bhfoireann
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mhúinteoireachta [CS1-5]. Ni léir nach bhfuil plean réalaíoch tumoideachais oidhreachta
dréachtaithe ag aon scoil sa staidéar seo, ina dtagraítear do chomhthéacs sochtheangeolaíochta agus
thosaíochtaí oideachais dhátheangaigh na scoile. Shamhlófaí go mbeadh polasaí mar seo ag gach
scoil sa Ghaeltacht, ina soiléirítear ábhar, cleachtais agus cur chuige na scoile i dtaca leis an
nGaeilge a chur chun cinn chomh maith leis na bealaí ina ndéantar monatóireacht ar spriocanna an
phlean sin. Ni hamhlaidh atá áfach agus ni ann do pholasaí oideachais dhátheangaigh ar chor ar bith
i ndá scoil [CS2&4] (cé gur scoileanna éifeachtacha iad maidir le cur chun cinn na mionteanga ina
gcuid cleachtas). Tugtar faoi deara sa trí scoil eile go bhfuil beam aí móra le sonrú idir an polasaí
oifigiúil scríofa, cleachtais reatha bhainistíochta agus oideolaíochta agus coincheapú na noideachasóirí féin ar a bhfuil ag tarlú sa scoil [CS 1,3,5]. Uaireanta mar shampla, fágadh sonraí
tábhachtacha go hiomlán ar lár ón bpolasaí scríofa. Ni thagraítear do fhad nó déine na tréimhse
tumoideachais in aon pholasaí agus i Scoil Chaitríona [CS3] ni luaitear an t-idirdhealú foghlama atá
i bhfeidhm (Grúpáil na dTríthe) in ainneoin gur chleachtas tábhachtach, nuálach é, ina ndéantar
cúram ar leith don chainteoir ducháis. Maidir le polasaí Scoil Áine [CS 1], ni luaitear na focail
“fónach” nó “fónaic” oiread agus uair amháin, ach é an-soiléir ón mbreathnóireacht ranga gur ghné
lámach de fheidhmiú an churaclaim Ghaeilge sa rang sin, is ea forbairt ar an bhfeasacht
fhóineolaíochta [CS1]. Uaireanta eile cuirtear fís uaillmhianach os comhair an léitheora, ina maítear
go bhfuil iarrachtaí treise ar siúl tríd an scoil uilig an Ghaeilge a chur chun cinn [CS5], Caithfí a
admháil áfach, go mbeadh sé an-deacair an fhís sin a fhíorú i suíomh ina labhraítear Béarla i mease
múinteoirí, ina múintear tromlach na ranganna trí Bhéarla agus ina ndéantar formhór na cumarsáide
sa scoil trí Bhéarla.
Bunchloch na ndea-chleachtas is ea dea-pholasaí agus le saincheist íogaireach mar seo,
bheadh sé rí-thábhachtach polasaí soiléir, éifeachtach, infheidhmithe a chur i bhfeidhm, ina
gcuirtear an Ghaeilge agus riachtanais teanga na ndaltaí uilig chun tosaigh. Caithfidh múinteoirí
agus tuismitheoirí príomhtheachtaireachtaí an pholasaí a thuiscint agus bronntar stádas níos
údarásaí air, má phléitear agus faoftar ag leibhéal an bhoird bhainistíochta é [CS3]. Tá sé mí-shásúil
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go bhfuil an cur chuige comhoibríoch seo m easnamh ó scoileanna eile sa taighde [CS1,2,4,5] ach
ni féidir an milleán iomlán a chur ar fhoireann na scoileanna sin nuair a thuigtear an comhthéacs
náisiúnta. Tugtar faoi deara mar shampla go bhfuil na scoileanna ar fad ag feidhmiú i gcóras atá
mífheiliúnach don chainteoir ducháis agus ina bhfuil treoir chinnte mar aon le polasaí soiléir
oideachais mhionteanga in easnamh orthu. É sin ráite, shamhlófaí gur cheart d ’fhoime na
scoileanna sin, plean tumoideachais a chur le chéile ag an micrileibhéal, ina leagfaí amach
treoirlínte, spriocanna, freagrachtaí agus réasúnaíocht an bheartais oideachais árithe sin.
Dúshlán mor a bhaineann le polasaí a chur i bhfeidhm ná go mbíonn cur chuige éagsúil ag
gach scoil sa Ghaeltacht:
Tá polasaí amháin ag Scoil X, polasaí eile ag Scoil Y, polasaí éagsúil ar fad ag Scoil Z agus
ár bpolasaí féin againn féin (CS3, APO).

Ceaptar gur cheart don Roinn Oideachais agus Scileanna treoir níos cuimsithí agus dolúbtha
a thabhairt maidir le múineadh agus cur chun cinn na Gaeilge sa Ghaeltacht, a bheadh bunaithe ar
dhea-chleachtais náisiúnta agus idimáisiúnta. Chabhródh beart mar seo deireadh a chur le
“comórtas na n-uimhreacha” [CS4] in gcuireann tuismitheoirí scoileanna i gcomporáid le chéile
maidir leis an méid ama a chaitear ar mhúineadh an Bhéarla.

6.2.3 Acmhainní daonna.
Mar a luadh thuas éacsaíonn agus stiúrann an príomhoide na dea-chleachtais bhainistíochta
agus oideolaíochta sa scoil, le síor-bhéim ar láidriú an tsainspioraid Ghaeilge. Caithfidh foireann
teagaisc na scoile a bheith fábhrach don fhís seo áfach, agus toilteanach í a chur i bhfeidhm ina
hiomlán sa seomra ranga. Is cosúil ón staidéar go bhfuil beama idir chleachtais reatha oideolaíochta
an tseomra ranga agus an coincheapú a dhéanann an príomhoide ar na cleachtais sin. I Scoil Éanna
[CS5] mar shampla bhí ard-mholadh ag an bpríomhoide don chaoi ina ndéantar ‘gach rud trí
Ghaeilge’ i Rang na Naíonán Sóisear (CS5, APO) ach ba léir le linn na tréimhse breathnóireachta
go raibh teagasc dátheangach i bhfeidhm go minie agus múnla a bhí congarach do CLIL i bhfeidhm
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uaireanta eile (CS5, NB). Ni réitíonn cur chuige reatha an mhúinteora le fís idéalaíoch an
phríomhoide sa chas seo. I Scoil Áine [CS1], chuir an príomhoide in iúl gur ghné lámach de
fhealsúnacht an oideachais Ghaeltachta sa scoil sin, ná deiseanna cumarsáide trí Ghaeilge a chothú
do dhaltaí na scoile (CS1, NG,PG&APO) ach arís ba shuntasach a laghad cumarsáide trí Ghaeilge a
chothaíodh sa seomra ranga, inar leagadh béim an-mhór ar scileanna gabhchumais agus feasacht
fhóineolaíochta a fhorbairt, i stíl teagaisc a bhí múinteoir lámach (CS1, NB). M aidir le Scoil Bhríd
[CS2], áit ina raibh an príomhoide é féin ina mhúinteoir naíonán, léirítear difríocht idir an cur síos
faoin luath-oideachas dátheangach sa scoil agus an cleachtas reatha atá i bhfeidhm. Léirigh sé go
raibh an ‘luath-thumoideachas iomlán‘ ar siúl ina rang féin (APO&NG) ach le linn na tréimhse
breathnóireachta ba léir go raibh gnéithe den churaclam Béarla á múineadh do na naíonáin
shóisearacha agus shinsearacha, a bheadh go hiomlán in aghaidh éiteas an mhúnla sin.
Maidir le foireann scoile a spreagadh chun critéir na múnlaí oideachais sin a chomhlíonadh
ina n-iomlán, d ’fhéadfadh an príomhoide le tacaíocht ón mBord Bainistíochta na próisis oifigiúla
chigireachta a úsáid, (meastóireachtaí scoile-uile nó féinmheastóireacht scoile mar shamplaí) chun
an fhís oideachais dhátheangaigh sa scoil a phlé agus spriocanna concréideacha i leith na Gaeilge a
leagan síos [CS3], Caithfear aird na múinteoirí a dhíriú ar an ngéarchéim teangeolaíochta atá ar bun
sa Ghaeltacht (Mac Donnacha et al., 2005; Ó Flatharta, 2007; Ó Giollagáin et al., 2007; Péterváry et
al., 2015) ag cruinnithe foime [CS 1,3,4] agus fiú trí chuireadh a thabhairt d ’aoichainteoirí le
saineolas san ábhar, labhairt ag cruinnithe ‘Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh’ [CS3]. Bíonn
comhréiteach i mease na rannpháirtithe leasmhara uilig sa scoil inmhianaithe nuair atá cleachtais
nuálacha le cur i bhfeidhm [CS 1,3,4,5], Nuair nach geloínn múinteoirí le mianta an phríomhoide
maidir le húsáid na Gaeilge sa scoil, cruthaítear teannas agus éiginnteacht faoin teanga oifigiúil
chumarsáide agus teagaisc [CS5 mar shampla], Is minie go mbíonn cumas áitithe de dhíth ag an
bpríomhoide chun amhrais agus buarthaí éagsúla a mhaolú i mease na múinteoirí sna
hidirbheartaíochtaí comhréitithe seo [CS2&5] i bpróiseas stuama agus céimnithe.
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Nior aontaigh muinteoir amhàin i Scoil Cholmcille [CS3] le beartas oideachais ina gcuirtear
muineadh an Bhéarla siar go dti deireadh na Naionàn Sinsear agus é ag maiomh nach raibh ‘aon
stàdas oifigiuil’ lena leithéid (CS3, APO). Dà mba rud é go raibh an muinteoir sin i bhfeighil ar
dhaltai na naionàn sóisear sa scoil, bheadh sé do-dhéanta an luath-tumoideachas iorrdàn a chur i
bhfeidhm mar chuid de mhunla oidhreachta. Réiteach nios fadtréimhsi ar dushlàn mar sin nà
muinteoirf a fhostu atà an-chumasach sa Ghaeilge, le taithi i munlai ar nós an tumoideachais, le
traenàil chuf i munlai dàtheangacha, agus/nó atà fàbhrach a leithéid a chur i bhfeidhm [CS5].
Aithnitear le linn an staidéir go mbionn sé deacair muinteoirf atà ag obair sa scoil le fada an là, a
ghrfosadh chun cleachtais nua a chur i bhfeidhm (muineadh an Bhéarla a chur siar go dti Rang na
Naionàn Sinsear mar shampla) [CS 1,4,5]. Tà dualgas ar phrìomhoidi tabhairt faoin athni meoin seo
àfach agus chuile dheis a thapu maidir le heolas a scaipeadh i measc phobal na scoile ar fad.
D ’fhéadfai seiminéair shaineolais [CS3] agus cursai traenàla i m unlai an tumoideachais Ghaeltachta
[CSI] a eagru agus an oiliuint ghairmiuil leanunach i munlai an tumoideachais agus an oideachais
trìd an teanga oidhreachta/dhùchais, a chur chun cinn go làidir [CS3],

6.2.4 Idirghniomhaiochtai le tuismiteoiri.
Is cosuil go bhfuil an Roinn Oideachais agus Eolaiochta trìd an gcigireacht ag iarraidh go
mbeidh rogha ag tuismitheoirì Gaeltachta maidir leis na munlai oideachais dhàtheangaigh atà uathu
dà bpàisti (ROS, 2015). D ’fhéadfai a rà go deimhin go bhfuil rogha de fa cto ag tuismitheoirì cheana
féin agus go bhféadfadh tuismitheoirì a gcuid pàistf a chur chuig scoil nach bhfuil ina scoilcheantar
féin, mar gheall ar a gcuid idé-eolaiochtai teanga féin [CS3,4&5]. Sa chomhthéacs seo, caithfidh
scoileanna cuid mhór eolais a roinnt le tuismitheoirì maidir leis na dea-chleachtais nàisiunta agus
idimàisiunta i dtaobh oideachais dhàtheangaigh d ’ardchaìghdeàn a chur ar fàil dà bpàisti [CS3],
Nuair a dhéantar teagmhàil le tuismitheoirì agus plé ar na cleachtais scoile i bpróiseas
comhairliuchàin, is rathula iad na torthai sa suiomh tumoideachais (Johnstone, 2002 agus Baker,
2006). Mà bhruitear polasaithe làidre oideachais Ghaeilge ar phobal nach bhfuil a leithéid uathu,

d ’fhéadfai teannas a chruthu idir an scoil agus an pobal [CS4]. B ’fhéidir go mbraithfeadh
tuismitheoiri àirithe i gcàs mar sin, gurb é an rud is fearr dà bpàisti, nà iad a aistriù go scoil eile
agus go ndéanfai scoilt sa phobal dà bharr [CS3&4]. É sin, nò go n-athródh tuismitheoiri a gcuid
iompar teanga sa bhaile i dtreo an Bhéarla, mar chùiteamh ar pholasai ró-Ghaelach na scoile, dar
leo [CSI].
Is cosuil uaireanta go mbraitheann roinnt tuismitheoiri go bhfuil an Ghaeilge tàbhachtach,
ach go mbaineann si leis an gcóras oideachais seachas le gnàthshaol na clainne [CS1&5], Tà
géarghà go ndéanfai tuilleadh poibliochta trìd na scoileanna faoin tàbhacht a bhaineann le
tuismitheoiri i dtaca le hionchur saibhir sa mhàthairtheanga a fhàil sa bhaile agus go mbeidh
cumarsàid tri Ghaeilge amhàin, chomh fada agus is féidir, m ar thacaiocht ar iarrachtai na scoile
(Pétervàry et al., 2014: 233). Ni cosuil go bhfuil cumarsàid leanunach, éifeachtach ar siul le
tuismitheoiri/pobal na scoile faoi pholasai Gaeilge na scoileanna nó faoina ról i gcaomhnu na
Gaeltachta. Ni léir ach an oiread go dtuigtear tàbhacht na dtuismitheoiri sa scoil agus go
mbreathnaitear ar an scolaiocht fhoirmiuil mar phróiséas atà spleàch ó thionchar tuismitheoiri
uaireanta.
Léingh tuismitheoiri àirithe go raibh siad an-bhuartha faoi thodhchai na Gaeilge sa
Ghaeltacht agus faoi chaighdeàn Gaeilge a bpàisti féin [CS3&4]. I Scoil Dara [CS4] chuir
tuismitheoiri àirithe in iul nach raibh siad ag iarraidh go muinfi aon Bhéarla dà bpàisti na ranganna
naionàin agus go ndéanfai socruithe ar leith dóibh le linn an cheachta Bhéarla. I Scoil Cholmcille
[CS3] bhi tuismitheoiri àirithe ag iarraidh go n-athrófai polasai na scoile ina iomlàn agus go gcuirfi
muineadh an Bhéarla siar go dti Rang a hAon mar gur cheap siad go ndéanfadh muineadh luath an
Bhéarla dochar do chaighdeàn Gaeilge a gcuid pàisti [CS3], Cuireann iarratais mar seo bru ar
phriomhoidi, cé gur ‘bru dearfach’ atà ann uaireanta (APO, CS3).
Ar deireadh thiar thall caithfìdh bainisteoiri na scoile an cinneadh ceart a ghlacadh chun
leasa na ndaltai ar fad sa scoil, bunaithe ar a saineolas féin agus an taighde idimàisiunta faoin
oideachas dàtheangach. D ’oibreodh an córas tumoideachais/oideachais trid an teanga oidhreachta i
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gcomhthéacsanna éagsúla (Ó Duibhir et al., 2015 agus Tedick et al., 2011) ach caithfear mianta
agus buarthaí na dtuismitheoirí a chur go croí-lár na díospóireachta faoin teagasc aonteangach trí
Ghaeilge i ranganna naíonáin. Maidir le múnla tumoideachais iomlán a chur i bhfeidhm i gCatagóir
C ba cheart go mbeadh rogha ag tuismitheoirí páirt a ghlacadh ann agus rol lárnach i mbunú agus i
mbuanú an chláir má tá rath le bheith air (Lapkin, 1982).

6.3 Na cleachtais reatha oidcolaíochta
6.3.1 Réamhrá.
Nuair atá an polasaí aontaithe ag leibhéal bainistíochta fágtar faoin múinteoir é a chur i
bhfeidhm ina s(h)eomra ranga féin. I ndá scoil [CS2&4] ba iad na príom hoidí a bhí ina múinteoirí
naíonáin. Cainteoirí líofa Gaeilge le taithí Gaelscolaíochta a bhí i ngach múinteoir [CS 1,2,3,4,5].
Cainteoir ducháis amháin [CS4] agus ceathrar comhchainteoirí (Ó Giollagáin et al., 2005) ar
chaighdeán ard [CS1,2,3&5] agus tuiscint acu ar an tumoideachas agus an t-oideachas tríd an
teanga dhúchais mar ba cheart (Skerret agus Gunn, 2011). Chomh maith leis sin is múinteoirí iad
seo atá ag cur fúthu sa Ghaeltacht agus iad ag tógáil clainne trí Ghaeilge den chuid is mó [CS1-4].

6.3.2 Atmaisféar ranga.
Braitheann formhór múinteoirí sna cás-staidéir gur ceart tearmann Ghaeilge a dhéanamh den
scoil Ghaeltachta, ina leagtar béim eisiach ar an nGaeilge sna hidirghníomhaíochtaí sóisialta,
proifisiúnta, teagaisc agus foghlama [CS 1,2,3,4], Cinntítear, chomh fada agus is féidir, go gcuirtear
ar chumas na ndaltaí Gaeltachta faoina chúram, cumarsáíd aonteangach, fheidhmeach trí Ghaeilge a
dhéanamh in iliomad comhthéacsanna [CS 1,2,3,4] (Péterváry et al., 2015) chun bunphrionsabail na
múnlaí saibhriúcháin/oidhreachta a chomhlíonadh (May, 2008). Cuimsíonn an fhealsúnacht seo
réimse cleachtas oideolaíochta agus atreisíonn timpeallacht fhisiciúil an tseomra ranga (póstaeir,
comharthaí, lipéid, srl) na mianta seo.
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D ’usàid na muinteoiri i gceìthre scoil [C SI-4] Gaeilge iomlàn agus chruinn, seachas
laghdaithe agus chódinheasctha (Pétervàry et al., 2014). Bhraith siad ar fad go gcuirfeadh muineadh
luath an Bhéarla agus cumarsàid tri Bhéarla i measc na ndaltai go mór le meath na Gaeilge sa
bhunscoil Ghaeltachta [CS1-5]. Ni chuirtear muineadh an Bhéarla siar ach i dtrf scoil àfach
[CS 1,3,4] agus ni chuirtear riail Ghaeilge i bhfeidhm ach i dtri scoil chun daltai a spreagadh go
làidir an teanga a usàid ar scoil [CS2,3,4]. Ni labhraitear aon Bhéarla le daltai, seachas i gcàs
éigeandàla [C SI], tugtar leagan Gaeilge d ’fhocail agus abairti i gcàs go n-usàidfi an Béarla tugtar
an leagan Gaeilge den fhocal [C SI-5]. Cuirtear córais luach saothair agus smachtbhannai i
bhfeidhm chun usàid na Gaeilge a mhealladh ó dhaltai i ngach scoil. Cothaitear deiseanna rialta
cumarsàide sna ranganna foirmiula, tri obair phéire agus ghrupa [CS2,3,4] agus déantar iarrachtai
àirithe, deiseanna cainte a chothu le daltai nios sine agus le daoine fàsta eile ag amanna éagsula le
linn an lae [C SI,3,4]. Cuirtear daltai ar ardchaighdeàn Gaeilge i bhfeighil na naionàn ag am lóin na
laethanta bàisti [CSI] mar shampla, agus caitheann stiurthóir na naionrai am ag labhairt leis na
daltai tri Ghaeilge mar chuid de pholasai na scoile ‘ionchur saibhir’ a chur ar fàil sa Ghaeilge [CS4]
(Krashen, 1985). Tacaionn straitéisi mar seo leis an bhfis go mbeadh oiread feidhme agus leasa
agus is féidir le baint as an saol i nGaeilge do dhaltai (Pétervàry et al., 2014) ach ni fhéadfai a
mhaiomh go bhfuil usàid leordhóthaineach à bhaint as an bpobal don saibhriu teanga. Léiritear sa
teagasc, an-bhród i nduchas an cheantair ina bhfuil saibhreas oidhreachta agus bà do thraidisiuin
agus chultur an phobail àitiuil [CS2,3,4] ach d ’fhéadfadh scoileanna i bhfad nios mó a dhéanamh
chun naisc a chruthu le tuismitheoiri agus leis an bpobal i gcoitinne.

6.3.3 Muineadh an Bhéarla.
Ar cheann de na cleachtais oideachais is conspóidi i dtaobh an oideachais dhàtheangaigh i
scoileanna na Gaeltachta go minic, is ea muineadh an Bhéarla a chur siar. Go deimhin braitear i ndà
scoil nach bhféadfadh a leithéid de pholasai a chur i bhfeidhm sa gharthodhchai mar gheall ar an
teannas a chothódh sé i measc an phobail [CS 2&5]. In ainneoin an bhru a bhraitheann priomhoidi ó
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thuismitheoirí agus ó thorthaí na scrúdaithe caighdeánaithe i léitheoireacht an Bhéarla, cuirtear
múineadh an Bhéarla siar go dtí an dara téarma i Rang na Naíonán Sinsear i dtrí scoil [CS 1,3,4]. Tá
nós améagsúil i bhfeidhm sa dá scoil eile. Múintear ceacht amháin Béarla gach lá i Scoíl Bhríd
[CS2] agus tá meascán de mhúnlaí ar siúl i Scoil Éanna [CS5] ina bhfuil tromlach an ama teagaisc
caite trí Bhéarla nó i mbun aistriúcháin ón mBéarla. Ni fhéadfaí cur chuige mar seo a mholadh in
aon mhúnla oideachais dhátheangaigh shuimithigh áfach. Atáirgítear sa seomra ranga na
neamhchothromaíochtaí frithghaelacha céanna atá le sonrú i sochaí Chatagóir C, ina gcuirtear
tábhacht, feidhm agus leas na mórtheanga chun tosaigh go tréan mar gheall ar neamhshiméadracht
sa teagasc, sna hacmhainní agus i mease na ndaltaí iad féin (Amrein & Peña, 2000).
Léirigh roinnt príomhoidí buairt maidir leis na scrúdaithe caighdeánaithe sa Bhéarla
(MIRCA T agus Drumcondra Reading Test) a bheith ar siúl ag aois ró-luath [CS 3&4]. D ’eascair an
bhuairt seo as na scóranna ísle a fhaigheann daltaí tumoideachais (mar nach raibh aon fhoghlaim
fhoirmiúil sa Bhéarla déanta) agus an chomparáid a dhéanann tuismitheoirí idir na scóranna seo
agus scóranna daltaí a thosaíonn ar fhoghlaim an Bhéarla sa chéad téarma de rang na naíonán sóisir.
Réiteach anseo is ea cead a thabhairt do scoileanna Gaeltachta na scrúdaithe caighdeánaithe Béarla
a chur siar go dtí Rang 3 nó níos faide chun spás forbartha sa Ghaeilge a thabhairt do dhaltaí na
Gaeltachta (APO, CS4). Braitear go gcabhródh tréimhse éigeantach tumoideachais i scoileanna
Gaeltachta chun cuid den bhrú ó thuismitheoirí a laghdú [CS4] agus go mbeadh tréimhse dhá
bhliain i geeist chun tús cuimsitheach a thabhairt do dhaltaí sa mhionteanga oidhreachta [CS 1,3,4].
Sa chomthéacs sin fáiltítear go láidir le Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir
Ghaeltachta (ROS, 2015) ina mbeidh cead ag bunscoileanna, atá aitheanta mar scoileanna
Gaeltachta, luath-thumoideachas iomlán trí Ghaeilge a chleachtadh ar feadh tréimhse suas le dhá
bhliain sa tsraith naíonán (2015: 16).
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6.3.4 Muineadh na Gaeilge.
Maitear go mbraitheann muinteoiri i suimh oideachais dàtheangaigh ar a n-idé-eolaiochta
agus a dtaithi phearsanta féin chun dui i ngleic leis na dushlàin a bhaineann le bheith ag teagasc i
suimh mar seo (Lemberger, 1997) agus is spéisiuil iad na tosaiochtai oideolaiochta a nochtadh sa
tréimhse bhreathnóireachta ar mhuinteoiri maidir le muineadh na Gaeilge. Leagtar muineadh na
bhfónaici Gaeilge ag crollar an chursa Ghaeilge i Scoil Àine [CSI] mar shampla. Tà stfl
thraidisiunta, miiinteoir làniach i bhfeidhm sa seomra ranga seo, atà bunaithe ar chur chuige TFA
ina dtugtar fior-bheagàn deise do dhaltai aon chumarsàid a dhéanamh le chéile nó a bheith
gniomhach ina c(h)uid foghlama féin (Cummins, 1998). Tà stfl éagsuil i bhfeidhm i dtrf scoil eile
[CS 2,3,4] atà bunaithe ar chumarsàid éifeachtach a éascu agus ar an spraoi foirmiuil agus
neamhfhoirmiuil a chothu i measc daltai mar chuid den chreatchuraclam luath-óige Aistear. I Scoil
Bhrfd [CS2], leagtar an-bhéim ar shaibhreas teanga agus ar fheasacht chultuir na ndaltai a fhorbairt
tri chomhthàthu sna scileanna teanga ar fad. Is anseo chomh maith a forbraiodh tuiscint na ndaltai
féin mar chainteoiri duchais i mbun foghlama. Iarrtar ar dhaltai a bheith nios feasai faoi ghnéithe
leithleacha dà gcanuint féin agus faoi chanuinti eile agus leagan nios duchasai a thabhairt ar fhocail
agus eiseamlàiri a bhi sna hacmhainni Gaeilge caighdeànai. Bhi an t-àbhar taitneamhach,
spreagthach agus àbhartha sna tri scoil seo (Baker, 2001: 324-5) agus baintear usàid as obair ghrupa
agus obair bheirte uaireanta sna tascanna peannaireachta agus scrfbhneoireachta. Tugtar deis do
dhaltai aiseolas a thabhairt faoina gcuid oibre ag deireadh ceachtanna ar leith, ceartaitear botuin
ghramadai, foghraiochta agus foclóra [CS 2,3,4] agus leagtar béim rialta ar ghnéithe de Ghaeilge
dhuchasach an cheantair (eiseamlàiri, foclóir, tuin chainte mar shamplai) [CS 2&3], Déanann an
muinteoir ranga athrà ar eocharfhocail agus eiseamlàiri tàbhachtacha an cheachta go rialta, ni
shimplitear an Ghaeilge an iomarca, ceartaitear ‘droch G haeilge’ agus ni ghlactar le Béarla [CS
1&3],
Tà Séideàn Si in usàid i gceithre scoil [CS 1,2,3,4] le béim ar an bhfiliocht agus an
scéalaiocht mar straitéisi ach d ’fhéadfadh scoileanna réimse nios leithne de straitéisi an churaclaim

195

a chur i bhfeidhm sna ceachtanna Gaeilge. Díríonn formhór na gceachtanna Gaeilge ar
fhoghlaimeoirí seachas ar chainteoirí ducháis chomh maith, agus braitear gur gá athchothromú a
dhéanamh ansin (Ó Duibhir et ah, 2015). Maidir leis an scríbhneoireacht d ’fhéadfaí béim nios mó a
leagan ar chumadóireacht neamhspleách ina mbainfí úsáid as dréachtú, athdhréachtú agus
comhscríobh (Curaclam na Bunscoile, 1999) san aschur teanga (Swain, 1985, 1993, 1995, 2000b,
2005). Moltar cúram faoi leith a thabhairt don ghramadach, litriú, comhréir agus foghraíocht sna
ranganna Gaeilge ar fad agus go mbeadh sprioc saibhriúcháin i ngach ceacht Gaeilge . Tá géar-ghá
le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar straitéisí measúnaithe chun díriú ar riachtanais an uile dhalta
agus chun cur le héifeacht na pleanála (Aistear, 2009). D ’fhéadfaí dui chun cinn daltaí aonair a
chlárú trí úsáid a bhaint as punann na Gaeilge mar shampla (bunaithe ar ELP: European Language
Portfolio in Harris & Ó Duibhir, 2011: 68). Maidir leis na scileanna réamh-léitheoireachta múintear
cúrsaí fónach go hiomlán trí Ghaeilge sna scoileanna i gCatagóir A agus B [CS 1,2,3,4] ach ni léir
in aon aon scoi], gur leagadh béim shásúil ar léitheoireacht bheirte nó ghrúpa nó ar sheisiúin
chomhléitheoireachta agus chomhscríbhneoireachta le tuismitheoirí mar straitéisí foghlama. Is
cosúil nach bhfuil formhór leabharlanna ranga an staidéir ar chaighdeán sách ard i dtaca le spéis sa
léitheoireacht a chothú i mease daltaí ach an oiread. D ’fhéadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh ar
ábhar leabharlainne atá feiliúnach, comhaimseartha agus taitneamhach, bíodh siad i bhfoirm
dhigiteach nó i bhfoirm chlóite.

6.3.5. Ag M úineadh sa chomhthéacs ilghráid.
Faightear idir 1-4 múinteoir ar an bhfoireann teagaisc i 79% de bhunscoileanna na
Gaeltachta (ROS, 2013) agus mar sin is fiú súil a chaitheamh ar an oideachas dátheangach i
gcomhthéacs na scoile bige. Is dúshlán ar leith é a bheith ag teagasc i rang ilghráid mar go gcaithfí
idirdhealú foghlama a dhéanamh i ngach ábhar chun soláthair chuí a dhéanamh ar riachtanais
oideachais na ndaltai uilig. Tá sé seo fior in aon chomhthéacs ilghráid ach níos práinní sa
Ghaeltacht ina bhfuil an múinteoir ranga ag pié le dhá nó fiú trí mháthairtheanga sa seomra ranga.
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Tá dlúth-bhaint ag an gceist seo le tus mhúineadh an Bhéarla, mar go ngíactar leis i bpolasaithe
luath-thumoideachais iomláin, gur cheart an méid teagmhála leis an mórtheanga a laghdú i
luathbhlianta an pháiste. Chaithfí mar sin, straitéisí idirdhealaithe a dhearadh agus a chur i
bhfeidhm le cinntiú go gcoinnítear na naíonáin shóisearacha agus shinsearacha scartha amach ó
dhaltai nios sine don cheacht Béarla. Réiteach amháin sa chomhthéacs ilghráid, is ea múineadh an
Bhéarla a chur siar go dtí Rang a hAon mar pholasaí scoile-uile. Múintear an ceacht laethúil Béarla
le daltaí Rang 1 (agus Rang 2 más ann dóibh) tar éis lá laghdaithe na naíonán, nuair atá siad ar fad
imithe abhaile [CS4], Bunaithe ar an taighde idimáisiúnta (Tedick et ah, 2011 mar shampla) bheadh
coras mar seo inmhianaithe i Scoil Cholmcille agus Scoil Dara i bhfianaise na tacaíochta atá tugtha
ag an Roinn Oideachais agus Scileanna dá leithéid faoi láthair (ROS, 2015: 16).
Nuair a mhúintear an Béarla níos luaithe ná sin áfach, caithfear straitéisí scarúna eile a chur i
bhfeidhm mar chosaint ar éiteas an tumoideachais Ghaeltachta. Dá mbeadh an fhoireann teagaisc ar
fáil, d ’fhéadfaí na naíonáin shinsearacha (agus Rang 1 & 2 más ann dóibh) a fhágáil ina rang féin
leis an múinteoir ranga don cheacht Béarla agus na naíonáin shóisearacha a chur go dtí seomra eile
chun ábhar eile a dhéanamh trí Ghaeilge [CS 1]. Sa chomhthéacs seo chaithfí a bheith criticiúil ar
chleachtas Scoil Bhríd [CS2] maidir leis na naíonáin shóisearacha a fhágáil sa seomra ranga don
rang Béarla. Luaigh mé roinnt samplaí den dea-chleachtas oideolaíochta i dtaobh an oideachais
dhátheangaigh sa scoil, ach loiteann an luath-mhúineadh Béarla seo, atmaisféar Gaeilge an ranga.
Chomh maith leis sin cothaíonn sé tuiscint agus nós i mease na ndaltaí óga, go labhraítear Béarla
leo uaireanta. I bhfianaise na léirbhreithnithe a deineadh sna caibidlí tosaigh, braithim gur cheart
díriú go hiomlán ar shealbhú níos cuimsithí ar an nGaeilge, sula mbogtar ar aghaidh go dtí an
Béarla.

6.3.6 Stráitéisí idirdhealaithe: Fíor-bheagán machnaimh, níos lú gnímh.
Baineann an dá straitéis idirdhealaithe thuas leis an idirdhealú idiranga ach tá idirdhealú níos
práinní le cur i bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta maidir le himeascadh daltaí T I agus T2
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dar liom. Cuireadh argóintí diongbháilte chun cinn sa léirbhreithniú litríochta go gcaithfí na
riachtanais éagsúla teanga atá ag chuile dhalta a aithint agus idirdhealú teagaisc a dhéanamh
eatarthu mar eochairthosaíocht (Ó Duibhir et al., 2015; Hickey et al., 2013; Péterváry et al., 2014).
Nósmhaireacht shuntasach oideolaíochta a nochtaíodh sna cás-staidéir seo ab ea an laghad
machnaimh a dhéantar i dtaobh na ceiste seo [CS1,2,4,5] agus an easpa gnímh ina leith. Is minie
nach ndéantar aon idirdhealú foghlama sa seomra ranga agus tuar doirbhíochais atá i dtuairim trí
mhúinteoirí gur beag forbartha sa bhreis atá de dhíth ó chainteoirí T I ina dteanga dhúchais féin [CS
1,2,5], D ’fhéadfadh drochthionchar a bheith ag a meon siúd ar fhorbairt teanga na ndaltaí T I, mar
nach bhfuil freastal sásúil á dhéanamh ar a ngánna teanga nó oideachais. Léiriú é seo ar an easpa
oiliúna a fhaightear i mease bhainisteoirí an imeasctha (múinteoirí naíonáin sa chás seo) (Hickey et
al., 2013).
I scoil Áine mar shampla, tá scéim amháin de Séideán Sí'28in úsáid do gach dalta sa
rang(Scéim A atá feiliúnach do na naíonáin shóisearacha). Déantar é seo in ainneoin go bhfuil
naíonáin shóisearacha agus shinsearacha sa seomra ranga agus chomh maith le sin go bhfuil
imeascadh daltaí T I agus T2 ar siúl. Beidh Scéim B in úsáid don bhliain seo chugainn ach faoi
láthair tá grád iomlán níos ísle ar siúl ag daltaí na naíonán Sinsear, ainneoin riachtanas teanga níos
airde a bheith acu. Bheadh an leibhéal teanga i bhfad ró-íseal do dhaltaí T I sa chomhthéacs seo
agus níl saibhriú leordhóthaineach ar siúl ina dteanga dhúchais. Creideann an múinteoir ranga go néascaíonn an nósmhaireacht seo cur i bhfeidhm an tumoideachais sa seomra ranga ach ni fhéadfaí a
bheith muiníneach go dtiocfadh forbairt shásúil, leordhóthain ar chumas na ndaltaí T I sa Ghaeilge
dá bharr, Arís eile, is iad na cainteoirí TI seachas na foghlaimeoirí atá thíos leis sa choras
oideachais Ghaeltachta agus braitear anois go gcaithfí cearta teanga na ngasúr seo a chur chun

28Scéim Mhúineadh na Gaeilge atá i Séideán Sí a fhreastlaíonn ar dhaltaí Gaeltachta agus Gaelscoile. Ba
cheart don dalta sna naíonáin shóisearacha Scéim A a dhéanamh sa chéad bhliain scoile. Nuair atá sé ina
naíonán sinsear, baineann sé úsáid as Scéim B. Bogtar ar aghaidh go dtí Scéim 1 i Rang 1 agus suas tríd an
scoil ar fad go dtí go bhfuil Rang 6 bainte amach ina ndéantar Scéim 6.
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tosaigh ar chearta na bhfoghlaimeoirí mar chúis phráinne (Ó Duibhir et al., 2015 agus Péterváry et
a l, 2014).
Sa chomhthéacs sin is dearfaí na seisiúin chothabhála do chainteoirí TI i Scoil Chaitríona
[CS3] agus na hiarrachtaí laghdaithe cothabhála ata ar bun i Scoil Dara [CS4], Sa dá scoil seo
léirítear tuiscint i mease oideachasóirí gur ghrúpa ar leith iad na daltaí T I. Tuigtear go bhfuil obair
bhreise shaibhriúcháin, i ngrúpaí de dhaltaí TI de dhíth, chun deis a thabhairt dóibh lánshealbhú a
dhéanamh ar a máthairtheanga. Glactar leis go mbíonn tionchar ag grúpáil ar an teanga labhartha
agus gurbh fearr an seans go labhróidh dalta TI an Ghaeilge más i ngrúpa le cainteoirí eile T I atá
sé/sí (Hickey, 1999: 141). Chaithfí a bheith criticiúil anseo, áfach, agus ceist a ardú faoin easpa
gnímh sna trí scoil eile. In ainneoin an taighde uilig faoin staid leochaíleach ina bhfuil an Ghaeilge
sa Ghaeltacht agus na moltaí uilig a d ’eascair astu, tá scoileanna na Gaeltachta nach bhfuil straitéisí
idirdhealaithe i bhfeidhm acu agus sealbhú iomlán an dalta T I sa Ghaeilge i mbaol dá bharr.

6.3.7 Aistear.
Chonacthas éagsúlachtaí mora maidir le tosaíochtaí agus béimeanna scoileanna na gcásstaidéar i dtaca leis an gcreatchuraclam luath-óige Aistear a chur i bhfeidhm agus ar an iomlán ba
chúis díomá a laghad úsáide a bhaintear as. Leagan ceithre scoil béim ar fhoghlaim agus ar fhorbairt
an pháiste trí idirghníomhaíochtaí [CS2,3,4,5], (Aistear, 2006: 52-70). Déanann Scoil Cholmcille
[CS3] iarracht ar chomhpháirtíochtaí a fhorbairt idir thuismitheoirí agus chleachtóirí (Aistear, 2006:
6-25). Maítear go “(m)braitheann iarrachtaí an chuir chuige oideachais (dhátheangaigh) ar
iarrachtaí tacaíochta an phobail” (Péterváry et.al, 2014) agus tá géar-ghá go mbeidh na scoileanna
eile ag iarraidh gaol níos láidre a chothu leis an bpobal i gcoitinn agus nach mbreathnófaí ar an
scoil mar institiúid aonarach atá neamhspleách ó mhuintir an cheantair. Cuixtear an fhoghlaim agus
forbairt an pháiste chun cinn tríd an súgradh i ndá scoil [CS1&4], (Aistear, 2006: 52-70) agus ni
bhaintear ach úsáid fíor-theoranta as an méasúnú mar thacacíocht ar an bhfoghlaim i ngach scoil
(Aistear, 2006: 71 102). Bunaítear obair fheasachta teanga agus fónaice ar seisiúin súgartha i Scoil
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7). Bealach tábhachtach forbartha agus foghlama don pháiste is ea an súgradh (Keman, 2007) agus
ba cheart go mbeadh sé ag croí lár an luath-oideachais dhátheangaigh sa Ghaeltacht. B ’fhiú go mór
do na scoileanna eile [CS1,2,4,5] tuilleadh machnaimh a dhéanamh faoi bhunphrionsabail Aistear
agus faoi bhealaí ina bhféadfadh siad an creatchuraclam a chur i bhfeidhm ar bhealach níos
cuimsithí. D ’fhéadfadh Aistear a bheith ina thacaíocht do scoileanna Gaeltachta maidir leis na
múnlaí suimíocha saibhriúcháin, oidhreachta nó tumoideachais a chur i bhfeidhm mar shampla.
Chruthódh sé deiseanna cumarsáide trí Ghaeilge do dhaltaí T I, tríd na cineálacha éagsúla súgraidh
fhoirmiúil29 agus trí úsáid éifeachtach a bhaint as an timpeallacht foghlama. D ’fhéadfaí obair
shaibhriúcháin a bhunú ar na tréimhsí súgartha sin agus caidrimh dhearfacha a chothú le
tuismitheoirí chun an mhionteanga a láidriú sa phobal, i múnla oidhreachta (May, 2008).
Chuirfeadh rol níos cuimsithí don mheasúnú, mar a leagtar amach in Aistear é, go mór leis an
eispéaras foghlama i mease dhaltaí T I agus T2 sa Ghaeltacht.

6.4 Tátal
Deineadh iniúchadh agus anailís sa chaibidil seo ar roinnt múnlaí oideachais dhátheangaigh
atá i bhfeidhm i ranganna naíonán i mbunscoileanna na Gaeltachta. Breathnaíodh ar chleachtais
bhainistíochta scoile ó pheirspeictíocht an phríomhoide agus ar ghnéithe den oideolaíocht ranga ó
pheirspeictíochtaí na múinteoirí. Gné lámach den staidéar ab ea iniúchadh ar fheidhmiú an
churaclaim i geeantair leochaileacha, teangeolaíochta ina bhfuil mionteanga oidhreachta á
creimeadh ag mórtheanga domhanda. Tá an taighde seo tábhachtach mar nochtaíodh ann, cuid de na
dúshláin a bhaineann le polasaithe tumoideachais a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú
mar a fheiceann na hoideachasóirí gairmiúla féin iad. Níl aon amhras ach go bhfuil deacrachtaí ag

29 Súgradh chun T eanga a Fhorbairt, Súgradh Fisiceach agus Súgradh S am hlaíoch (A istear, 2008: 108-112)
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gach scoil sa Ghaeltacht dui i ngleic leis na castachtaí reatha sochtheangeolaíochta ina bhfuil siad
ag feidhmiú agus léiríodh go bhfuil réimse leathan cleachtas bainistíochta agus oideolaíochta i
bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta tagtha chun cinn, mar chuid de mhúnlaí cothabhála,
saibhriúcháin, oidhreachta agus tumoideachais (lena n-áirítear tumoideachas iomlán agus páirtthumoideachas).
I gcásanna áirithe tá cleachtais nuálacha, cruthaitheacha oideolaíochta le sonrú. Tuairiscíodh
mar shampla, go bhfuil straitéisí spéisiúla i bhfeidhm ag múinteoirí ilghráid chun sainspiorad an
tumoideachais a chosaint agus ag múinteoirí áirithe chun soláthar sásúil a sholáthar do dhaltaí TI i
straitéisí idirdhealaithe. Ábhar mór imní áfach, is ea an laghad idirghabhála a dhéantar ar son daltaí
TI sa Ghaeltacht ar an iomlán agus an bealach ilroinnte, neamhsheicheamhach ina dtugtar faoi
mhúineadh na Gaeilge agus an Bhéarla.
Is léir chomh maith, nach bhfuil plean cuimsitheach, réalaíoch dréachtaithe ag aon scoil i
dtaca le hardchaighdeán oideachais dhátheangaigh a chur i bhfeidhm dá ndaltaí. Léiríodh beam aí
mora idir phleananna teanga na scoileanna, na cleachtais oideolaíochta atá i bhfeidhm agus an
coincheapú a dhéantar ar an tumoideachas agus na múnlaí eile oideachais dhátheangaigh sin. Nil an
creatchuraclam luath-óige Aistear á chur i bhfeidhm ar bhealach cuimsitheach in aon scoil seachas
ceann amháin. Chomh maith leis sin cúis díomá is ea tuairimí roinnt príomhoide [CS3&4], gur
fhoinse imní seachas foinse tacaíochta iad na cigirí ROS. Bíonn tionchar ag an imní seo ar chur i
bhfeidhm mhúnlaí níos déine tumoideachais/oideachais oidhreachta mar go gceaptar go meallfadh
sé aird dhiúltach ó chigirí agus tuismitheoirí. Cuireadh in iúl gur bhain dúshlán suntasach le
‘comórtas na n-uim hreacha’ ina ndéanann tuismitheoirí comparáid idir scoileanna an cheantair,
bunaithe ar thorthaí na ndaltaí i scrúdaithe caighdeánaithe agus ar mhúineadh an Bhéarla a bheith ar
y

siúl sna scoileanna sin. Usáidfear an anailís seo mar bhonn pié sa chéad chaibidil eile ina
mbreathnófar ar na himpleachtaí don oideachas dátheangach sa Ghaeltacht amach anseo.
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Caibidil 7: Conclúidí
7.1 Réamhrá
Tosaíonn Caibidil 7 le forbhreathnú ar an taighde, ina ndéantar cur síos ar na céimeanna
áirithe a glacadh chun an staidéar a thabhairt chun eriche. Ina dhiaidh sin meabhraitear don
léitheoir, na ceisteanna taighde a cuireadh ag tus an staidéir agus déantar pié ar na conclúidí a
eascraíonn uathu. Ar deireadh ar fad, aithnítear srianta an taighde chomh maith leis na himpleachtaí
níos leithne don soláthar oideachais sa Ghaeltacht agus do thaighde sa todhchaí. Críochnaíonn
Caibidil 7 le moltaí agus focal seoir.

7.2 Forbhreathnú ar an Taighde
Ba í príomhaidhm an taighde seo, ná iniúchadh a dhéanamh ar na múnlaí éagsúla luathoideachais dhátheangaigh ata i bhfeidhm i gcúig bhunscoil sa Ghaeltacht. I gCaibidil 1 den tráchtas
deineadh cur síos ar phríomhcheisteanna agus ar spriocanna an taighde. Míníodh an comhthéacs
sochtheangeolaíochta agus oideachais don léitheoir, chomh maith le cur síos ar an téarmaíocht
shainiúil a bhaineann leis an ábhar idir lámha.
I gCaibidil 2 lonnaíodh an Ghaeilge mar mhionteanga sa chomhtéacs idimáisiúnta agus
deineadh mionphlé ar staid reatha na Gaeltachta chomh maith le cur síos ar rol an choráis
oideachais san aisiompú teanga in Éirinn. Is gá an ról seo a thuiscint mar gheall ar an staid
leochaileach ina bhfuil an Ghaeilge sa Ghaeltacht (Mac Donnacha et al., 2005; Ó Flatharta, 2007; Ó
Giollagáin et al., 2007) agus i bhfianaise na ndualgaisi a leagtar ar an gcóras oideachais Ghaeltachta
maidir le caomhnù na Gaeilge sa reachtaiocht (An Acht Oideachais, 1998 agus Acht na Gaeltachta,
2012 mar shampla). Ag deireadh na caibidle sin, leagadh amach múnlaí oideachais dhátheangaigh a
fheileann do chomhthéacsanna éagsúla sochtheangeolaíochta sa Ghaeltacht (O Duibhir et al., 2015
agus Pétervàry et al., 2014).
Tá an léirbhreithniú litríochta ar fáil i gCaibidil 3 a thosaíonn amach le cur síos ginearálta ar
an dátheangachas. Díríodh aird an léitheora ina dhiaidh sin ar mhúnlaí éagsúla oideachais
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dhátheangaigh, lena n-áirítear: múnlaí tumoideachais (Johnson & Swain, 1997); múnlaí cothabhála,
saibhriúcháin, oidhreachta agus idirthréimhseacha (May, 2008); an t-oideachas dátheangach
athchúrsach (García, 2009); agus an tumoideachas déthreoch (Howard & Christian 2002). Tá na
múnlaí oideachais dhátheangaigh ar fad seo ábhartha don taighde, mar gheall ar chastachtaí
teangeolaíochta agus oideachais na Gaeltachta ina mbraitheann an éagsúlacht chleachtas ar
chomhdhéanamh teanga an phobail (Ó Duibhir et al., 2015). Ina dhiaidh sin, deineadh pié ar
theoiricí tábhachtacha sealbhaithe teanga cosúil leis an Oilteacht Chognaíoch Acadúil Teanga agus
Scileanna Bunúsacha Cumarsáíde Idirphearsanta (Cummins, 1984), chomh maith le hlonchur
Sothuigthe (Krashen, 1985) agus an Hipitéis Aschuir (Swain, 1985). Deineadh é seo chun creat
anailíse a sholáthar don bhreathnóireacht ar mhúinteoirí, ina bhféadfainn cur síos agus anailís a
dhéanamh ar chuid de na straitéisí oideolaíochta a nochtadh sna cás-staidéir. Cuireadh Contanam an
Oideachais Dhátheangaigh (bunaithe ar Homberger, 1989 agus García, 2009) i láthair an léitheora
ina dhiaidh sin. Cé go mbaintear úsáid as an gcontanam seo i gcomhthéacs mórtheangacha atá á
labhairt níos forleithne (pobal spáinnise sna Stáit Aontaithe Mheirceá mar shampla), braithim gur
uirlis fheiliúnach anailíse agus rangaithe do chomhthéacs na mionteanga sa Ghaeltachta atá ann. Ag
deireadh na léirbhreithnithe, díríodh aird ar leith ar chleachtais, thosaíochtaí agus chuir chuige
oideolaíochta i dtaca le Curaclam na Bunscoile (1999) agus creat-churaclam na luathóige Aistear
(2009), a chur i bhfeidhm i mbunscoileanna Gaeltachta. Cé gur thug roinnt údar faoi rangú na
stíleanna oideolaíochta ar bhealaí éagsúla (Entwistle, 1998; Cingell & Winch, 2008; Marton, 1988
agus Clark, 1984), bhraith mé go raibh luach áirithe ag baint le saothar Cook (2008) i dtaobh
chleachtas oideolaíochta a rangú. Theastaigh an coras catagóire seo uaim agus mé i mbun anailíse
ar na stíleanna oideolaíochta a bhí in uachtar sa tréimhse bhreathnóireachta.
Sholáthraigh an léirbhreithniú cuimsitheach litríochta creatlach teoiriciúl agus foinse tagartha
dom chun an obair ghoirt a dhéanamh ina mbeinn ag déanamh iniúchaidh ar chur i bhfeidhm an
churaclaim do dhaltaí TI agus T2 sa suíomh céanna oideachais.
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Baineann Caibidil 4 leis na modheolaíochtaí taighde inar baineadh úsáid as modhanna
measctha i bpairidim phragmatach. Bhraith mé gurb é an bealach ab’fhearr tabhairt faoin taighde
seo ná i gcás-staidéir fheiniméaneolaíochta ina lorgaíodh tuiscint nfos doimhne ar mhúnlaí éagsúla
an luath-oideachais dhátheangaigh sa Ghaeltacht. Deineah é seo tri bhreathnú a dhéanamh ar
shuímh aonaracha taobh istigh den fheiminéan iomlán sin (Simmons, 1996). Maítear gur cheart dhá
chás-staidéar ar a laghad a dhéanamh in aon staidéar mar seo, agus go láidrítear na torthaí taighde
nuair a bhaintear leas as líon nfos mó ná sin (Yin 2009). Bheartaigh mé ar chúig chás-staidéar san
iomlán a dhéanamh, tri chinn i gCatagóir A sa Ghaeltacht agus ceann amháin sa dá Chatagóir eile
(B agus C). Deineadh breathnóireacht ar mhúinteoirí thar tréimhse seachtaine, i ngach cás-staidéar,
chomh maith le hagallaimh leathstruchtúrtha agus anailís ar dhoiciméid ábhartha. Sa chaoi seo bhí
léargas saibhir le fáil ar na cleachtais bhainistíochta agus oideolaíochta a bhí i bhfeidhm i
mbunscoileanna na Gaeltachta maidir le polasaí luath-oideachais a dhréachtú, a chur i bhfeidhm
agus a riaradh.
Insíodh “scéal na gcás-staidéar” féin i gCaibidil 5 inar deineadh cur síos ar chur i bhfeidhm an
oideachais dhátheangaigh i mbunscoileanna an staidéir. Cuirtear i leith taighde chás-staidéir go
minie, nach mbaineann doichte modheolaíochta leis mar chur chuige taighde (Yin, 2009 agus
Denscombe, 2007) agus bhí orm sonraí na gcás-staidéar a chosaint sa phróiseas tuairisciú

(Stake,

2005). Theastaigh uaim cur síos saibhir seachas achoimre, a dhéanamh ar gach cás-staidéar
(Angrosino, 2007). Tar éis cúlra na scoile a chur i láthair an léitheora, deineadh cur síos ar na
cleachtais bhainistíochta agus oideolaíochta a úsáidtear i dtaca le múnlaí éagsúla oideachais
dhátheangaigh a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a riaradh sa scoil áirithe sin. Deineadh scagadh
ar na cleachtais sin comhthreomhar le súil siarghabhálach ar theoiricí sealbhaithe teanga agus ar
shaintréithe mhúlaí éagsúla oideachais dhátheangaigh a nochtadh sa léirbhreithniú litríochta. Chaith
mé súil chriticiúil ar chleachtais na scoileanna sin agus deineadh iarracht an múnla oideachais
dhátheangaigh atá i bhfeidhm i ngach scoil a lonnú ar chontanam an oideachais dhátheangaigh
Ghaeltachta. Ag deireadh Chaibidil 5 leagadh amach céimeanna maidir le hinchreidteacht,
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inaistritheacht, iontaofacht agus dearbhaiocht an taighde a chosaint, chomh maith le tiomantas
pearsanta an taighdeora, taighde eiticiúil a chur i gcrich.
I gCaibidil 6 deineadh anailís níos doimhne ar na cleachtais a nochtadh le linn na gcàsstaidéar agus leagadh torthai an taighde os comhar an léitheora. Bhain an anailís seo le múineadh
teangacha, sealbhú na scileanna litearthachta, an úsáid a bhaintear as an gcreatchuraclam luathóige
Aistear agus straitéisi oideolaiochta le dui i ngleic go sásúil le himeascadh na ndaltaí TI agus T2.
Tugann taighde mar seo deis luachmhar d ’oideachasóiri Gaeltachta, tuilleadh machnaimh a
dhéanamh faoi ról na scoile i gcaomhnú agus i gcothú na Gaeilge agus a ról sa phróiseas beartas
teanga a bheidh ar siúl i nGaeltachtai amach anseo (Acht na Gaeltachta, 2012).

7.3 Na Ceisteanna Taighde
Cuirim i làthair anseo na torthai a d ’eascair as an taighde, bunaithe ar na tri cheist taighde a
cuireadh:
1. Céard iad na cleachtais reatha, bhainistiochta scoile uile, ata i bhfeidhm chun polasaithe
oideachais dhátheangaigh a dhréachtú, a chur i bhfeidhm agus a riaradh go laethúil?
2. Céard iad na cleachtais reatha oideolaiochta atà in úsáid i ranganna na Naíonán Sóisir agus Sinsir
chun na polasaithe oideachais dhátheangaigh seo a chur i bhfeidhm?
3. Bunaithe ar fhreagairt na gceisteanna thuas, céard iad na múnlaí luath-oideachais dhátheangaigh
atá tagtha chun cinn i mbunscoileanna na Gaeltachta agus cén coincheapú a dhéanann na
hoideachasóirí féin ar na múnlaí sin?
Tugaim cuntas thios ar an léargas a thugann an taighde seo ar na ceisteanna sin.

7.4 Conclúidí
7.4.1 Cleachtais bhainistiochta scoile uile.
Is gniomhairi teanga iad priomhoidi uilig na gcás-staidéar seo a léinonn tiomantas
diograiseach do chur chun cinn na Gaeilge ina scoileanna féin. Sonraítear bród i leith an chultuir
ghaelaigh sa Ghaeltacht ach imni mhór maidir le todhchai na Gaeilge. Chuige sin, tà seasamh
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prionsabàlta glactha acu, an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcomhthéacsanna pearsanta agus oibre
féin. Mar chuid den seasamh seo creidtear gur cheart ceannsu àirithe a dhéanamh ar an mBéarla i
gcomharsanacht na scoile. Diultaitear don chumarsàid tri Bhéarla chomh fada agus is féidir, cé is
moite de chomhràiti riachtanacha le tuismìtheoirf T2. Déantar diultu ‘b o g \ nó diultù intuigthe, don
Bhéarla i dtaobh na n-ionchas usàide teanga, sna scoileanna seo. Sa diultu seo bionn ionchas ann,
nach labhrófai Bearla ar an scoilchampas agus téitear i ngleic le daltai nó muinteoiri a bhriseann an
t-ionchas seo. Déantar léir-dhiùltu, nó diultu ar bhealach nios ‘crua‘ don Bhéarla, maidir le
comhfhreagras oifigiuil na scoile (leis an ROS nó le tuismitheoirf mar shampla), earcu muinteoiri
agus feidhmiu an tumoideachais iomlàin ina gcuirtear muineadh an Bhéarla siar. Léiriu éigin iad na
samplai seo, de chleachtais làidre in aghaidh an Bhéarla agus dà dtiomantas do chur chun cinn na
Gaeilge ina scoileanna féin. Go deimhin d ’fhéadfai an argóint a dhéanamh go mbraitheann cur i
bhfeidhm na bpolasaithe làidre oideachais mhionteanga sa Ghaeltacht, ar thiomantas an
phrìomhoide do chur chun cinn na Gaeilge ina scoil féin seachas ar aon rud eile.

7.4.2 Cumarsàid éifeachtach le tuismitheoiri.
Léirionn an staidéar seo go bhfuil an-tàbhacht ag baint le prìomhoide a bheith in ann
cumarsàid éifeachtach a dhéanamh le tuismitheoirf. Pléifear impleachtai don phleanàil scoile thios
ach i gcomhthéacs an oideachais dhàtheangaigh go ginearàlta caithfidh tuismitheoirf a bheith
muinineach agus compordach go bhfuil an rud ceart ar siul sa scoil. Tuigtear go bhfuil an-tàbhacht
ag baint le dearcthai agus idé-eolaiochtai teanga na dtuismitheoirf (Gonzalez, 2003) agus go
mbraitheann rath an chlàir oideachais dhàtheangaigh sa chomhthéacs oidhreachta go mór orthu
(King, 1993). É sin maite, nior nochtadh móràn fianaise go roinntear eolas le tuismitheoirf maidir le
cleachtais oideolaiochta nó munlai oideachais dhàtheangaigh atà i bhfeidhm sa scoil.
Nil aon léiriu ar fàil sna càs-staidéir ach an oiread go roghnaionn tuismitheoir scoil dà
bpàistf bunaithe ar idé-eolaiochtai teanga. Tà roinnt prfomhoidi agus muinteoir den tuairim àfach,
go n-aistreodh tuismitheoirf àirithe a gcuid pàisti ó scoil amhàin go dti scoil eile, dà mba rud é nàr
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réitigh cleachtais oideachais dhátheangaigh na scoile leis na hidé-eolaíochtaí teanga céanna. Cé nár
chuir aon phríomhoide in iúl gur caitheadh go leor ama ag machnamh faoi chleachtais
tumoideachais i scoileanna eile sa chóngaracht, léiríodh tuiscint go raibh an-éagsúlacht cleachtas i
bhfeidhm iontu agus imní orthu go gcothódh sé sin iompairc idir scoileanna. Braitear ina mease go
bhféadfadh an iompairc seo brú a chur ar phríomhoidí maidir le múineadh an Bhéarla a thosnú níos
luaithe sa choras oideachais. Dá mba rud é go raibh scoil an-ghar don lfon daltaí ata ag teastáil,
chun múinteoir a choinneáil mar shampla, agus tuismitheoir ag bagairt go n-aistreofaí a c(h)lann go
dtí scoil eile sa chóngaracht mar gheall ar ‘easpa Béarla’ sna ranganna naíonáin. Thiocfadh brú ar
an scoil, múineadh an Bhéarla a thosnú níos luaithe, chun an chailliúint mhúinteora sin a
sheachaint.

7.4.3 Bainistiú na n-acmhainní daonna.
Léiríodh dúshlán suntasach roimh phríomhoide amháin (Scoil Éanna), maidir le hiompar
teanga na múinteoirí a bhainistiú. Labhair múinteoirí áirithe Béarla le chéile agus leis an
bpríomhoide go minie, in ainneoin gur léiríodh míshástacht faoin nós sin ag cruinnithe foim e agus
go n-iarrtar go rialta ar mhúinteoirí an Ghaeilge a labhairt ar shuíomh na scoile. Bhí múinteoir
amháin sa scoil chéanna, a dhiúltaigh aon chumarsáid nó teagasc a dhéanamh trí Ghaeilge. Tá
impleachtaí tromchúiseacha do chur i bhfeidhm an tumoideachais iomláin ag eascairt ón iompar
teanga seo mar go maítear gur cheart an sprioetheanga a úsáid mar mheán cumarsáide i scoil
tumoideachais (Johnstone, 2002). Ardaíonn an cás seo ceist níos leithne maidir le socruithe athimlonnaithe tríd an bpainéal forlíontach, atá i bhfeidhm faoi láthair, os rud é gur fostaíodh an
múinteoir céanna ón bpainéal sin. Faoi láthair caithfidh scoileanna Gaeltachta glacadh le múinteoir
ón bpainéal forlíontach, beag beann ar a c(h)umas feidhmiú go héifeachtach i scoil Ghaeltachta (An
Coimisinéir Teanga, 2015). Téann cleachtas mar seo in aghaidh na tuisceana, gur cheart don
mhúinteoir oideachais dhátheangaigh i gcomhthéacs oidhreachta a bheith feasach faoi stair agus
oidhreacht an chultúir ina bhfuil siad ag teagasc agus níos faide ná sin fiú, go mbeadh siad ag
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maireachtáil tríd an teanga dhúchais lena dteaghlaigh féin (Skerret & Gunn, 2011). Chuir
príomhoidí an staidéir seo in iúl gur fhostaigh siad daoine ar ardchaighdeán Gaeilge le tuiscint ar na
castachtaí teanga sa Ghaeltacht, chom maith le cur amach ar theoiricí an oideachais dhátheangaigh i
gcomhthéacs na mionteanga.

7.4.4 Pleanáil scoile don tumoideachas.
Maítear go bhféadfadh próiseas fada a bheith i gceist le polasaí oideachais dhátheangaigh a
dhréachtú don bhunscoil Ghaeltachta agus gur phróiseas é a bhraitheann ar dhea-thoil na bpáirtithe
leasmhara. Ba cheart tabhairt faoin bpróiseas pleanála seo ar bhealach céimnithe, córasach i
gcomhairle le tuismitheoirí agus múinteoirí. Braitheann rath an mhúnla oideachais dhátheangaigh
atá i bhfeidhm ar thacaíocht ón bpobal ina bhfuil an scoil lonnaithe (Paciotto, 2009; Tedick.et al.,
2011 agus King 1993 mar shampla). Leagtar béim sa phróiseas pleanála. ar sheachaint na
coimhlinte, ar chomhthuiscint, ar chomhoibriú agus ar scaipeadh eolais i mease na bpáirtithe
leasmhara chun an polasaí is láidre agus is feiliúnaí a dhearadh do leas na ndaltaí ar fad. Fáiltítear
roimh ráiteas na ROS go gcuirfí cúnamh ar fáil do scoileanna atá ag fheidhmiú tri Bhéarla, nó a
chleachtann an pháirt-thumoideachas nó an t-oideachas dátheangach, bogadh go dtí cur chuige an
tumoideachais iomláin mar chuid de phróiseas aitheantais mar scoil Ghaeltachta (ROS, 2015: 16).

7.4.5 Rol chigirí na ROS
Bhí formhór phríomhoidí an staidéir neodrach i leith obair chigirí na ROS ach léiríodh
beagáinín míshástachta i dtaobh mhúineadh an Bhéarla. Bhraith príom hoidí áirithe, go raibh cigirí
ag leagan béim mhíchothrom ar thábhacht mhúineadh an Bhéarla i luathbhlianta an pháiste agus
nach raibh tuiscint iomlánaíoch acu ar chastachtaí na Gaeltachta nó ar an bpróiseas sealbhaithe
teanga. I scoileanna Chatagóir A (Scoil Bhríd, Scoil Cholmcille agus Scoil Dara), braitear nach
mbaineann aon chiall le scrúdaithe caighdeánaithe a bheith ar siúl sa Bhéarla agus ar ndóigh, go
bhfuil sé éagórach agus éigiallta a leithéid a dhéanamh. Léiríonn torthaí taighde ó na Stáit Aontaithe
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dhátheangaigh, má leagtar an iomarca béime ar scrúdaithe caighdeánaithe seo:
as multiple communities are witnessing emerging signs of a language shift to English,
high stakes testing practices accompanying No Child Left Behind (NCLB) legislation are
simultaneously weakening support for bilingual programs in village schools. (Wyman et
al., 2010: 701)

Sa Straitéis Náisiúnta chiin an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i mease
Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020 (ROS, 2011) leagtar amach spriocanna inmhianaithe
litearthachta don dalta Gaeltachta, ina bhfuil scrúdaithe caighdeánacha mar chuid de. Cé go naithnítear riachtanais éagsúla na bhfoghlaimeoirí (mo bhéim) i scoileanna Gaeilge, maítear go
mbeidh siad ag forbairt a gcumais chun labhairt, léamh agus scríobh i nGaeilge agus i mBéarla
(mo bhéim). Ar an gcéad dul síos ni luaitear ‘cainteoir ducháis’ oiread agus uair amháin sa cháipéis
ar fad. Níos cuí don phlé seo áfach, má tá an roinn ag súil le forbairt i nGaeilge agus i mBéarla,
agus dualgas ar scoileanna tuairisciú a dhéanamh ar thorthaí na scrúdaithe caighdeánaithe Béarla ó
Rang 2 ar aghaidh, braitheann príomhoidí gur cheart do chigirí a bheith tuisceannach faoin
gcomhthéacs casta teanga agus oideachais ina bhfuil siad ag feidhmiú. Sonraítear beagán de mheon
an léigir, i mease príomhoidí áirithe maidir leis an geeist seo chomh maith le mian go n-oibreoidh
cigirí na ROS i gcomhpháirt le príomhoidí do leas na ndaltaí ar fad.

7.4.6 Tionchar na Gaelscolaíochta ar an mbunscoil Ghaeltachta.
D ’oibrigh príom hoidí agus múinteoirí uilig an staidéir, i nGaelscoil sula bhfuair siad post sa
scoil Ghaeltachta. Bhí nós na Gaelscolaíochta, maidir le cur i bhfeidhm an tumoideachais iomláin
agus ‘riail labhairt na G aeilge’, ina dhlúthchuid d ’fhéiniúlacht oideachais formhór na bpríomhoidí.
Léiríodh an-tuiscint ar theoiricí shealbhaithe teanga agus iad ag maíomh gur fheil gnéithe den
choras gaelscolaíochta don chomhthéacs Gaeltachta. Níor léiríodh drogall inmheánach ar bith ina
mease maidir le polasaí luath-thumoideachais iomláin a chur i bhfeidhm. Luaigh siad ar fad cúinsí
seachtracha (scrúdaithe caighdeánaithe, brú ó thuismitheoirí/mhúinteoirí/chigirí) áfach, go mbeadh
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drogali ar phriomhoide a leithéid de pholasaithe a chur i bhfeidhm. Beidh le feiceàil an gcothóidh
an nasc foirmiuil a rinneadh idir Gaelscoileanna Teo. agus Eagraiocht na Scoileanna Gaeltachta le
crostoirchiu smaointi agus cleachtas i measc muinteoiri agus priomhoidi ó chulrai na
gaelscolaiochta agus na Gaeltachta.

7.4.7 Cleachtais oideolaiochta na muinteoiri naionàin.
Bunaithe ar shaothar Cook (2008) is féidir rangu a dhéanamh ar na stfleanna oideolaiochta a
bhi i bhfeidhm sna cuig bhunscoil. Àitim go bhfuil stil chumarsàideach i Scoil Cholmcille, Scoil
Dara agus Scoil Éanna. Léirfonn sé seo, làmacht an chur chuige cumarsàideach i gCuraclam na
Bunscoile (1999) agus ar ndóigh in oiliuint na muinteoiri sin. Tà an stil chumarsàideach i bhfeidhm
i Scoil Bhrid chomh maith ach tionchar mór ón stil tasc-bhunaithe le sonni ar theagasc an
mhuinteora sin. Tà taithi ag an mùinteoir i Scoil Bhrid a bheith ag muineadh an Bhéarla do
fhoghlaimeoirf Bearla (ESL). Ni fhéadfai ceangal cinnte a dhéanamh idir an t-eispéireas gairmiuil
seo agus an cur chuige reatha atà i bhfeidhm aige. Ar deireadh àitim gurb é an stil chloslabhartha
atà go priomha i bhfeidhm i Scoil Àine. Àbhar suntais gurb i dTuaisceart na hÉireann a chaith an
mùinteoir sin a shaol gairmiuil, sula bhfuair sé post i mbunscoil Ghaeltachta. Aris eile ni fhéadfai
ceangail chinnte a dhéanamh idir an tréimhse ghaelscolaiochta seo i dTuaisceart na hÉireann agus
an stil reatha atà in usàid ach amhàin gur phointe spéisiuil é i bhfianaise cheannas na stile
cumarsàidi i measc na muinteoiri eile.

7.4.8 Bainistiu an imeascaidh: Straitéisi idirdhealaithe sa bhunscoil Ghaeltachta.
Tà dhà scoil as cuig sa staidéar seo, ina bhfuil sé léirithe go ndéantar machnamh rialta faoi
riachtanais na ndaltai T I (Scoil Cholmcille agus Scoil Dara) agus scoil amhàin ina bhfuil straitéis
chórasach i bhfeidhm chun dui i ngleic le dushlàn an imeascaidh ar bhonn rialta (Scoil Cholmcille).
Nochtadh samplai den chleachtas nuàlach den ghrupàil idirdhealaithe sa chàs seo (CS3). Ni
fhéadfadh an ghrupàil seo tarlu gan tacaiocht iomlàn ón bprfomhoide agus tiomantas dà chur i
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bhfeidhm. Ba é an príomhoide a tháinig aníos leis an bplean idirdhealaithe ar dtús agus ghlac si
freagracht as grupa amháin (an grupa meánchumais) sna seisiúin shaibhriúcháin don tseachtain
bhreathnóireachta. Léiríonn sé seo leibhéal ar leith ceannaireachta, ina bhfuil an príomhoide í féin
ag glacadh freagrachta as caighdeán na foghlama a ardú do na daltaí ar fad. Sampla den
cheannaireacht chun feabhais nó “transformative leadership” é seo, ina ndéantar anailís chriticiúil
ar struchtúir, phróisis agus pholasaithe na scoile le cinntiú go gcuireann sé ar chumas na ndaltaí ar
fad torthaí cora a bhaint amach (Shields, 2010). Tá an cleachtas bainsitíochta seo bunaithe ar an
tuiscint go gcaithfí aird na scoileanna a dhíriú anois ar an gcainteoir ducháis sa choras oideachais
Ghaeltachta (Hickey, 2001; Ni Shéaghdha , 2010; Ó Duibhir et al., 2015). Tá idirghabhálacha
áirithe á gcur i bhfeidhm don chainteoir dúchais i Scoil Dara (CS4), maidir le hionchur sothuigthe a
chur ar fái] do dhaltaí (Krashen, 1985) agus maidir le obair shaibhriúcháin a dhéanamh leis na
cainteoirí dúchais uair sa tseachtain. Tá idirdhealú de chineál eile i bhfeidhm i Scoil Áine (CS1)
maidir le daltaí na Naíonán Sóisir a scarúint amach ó dhaltaí níos sine don cheacht laethúil Béarla.
Sonraítear áfach go bhfuil an cleachtas seo fréamhaithe go daingean i bhfealsúnacht an
tumoideachais (Johnson & Swain, 1997) ina bhfágtar múineadh na mórtheanga siar do thréimhse
áirithe, seachas mar idirghabháil do leas an chainteora dhúchais.

7.4.9 M úineadh na Gaeilge.
Maidir le tosaíochtaí na múinteoirí leagtar béim rialta ar shaibhreas teanga agus ar fheasacht
chultúr na ndaltaí a fhorbairt ag cinntiú chomhtháthú sna scileanna teanga ar fad. Is anseo chomh
maith a forbraíodh tuiscint na ndaltaí féin mar chainteoirí dúchais i mbun foghlama. Iarrtar ar
dhaltaí a bheith níos feasaí faoi ghnéithe leithleacha dá gcanúint féin agus faoi chanúintí eile agus
leagan níos dúchasaí a thabhairt ar fhocail agus eiseamláirí a bhí sna hacmhainní Gaeilge
caighdeánaí. Tugtar deiseanna do dhaltaí a gcuid oibre a chur i láthair an ranga, ina dtugann siad
faoi deara a gcuid botúin agus ceartaítear botúin i seisiún aiseolais. Leag tromlach na múinteoirí
béim rialta ar an nGaeilge áitiúil chun bród a chothú ina ndúchas féin. Ni dheam a múinteoirí
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Chatagoir A aon shimpliu suntasach ar a gcuid Gaeilge labhartha ce gur deineadh go leor athra ar
eiseamlairi agus eocharfhocail le linn ceachtanna. Baineadh usaid as obair ghrupa agus obair bheirte
chun deiseanna fiorchumarsaide a chur ar siul. Straiteis speisiuil amhain chun ionchur sothuigthe a
chur ar fail na an stiiirthoir naionrai a bheith in ann feitheoireacht a dheanamh sa seomra ranga
d ’am loin (CS4). Ta an cur chuige seo le moladh mar gur cheart deiseanna rialta cumarsaide a chur
ar fail do dhaltai T1 i scoileanna Gaeltachta (Ni Sheaghdha, 2010) agus go bhfuil se leirithe ag
DeKeyser (2010) go bhfuil go leor ionchuir ag teastail o phaiste chun sealbhu intuigthe a dheanamh
ar theanga. Taispeanann staideir eagsula naduraiocha ar chumarsaid phaisti ar ndoigh “that the more
frequently children hear a particular word or construction, all things being equal, the earlier they
acquire it” (luaite in Lieven, 2010). Ta Seidedn Si in usaid i gceithre scoil le beim ar an bhfiliocht
agus muintear cursai fonach go hiomlan trf Ghaeilge sna scoileanna ceanna. Ta buntaisti ag baint le
husaid an chlair seo mar acmhainn teagaisc agus foghlama mar go bhfuil se deartha do scoileanna
Gaeltachta agus Gael scoileanna agus rogha de thrf chanuint ar fail ann.

7,4,10 Ag M uineadh sa chomhtheacs ilghraid.
Sonraitear dushlan suntasach don mhuinteoir ilghrad i gcomhtheacs na bunscoile Gaeltachta
mar gheall ar an diminsean teanga a bheith chomh casta. Ta se seo fior in aon chomhtheacs ilghraid
ach nios prainni sa Ghaeltacht ina bhfuil an muinteoir ranga ag pie le dha no flu tri mhathairtheanga
sa seomra ranga. D ’fheadfai leas a bhaint as micrea-chontanam oideachais dhatheangaigh anseo, is
e sin an contanam on gcainteoir is laige Gaeilge i rang na Naionan Soisir go dti an cainteoir is laidre
Gaeilge i Rang a do. Sa chomhtheacs seo deantar idirdhealu sa bhfoghlaim do na habhair ar fad, ach
bheadh se dodheanta dfriu isteach ar gach leibheal cumas i ngach abhar ach go hairithe nuair is
priomhoide teagaisc ata i mbun an ranga.
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7.4.11 Tátal.
Léiríonn an staídéar seo roinnt saintréithe a bhaineann leis an dea-chleachtas oideolaíochta i
dtaca le múnla láidir oideachais dhátheangaigh a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht. Bunaithe ar na
cleachtais a nochtadh le linn na dtréimhsí breathnóireachta, chomh maith leis an scagadh a deineadh
sa léirbhreithniú litríochta, ar theoiricí tábhachtacha sa phróiseas sealbhaithe teanga, is féidir deachleachtais oideolaíochta a mholadh.
Bíonn ardchaighdeán Gaeilge ag an múinteoir agus tuiscint acu ar an tumoideachas agus
múnlaí eile oideachais dhátheangaigh. Leagtar béim sa seomra ranga ar chumarsáid labhartha trí
Ghaeilge, gan neamhaird a dhéanamh don chruinneas. Cothaítear cumarsáid rialta sna ceachtanna
foirmiúla trí obair bheirte, obair ghrupa gus trí sheisiún aiseolais sa tréimhse iar-chumarsáide den
cheacht Gaeilge. Tugtar deiseanna do dhaltaí cuir i láthair ranga a dhéanamh m ar chleachtadh ar an
nGaeilge a shealbhaíonn siad. Déantar idirdhealú sa bhfoghlaim chun soláthar cuí, iomlán agus
feiliúnach a dhéanamh ar dhaltaí T I agus T2. Cuirtear seisiún rialta idirdhealaithe i bhfeidhm le linn
na seachtaine (3 chinn ar a laghad) ina ndéantar iarracht Gaeilge dhúchasach an cheantair a
mhúineadh ar bhealach struchtúrtha, do dhaltaí TI i gcur chuige saibhriúcháin. Dá mbeadh na
hacmhainní cuí ar fáil roinntear na daltaí i dtrí ghrúpa, cainteoirí maithe ducháis, foghlaimeoirí ar
ardchaighdeán Gaeilge agus foghlaimeoirí ar chaighdeán níos ísle. Baintear úsáid as Aistear ina
leagtar an-bhéim ar an bhfoghlaim tríd an súgradh struchtúrtha, measúnú leanúnach agus ionchur
tuismitheoirí sa phróiseas foghlama.
Cé go bhfuil an fhilíocht agus an scéalaíocht an-úsáideach mar straitéis foghlama sa seomra
ranga, baintear úsáid as raon níos leithne straitéisí lena n-áirítear: físeáin, cluichí teanga,
drámaíocht, druileanna agus agallaimh mar ionchur (Curaclam na Bunscoile, 1999: 67). Bheadh
tábhacht ar leith ag baint leis an straitéis dheireanach seo, chun cleachtadh a dhéanamh ar an
ionchur teanga sa tréimhse iar-chumarsáide.
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Foghlaímíonn na daltaí giotaí fílíochta30 de ghlan mheabhair. Leagtar béim sa bhfoghlaim
seo ar chruinneas, ar mJhuinín a fhorbairt agus ar shoiléireacht labhartha. Déantar forbairt ar na
ceithre shnáithe teanga sa cheacht foirmiúil Gaeilge agus aithnítear na deiseanna sealbhaithe ata ar
fáil i ngach ceacht eile. Taobh amuigh den cheacht foirmiúil cuirtear ionchur so-thuigthe ar fáil go
rialta ó dhaltaí níos sinsearaí agus ó dhaoine fásta eile (Kxashen, 1989). Leagtar béim ar fhorbairt
fheasacht teanga na ndaltaí, lena n-áirítear feasacht ar bhéarlagair, chanúint agus bhlas (Ó Laoire,
2009). Leagtar béim chomh maith ar an bhféincheartú botún, ar leagan áitiúil d ’eiseamláir a
thabhairt agus ar chruinneas gramadaí, foghraíochta, comhréire agus litriú sna gníomhaíochtaí
scoile. Baintear úsáid as an leibhéal feiliúnach den chlár teagaisc ranga, sealbhaítear na scileanna
litearthachta trí Ghaeilge agus ni mhúintear aon Bhéarla go dtí Rang a hAon ar a laghad. Aithnítear
tábhacht na teicneolaíochta sa bpróiseas foghlama agus cuirtear deiseanna ar fáil do dhaltaí an
fhoghlaim seo a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

7.5 Na múnlaí luath-oideachais dhátheangaigh atá i bhFeidhm
Léirítear sa staidéar seo go bhfuil raon múnlaí oideachais dhátheangaigh i bhfeidhm i
mbunscoileanna na Gaeltachta. Braitheann na múnlaí seo ar chomhdhéanamh an phobail, ar
thiomantas an phríomhoide agus ar shainchleachtais múinteoirí ar leith, seachas ar mhúnla aontaithe
oifigiúil an choráis. Léirítear chomh maith go bhféadfadh an múnla oideachais dhátheangaigh atá i
bhfeidhm i scoil, athrú ó bhliain go bliain. D ’fhéadfadh athrú múnla tarlú le fostú múinteora nó
príomhoide nua sa scoil. B ’fhéidir go n-athrófar an múnla atá i bhfeidhm d ’aon ghnó, bunaithe ar
athruithe i gcomhdhéanamh na ndaltaí mar shampla nó de bharr treorach ar leith ón ROS.
Maidir leis na múnlaí reatha a rangú ar chontanam an oideachais dhátheangaigh i
gcomhthéacs na Gaeltachta, braithim gurb s é an múnla is láidre maidir le cur chun cinn an
dátheangachais shuimithigh don dalta TI agus T2 ná Múnla Saibhriúcháin Scoil Cholmcille [CS3]

30 Is scáth-théarm a í an fhilíocht, a chuim síonn rainn, dánta, am hráin, rabhlóga, tom hais, seanfhocail agus
tréanna (C uraclam na B unscoile, 1999: 67)
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ina bhfuil gnéithe den mhúnla oidhreachta (May, 2008) agus athchúrsach (García, 2010) i
bhfeidhm. Áitím go bhfuil múnla cothabhála (May, 2008) i bhfeidhm i Scoil Bhríd [CS2] ina
leagtar an-bhéím ar chumarsáid éifeachtach a dhéanamh ach gan aon fhorbairt bhreise i nGaeilge a
bheith ar fáil don dalta TI agus múineadh an Bhéarla á mhúineadh do dhaltaí naíonáin. Áitím go
bhfuil an múnla saibhriúcháin (May, 2008), múnla a thugann tacaíocht láidir do shealbhú iomlán na
mionteanga, á chur i bhfeidhm i Scoil Dara [CS4], I Scoil Áine [CS1], ata lonnaithe i nGaeltacht
Chatagóir B, tá saintréithe an mhúnla tumoideachais (Johnson & Swain, 1997) á gcur i bhfeidhm
beag beann ar chúlra teanga na ndaltaí. Ar deireadh ar fad tá Scoil Éanna [CS5], ata lonnaithe i
gCatagóir C. Tá dhá rang naíonán sa scoil seo agus is cosúil go bhfuil dhá mhúnla oideachais
dhátheangaigh i bhfeidhm sa dá rang sin. Faightear an pháirt-thumoideachas i rang amháin agus an
fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha sa rang eile. Aithním ar ball nach bhfuil i sampla an
staidéir ach líon beag scoileanna ach tugann an staidéar léargas cuimsitheach faoin éagsúlacht
chleachtas ata ar fáil i ranganna naíonáin sa Ghaeltacht. Dá leathnófaí amach an staidéar go dtí líon
níos mó scoileanna, gach seans go n-aimseofaí tuilleadh múnlaí oideachais dhátheangaigh chomh
maith le raon níos leithne fós de chuir chuige oideolaíochta agus bainistíochta.

7.5.1 An coincheapú a dhéantar ar na Múnlaí sin.
Sonraítear beam aí suntasacha idir chleachtais reatha oideolaíochta an tseomra ranga agus an
coincheapú a dhéanann an príomhoide ar na cleachtais sin. M aidir le riachtanais an chainteora
dhúchais sa Ghaeltacht is minie nach gcuirtear straitéis idirdhealaithe i bhfeidhm don cheacht
Gaeilge. Léirigh beirt mhúinteoirí [CS3&4] tuiscint ar na difríochtaí idir dhaltaí T I agus T2 ach
triúr nach raibh tuairimí láidre acu ina leith. Sonraítear braistint ina mease gur cheart tearmann
Ghaeilge a dhéanamh den scoil Ghaeltachta mar chosaint ar uileláithreacht an Bhéarla agus iad den
tuairim go gcuireann luath-mhúineadh an Bhéarla le meath na Gaeilge sa bhunscoil Ghaeltachta.
Cuirtear múineadh an Bhéarla siar i dtrí bhunscoil. É sin maíte, tá dúshláin shuntasacha ag
baint le polasaí tumoideachais iomláin a chur i bhfeidhm, ach go háirithe maidir le hidé-eolaíochtaí
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agus mianta teanga na dtuismitheoiri a shàsamh. Cuireann an measùnu caighdeànach léitheoireachta
na ndaltai i mBéarla, go mór leis an mbru sin. Tuigtear nach bhféadfai a bheith ag suil go mbeidh
torthai nios airde sa Bhéarla ag tumdhaltai nà mar a bheadh ag a gcuid bpiarai i scoileanna eile ina
bhfuìl an léitheoireacht sa Bhéarla à mhuineadh agus an imni ann i measc oideachasóirf nach
mbeidh tuismitheoirì sàsta da bharr.

7.6 Moltai
7.5.1 Réamhrà
Taighde mionscàla atà anseo, ina ndéantar iarracht sonrai a bhailiu maidir le cur i bhfeidhm
an luath-oideachais dhàtheangaigh i gcuig bhunscoil Ghaeltachta. Eascraionn moltai ag dhà leibhéal
ón taighde, moltai ginearàlta maidir le coincheapu an oideachais Ghaeltachta ag leibhéal na ninstitiùidi oideachais nàisiunta lena n-àirftear an Roinn Oideachais agus Scileanna (an chigireacht
bhunscolaicohta), agus moltai ag leibhéal na scoile lena n-àirftear moltai do phrìomhoidi agus
mhùinteoirì atà ag obair i mbunscoileanna na Gaeltachta.

7.5.2 Ath-choincheapu ar an Oideachas Gaeltachta
Molaim go ndéanfai sainiu ar an luath-oideachas Gaeltachta mar chóras aonteangach ina
gcuirtear muineadh an Bhéarla siar i dtréimhse tumoideachais agus ina gcuirtear caomhnu agus
leathnu na Ghaeilge ag croi-làr chuile ghniomh oideachais, riarachàin agus cumarsàide sa scoil. Mar
chuid den athchoincheapu seo moltar go gcuirfi an-bhéim ar riachtanais teanga agus oideachais an
chainteora dhuchais, mar chuis phràinne. Tà féiniulacht na scoile Gaeltachta chomh maith le
féiniulacht an mhuinteora Ghaeltachta fite fuaite leis an gceist seo. Ni léir ó na càs-staidéir go
ndéanann bunmhuinteoiri na Gaeltachta móràn machnaimh ar a ról féìn i gcaomhnu na Gaeilge sa
Ghaeltacht. Tà sé seo ag teacht le torthai Ni Thuairisg (2014) maidir le muinteoirì iar-bhunscoile.
Caithfear tuiscint nios doimhne a fhorbairt i measc muinteoirì iad féin gur gniomhaire rìthàbhachtacha i gcaomhnu na Gaeilge iad, ar a bhfuil dualgaisi tromchuiseacha leagtha orthu i
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dtaobh chur chun cinn na teanga sa choras oideachais. Caithfear pleanáil nios cuimsithi scoile agus
ranga a chinntiù don tumoideachas Gaeltachta agus gaol níos làidre idir an próiseas
féinrnheastóireachta scoile agus an phleanáil seo a chothii. Sa phleanáil seo leagfaí amach
spriocanna, dualgaisi, freagrachtai agus próiseas monatóireachta don scoil i dtaca leis an mùnla is
láidre agus is feiliúnaí a roghnú agus a fheidhmiù.
M aidir leis an gcur chuige ranga caithfear obair dhúshlánach bhreise a dhéanamh le
caìnteoiri ducháis atá bunaithe ar dhea-chleachtais shaibhriúcháin. Chuige seo ba cheart deiseanna
saibhriúcháin i gcomhthéacsanna fíorchumarsáide a chumasú a chur ar fáil ina leagtar béim ar
scileanna ghinchumas na Gaeilge dúchasaí, iomláine, cruinne. Déanfar é seo ar dtús trid an
bhfoghlaim idirdhealaitheach ranga agus tri sheisiùin bhreise saibhriúcháin scoile agus iar-scoile do
dhaltai TI ach ina dhiaidh sin i ngach ceacht ranga le linn an lae uilig. Aithnim nach sealbhaionn
daltai Gaeltachta an Ghaeilge ar scoil amháin agus go bhfuil an-tàbhacht ag baint le
nósmhaireachtai teanga sa bhaile agus sa phobal, ach, is cuid làmach de fhorbairt teanga na ndaltaí i
an scolafocht fhoirmiúil.
Aithnítear go mbaineann féidearthachtaí áirithe le húsáid na teicneolaíochta cumarsáide
chun na fíordheiseanna cumarsáide seo a chothú le daltai eile sa scoile agus le daltaí i
nGaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta trí úsáid a bhaint as fóraim chumarsáide, suímh
chumarsáide fhíschomhdhála agus modhanna traidisiúnta eile. M oltar go láidir úsáid a bhaint as
uirlisí measúnaithe ar bhonn níos rialta d ’fhonn tacú leis an bhfoghlaim. Molaim gur fiú measúnú
leanúnach, caighdeánach ar chaighdeán na Gaeilge labhartha a chur i bhfeidhm ar bhonn córasach i
mbunscoileanna Gaeltachta. Measúnú ar scil ghinchumas labhartha na ndaltaí Gaeltachta a bhaedh
ann, le béim ar fhoclóir, chomhréir, líofacht, fhoghraíocht i labhairt na Gaeilge do dhaltaí TI agus
T2.

217

7.5.3 Liúntas na Múinteoirí Gaeltachta
Faoi láthair íoctar liúntas in aghaidh na bliana do inhúinteoirí bunscoile, atá ag raúineadh
taobh istigh den teorainn oifigiúil Ghaeltachta. Molaim nár cheart an liúntas seo a íoc bunaithe ar
chúinsí tíreolaíochta ach go n-íocfaí é, ar chúinsí teanga agus oideachais, is é sin go n-íocfar é le
múinteoirí atá ag múineadh i scoileanna a chomhlíonann na coinníollacha sainithe thuas luaite.
Áitím nach ndéanann an cleachtas reatha aon chiall, mar go bhféadfadh múinteoir gan líofacht sa
Ghaeilge a bheith ag teagasc i scoil tá lonnaithe laistigh den teorann oifigiúil Gaeltachta ach ina
bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc inti, agus é/í i dteideal an liúntais iomláin a shaothrú.
Chuirfeadh athrú polasaí mar seo ‘brú dearfach’ ar oideachasóirí, cinneadh a ghlacadh faoin gcineál
oideachais atá á soláthar acu agus athruithe cuí a chur i bhfeidhm más gá, chun coinníollacha an
liúntais a chomhlíonadh.

7.5.4 An Roinn Oideachais agus Scileanna
M aidir le moltaí níos leithne don choras oideachais agus i bhfianaise na géarchéime
teangeolaíochta ina bhfuil an Ghaeilge sa Ghaeltacht molaim go dtugtar tosaíocht iomlán do neartú
na Gaeilge sa choras luath-oideachais Ghaeltachta ina gcuirfí tréimhse tumoideachais i bhfeidhm.
Sa tréimhse seo chuirfí múineadh an Bhéarla siar go dtí Rang 1, chun deis a thabhairt don dalta
Gaeltachta sealbhú níos iomláine a dhéanamh ar an nGaeilge. Thabharfaí cead i ndiaidh na dá
bliana sin, an tréimhse tumoideachais a shíneadh níos faide nó rogha de mhúnla eile (90:10 nó
80:20) a chur i bhfeidhm, bunaithe ar an gcatagóir ina bhfuil an scoil lonnaithe. Laghdódh treoir
chinnte mar seo, an iompairc idir scoileanna. Bheartaigh an ROS a leithéid a dhéanamh i réimsí
éagsúla oideachais, Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta (2011-2020) mar
shampla ina dtógtar an cinneadh, tosaíocht a thabhairt do réimse áirithe oideolaíochta sa chóras
bunscolaíochta. Tá gá le beartas mar sin anois don tumoideachas Gaeltachta.
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7.5.6 M oltai don phriomhoide: leibhéal na Scoile.
Chaithfi tuismitheoiri a choinneàil ar an eolas maidir leis na cleachtais oideachais
dhàtheangaigh atà i bhfeidhm sa scoil, do thréimhse scolaiochta uilig an phàiste. M aidir le rogha a
thabhairt do thuismitheoiri moltar do scoileanna Gaeltachta teacht le chéile agus cinneadh a thógàil
faoi dhéine an chlàir tumoideachais atà i bhfeidhm acu agus sonrai an chlàir sin a bheith ar fàil do
thuismitheoiri. Ba cheart seisiuin rialta eolais a eagru do thuismitheoiri agus muinteoiri chun an
córas tumoideachais a mhiniu, aidhmeanna an pholasai a leagan amach agus impleachtai eile a phlé.
Chaithfi spriocanna soiléire a leagan amach agus monatóireacht leanunach a dhéanamh ar dhul chun
cinn i dtaobh chur chun cinn na Gaeilge go ginearàlta agus caighdeàn na ndaltai T I ach go hàirithe.
Moltar go gcuirfear Aistear i bhfeidhm mai' gheall ar thàbhacht an tsugraidh struchturtha,
rannphàirtiocht na dtuismitheoiri agus feidhm a bhaint as raon nios leithne d ’uirlisi measùnaithe.
Maidir leis an gceist dheireanach seo moltar gur cheart don scoil breathnuithe a bhreacadh sios,
agus ùsàid a bhaint as punanna foghlama (Gilleece et al., 2012). D ’féadfai na punanna seo a chur in
oiriuint don phàiste aonair agus spriocanna foghlama/saibhriuchin a bheith à dtaifead iontu.
Chuirfead sé go mór le leanunachas an tsólàthair oideachais atà à chur ar fàil don dalia. Dà gcuirfì
na punanna i bhfeidhm ag leibhéal na réamhscolaiochta (i Naionrai na Gaeltachta), chabhródh sé
leis an bproiséas aistrithé ón Naionra go dti an bhunscoil.

7.5.7 Roimi Oideachais agus Scileanna
Faoi làthair bionn polasaithe éigeantacha le réiteach ag bunscoileanna na hÉireann:
Polasaithe lontràla, Polasai Slàinte agus Sàbhàilteachta, Polasai Chosaint Leanai, Polasai
Frithbhulaiochta agus Polasai Tinrimh mar shampla. I bhfianaise na géarchéime teangeolaiochta ina
bhfuil scoileanna Gaeltachta ag feidhmiu faoi làthair moltar gur gcuirfì Polasai Teanga leis an liosta
sin ina leagfai amach an munla oideachais dhàtheangaigh is feiliunai don comhthéacs ina bhfuil an
scoil ag feidhmiu, chomh maith le cuir chuige bainistiochta agus oideolaiochta atà beartaithe don
chur i bhfeidhm sin. Sonrai eile a bheadh tàbhachtach dà leithéid de pholasai nà tosaiochtai scoile i
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múineadh na Gaeilge agus an Bhéarla, cur chun cinn na Gaeilge tríd an scoil uile, modheolaíochtaí
saibhriúcháin don chainteoir ducháis, straitéisí idirdhealaithe ranga, spriocanna gearr, meán agus
fadtéarmacha don Ghaeilge sa scoil chomh maith le ráiteas sa ghnáthchaint ina leagfaí amach
príomhghnéithe an pholasaí do phobal na scoile. Moltar go dtabharfaí deis do scoileanna Gaeltachta
feabhais oideachais dhátheangaigh a chur i bhfeidhm faoi chreat an phróisis fhéinmheastóireachta
scoile (mar a dhéantar leis an uimhríocht agus an litearthacht faoi láthair mar shampla)31. Molaim
gur ceart don ROS cead a thabhairt do scoileanna Gaeltachta na scrúdaithe caighdeánaithe Béarla
(Scrúdaithe MrCRA agus SIGMA mar shampla) a chur siar go dtí Rang 3 nó níos faide chun spás
forbartha sa Ghaeilge a thabhairt do dhaltaí na Gaeltachta. D ’fhéadfaí dul chun cinn na ndaltaí sna
scileanna litearthachta a mheas trí scrúdú caighdeánach i nGaeilge agus moltar go ndéanfaí forbairt
ar scrúdú caighdeánaithe sa Bhéarla do dhaltaí arb í an Ghaeilge a máthairtheanga.32 Tá roinnt
fianaise léirithe sa tráchtas seo go mbraitheann cur i bhfeidhm na múnlaí láidre oideachais
mhionteanga ar thiomantas an phríomhoide, ar shainchleachtais an mhúinteora agus ar idé-eolaíocht
oideolaíochta seachas ar threoir chórasaithe. Tá sé thar am go mbeidh coras ar leith oideachais don
Ghaeltacht atá in ann castachtaí sochtheangeolaíochta agus riachtanais ar leith na ndaltaí a thógáil
san áireamh in aon soláthar oideachais a chuirfear ar fáil.

7.6 Srianta an Taighde agus Féidearthachtaí Taighde don Todhchaí
Braithim go bhfuil saothar iontaofa taighde curtha i gcrích a chuireann leis an tuiscint reatha
ar sholáthar an oideachais dhátheangaigh i mbunscoileanna na Gaeltachta ach glacaim leis go bhfuil
srianta áirithe ag baint le staidéar mar seo. Chaithfí a bheith airdeallach maidir le léirmhíniú a
dhéanamh ar thorthaí an taighde agus ar mholtaí a d ’eascair ón taighde i bhfianaise scóip teoranta
an staidéir, na modheolaíochtaí a úsáideadh agus an sampla réasúnta beag a úsáideadh. Táthar ag
súil, áfach, go gcuirfí leis an tuiscint ghinearálta maidir le soláthair luath-oideachais dhátheangaigh

31 Feach C iorclain 0056/2011 agus 0045/2014 de chuid na R oinne O ideachais agus S cileanna
32 T hainig an m oladh seo chun cinn le deanai ins an Primary Language Curriculum: English and Gaeilge
Junior Infants to Second Class Report on Consultation and Engagement (N C C A , 2014: 35)
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sa Ghaeltacht, go ndéanfaí pié i mease oideachasóirí na Gaeltachta maidir le himpleachtaí an
staidéir agus go spreagfar tuilleadh pié agus taighde faoin ábhar seo sa todhchaí.
Aithnítear go bhfuil sríanta ag baint leis an méid eolais a d ’fhéadfaí bailiú i gcur-chuige
micri-fheiniméineolaíochta bunaithe ar chúig bhunscoil. Cé gur deineadh cás-staidéar i dtrí chontae
agus i gCatagóir A (3), Catagóir B (1) agus Catagóir C (1) sa Ghaeltacht, admhaím nach bhfuil
anseo ach sampla an-bheag ionadaíoch de bhunscoileanna na Gaeltachta san iomlán agus mar sin
nach féidir tuartha nó ginearálaithe níos leithne a bhunú ar thorthaí an staidéir. Is fiú a aithint
chomh maith go bhfuil teorainn leis an méid eolais gur féidir le taighdeoir aonair a bhailiú sa ghort
agus a phróiseáil ina dhiaidh sin. Cé gur caitheadh seachtain iomlán i mbun na gcás-staidéar uilig,
chuirfeadh tréimhse níos faide sa ghort, chomh maith le hagallaimh níos doimhne ar na cleachtais a
nochtadh, leis an taighde.
Tháinig sé chun soláis an-luath le linn na tréimhse breathnóireachta, go mbeadh ró-ualach
eolais bailithe agam agus go mbeadh cinneadh le glacadh maidir leis an eolas a n-úsáidfí sa tráchtas.
D ’fhéadfainn díriú go sonrach ar mhionghnéithe den oideolaíocht ranga, cosúil le húsáid na
teicneolaíochta sa seomra ranga Gaeltachta, múineadh na léitheoireachta Gaeilge sa chomhthéacs
ilghráid nó caighdeán Gaeilge na ndaltaí, mar shamplaí, ach d ’fhonn léargas níos ginearálta a
thabhairt ar fheidhmiú an oideachais dhátheangaigh sa Ghaeltacht níor theorannaigh mé an anailís
go dtí topaicí cúnga mar sin.
Aithním tríd an tráchtas uilig go bhfuil ról rí-thábhachtach ag tuismitheoirí in oideachas a
gcuid páistí féin. D ’fhéadfaí argóint a dhéanamh go gcuirfeadh tuilleadh ionchuir óna
bpeirspictíochtaí siúd, go mor le saibhreas an eolais a nochtadh agus mholfainn go ndéanfaí
tuilleadh iniúchta ar a bpeirspictíochtaí siúd i dtaobh an tumoideachais Ghaeltachta.
M aidir leis an bpróiseas bailiú eolais, bíonn baol ann i geónaí go bhféadfadh tionchar a
bheith ag taighdeoir ar an taighde idir lámha agus braithim go mór é sin m aidir leis an
mbreathnóireacht ar mhúinteoirí i mbun teagaisc. Mar mhúinteoir bunscoile mé féin, tuigim go
mbíonn tionchar ag cuairteoirí ranga ar do chuid iompair agus ar do chuid teagaisc agus braithim
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gurb amhlaidb a bhi sna càs-staidéir seo. Ni fhéadfai a mhaiomh go raibh iompar na rannphàirtithe
faoi bhreathnóireacht direach mar an gcéanna lena gcuid iompair i gcomhthéacs saor ón
mbreathnóireacht. Caithfear an dinimic sin a thógàil san àireamh in aon anailis ar na sonrai a
bailoiodh. É sin ràite, tugann an ghné bhreathnóireachta deis iontach don taighdeoir eispéireas atà
an-ghar don fhirinne a bhlaiseadh. Chomh maith leis sin, bhi a fhios ag muinteoiri agus prfomhoidi
sa taighde gur spéis liom an t-oideachas dàtheangach sa Ghaeltacht agus baol ann dà bharr go
ndeiridis an “rud a cheap siad atà sé ag iarraidh a chloisteàil” seachas an fhirinne. Bhraith mé
uaireanta go raibh cuid de na hoideachasóirf ag iarraidh a chur ina lui go làidir orm cé chomh
gniomhach ar son na Gaeilge a bhi siad, seachas leanacht ar aghaidh mar ba ghnàch. Na pointi ar
fad seo san àireamh, braithim gur deineadh saothar taighde anseo atà inchreidte, iontaofa,
inaistrithe, indearbhaithe agus eiticiuil.
Agus an léirbhreithniu litriochta ar siul agam ba dhiol suntais an laghad taighde a bhi ar fàil
maidir le taithi ghairmiuil an mhuinteora bhunscoile ach go hàirithe i dtaobh an oideachais
dhàtheangaigh/mhionteanga sa Ghaeltacht. Bheadh spéis ar leith agus na tuairimi pearsanta a bhi ag
muinteoiri i dtaobh an oideachais dhàtheangaigh. B ’fhiu uirlis na gcàs-staidéar a usàid chun
iniuchadh a dhéanamh ar na dushlàin chomónta ghairmiula a bhionn ag muinteoir agus iad i mbun
teagaisc i mbunscoil Ghaeltachta. Tà iniuchadh mar seo déanta ag leibhéal na hiar-bhunscoile le
déanai (Ni Thuairisg, 2014). Léirfm sa taighde seo go bhfuil gà go ndéanfaidh scoileanna
Gaeltachta an phleanàil chui don mhunla is feiliunai dà gcomhthéacs scoile féin. Is cinnte go
gcuirfeadh tuilleadh taighde faoin bpróiseas pleanàla scoile agus féin-mheastóireacht scoile maidir
le polasai tumoideachais a chur i bhfeidhm. Cé go raibh samplai inar usàideadh an sugradh
struchturtha ba chosùil nach raibh gnéithe eile den chreatchuraclam Aistear i bhfeidhm
mbunscoileanna an staidéir. Bheadh sé spéisiuil iniuchadh a dhéanamh ar na cuiseanna nach
mbaintear usàid nios leithne as. Mar a tharlaionn go minic i bpiosa taighde mar seo faightear nios
mó ceisteanna nà freagrai. I bhfianaise na hanailise ar chaint na bpàisti i ngach càs-staidéar,
aithnitear arìs eile an tionchar diultach atà ag uilelàithreacht an Bhéarla ar an nGaeilge agus curim
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an cheist: céard is cainteoir ducháis ann agus an bhfuil a leithéid fágtha fiú? Molaim go gcíorfar na
ceisteanna seo ar bhealach níos cuimsithí i dtaighde amach anseo. Maidir ie hoiliúint mhúinteoirí is
cosúil go mbeidh ceisteanna le freagairt ag coláistí oiliúna na hÉireann. Ni léir go bhfuil freastal
leordhóthaineach á chur ar fáil don mhúinteoir Gaeltachta, ina ndéantar forbairt chuimsitheach ar
thuiscintí maidir le comhthéacs an oideachais mhionteanga.

7.7 Focal Scoir
Níl aon amhras ach gur cheist chasta í an luath-oideachas trí Ghaeilge sa Ghaeltacht. Is
dúshlán mhór é, gurb iad riachtanais na mBéarlóirí a thiomáineann an coras oideachais in Éirinn, fiú
sna ceantair oidhreachta is láidre don Ghaeilge. Dúshlán eile is ea imeascadh na ndaltaí TI agus T2
sa seomra ranga. Caithfear riachtanais teanga agus oideachais an dá ghrúpa sin a aithint agus is gá
idirdhealú foghlama a chur ar bun mar chuid den soláthar oideachais sa Ghaeltacht. Tuigtear go
gcaithfí ardchaighdeán oideachais a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí Gaeilge sa Ghaeltacht. Tuigtear leis,
go gcaithfí freastal iomlán éagsúil a chur ar fáil don chainteoir dúchais sa Ghaeltacht. Chuige sin is
ceart múineadh an Bhéarla a chur siar, cúram ar leith a dhéanamh don chainteoir dúchais trí obair
speisialta shaibhriúcháin agus sainspiorad láidir Gaeilge a chothú ina dtimpeallacht fhoghlama. Dá
mbeadh leibhéil éagsúla chumáis in aon ábhar eile sa churaclam, dhéanfadh múinteoir gairmiúil, láncháilithe, cumasach, idirghabhálacha oideolaíochta mar fhreagairt chuí ar an éagsúlacht chumas sin.
Dhéanfaí é seo trí theagasc idirdhealaithe, trí thacaíocht fheiliúnach teanga agus oideachais agus trí
phlean oideachais don dalta aonair a dhearadh. Baineann an cheist seo le féiniúlacht ghairmiúil,
oiliúint chuí, pleanáil scoile chomh maith le cumas agus gairmiúlacht na n-oideachasóirí Gaeltachta.
Caithfear tuiscint níos leithne a fhorbairt ina mease nach gcothaítear an dátheangaí cothrom trí chur
chuige teagaisc dhátheangaigh, ach go háirithe i gcomhthéacs mionteanga leochailí atá in iomaíocht
le mórtheanga chumhachtach. Eascraíonn ceannas sa Bhéarla ón gcur chuige traidisiúnta sin.
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Aguisin A: Litir Chludaigh Chuig Priomhoidi
Roinn an Oideachais,
Colàiste Phàdraig,
Droim Conrach,
BÀC 9
20.Aibreàn.2012

Staidéar faoin Tumoideachas i mBunscoileanna na Gaeltachta

Go mbeannai Dia duit a phriomhoide,
Tà suil agam go bhfuil tu go maith agus go bhfuil tu ag baint taitnimh as an Earrach. Tà mé
ag scrfobh chugat toisc go bhfuil mé ag cuartu do chùnaimh maidir le taighde atà ar siul agam i
gColàiste Phàdraig, Droim Conrach mar chuid de chéim PhD san Oideachas. Tà mé ag diriu go
speisialta ar an luath-thumoideachas iomlàn sna ranganna naionàn i mbunscoileanna na Gaeltachta le
béim ar leith ar na cleachtais éagsula, ar mhodhanna muinte, ar straitéisi bainistiochta agus ar
dhearcadh phobal na scoile i leith an tumoideachais mar choincheap.

Mar chuid den taighde seo ba mhaith liom agallamh gearr a chur ar phriomhoidi agus/nó càs-staidéir
a dhéanamh ar scoileanna éagsula maidir leis an tumoideachas. Dà mbeifeà sàsta ceachtar acu seo a
dhéanamh ar mjiiste leat é sin a chur in iul ar an mbileog bhreise agus é a sheoladh ar ais. Tà cead
eitìce faighte agam ó choiste eitice Cholàiste Phàdraig agus coinneofar aon eolas a bhaileofar le
linn an taighde go hiomlàn faoi run. Ni fhoilseofar d ’ainm nó ainm na scoile agus is féidir leat a
shocru gan ceisteanna àirithe a fhreagairt. Mà bhionn ceisteanna agat faoi ghné ar bith den taighde is
féidir teagmhàil a dhéanamh liom ag an seoladh rfomhphoist conchur.obrolchain3@ mail.dcu.ie nó le
mo stiurthóir an Dr. Pàdraig Ó Duibhir ag padraig.oduibhir@spd.dcu.ie
Go raibh nule maith agat as an am a thógàil an litir seo a léamh.
Le dea-ghui agus bufochas mór,

Conchur Ó Brolchàin
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Aguisín B: Léiriú Spéise

Spéis a Léiriú a bheith Páirteach in Agallamh nó i gCás-staidéar

Mar chuid den taighde ba mhaith liom agallamh a chur ar phríomhoidí agus cás-staidéir a
dhéanamh ar bhunscoileanna sa Ghaeltacht maidir leis an tumoideachas. An mbeifeá sásta páirt a
ghlacadh i gceachtar acu sin?

Bheinn sásta agallamh a dhéanamh leis an taighdeoir:
Bheinn sásta dá ndéanfaí cás-staidéar ar an scoil:

Ainm an Phríomhoide:

______________________

Ainm na scoile:

______________________

Seoladh na Scoile:

______________________

Seoladh ríomhphoist:

______________________

Uimhir ghutháin:

______________________

Ná dearmad an fhoirm seo a chur sa chlúdach litreach le “Foirm agus clúdach litreach má tá
tú sásta páirt a ghlacadh in agallamh nó i gcás-staidéar” agus é a sheoladh ar ais ar do luathchaoithiúlacht

Go raibh míle maith agat.
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Aguisín C: Toiliú Feasach

Staidéar ar an Luath-thumoideachas Iomlán agus an tOideachas tríd an Teanga
Dhúchais i mBunscoileanna na Gaeltachta.
Tráchtas le Conchúr Ó Brolcháin mar chuíd de chéim PhD san Oideachas i gColáiste Phádraig,
Droim Conrach, Baile Átha Cliath.
Is í príomhaidhrn an taighde seo ná iniúchadh a dhéanamh ar na cleachtais éagsúla luaththumoideachais atá i bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta. Teastaíonn uaim tuiscint níos fearr
a fháil maidir leis na straitéisí múinteoireachta agus bainistíochta atá ann chun a leithéid de pholasaí
a chur i bhfeidhm chomh maith le gnéithe sochtheangeolaíochta a bhaineann leis an ábhar a
iniúchadh chomh maith.
Mar chuid den taighde seo is mian liom cás-staidéar a dhéanamh ar an scoil seo. Le linn an chásstaidéir reachtálfar agallaimh le múinteoirí agus le príomhoidí agus déanfar breathnóireacht ar
mhüinteoir na naíonán ag múineadh. Tá súil agam go gcuirfidh an t-eolas a bhaileofar leis an
tuiscint atá againn faoi chúrsaí oideachais sa Ghaeltacht.
Cinnteofar nach n-aithneofaí foinse na dtuairimí chun príobháideachas na rannpháirtithe uilig a
chosaint. Ni fhoilseofar ainmneacha na rannpháirtithe agus ni hinseofar do dhuine ar bith eile iad.
Coinneofar an t-eolas go léir a bhailítear faoi ghlas i dtaisceadán i gColáiste Phádraig go dtí 2015
agus scriosfar ina dhiaidh sin é.
Faoi mar is eoi duit tá tú ag glacadh páirte sa staidéar seo ar bhonn deonach agus tá cead agat
tarraingt amach am ar bith. Má ghlacann tú páirt sa staidéar is féidir leat socrú a dhéanamh gan
ceisteanna áirithe a fhreagairt muña dteastaíonn uait. Má shocraíonn tú no aon bhall fóime eile, gan
páirt a ghlacadh in aon chuid den chás-staidéar tuigfidh mé é sin.
Cuir tic sna boscaí seo a leanas má é do thoil é.
Léigh mé an fhoirm i ndáil le toiliú feasach.
Thuig m é gach rud a bhí ann.
Fuair m é deis ceisteanna a chur agus an staidéar a phlé.
Fuair mé freagraí sásúla ar mo chuid ceisteanna go léir.
Tuigimse agus an múinteoir naíonán go ndéanfar taifeadadh
fuaim e ar na h-agallaimh agus go nglacfar nótaí le linn na
breathnóireachta.
Léigh mé an t-eolas ar an bhfoirm seo agus tuigim é. D ’fhreagair an taighdeoir mo chuid ceisteanna
agus tá cóip agam den fhoirm thoiliú. Toilím a bheith páirteach sa taighde seo.

Síniú an rannpháirtí

Ainm i mbloclitreacha:
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Aguisin D: Ràitéas sa Ghnàthchaint (PO)

Go mbeannai Dia duit a Chara,
Is mac léinn i gColàiste Phàdraig, Droim Conrach, Baile Àtha Cliath mé. Tà taighde ar siul agam
faoi làthair mar chuid de chéim PhD. Is i prfomhaidhm an taighde seo nà iniuchadh a dhéanamh ar
na cleachtais éagsula oideachais dhàtheangaigh atà i bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta. Is
ag diriu ar straitéisi muinteoireachta, ar bhainistiocht scoile agus ar ghnéithe sochtheangeolaiochta
de na modhanna oideachais seo atà mé.
Tà mé ag lorg cùnaimh maidir leis an taighde seo a chur i gcrfch agus iarraim ort an chàipéis seo a
léamh agus ceist ar bith a bhionn agat a chur orm sula dtoilionn tu pàirt a ghlacadh ann. Ma
shocraionn tu a bheith pàirteach sa taighde iarrfaidh mé ort labhairt faoi do thaithi mar phriomhoide
i scoil Ghaeltachta agus faoin luath-thumoideachas go h-àirithe. Eagrófar an comhrà seo in àit agus
ag am a oireann duit féin. Niorbh chóir go mairfeadh sé nios mó nà 30 nóiméad.
Nil aon bhuntàiste ann duit féin go pearsanta as a bheith pàirteach sa taighde seo. Beidh tu ag cur
àfach, leis an tuiscint ar an gcaoi a bhfeidhmionn an tumoideachas i scoileanna Gaeltachta.
D ’fhéadfadh an tuiscint sin cabhru le cleachtais i scoileanna eile sa todhchai.Déanfaidh mise an tagallamh leat. Déanfar taifeadadh fuaime ar an agallamh ionas gur féidir liom é a thrascrfobh agus
anailis a dhéanamh air ina dhiaidh. Ni roinnfear an cód fuaime nó notai agallaimh le duine ar bith
eile.
Bainfear usàid as samplai ó na hagallaimh i dtuairisc dheireanach an taighde ach cosnófar do chuid
prfobhàideachais i gcónal N i fhoilseofar d ’ainm agus ni inseofar é do dhuine ar bith eile.
Coinneofar an t-eolas go léir a bhailitear faoi ghlas i gColàiste Phàdraig go dti 2015 agus scriosfar
ina dhiaidh sin é. Geallaim duit nach mbainfear usàid as an àbhar i dtaighde neamhghaolmhar
amach anseo gan do chead a lorg roimh ré.
Faoi mar is eoi duit tà rannphàirtiocht sa staidéar seo deonach agus tà cead agat tarraingt siar am ar
bith. Mà ghlacann tu pàirt sa staidéar is féidir leat a shocru gan ceisteanna àirithe a fhreagairt muna
dteastaionn uait. Mà shocraionn tu gan pàirt a ghlacadh ann tuigfidh mé é sin mà tà tu sàsta a bheith
pàirteach ann caithfidh tu cead scrfofa a thabhairt ar dtus.
Nà biodh leisce ort ceist ar bith a chur orm nó aon àbhar imni atà ort a phlé liom. Is féidir teacht
orm ag na sonrai teagmhàla thios. Mà theastaionn uait labhairt le duine neamhspleàch faoi is féidir
leat dui i dteagmhàil le Sharon King, Runai, Coiste an Cholàiste um Eitic Taighde, Colàiste
Phàdraig, Droim Conrach, Baile Àtha Cliath 9.
Le dea-ghui agus beannachtai,

Conchur Ó Brolchàin
conchur.obrolchain@ spd.dcu.ie
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Aguisin E: Ràitéas sa Ghnàthchaint (M)
Go mbeannai Dia duit a Chara,
Is mac léinn i gColàiste Phàdraig, Droim Conrach, Baile Àtha Cliath mé. Tà taighde ar siul
agam faoi lathair mar chuid de chéim PhD. Is i prfomhaidhm an taighde seo nà iniuchadh a
dhéanamJh ar na cleachtais éagsula luath-thumoideachais agus oideachais trid an teanga dhuchais atà
i bhfeidhm i mbunscoileanna na Gaeltachta. Is ag diriu ar straitéisi muinteoireachta, ar bhainistiocht
scoile agus ar ghnéithe sochtheangeolaiochta de na modhanna oideachais seo atà mé.
Tà mé ag lorg cùnaimh maidir leis an taighde seo a chur i gcrfch agus iarraim ort an chàipéis seo a
léamh agus ceist ar bith a bhionn agat a chur orm sula dtoilionn tu pàirt a ghlacadh ann. Ma
shocraionn tu a bheith pàirteach sa taighde iarrfaidh mé ort labhairt faoi do thaithi mar mhùinteoir i
scoil Ghaeltachta agus faoin luath-thumoideachas go h-àirithe. Eagrófar an comhrà seo in àit agus
ag am a oireann duit féin. Niorbh chóir go mairfeadh sé nios mó nà 30 nóiméad.
Nil aon bhuntàiste ann duit féin go pearsanta as a bheith pàirteach sa taighde seo. Beidh tu ag cur
àfach, leis an tuiscint ar an gcaoi a bhfeidhmionn an luath-thumoideachas i scoileanna Gaeltachta.
D ’fhéadfadh an tuiscint sin cabhru le cleachtais i scoileanna eile sa todhchai.
Ba mhaith liom breathnóireacht a dhéanamh ort ag muineadh agus agallamh a chur ort. Déanfaidh
mise an t-agallamh leat. Déanfar taifeadadh fuaime ar an agallamh ionas gur féidir liom é a
thrascnobh agus anailis a dhéanamh air ina dhiaidh agus glacfaidh mé notai le linn na
BreathnóireachtaNi roinnfear an cód fuaime nó notai agallaimh le duine ar bith eile.
Bainfear usàid as samplai ó na hagallaimh i dtuairisc dheireanach an taighde ach cosnófar do chuid
prfobhàideachais i gcónai. Ni fhoilseofar d ’ainm agus ni inseofar é do dhuine ar bith eile.
Coinneofar an t-eolas go léir a bhailitear faoi ghlas i gColàiste Phàdraig go dti 2015 agus scriosfar
ina dhiaidh sin é. Geallaim duit nach mbainfear usàid as an àbhar i dtaighde neamhghaolmhar
amach anseo gan do chead a lorg roimh ré.
Faoi mar is eoi duit tà rannphàirtiocht sa staidéar seo deonach agus tà cead agat tarraingt siar am ar
bith. Ma ghlacann tu pàirt sa staidéar is féidir leat a shocru gan ceisteanna àirithe a fhreagairt muna
dteastaionn uait. Ma shocraionn tu gan pàirt a ghlacadh ann tuigfidh mé é sin ma tà tu sàsta a bheith
pàirteach ann caithfidh tu cead scrfofa a thabhairt ar dtus.
Nà biodh leisce ort ceist ar bith a chur orm nó aon àbhar imni atà ort a phlé liom. Is féidir teacht
orm ag na sonrai teagmhàla thios. Ma theastaionn uait labhairt le duine neamhspleàch faoi is féidir
leat dui i dteagmhàil le Sharon King, Runai, Coiste an Cholàiste um Eitic Taighde, Colàiste
Phàdraig, Droim Conrach, Baile Àtha Cliath 9.
Le dea-ghui agus beannachtai,

Conchur Ó Brolchàin

244

Aguisín F: Ceisteanna Samplacha (APO&AM)
Baineann na ceisteanna ar fad leis an luath-thumoideachas-sé sin go bhfuil muid ag caint go
príomha faoi na ranganna naíonáin.
1. Cén tuiscint atá agatsa ar an tumoideachas?
2. Cá bhfuair tú an tuiscint sin?
3. An bhfuil polasaí tumoideachais sa scoil seo?
4. Cén fáth ar shocraigh sibh polasaí luath-thumoideachais a chur i bhfeidhm?
5. An bhfuair sibh comhairle nó aon chúnamh maidir le polasaí luath-thumoideachais a chur i
bhfeidhm?
6. Céard a chiallaíonn an polasaí sin duitse mar mhúinteoir/phríomhoide?
7. Céard iad na buntáistí a bhaineann le polasaí luath-thumoideachais?
8. An mbíonn aon deacrachtaí maidir le cur i bhfeidhm pholasaí tumoideachais?
9. Céard é an rud is dúshlánaí maidir le polasaithe tumoideachais a chur i bhfeidhm?
10. An mbíonn tacaíocht don tumoideachas sa scoil seo ó thuismitheoirí, ó chigirí, ó mhúinteoirí
eile srl?
11. An bhfuil straitéisí ar leith agat chun an tumoideachas iomlán a chur i bhfeidhm?
12. Dá mba rud é go raibh scoil eile sa Ghaeltacht ag iarraidh polasaí luath-thumoideachais a
chur i bhfeidhm, cén comhairle a bheadh agat dóibh?
13. An bhfuil aon rud atá ag teastáil sa choras oideachais chun cabhrú le scoileanna
tumoideachas iomlán gaelach a chur i bhfeidhm ?
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Aguisín G: Agallamh Samplach 1
Réamh-Agallamh Neamhstruchtúrtha Samplach le hlar-phríomhoide Gaeltachta
CÓB: Inis dom faoin tumoideachas sa scoil ina bhfuil tú ag múineadh.
PO: Bhí polasasí luath-thumoideachais ar siúl agam sa scoil ina raibh mé mar phríomhoide ach nfl
sé ar siúl sa scoil ina bhfuil mé anois. Níl a fhios agam cén chaoi ar láimhseáil mé an luaththumoideachas le gach páiste sa scoil sa seomra ranga céannaNíl polasaí luath-thumoideachais ar
siúl sa scoil ina bhfuil sí faoi láthair mar gheall ar easpa treoracha ón Roinn. Níl an roinn cinnte faoi
agus athraíonn siad a bport go minie.Rinne Muireann Ni Mhóráin ó COGG fiosrú mar gheall ar an
luath-thumoideachas agus eisíodh ciorclán 0044 ina mbeadh cead ag scoileanna múineadh an
Bhéarla a chur siar go dtí an téarma deireanach sna naíonáin mhóra. Tháinjg sé amach mar gheall ar
ghaelscoileanna ach go mbaineann sé le scoileanna na Gaeltachta. Tá an Ghaeltacht difriúil ach
muid ag leanacht treoracha maidir le gaelscoileanna.
y

COB: Agus céard atá ar siúl sna scoileanna thart anseo maidir leis an tumoideachas?
PO: Tharla sé ag an am go raibh tuismitheoirí ag fiosrú maidir leis na polasaithe a bhí ag scoileanna
don Ghaeilge agus don Bhéarla agus i ndáirírc ni raibh cliú ag nascoileanna céard a bhí ar siúl acu.
Bhí ar na scoileanna suigh síos agus a bpolasaithe a oibriú amach agus iad a chur ar fáil do
thuismitheoirí agus do chigirí na roinne. Ba ansin a thosaigh an pié mór seo faoi áit an Bhéarla sna
naíonáin. Ansin d ’eagraigh Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta cruinnithe ar fud na tíre agus cé
nach raibh siad pacáilte le daoine bhí daoine ó na ceantair is láídre Gaeltachta ann. An rud a
míníodh ansin ná go raibh cead tugtha ag Harold Heaslop, príomhchigire na roinne, an Béarla
a
fhágáil go dtí deireadh na naíonán mór ach go mbeadh sé faomhaithe ag an mbord bainistíochta i
ngach rang. Ba é an rud a bhí ar siúl ag an Roinn Oideachais ná an fhreagracht ar fad a chur ar
ghuaillí na mbord seachas ar an Roinn Oideachais iad féin.
COB: Céard é an phríomhghné den Tumoideachas?
PO: Nuair a bhí mé óg ni raibh aon fhonaic ar chor ar bith, phioc muid suas an teanga go nádúrtha.
Ni raibh gá cúrsa fonaic a dhéanamh agus cinnte sa lá atá inniu ann níl aon ghá díriú ar chúrsaí
fonaic sa Bhéarla cosúil le Jollyphonics nó Letterland. An chaoi go bhfuil rudaí imithe faoi láthair
ná go bhfuil gach scoil ag déanamh a rud féin, jollyphonics, letterland, M uintearas nó an Ceann ón
Tuaisceart.Tá Bun go Barr ar siúl ag go leor múinteoirí cé nach bhfuil sé deartha do pháistí na
Gaeltachta, tá sé le haghaidh foghlaimeoirí na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht ach tá sé chomh
tarraingteach agus chomh dathúil agus tá an teicneolaíocht a bhaineann leis chomh áisiúil go bhfuil
sé éasca ar mhúinteoirí an rud a chrochadh ar an CBI agus an ceacht Gaeilge a mhúineadh gan aird
a bhith a thabhairt ar an geeist “an bhfuil sé feiliúnach don rang?”. I mo scoil féin bhí ‘juggling’ ar
siúl maidir leis an luath-thumoideachas iomlán. Bhí an oiread sin páistí le riachtanaisí difriúla. Tá
Séideán Sí go maith ach deacair láimhseáil go háirithe má tá rang mór agat. Tá caíghdeáin éagsúla
agus go leor leabhar le clúdú agus le bainistiú. B’fhéidir go bhfuil pacáistí eile cosúil le Bun go Barr
níos éasca agus mar sin déantar é. Ba cheart go mbeadh seimineár eile chun daoine a chur ar an
eolas maidir le fónaic mar chaithfidh tú daoine a thabhairt leat seachas a bheith ag iarraidh rud a
bhrúigh orthu.
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Aguisín H: Agallamh Samplach 2
RéamhAgallamh Neahstruchtúrtha Samplach le Príomhoide Reatha Gaeltachta
COB: Inis dom faoin Tumoideachas anseo.
PO:
Bhuel bhí muid díreach ag caint faoin tumoideachas ag cruinniú fóim e inné agus ag
iarraidh fonaic na Gaeilge a shocrú. Tá cúpla scéim ann, Muintearas agus an ceann
ón tuaisceart ata go maith. Tá an ceann tuaisceartach beagáinín acadúil áfach. Tá sé
an-mhaith ach cosúil le gach rud eile ar domhan tá na pacáistí Béarla i bhfad níos
tarraingtí ná na cinn Ghaeilge. Tá Jollyphonics acu sa Bhéarla agus tá sé iontach, andeas, leagtha amacb go maith agus na acmhainní ar fad go h-álainn. Tá easpa
teicneolaíochta sna pacáistí Gaeilge, tá CBI againn sa scoil seo agus tá géarghá a
leithéid a fhorbairt sa Ghaeilge.Bhí mór-fhiosrú againn anuraidh agus rinne muid anmhaith sa Ghaeilge, sa Mhata agus sa Bhéarla chomh maith leis na gnéithe eile den
churaclam agus de saol na scoile rud a chiallaíonn domsa go bhfuil an tumoideachas
ag oibriú go maith.
CÓB
PO:

Agus céarg go díreach atá i gceist le polasaí tumoideachais dar leatsa?
Tá páiste agamsa i scoil eile sa Ghaeltacht ina bhfuil siad ag rá go bhfuil an tumoideachas ar
siúl acu ach nil an tumoideachas ar siúl agus tá mé tar éis mo pháiste féin a tharraingt amach
as mar gheall ar sin. An rud atá ar siúl acu ná go bhfuil siad ag fágáil mhúineadh an Bhéarla
go dtí rang na naíonán mor ach tá i bhfad níos mó i gceist leis an tumoieachas ná díreach
Béarla a fhágail go dtí deireadh rang na naíonán mór. Caithfear díriü ar fhonaic na
Gaeilge mar shampla. Tá fonaic thar a bheith tábhachtach agus caithfear na druileanna
teanga sin a dhéanamh ionas go mbeidh na páistí in ann na scileanna litearthachta a úsáid
nuair a thagann Béarla isteach ag pointe níos déanaí. Bhí díomá ormsa maidir le mo pháiste
féin m ar nach raibh an scoil ag cuir a dóthain béime ar na scileanna teanga, scríobh,
peannaireacht, léamh, labhairt, fonaic agus gach rud eile. Ni raibh ach Séidéan Sí in úsáid
acu agus cé go bhfuil Séideán Sí go maith ni leor é sin.

CÓB Cén fáth nach bhfuil an tumoideachas ar siúl i níos mó scoileanna?
PO: Tá eagla ar dhaoine faoin tumoideachas. Is míthuiscint é a théann siar na giùnta. Ni
thuigeann tuismitheoirí nó cuid de na múinteoirí gur féidir an Béarla a fhágáil go dtí
Rang 1 agus ta siad an-bhuartha nach mbeidh an caighdeán céanna acu agus a bheidh ag
páistí eile ata ag déanamh Béarla. Agus tá an ceart ar fad acu, ni bheidh an caighdeán Béarla
chomh h-ard i dtosach ach beidh sé níos fearr ag deireadh an phróisis tumoideachais.
Caithfear an rud iomlán a dhíol i gceart agus gan é a bhrúigh ró-chrua ar dhaoine.
COB: Céard ar cheart dúinn a dhéanamh meas tú?
PO: Ba cheart dúinn comhlacht a fháil chun pacáiste eolais a chur le chéile chun rudaí bunúsacha
a mhúineadh do thuismitheoirí. Tá go leor tuismitheoirí nach bhfuil mórán oideachais acu
féin ach go bhfuil an-mheas acu ar oideachas anois agus iad ag iarraidh an rud is fearr dá
bpáistí. Más féidir linn na tuismitheoirí a thabhairt linn, a rá leo go bhfuil an
tumoideachas an-mhaith má choinníonn tú leis agus má dhéanann tú iarracht sa bhaile
bheadh sé sin an-dearfach don Ghaeilge sa Ghaeltacht. Feiceann go leor tuismitheoirí go
bhfuil buntáiste ag baint leis an nGaeilge agus le bheith dátheangach. Ach maidir leis an
bpacáiste sin ba cheart ceann a chur le chéile ina mbeadh rannta, scéalta agus rudaí
eile tri Ghaeilge curtha le chéile agus saor in aisce ionas go mbeidh tuismitheoirí in
ann páirt níos lám aí a ghlacadh in oideachas a bpáistí.
Bhí scéim phíolóiteach anuraidh inar chur muid tus leis na scrúdaithe caighdeánaithe sa
Mhata, Bhéarla agus sa Gaeilge. Bhreathnaigh mise ar an scrúdú sa Gaeilge agus bhí mé ag
ceapadh go mbeadh sé an deacair ar na páistí i rang 6 ach rinne siad an-jab ar fad. Bhí cuid
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acu iontach agus rinne cuid eile níos fearr ná mar a bhí mé ag súil. Anois tá caighdeán
aid Gaeilge sa scoil seo, nil mé díreach á rá toise gur mise an príomhoide ach tá caighdeán
an-ard sa scoil ach nuair a chonaic mé an scrúdú cheap mé go mbeadh sé ró-dheacair.
Ba cheart go mbeadh na scrúdaithe caighdeánaithe á ndéanamh ar fud na tíre i ngach scoil.
Ansin bheadh cothrom na féine don Ghaeilge agus do scoileanna Gaeltachta. M ar a
sheasann sé faoi láthair caithñdh na scoileanna Gaeltachta tabhairt faoi na scrúdaithe
sin agus tá siad faoi mhí-bhuntáiste, go háirithe má tá cúpla bliain den tumadh iomlán
sa
Ghaeilge déanta acu.
Tá mise cinnte go bhfuil páistí a fhaigheann a gcuid oideachais tri Ghaeilge ag déanamh i
bhfad níos fearr ná páistí nach bhfuil, déanann sé forbairt mhór ar intinn an pháiste a bheith
dátheanageh. Tá na torthaí mata sa scoil seo an-ard ar fad agus dar liomsa is mar gheall ar an
nGaeilge é sin ach má thosaíonn tusa ag brú teanga ar dhaoine ni ghlacfaidh siad leis agus
dúnfaidh tuismitheoirí síos go h-iomlán.
Tá gach scoil cosúil le gnó anois ina bhfuil muid ag iarraidh muid féin a dhíol agus
uimhreacha a mhealladh chun na scoile. Má suím síos le tuismitheoirí páiste eicínt agus an
rud ar fad a leagan amach dóibh, go mbeidh siad tumtha go h-iomlán sa Ghaeilge don chéad
cúpla bliain, go dtosóidh siad ar an mBéarla foirmiúil i rang na naíonán mór agus nach
mbeidh a torthaí caighdeánaithe sa Bhéarla ró mhaith sa rang sin nó i Rang 1 mar
gheall ar seo, ach gur phróiséas atá ann agus faoin am go mbeidh na páistí críochnaithe le
Rang 6 agus iad ag dui isteach sa mheánscoil beidh siad níos fearr ag an nGaeilge
agus an Béarla agus fiú amháin sa mhata ná páistí nach bhfuair oideachais tri Ghaeilge
sa
Ghaeltacht. Ansin beidh tuismitheoirí ag rá gur iontach an rud é an tumoideachas agus an toideachas tri Ghaeilge sa Ghaeltacht.
Mar feicim go bhfuil iomaíocht idir thuismitheoirí sa lá atá inniu ann. Is tuismitheoir mé
féin agus samhlaidh dá mba rud é go raibh tú ag cóisir mór le go leor clanna ón geeantar
tagaithe le chéile agus tá páiste amháin ó scoil X in ann leabhar Béarla a phiocadh suas agus
é a léamh agus nil páiste Y in ann an rud céánna a dhéanamh, bhuel beidh tuismitheoir Y ag
rá “Cén fáth nach bhfuil mo Johnny in ann an leabhar sin a léamh agus cén uair an mbeidh
siad ag díriú ar an mBéarla sa diabhal scoil sin, nach bhfuil an Béarla an-tábhachtach?!”
Ni thuigeann tuismitheoirí gur phróiséas foghlama atá ann ina mbeidh a bpáistí níos fearr ná
páistí eile má choinníonn siad leis an bpróiéas. Beidh siad thíos leis an mBéarla go luath sa
phróiséas ach tioefaidh feabhas orthu.
CÓB: Cén chaoi an ndéantar é sin sa scoil seo?
PO : Caithfidh tú a chur ina luí ar dhaoine go bhfuil siad sa Ghaeltacht agus go bhfuil an scoil ag
feidhmiú mar scoil Ghaeltachta. Tá fadhbanna sna meánscoileanna mar tá Béarla á labhairt.
Is fadhb iad na scrúdaithe caighdeánaithe mar chuireann sé an-bhrú ar phríomhoidí agus ar
mhúinteoirí tús a chur le léitheoireacht sa Bhéarla. Tá fadhb scríbhneoireachta sa
Ghaeltacht. Nil an caighdeán scríbhneoireachta ard. Tá droch-ghramadach ag go leor doaine
agus ni litríonn daoine go maith. Nil aon ghramadach ar siúl agus nil béim ar chruinneas
agus nil daoine ag díriú ar na seileanna teanga ar fad. Is mór an náire é sin.
Chomh maith le sin tá go leor míthuiscintí amuigh ansin maidir le múinteoirí. Tá múinteoirí
Naíonán sna Gaeltachtaí is láidre ag déanamh Letterland fo r G o d ’s sakel Nil scéim fhonaic
sa Ghaeilge in úsáid acu nó Jollyphonics fiú. Letterland, an gcreidfeá é sin?! Nil na
múinteoirí ag iarraidh aon rud a athrú agus ni thuigeann siad an dochar a dhéanann úsáid
Letterland i naíonáin bheaga. Tá siad breá sásta leanacht ar aghaidh ag déanamh an rud
mícheart gan aon tuiscint acu faoina ról pearsanta féin i gcaomhnú na teanga nó faoin
gcleachtas is fearr a úsáid lena gcuid páistí. Tá comórtas idir na scoileanna Gaeltachta anois
chun uimhreacha a choinneáil. Tá Ruairí Quinn ag iarraidh na scoileanna Gaeltachta a
dhúnadh síos chun airgead a shábháil ach déanfaidh sé seo dochar don Ghaeilge. Tá sé
deacair díriú ar an tumoideachas agus ar an oideachas tri Ghaeilge má tá scoil mhór
ann. B hí taighde a déanadh i Sasana gur shábháil siad na trilliúin punt as na scoileanna
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beaga a dhúnadh, na trilliúin, ni na milliúin anois ach na trilliúin so tá an rud céanna ar siúl
anseo. Cosúil le gach rud a dhéanann siad i Sasana tá muid dhá leanacht ach ni hé sin an
rud ceart i gcónaí. Féach ar an méid páipéarachais atá le déanainh anois ag
múinteoirí. Tá sé amaideach ach is nós Sasanach é sin.
B ’fhéidir gur cheart dúinn scoil lán-Bhéarla a chur sa Ghaeltacht agus ansin ar a laghad
bheadh cinneadh le tógáil ag an tuismitheoir, an bhfuil mise ag iarraidh mo pháistí achur go
dtí scoil Ghaelach nó scoil Bhéarla??
Ach tá ábhar dóchais ann, tá caighdeán na Gaeilge níos fearr anois ná riamh. Tá meas ag
daoine sa Ghaeilge agus tá go leor daoine ag iarraidh an teanga a bhrú chun cinn. Tá
an-obair déanta ag TG4 mar go bhfeiceann siad go bhfuil an teanga amuigh ansin in
áiteanna eile agus nach mbaineann sé leis an bpíosa beag seo de Dhún na nGall amháin. Tá
sé sin tábhachtach ach tá go leor oibre le déanamh ag RnaG. Tá siad an sean-fhaiseanta ar
fad agus nil suim dá laghad ag na páistí ann.
Bhí seisiúin eolais eagraithe ag COGG a bhí iontach maith ach chuir corr dhuine isteach ar
an rud m ar gheall ar a meon féin. Tar éis an chruinniú sheas fear amháin suas agus dúirt sé
“anois gach duine, caithfidh sibh an tumoideachas a chur i bhfeidhm” agus ba rud uafásach
é sin. N i féidir rudaí a bhrúigh ar dhaoine agus a rá leo go gcaithfidh siad rudaí a dhéanamh
nó ni dhéánfaidh siad é. Luadh an focal apartheid ansin nuair nach raibh na múinteoirí eile
sásta glacadh leis an méid a dúirt an fear a sheas suas. Dúirt múinteoir go gcithfídh tú Béarla
a thabhairt do phaistí agus nár cheart aon Ghaeilge a bhrú ar pháiste gurb é an Béarla a
chéad theanga. Anois an freagra a bheadh agamsa ná cinnte tá sé deacair ar pháiste ag
teachta isteach sa scoil gan aon Ghaeilge má ta an tumoideachas ar siúl agus is feidir an
páiste a thabhairt leat agus a bheith dearfach i leith na Gaeilge ag an am céanna. Cinnte
beidh páistí ann atá níos fearr ag an nGaeilge agus go mbeidh gá díriú isteach ar shaibhriú
na teanga atá acu ach tá sé sin in-déanta.
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Aguisín I: Agallamh Samplach 3
Sarapla d’Agallamh Leath-struchtúrtha le Múinteoir Naíonáin (CS1)
CÓB: Cén tuiscint atá agatsa ar an tumoideachas mar choincheap?
M I:

An tumoideachas mar choincheap, tchím gur oideachas trí mheán na Gaeilge
atá ann...ah...creidim go bhfuil sé tábhachtach díriu isteach ar an gcaighdeán
Gaeilge sa scoil.

CÓB: Agus cén chaoi ar thóg sibh an cinncadh an tumoideachas s chur i bhfeidhm
anseo?
M l:B heul sílim gur toisc gur cheantar gaeltachta ata ann agus..em.. bhí sé deacair
b ’fbéidir ó thaobh na fonaic de go raibh muid b ’fhéidir ag díriú isteach ar
fonaic an bhéarla anseo sa scoil agus gur mheas muid go raibh sé in am díriú
hiomlán ar an nGaeilge agus bhí tuismitheoirí ag iarraidh é seo fosta, agus
thosaigh muid air

go

COB: Ar labhair sibh leis na tuismitheoirí faoi sular chuir sibh tus leis an
tumoideachas nó ar thóg sibh an cinneadh é a chur i bhfeidhm sibh féin
M I:

Rinneadh cinneadh mar foireann scoile agus leis an mbord bainistíocbta agus
ansin tugadh na tuismitheoirí isteach agus mhínigh muid daoifa go raibh sé
seo le goil ar aghaidh ón mbliain 2012, go mbeadh an tumoideachas le bheith
bhfeidhm sa scoil agus bhí siad breá sásta glacadh le sin.

i

y

COB An aontaíonn tú leis an tumoideachas mar chur chuige?
M I:

tchím go n-oibríonn sé, tá difir mór le feiceáil anois, fíú le cúpla seachtain sa
rang anois mar tá sé go huile is go hiomlán trí ghaeilge anseo sa scoil, tá achan
rud déanta trí Ghaeilge sa scoil agus tá difir mór le feiceáil go speisialta sna
naíonáin bheaga, tá siad uilig ag déanamh iarrachta an Ghaeilge a labhairt
liom, b ’fhéidir blianta eile bheadh sé deireadh naíonán bheaga sula mbeadh
cuid de na páistí ag caint as Gaeilge.

CÓB: Tarlaíonn sé níos scioptha?
M I:

I bhfad níos gasta.

✓

COB Má oibríonn sé mar sin, meas tú cén fáth nach bhfuil sé ar siúl i níos mó
scoileanna mar sin?
M I:

Sin ceist mhaith, níla fhios agam, sílim gur dearcadh atá ann ag cuid mhór
scoilteacha agus b ’fhéidir cuid mhór tuismitheoirí nach mbeidh an caighdeán
Béarla go maith ag na páistí ag fágáil na scoile agus déarfainn go bhfuil eagla ar chuid de na
scoileanna sin glacadh agus dul ar aghaidh leis an tumoideachas*Sea agus an bhfuil a fhios
agat an chaoi go bhfuil gaelscoileanna ann agus tá na tuismitheoirí sna gaelscoileanna
difriúil, cén fáth nach bhfuil muintir na gaeltachta mar sin?
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CÓB: Tá dífríoeht idir scoil Ghaeltachta agus Ghaelscoil?
M I:

Silim i na nGaelscoileanna tà na tuismitheoirf ag cur na pàisti sna scoileanna
chun an ghaeilge a fhoghlaim, tà na tusmitheoiri tiomànta don ghaeilge don
chuid is mó agus b ’féidir nach bhfuil na pàisti ag fàil na gaeilge sa bhaile freisin agus
b’fhéidir nach bhfuil eagla orthu maidir leis an gcaigheàn béarla ag deireadh na
scoile agus iad ag fàgàil na scoile, go mbeidh an caighdeàn ard béarla acu.

COB: Cén uair an mbeidh sibh ag cur tus le Béarla mar sin?
M I:

An dara téarma. Bheidh sé ar siul ón dara téarma ar aghaidh.

COB: An mbeidh gach pàiste sa rang don rang Béarla?
MI:

Bheul faoi làthair an plean atà againn nà, go bhfuil muinteoir tacaiocht foghlama
againn agus beidh si ag tógàil na naionàn mhóra amach as an rang agus beidh si ag
déanamh an Béarla leofa agus chomh maith le sin tà cuntóir teanga againn anseo
agus beidh sise in ann na naionain bheaga a thógàil amach as an rang agus
ceachtanna gaeilge a dhéanamh leo nuair atà mise ag déanamh Béarla leo sa seomra

CÓB: Luaigh tú pointe liom amuigh sa chlós, go mbfhéidir go mbeidh rang a
haon agat an bhliain seo chugainn, céard a dhéanamh tú ansin meas tú má
bhíonn ort tosú ar ais ar an mBéarla tar éis na Nollag agus Rang a haon,
naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra istigh sa seomra ranga céanna agat?
M I:

Bheul beidh mé in ann díriú isteach ar an nGaeilge go dtí a 2 a chlog agus
ansin nauir a théann na naíonáin bheaga abhaile beidh uair bhreise agam ansin
ina mbeidh mé in ann an Béarla a dhéanamh.

COB: An dtacaíonn na cigirí leis an gcinneadh?
M I:

Bhí an cigire i dteagmháil agus tá sí ar an eolas go bhfuil an tumoideachas ag
goil ar aghaidh agus faoi agus tá sí go mor i bhfábhar an pholasaí.

CÓB: Tá sí sásta leis an gcinneadh.
MI:

Tá

*

COB: M aidir leis na fonaicií, tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil dhear tú féin cineál
scéim fonaic nar dhear, inis dom beagáinín faoi sin.
MI:

Le cúpla bliain anuas bhí mé ag obair le jollyphonics agus shíl mé gur choras
iontach maith a bhí ann, coras ilchéadfach atá ann, úsáidtear cuid mhór na
céadfaí ar fad agus tá siad ag éisteacht agus ag labhairt, ar nos na ngníomhaíochtaí agus tá
siad ag amharc agus ag éisteachta agus mheas mé gur choras iontach maith a bhí ann, agus
ansin chuir mé féin cineál scéim le chéile, bunaithe ar na jollyphonics, ach curtha in oiriúint
do scoileanna Gaeilge a chur air, agus thosaigh mé ag úsáid cuid mhór áiseanna difriíúla,
póstarirí agus scéaltaí agus mar sin ach ag díriú isteach ar an gcóras

*

COB: Céard go díreach a chiallaíonn polasaí Tumoideachais duitse?
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Bhuel, ‘séard atá i geeist leis ná nach múineann tú aon Bhéarla sna ranganna
naíonáin mar a bheadh ar siúl i neart Gaelscoileanna. Bhí an nós sin i
bhfeidhm i geeann de na gaelscoileanna ina raibh mé féin ag obair ann, sa tuaisceart
(Tuaiceart na hEireann). Bhí siad an-láidir ansin mar gheall ar an mBéarla a
choimead amach ó na naíonáin agus a bheith an-dáiríre faoi riail na
Gaeilge. Tá Gaeilge dhifriúil acu (canúint, blas srl) ach oibríonn an
tumoideachas mar go bhfuil buy in ó gach duine sa scoil, múinteoirí,
tuismitheoirí gach duine agus tuigeann na páistí nach bhfuil cead Béarla a
úsáid.

Aguisín J: Agallamh Samplach 4
Sampla d ’Agallamh Leath-struchtúrtha le Príomhoide. (CS4)

COB: Inis dom faoin Tumoideachas sa Scoil seo.
PO:

Tá muid ar fad ag iarraidh uimhreacha a choinneáil agus a fháil amach anseo agus ar
bhealach tá muid in iomaíocht le chéile. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh tú a abheith anchúramach ag pié le tuismitheoirí agus gan an chantail a chur orthu. Labhair mise le cuid
acu mar gheall ar an iompar teanga agus an chaoi go raibh orthu tuilleadh iarrachta a
dhéanamh sa mbaile ach d ’fheicfeá pus ag teacht orthu agus iad gan a bheith ró-shásta go
bhfuil a leithéid á rá agat leo. Dá mbeadh polasaí aontaithe amháin ag na scoileanna
Gaeltachta uilig bheadh sé níos éasca mar go mbíonn tú ag breath nú thar do ghualainn ag
polasaithe na scoileanna eile gan a bheith ag iarraidh go mbeadh páistí ag imeacht uait go dtí
scoil eile.

CÓB: An bhfuil gá leis an Tumoideachas sa Ghaeltacht?
PO:

Like nil ach 1,000 cainteoirí dúchais Gaeilge fágtha sa tir seo ag aois bhunscoile agus nil
muid ag freastal ar na cainteoirí sin in aon chor. Ni fiú tada a bheith ag caint faoin
straiteis 20 bliain (don Ghaeilge) nó aon phlean náisiúnta eile muna bhfuil na scoileanna
Gaeltachta ag freastal ar na cainteoirí dúchais agus faoi láthair nil sé sin ar siúl. Like nil sé
ag tarlú sa scoil seo agus cuireann sé strus orm mar tá a fhios agam go mbim ag freastal ar
na foghlaimeoirí Gaeilge ach nach bhfuil sé féaráilte ar na cainteoirí dúchais ach nil aon
mhúinteoir tacaiochta teanga againn anseo. Tá múinteoir amháin tacaíochta againn a
roinneann muid le scoil eile sios an bóthar ach díríonn an múinteoir sin ar mhúineadh an
Bhéarla amháin. Tá cara liomsa ag múineadh i ngaelscoil i mBaile Átha Cliath agus tá an
múinteoir sin atá acu curtha sna ranganna naíonán le labhairt leo as Gaeilge chun caighdeán
na bpáistí sa Ghaeilge a thabhairt suas go leibhéal sách ard. Ba bhreá liomsa dá mbeadh
múinteoir mar sin anseo agus go mbeadh muid in ann tuilleadh ama a chaitheamh le
saibhriú na teanga dúchais atá ag na cainteoirí dúchais Gaeilge.

CÓB: Céard iad na dúshláin is mó maidir le polasaí tumoideachais a chur i bhfeidhm?
PO:

Tá easpa foime agus tá mé ag strachailt i ndáiríre maidir leis an meascán cainteoirí. Tóg an
ceacht seo a rinne me inné mar shampla (leabhar an mhúinteora Ich 159). Tá an scéim
Séideán Sí go hiontach ar fad ach tá cuid den teanga ann ró-chasta do na foghlaimeoirí sa
rang. Ni thuigfeadh ach duine amháin as seachtar i rang na naíonán mor an abairt seo mar
shampla: ba dheas Horn peata a bheith agam. Thuigfeadh an cainteoir dúchais é alright ach
an rud a bheadh níos éasca do na foghlaimeoirí ná “ba rnhaith liom peata”, ba mhaith Horn
madra, ba mhaith liom cat, ba mhaith liom. Tá an teanga simplí sin á múineadh agam
seachas an teanga nádúrtha na háite mar gheall ar na foghlaimeoirí. Féach anseo tá abairt
álainn “bhailigh sé suas a bhalcaisí”. Ni thuigfeadh na foghlaimeoirí an focal sin balcaisí
agus bíonn orm é a shimpliú dóibh ach tá sé sin i bhfad ró-éasca ansin do na cainteoir
dúchais.

CÓB: An bhfuil aon dúshláin eile seachas na cinn atá luaite?
PO:

Tá easpa ama i geeist leis an rud chomh maith agus is ar éigeann go mbím in ann
Béarla, Gaeilge agus Mata chomh maith le beagáinín den Teagasc Críostaí a dhéanamh i
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gcaitheamh an lae. Tá sé chomh dúshlánach an trí rang ar fad a laimhseáil agus i ndáiríre ni
cheart go mbeadh Rang 1 sa seomra céanna. Ba cheart really go mbeadh na naíonáin ar fad
le chéile mar ta siad an-óg agus bheadh difríocht mhór chumáis idir an duine is óige sna
naíonáin bheaga agus an duine is sine i Rang 1. Dá mbeadh na Naíonáin ar fad le chéile
bheinn in ann díriú níos mó ar an spraoi struchtúrtha mar atá molta sa scéim Aistear. Bhí mé
ag cúrsa Aistear i rith an tSamhraidh agus ta siad ag ra gur cheart uair iomlán a chloig a
chaitheamh ar an spraoi gach uile lá. Sure ni fhéadfá é sin a dhéanamh sa rang seo leis an
nglór agus iad imithe fiáin. Agus fohghlaimíonn na gasúir go leor ón spraoi mar go
míúineann tú an teanga dóíbh agus úsáideann siad an teanga sin chun cluichí a imirt le
chéile, bhí dochtúir agus banaltra ann mar shampla agus bhí receptionist ag an dorad agus
bhí na hothair ag teacht isteach le fadhbanna éagsúla, pianta ina gcloigne, pianta ina mbolga
rudaí den tsórt sin agus bhíodh siad ag cumarsaidiú le chéile ag aisteoireacht agus ag úsáid a
gcuid samhlaíochta chun an cluiche a dhéanamh agus bhí cuma iontach ar an rud agus
thaithin sé go m or üom ach mar a deirim no way go bhféadfainn rud mar sin a dhéanamh
anseo seo le trí rang le chéile in aon sheomra amháin agus meascán mór milteach cumais
maidir le príomhtheanga na scoile a bheith ag na gasúir.
CÓB: Céard faoi mhúineadh an Bhéarla?
PO:

B’fhéidir dá bhféadfá múineadh an Bhéarla a chur siar níos mó go bhféadfaí díriú ar
an
nGaeilge níós mó agus bunús níos láidre a thabhairt dóibh sa teanga sin. Nuair a chiathfidh
tú tús a chur leis an mBéarla ró-luath níl sé go maith doibh mar nach bhfuil an Ghaeilge
sealbhaithe acu i gceart agus cuireann sé isteach ar an bhfoghlaim. Chomh maith le sin dá
mbeadh muid in ann an dá dhream a roinnt bheadh sé sin go hiontach-am a chaitheamh leis
na cainteoirí dúchais, obair a dhéanamh leis na foghlaimeoirí iad a tharraint suas chun
caighdeán níos fearr ionas go mbeadh siad in ann feidhmiú sa scoil tríd an nGaeilge. Ba
bhreá liom díriú ar Ghaeilge nádúrtha an cheatair a fhorbairt leis na cainteoirí dúchais, trí
rannta, amhráin, dánta, scéalta agus an saibhreas iontach áitiúil sin ata acu a fhorbairt. Like
tá lad amháin thall ansin agus é tógtha le Gaeilge ach go leor Béarl atgaithe istreach ina
chuid cainte mar gheall ar am]n meid ama a chaitheann sé i mease na mbéarlóirí, rudaí ar
nós “look at me, 1 am flying ” á rá aige agus an Ghaeilge aige len é sin a rá ina dteanga
dhúchais féin ach gan é á dhéanamh. Tá an coras lochtach agus braithim go mbíonn sé anchrua mar bíonn tú ag iarraidh an rud ceart a dhéanamh ach ligeann tú síos dream
amháin i geónaí.
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Aguisín K: Sceideal Samplach (CS2)
1. Bolas Ginearálta faoin Scoil
Scoil
Scoil Bhríd

Contae
Gaillimh

Catagóir
A

Sonraí Teagmhála

Príomhoide

Múinteoir Naíonán

Ainm:

xxxxxx

XXXXXX

Guthán:

xxxxxx

XXXXXX

Ríomhphost:

xxxxxx

xxxxxx

Nótaí Eile:

xxxxxx

xxxxxx

Dátaí sa scoil: Ón

Deis?
Tá

8.10.12 go dtí an 12.10.2012

Cur síos ar an Scoil
Tá an scoil suite amuigh faoin tuath i gceantar iargualta. Níl aon fhoimgneamh in aice léi
agus tagann formhór na bpáistí ar scoil ar shiúl nó i gcarr. Tá na páistí cairdiúil agus
labhraíonn siad Gaeilge eatarthu féin sa chlós. Tá duine nó beirt sa scoil nach raibh mórán
Gaeilge acu ag teacht ar scoil ach tumtar sa Ghaeilge iad agus labhraítear Gaeilge leo den
chuid is mó. Tá ag éirigh go maith leo an teanga a shealbhú. Tá beirt mhúinteoirí ranga sa
scoil le rang naíonán sóisir suas go stí rang 2 in aon seomra amháin agus rang 3 suas go dtí
rang 6 sa seomra eile. Tagann daoine isteach sna ranganna ag cabhrú leis an múinteoir. Tá
SNA fostaithe do pháiste amháin le fadhbanna foghlama, cainte agus fisiciúla agus múinteoir
tacaíochta atá roinnte le scoileanna eile sa cheantar. Is scoil an-ghaelach i gceantar anghaelach í seo ina bhfuil formhór na bpáistí ina gcainteoirí ducháis sa Gaeilge. Dar leis an
bpríomhoide tá páistí na scoile an-bhog agus séimh agus deas. Níl siad cosúil le páistí ó
cheantair éagsúla thar timpeall orthu (Camus agus Ros Muc luaite!).
An Príomhoide: Tá céim mháistreachta sa Ghaeilge agus an-spéis aici sa dátheangachas agus
san oideachas trí Ghaeilge. D ’oibrigh sí i ngaelscoil i mBaile Átha Cliath agus i scoil Bhéarla
sa tSín.
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Teanga na Scoile
Labhairt/Eisteaeht

Scriobh/Léamh
Gaeilge uihg a labhraitear sa scoil. Labhraionn Téann notai abhaile i nGaeilge amhàin.
na páistí Gaeilge le chéile ar fud na scoile
Tà comharthai agus fógrai as Gaeilge sa scoil
agus fiú mà bhionn deacrachtai tuisceana ag ach amhàin cùpla póstaer carthanachta.
páiste, ni iompraítear ar an mBéarla mar
shoiléiriú. Tà togha na Gaeilge gaeltachta ag Bhuaigh iar-scolàirf de chuid na scoile an
go leor tuismitheoin agus nuair a bhi maidin comórtas “Stéibh” nuair a bhi siad I rang 6
charthanachta ar siúl Dé hAoine, ba i an
cùpla bliain ó shin. Is comórtas mór le rà é seo
Ghaeilge an teanga chumarsàide eatarthu ar
ina mbionn ar na gasuir amhràn Béàrla a
fad. Bhí seachtar i láthair ag an ócàid sin agus aistriù go Gaeilge, a thaifeadadh agus a
Gaeilge á labhairt acu lena ngasùir nios óige sheoladh isteach chuig ùdaras an chomórtais.
nach raibh sa scoil fós. Tá sé deacair concluid Fuair siad deis an t-amhràn a chanadh ar
a dheimhniù tar éis na gcomhráití gearra a bhi Raidió na Gaeltachta mar chuid den bhua sin.
agam leo ach feictear dom go ndéanann
tuismitheoiri an-iarracht an Ghaeilge a chur
chun cinn ina gclanna féin agus go bhfuil an
teanga tàbhachtacht dóibh.
Tà caighdeàn an-ard Gaeilge ag pàisti na
scoile. Cuirtear an-bhéim ar thàbhacht na
teanga agus labhraionn siad Gaeilge le chéile
fiu amhàin nuair nach bhfuil rauinteoiri nó
daoine fasta eile thart. Chuala mé pàisti ó na
hard-ranganna ag labhairt Gaeilge le chéile
amuigh sa chlós cùpla uair.

2. Eolas faoin Rang
An Seomra Ranga
Na Páistí: Lion, Dui chun cinn, Cúlraí Teangeolaíochta, Buachaillí/Cailíní
Labhraionn na páistí Gaeilge le chéile ón am go dtagann siad isteach sa rang ar maidin go at
an t-am a fhàgann siad um thrathnóna. Dar leis an múinteoir ranga tá 4/11 páiste le Gaeilge
amhàin sa bhaile, 1/11 le polannais den chuid is mó sa bhaile agus an seisear eile le cúlraí
meascaithe (Gaeilge agus Béarla) teangeolaíochta sa bhaile.
Tà beirt sa rang ag fáil tacaiochta speisialta. Buachaill amhàin le fadhbanna foghlama, cainte
agus fisiciúla agus buachaill eile le huathachas.
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Nótaí Breise Goirt: An rud is tábhachtaí le tuiscint ná gur phróiséas atá sa tumoideachas. N i
féidir a bheith ag súil go mbeidh scóranna arda ag na páistí sna scrúdaithe caighdeánaithe
(MICRA nó Drumcondra) mar nach bhfuil an t>am caite acu ar an teanga ach tiocfaidh
feabhas orthu agus faoin am go mbeidh siad sna hardranganna beidh siad chomh maith nó
níos fearr ná páiste nár tumadh sa Ghaeilge ón gcéád lá. Déanann na páistí SIGMAs ard sa
scoil seo chomh maith. Tá siad go breá in ann an mata a dhéanamh as Gaeilge ach tá ceist
agam ort. Cén fáth nach mbíonn na scrúdaithe SIGMA sin dátheangach agus go mbeadh na
gasúir in ann tarraingt ar an dá theanga atá acu? B ’shin ceann de na moltaí a bhí agamsa nuair
a cuireadh ceist orm ag ceann de na comhdháileacha oideachais seo. B ’fhéidir nach bhfuil
siad ag iarraidh go ndéanfaidh páistí dátheangacha níos fearr ná páistí aonteangachaü Mar
bheadh buntáiste breise ag an duine dátheangach. Tá buntáistí ag baint le bheith dátheangach!
(Ag caint faoi Scrúdaithe Caighdeánaithe)

Teanga sa Rang
Comórtais, nósanna,
seifteanna

Póstaeir, Comhtharthaí

Tá comórtas iompair I bhfeidhm sa rang ach gan an bhéim iomlán
a bheith ar an nGaeilge. Faighdeann na páistí réalt as dea-rudaí a
dhéanamh sa rang agus bronntar duias don bhuachaill agus don
chailín is fearr ag deireadh na seachtaine.
Aibítear an Bhéarla ar an mballa (Imp?)

Leabhair: sa
leabharlann,ag na páistí

Tá meascán leabhar Gaeilge agus Béarla (Imp?) sa leabharlann
ach le tromlach dóibh as Gaeilge.

Scéimeanna Gaeilge in
úsáid
Scéimeanna eile: Mata,
Eolaíocht srl
Béarla sa Timpeallacht.

Séideán Sí agus an scéim fhonaic Muintearas

Nótaí eile

Bhí na Míonna mar phóstaer dátheangach. Labhair an príomhoide
Béarla le tuismitheoir nó dhó agus bhí uirthí Béarla a labhairt
Bhí rudaí beaga i mBéarla-corr chomhartha ar an mballa, fógra
slándala
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**Béim ar mhodhanna mùinte, ar straitéisi bainistiochta, ar theanga an ranga agus ar chur
i bhfeidhm an pholasailuath-thumoideachais iomlàin**
Am/àbhar

Gniomhaiochtai an
Gniomhaiochtai na bPàistiNótai faoin Eachtra
Mhuinteora
9.20
Riarachàn ar siul aici
Ag Spaoi le LEGO
Gaeilge à labhairt acu.
Pàisti ag teachtagus i ag plé le
Tuismitheoirf ag teacht
ar scoil
tuimitheoiri ag an doras
agus ag imeacht agus
_____________ agus ar an teileafón.______________________
Gaeilge à labhairt acu.
9.40
D ’usàid si giotàr chun Chan na pàisti an chéad
Thosaigh si leis an
Paidreacha
ceol a chasadh do na
phaidir ar maidin. Bhi ar
duine is óige sa rang
paidreacha.
phàiste amhàin na véarsai a chun tus a chur leis an
chanadh agus thàinig an
bpaidir chanta. Dara
rang ar fad le chéile don
duine is óige amàrach
churfà
srl.
9.45
Ceisteanna: Cén là
Freagrai tugtha ag pàisti
Comhrà
inniu? Inné? Amàrach? timpeall an ranga gan làmh
neamha chur suas.
fhoirmiuil
9.50
Ceisteanna: Cén dàta atà Freagrai tugtha ag pàisti
Cheartaigh an muinteoir
Comhrà
againn inniu?
timpeall an ranga gan làmh Gaeilge na bpàisti. Mar
neamha chur suas
shampla duirt pàiste
fhoirmiùil
amhàin “an ochtu” agus
ceartaiodh é sin do “an
t-ochtu”.
Cén mhi atà againn?
Ni raibh an freagra ag na
Chan an muinteoir
pàisti.
amhràn faoi mhionna na
bliana agus thàinig na
pàisti isteach lèi.
Chuimhnigh siad ar na
mionna ar an gcoi sin.
9.52
Ceisteanna: Cé mhéad là Rinne na pàisti iarracht an Rinne an muinteoir an
Comhrà
atà fàgtha sa mhi?
cheist a fhreagairt ach niór tsuim ar an gclàr bàn.
neamhéirigh le haon duine.
31-8=23
fhoirmiùil
23 là fàgtha sa mhi!
9.52
D ’iarr an muinteoir ar an Shiuil beirt suas chuig barr Thug si an-mholadh don
Scéalta na
rang an raibh aon scéal an ranga chun scéalta a
bheirt as an obair
bpàisti
ag aon duine.
scrfobh siad féin a
neamhspleàch a rinne
thaispeàint don mhuinteoir. siad thar an deireadh
seachtaine.
D ’iarr an muinteoir ar an Léigh an bheirt na scéalta a Ghrfosaidh an muinteoir
mbeirt a gcuid scéalta a scrfobh siad.
pàisti an ranga chun
léamh don rang.
moladh a thabhairt don
bheirt. Tugadh bualadh
bos dóibh agus moladh
go hard iad.___________

9 . 5 3
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9.55
Léigh an múinteoir an
Léitheoireacht leabhar mór Luathríona.
Ghaeilge
Rinne sí iarracht, trí
cheistiú, na páistí a
tharraingt isteach sa
phróiséas. “Bhí sé sach
maith aici a Dhaithí,
nach raibh?!”
10.01
Peil Ghaelach do rang
naíonán sóisir-Rang 1
lasmuigh le traenalaí
áitiúil le Gaeilge líofa.

D ’éist na páistí leis an scéal Bhí tase cuimhne ag an
agus an-suim acu ann.
múinteoir ina raibh ar na
páistí an scéal a
athinsint. Moladh tugtha
go minie

Rinne na páistí na
D ’imigh rang 2 leis an
múinteoir
feabhais.
druileanna peile ag labhairt
Saibhriú teanga
Gaeilge i geónaí.
(Gaeilge) a bhí sa rang
sin.
10.30
Peil Ghaelach do Rang Bhí na ranganna naíonán ag Chuaigh an múinteoir
2, Rang 1 leis an
caint le chéile ag iarraidh
timpeall ó bheirt go
múinteoir feabhais agus scéál luathríona a chur le
beirt ag cuartú an scéil
na naíonáin sa mag leis cheile arís agus é a athinsint uathu ina bhfocail féin.
an múinteoir.
arís don mhúinteoir.
10.32
Bhí an múinteoir suite Deireann na páistí an scéal Is tase ranga seo ina
Léitheoireacht ag barr an ranga ag
amach mar rang. Bhí anbhfuil na páistí ag
Athinsint
tabhairt leideanna do na iarracht ar siúl acu an scéal cabhrú le chéile an scéál
ranga
páistí chun an scéal a
a insint i geeart agus thuig a athinsint os ard sa
insint. An-bhéim curtha siad go raibh an múinteoir rang.
Naíonáin
aici ar shaibhreas agus arag súil le Gaeilge cheart
chruinneas.
chruinn.
amháin
10.33
Ceistíonn na múinteoir Dúirt na páistí na freagraí
Léitheoireacht na páistí faain scéal. Ar amach.
Ceistiú faoin dtús bhí ceisteanna faoin
scéal
scéal féin agus ansin
_____________ lorg sí tuairimí faoi.____________________________________________________
10.35
Labhraíonn an múinteoirCoinníonn na páistí orthu agís caint ghrúpa é seo. Tá
Míniú ón
faoi leagan amach
caint faoin scéal sa
3 nó 4 páiste ag caint
M úinteoir
scéalta ag déanamh
chomhthéacs seo. Céard a faoi threimhsí an scéil
tagairt don tús, lár agus tharla ag an tús? Lár?
agus na heachtraí a
deireadh.______________ Deireadh?_______________ tharla ann._____________
10.40
Téann an múinteoir thart Páistí fós ag caint faoin
Tá an leabhar mór
Scríbhneoir
ag líniú chóipleabhair na scéal agus ag iarraidh an
fágtha i lár an bhoird ag
eacht
bpáistí. Ciorclaíonn an bhrí a chur le chéile arís.
an múinteoir
múinteoir an bord don
rang ar fad de shíor ag
ceistiú agus ag cuartú
eolais faoin scéal____________ __________________________________________
10.45
M úinteoir ag cabhrú le Páistí ag scríobh amach tús, Neart cainte agus
Scríbhneoir
páistí aonaracha
lár agus deireadh an scéil díospóireachta ar siúl ag
eacht
ina bhfocail féin
na páistí agus iad ag
caint. Gach rud trí
Ghaeilge.
11.00
Páistí Rang 1 agus 2 ar
ais ón bPil Ghaelach
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Treoirfonn an muinteoir Pàisti ag canadh na
na pàisti i mbun na
bpaidreacha
bpaidreacha a chanadh
11.20
Le linn do na pàisti a
Bionn aithris agus athrà i
Sos Beag
bheith ag ithe a lóin
gceist leis na litriu.
deireann an muinteoir na
litriu
11.30
Cruthanna. Ceistionn an Freagraionn na pàisti na
Mata
muinteoir na paisti mar ceisteanna
gheall ar na cruthanna.
MPM
Coiméil, fad, leithead
agus gnéithe eile den
chruth.
11.45
Déanann an muinteoir Leanann na pàisti ar
Mata agus
léitheoireacht le pàiste aghaidh leis an mata ag
Léitheoireacht amhàin go bhfuil
tarraingt agus ag dathu.
deacrachtai
léitheoirecahta aici.
11.15
Sos Beag

11.50
Mata
Rang roinnte
OG
OB
12.13
Mata

Cuirtear liosta litriu
Bearla agus Gaeilge
abhaile ag ttis na
seachtaine
Diritear ar chruth
amhain gach là. Bionn
ar na pàisti na cruthanna
a tharraingt agus
crochtar ar an mballa
iad.
Tà gach pàiste sa
seomra (seachas an
cailin atà i mbun
léitheoireachta) ag diriù
ar an tasc céanna sa
rnhata.
Nafonain ag obair le chéile. Tascanna ón leabhar
Pàiste amhàin ag tabhair
Mata Draiochta le
déanamh ansin.
treoracha do phàisti eile
maidir leis na cruthanna.
Rang 1 agus 2 ag an gclàr
bàn idirghniomhach ag
Puzal ranga: Cé mhéad Pàisti ag obair leo féin ag
triantàn ata sa phictiur? iarraidh méid na dtriantàn a
chomhaireamh.

MPM
12.25

12.30
Am Lóin
1.10
Bearla

Obair ón gelar bàn
idirghniomhach

Tagann abairt anios ar an
scàileàn agus caithfidh na
pàisti an abairt a rà

Mixed up sentences,
teacher reading out
sentences E.g: “ said I
was I home going”

Iompaionn na pàisti ar ais ar An-iarracht déanta ag an
an nGaeilge an-éasca. Ta sé muinteoir na naionàin a
nàdurtha dóibh a bheith ag tharraingt isteach sa
cumarsàidiu tri Ghaeilge.
cheacht.

Tà sé ar fad as Gaeilge
agus go leor cumarsàide
tri Ghaeilge déanta ag
na pàisti le linn na
treimhse.

T à im p le a c h ta i a g an
g c le a c h a ts se o a r an
L u a th -th u m o id e a ch a s
io m là n

Nota faoin saibhriu teanga le linn na Léitheoireachta: Próiséas casta, cuimsitheach a bhi
anseo. Léigh an muinteoir an scéal ar dtus. Ansin labhair na pàisti le chéile faoin scéal ag iarraidh é
a athinsint arfs ina bhfocail féin i mbeirteanna. D ’inis na pàisti an scéal don mhuinteoir ansin mar
ghrupa. Tharraing siad 3 phictiur faoin scéal agus bhi orthu abairt a scrfobh faoi gach pictiur. Bhi
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neart ceistiú agus moladh ag teacht ón múinteoir agus ag an deireadh ar fad léigh na páistí an scéal
ar ais don mhúinteoir mar ghrúpa agus ina n-aonar uaireanta. Deineadh obair fhoghraíochta agus
litriú ansin ar an bhfoghar “ó”. Scríobh an múinteoir an Iitir ar an gclár bán agus thosaigh pié faoin
bhfuaim a dhéanann sé. Deineadh é seo, ag díriú ar na ranganna naíonán go speisialta, leis na focaii
bó, dó agus mó (cé nach focal gaelach é mó).

An Sceideal Breathnóireachta
Lá:

Dé M áirt

Dáta:

9.10.2012

**Béim ar mhodhanna múinte, ar straitéisí bainistíochta, ar theanga an ranga agus ar chur
i bhfeidhm an pholasaí luath-thumoideachais iomláin**
Nòta: Déanadh gach rud sa seomra as Gaeilge ach amháin aon uair atá “as Béarla ” luaite
in aice leis
Am/ábhar
9.30
Spraoi

Gníomhaíochtaí an
Mhúinteora
Fhad agus a bhí
ceartúcháin ar siúl ag an
múinteoir bhí
tuismitheoirí ag teacht
isteach ag caint léi

9.45
BBBanana
Fonale neamh
fhoirmiúil

Gníomhaíochtaí na bPáistíNótaí faoin Eachtra
Páistí ag spraoi agus ag
Bhí páiste amháin ag pié
labhairt le chéile as Gaeilge leis an CBI agus
faoi.
litreacha á mbogadh
thart lena méar

Bhí míreanna mearaí ar siúl
ag na naíonáin agus bhí an
múinteoir ag iarraidh eolas
faoi fhonaic a mhealladh
uathu

9.47
Glanadh suas
9.49
Paidreacha

9.50
Comhrá
neamh
fhoirmiúil
9.51

Roghnaíonn an
4 phaidir ráite agus an bheirtAmhránaíocht é seo ina
múinteoir páiste
is óige á gcanadh.
dtosaíonn páiste amháin
bunuaithe ar a n-aois
ag canadh agus
agus casann sí an giotár
freagraíonn na páistí eile
iad le canadh.
Cén lá atá againn inniu? Go leor athrá agus aithrise ó Cuimhníonn siad ar na
Na naíonáin ceistithe
na páistí
laethanta le cúnamh ón
aici agus amhrán
amhrán
úsaidthe leis an eolas a
chur i gcuimhne.
Cén dáta? (mpm)
D ’fhreagair Rang 2 an
cheist seo le chéile
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9.55
Gaeilge

Léigh an múinteoir dán Tase éisteachta le
os ard agus neart ceistiú réamhcheisteanna agus
faoi (mpm)
ceistiú iarchumarsáide

9.56

Dialann na síóige léite
os ard.

10.00
10.06

10.15
Fónaic

P: Sin diary ab ea?!
M; ‘Sea dialann as
Gaeilge
Scéal léite An Luchapall Pié réamhchumarsáide
Scéal grinn, neart gáire
ranga faoin ainmhí aisteach agus sparaoi
Dá mba rud é go raibh seo.
tusa id’ phrionsa, céard
iad na rialacha a bheadh
agat don tir? (m.p.m,
o.b., o.g.)
Ceistiú an mhúinteora: Freagraíonn na páistí: O
Cén litir ata againn an
tseachtain seo? (mpm)
Deireann O “O” ar
n ó s...

Déanann na páistí aithris ar
an méid a dheireann an
múinteoir. An bhfuil sé seo
ró-bhunúsach do rang 2?!

10.17

Fuair na páistí go leor
mícheart.

Páistí ag ceistiú faoin
litir “O ” faoi threoir an
mhúinteora (p.mar.m)
10.18

Liosta focal ráite ag an
múinteoir: ordóg,
otharcharr, oscailte,
oráiste.

Obair bheirte. Beirt oscailte
Feicimse le mo shúilín ar dtús agus beirt dúnta
rud eicínt ag tosú le “O” . ansin.

10.20
Tá an litir “U” anchosúil le “O” chomh
maith. Cúpla sampla
tugtha.
Cé mhéad focal atá sa
bhfocal báisteach?

Léitheoireacht sa leabhra
Séideán Sí bunaithe ar an
litir “O”
Rangl agus 2 (o.b.)
Samplaí tugtha: teach, sa, tá,
is.

Rang Roinnte: Naíonáin
ag obair ar an litir “O”
agus Rang 1 agus 2 ag
obair ar an bhfocal
“Báisteach”

M úinteoir ag siúl
timpeall an bhoird
naíonán, cúnamh ag
teastáil uaidh beirt.
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10.37
Mata

Cruthannai.
Ceistiü faoin méid ata
foghlama go dti seo.

Liostaigh na päisti na
Gniomh mata na
cruthanna a bhi ar eolas acu maidine: Bean chiorcail
go dti seo. Ceamög,
a tharraingt ag üsäid
triantän, ubhchruth.
ciorcal amhäin.

Chuaigh an müinteoir
timpeall an bhoird
naionân ag ceistiü faoin
gciorcal. Cé mhéad
cüinne, taobh, raon?

10.47
Meascän

Rang 1 agus 2 ag leanacht leis teama seachtaine e
hobair sa leabhar mata tar seo ag diriü ar chruth
eis doibh an bhean chiorcail amhäin gach lä.
a tharraingt. Naionäin ag
obair leis an müinteoir.
Päiste as rang 2 ag
Obair ghrüpa ar siül, go leor cabhrü le päiste eile i
cainte idir na päisti ar fad
naionäin mhöra chun an
faoina gcuid oibre agus
bhean chiorclach a
faoin gciorcal.
tharaing t agus a
ghearradh amach.
Ta an müinteoir fös ag Päisti ag obair ar
cabhrü le pâiste amhâin ghniomhaiochtai eagsüla,
lena cuid Gaeilge.
mata, Gaeilge, Litriü, fonaic
agus obair bhaile san
äireamh.

11
Sos beag

11.27
An Aibitear

M üinteoir lena lâmh ar
an litir

11.40
English
Story about
boats

Teacher reads story.
Children quicker to give
Plenty of questioning at responses, seem to be more
intervals during reading comfortable with speaking
out loud in English.
Repition and answering
questions
Plé ranga agus
Päisti ag canadh agus ag
caint
cleachtadh ar na
hamhrâin ata ar eolas
acu.

11.57
Ceol
Comortas
Amhränaiochta
12.04

Focail de “Bean
Phâidin” ar an CBI.

Päisti ä rä

Aibitear an Bhearla A-Z

Tradition of boating in
Conamara, children very
interested in the lesson.
Plenty of stories about
boats and boating told.
Ullmhüchäin don
chomörtas
amhränaiochta i
gConamara SCLEIP.

Pacäiste Fios Feasa
Päisti ag canadh “Bean
Phâidin” agus iad ag léamh
na bhfocal.
Rl+2=Cleachtadh ar na
Rang roinnte
täblai agus tasc ön leabhar N aoinäin/Rl+R 2
oibre do na tablai.

12.13
Tablai

(O.A.)

Forbairt
Foclöra

M üinteoir ag cabhrü leis Naionâin=Scrabble as
na naionâin (O.G.)
Gaeilge
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12.33
Am Loin

Am Loin

1.11
Müinteoir ag a bord féin Peannaireacht ar siül.
Peannaireacht ag ceartü obair na bpâisti
1.19
Müinteoir ag ceartü
SNA ag tabhairt amach na
tablai a rinne R I agus
fiorleabhair ôn scéim
R2
Séideân Si.
1.31
An Bradân Feasa léite agPlé faoin scéal a rinne siad
Stair
an müinteoir. Neart
cheana. Ceisteanna a
ceistiü (mpm) i rith an fhreagairt faoin scéal seo o
scéil.
béai.
1.35
larracht déanta ag an
An scéal meallta 6 na pâisti,
Stair
M üinteoir an scéal Chü R2 den chuid is mo, mar
Cu Chulainn Chulainn a chur ar siül gheall go raibh an fhuaim
ach Teip ar an
go dona.
teicneolaiocht
An scéal a mhealladh
R2 ag freagairt den chuid is
uathu
1.40
mo

1.42

Léann an müinteoir an Eisteacht
scéal agus ceistionn si na
pâisti

1.44pm

2ara scéal faoi Setanta
léite

1.55pm

2pm

Tost iomlân

lad ag oibriü le chéile
chun scéal a chur le
chéile ans

An fhuaim an-lag, teip
ar an teicneolaiocht agus
deireadh curtha leis an
scannân dâ bharr.
Ceist chujnh fôcas a
thabhairt do na pâisti:
“cén chaoi an bhfuair
Setanta a ainm eile?”

Tasc do Naionâin: Pictiür a
tharraingt faoin scéal.
Rl+r2: Pictiür a tharraingt
agus cüpla line a scrfobh
M üinteoir ag siül 6
R2: Ag léamh an scéil le
bhord go bord (na
cheile
naionâin amhâin) ag
Naionâin + R I: Fôs ag
ceistiü na bpâisti maidir tarraingt agus ag déanamh
leis an scéal a chuala
peannaireachta.
siad.
Naionâin imithe abhaile
Paidreacha, glanadh
suas, slân râite acu leis
an müinteoir agus leis
na pâisti eile

An Sceideal Breathnôireachta
Lâ: Dé Céadaoin

Data: 10.10.2012

**Béim ar mhodhanna mainte, ar straitéisi bainistiochta, ar theanga an ranga agus ar chur
i bhfeidhm anp h o la sa i luath-thumoideachais iomlâin**
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Am/ábhar
9.25am

Gníomhaíochtaí an
Gníomhaíochtaí na bPáistíNótaí faoin Eachtra
M húinteora
Ag éisteacht le scéalta ó Naí+Rl : Saor-spraoi, maria. Comórtas mata
na páistí.
R2: mata as Béárla ar an
d ’fhoime éagsúla, an
cglár bán idirghníomhach. cluiche/comórtas as
Béárla ach iad ag
labhairt i nGaeilge.

9.37
Obair bhaile

An SNA ag breathnú ar SNA ag déanamh focla leis
obair bhaile na bpáistí na páistí. Dui siar ar litriú
agus ag labhairt leo i
na seachtaine
nGaeilge. Múinteoir ar a
ríomhaire pearsanta

9.40

Glanadh suas agus
paidreacha ar an gcaoi
chéanna le h-inné

9.50
Ceistiú faoin
lá,mí srl.

Cén lá ata againn inniu?
Inné? Amárach?

3ú duine is óige ag canadh
na bpaidreacha

Caithfidh na páistí
griangraif a thabhairt
isteach dóibh féin nuair
a bhí siad an-óg (do
thionscnamh amach
anseo is dóigh)
9.51
Litriú
Mpm, plp

Deireann an múinteoir
gach focal agus
ceistíonn sí na p áistí
futhú.

9.55
Gaeilge
Mpm

Dán as Gaeilge ráite ag Athrá ar an dán agus
an múinteoir agus pié
geaitsíocht curtha leis an
ranga faoi.
dán

Réalt mar dhuais do na
páistí más féidir leo an
dán a rá iad féin.

10.
Gaeilge

Mé féin, ainm, seoladh, Páistí ag caint futhú féin
sloinne
don mhúinteoir

Caint faoi nósanna
Chonamara ainm
d ’athar agus do
sheanathar a úsáid mar
shampla: Iarla Mhairtín
Phetie.

Athrá, aithris, freagairt
ceisteanna, focasil a chur in
abairtí. Deacracht ag cuid
acu an focal a chur in abairt
uaireanta.

Deir an múinteoir nach
bhfuil cead ag na páistí
tús a chur le habairt leis
an bhfocal “tá” (mar
gheall go ndeama gach
duine roimhe sin é ain!)
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10.01

10.06

10.10

10.25

Leideanna tugtha ag an Páistí ag caint go haonarach Iad drogallach é sin a
múinteoir agus í ag caint futhú féin
dhéanamh mar gheall go
fuithi féin.
raibh siad cuthailleach
faoi.
Abairtí simplí a chruthú R l: Litriú a scríobh ina
Litriú a chur in abairtí
bunaithe ar an téama
gcóipleabhar.
“mé féin” .
R2 ag obair as a stuaim
R2: Imithe leis an múinteoir féin ar phuzail I Séideán
Tá mé anseo agus Léim acmhainne.
Sí.
mé mar shampla
“Tá mé gáire” seachas
“Tá mé ag gáire” scríofa
R2 ag obair leo féin
ag páiste R l agus é
ceartaithe ag an
múinteoir ag rá go
bhfuil an focal beag sin
“an-tábhachtach”

10.29
Mata

An tUasal Ceamóg
MPM uilig, ag ceistiú
faoin gcruth “an
cheamóg”

10.33

Múinteoir ag ciorclú

Freagairt, pié ranga, pié
grúpa agus tascanna.

An tUasal Ceamóg a
tharraingt amach ina
gcóipleabhair.

R2 ag déanamh
tomhasanna: Tá sé istigh
ort, tá sé amuigh ort agus ni
trom leat é.
R l: Séideán Sí, leabhar
oibre
Naíonáin: Mata
10.47
Níos mó ná, níos lú ná, Grúpaí éagsúla ag pié leis “Team 1 wins, play
Mata
cothrom le
an gCBI.
again” Taitneamh bainte
(mioncheacht
as an gcluiche ar an
eile)
gCBI ach é mBéarla
Samplaí de bhotúin
amháin.
10.50
P: Tá 7 níos mó than 5
M: Tá 7 níos mó ná 5

11.10

P: Chuaigh mé le mo mam a,í
M: Chuaigh mé le mo
mham aí
R2 fós ag cuartú freagra í na
dtomhasanna.
Ranganna eile amuig ag
spraoi
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11.25

Lon ite lasmuigh agus
nota tugtha ag an
müinteoir doibh mar
gheall ar la spoirt.

Joe as Béarla ô phâiste
Lon gan a bheith roamliain
shlâintiüil!
PI: Knock Knock
P2: W ho’s there
PI: cath al...
P2: (nior chuala mé an piosa
deireanach)
11.32
R2 ag déanamh OISE as a Rang roinnte
Glanadh suas
stuaim féin nuair a thagann
tar éis loin
siad isteach. (Leabhair i
nGaeilge)
NM amuigh le Mary
(tacaiocht foghlama)
11.33
R l agus 2: Sounds in
Sampla den deaEnglish
Action, English phonics
chleachas maidir kleis
Phonics agus
work book.
an LTI. Pâisti na
Corpoideachas
Timpeall an Domhain ansin.naionân amuigh sa chlos
nuair atâ Béarla ar siül.
NM agus NB: Amuigh ag
déanamh corpoideachais
Scéal Béarla a léamh os R l+ 2 ag dathü an phictiüir Naionâin ar ais o
12.05
English
ard
chorpoideachas.
Reading
12.07
Tireolaiocht

Suite leis na Naionâin agNeart cainte déanta faoi na Deiseanna cumarsâide
plé na bpictiür
pictiüir. Ta rusdai in
ag na pâisti, neart cainte
easnamh agus caithfidh siad meallta uathu ag an
cur stos a dhéanamh faoi
müinteoir.
agus an rud a tharraingt
Neart athrâ agus aithrise
isteach.
12.13
M üinteoir ag obair le
R l imi the amach leis an
M: Céard é seo?
pâiste amhain ar
müinteoir tacaiochta
P: Star!
chruthanna.
M: Ré..Ré..(ag iarraidh
an leagan Gaelach a
mhealladh uaidh)
P: Réalt
12.16
M: Tâ lüb ar an mbothar
Tireolaioch
M üinteoir ag cuartü
alright, ta an ceart agige
âitiuil
treoracha le dul abhaile
ach nil a fhios a ’m an
(bunaithe ar an
bhfuil sé san âit cheart
gceacht ata le
P I: Tâ
teacht)
P2: yeah tâ, tâ an lüb
like in aice leis an
droichead
12.20
Ceistiü on müinteoir
Gach pâiste ag léamh go
Leabhair éagsüla ag
Léitheoireacht faoin rud ata léite acu ag ciüin.
gach pâiste. Leabhair
Ghaeilge
an deireadh
bheaga ag R2 (Séideân
R l: agceartu tireolaiochta Si)
leis an müinteoir tacaiochta
Eagar Ranga: Beirt,
aonar, grüpai
267

12.30
English
Reading

12.35
Glanadh suas
agus
paidreacha
roimh Ion
12.45-1.15
Am loin
1.17
Stair

Gach duine sa Rang le
Each child has the same
chéile don
same book and a round
Léitheoireacht Bhéarla
robin system is in place
where each child reads a
piece. The children seem to
decide when it’s time for
the next person to read.
L6n ite sa rang agus amach
leo tar éis na bpaidreacha

CBI-scéal Cuchulainn
ach an fhuaim a bheith
ag oibriu I gceart anois.
Ceistiu faoin scéal.
D ’inis si an scéal ans
dôibh i nGaeilge
Chonnacht

Breathnü agus éisteach, na
sopilse müchta agus an
scéal inste.
1.27
M: Ni shin âr gcuid Gaeilge
Stair
ab ea?!
MPM
PI: N ihea, Sean-Ghaeilge!
M: Ni hea
P2: Dün na nGall
M: ‘Sea, maith thü.
1.31
Sios, suas, timpeall (cur Deacrachtai ag R2 leis na
Peannaireacht sios ar an gcaoi a
litreacha éagsüla (p) san
dhéanann tu an litir p.
âireamh.
PPPPPP
1.40
Ceartaionn an müinteoir
an pheannaireacht agus
bionn gâ na habairti a
léamh amach mar chuid
den cheartüchân sin.
1.45
All classes saying the
Spellings
spellings out loud
1.50
Dirithe ar Chomortas
Eisteacht leis na hamhrain
Ceol
Stéibh Chonamara
on album “Ceol” mar chuid
Amhranaiocht
de sheachtain na Gaeilge
1.55

Canüint Thir Chonaill
sa scéal.
Nil me cinnte ar thuig
siad an scéal.

Ta gâ le scéim
pheannaireachta i
nGaeilge________
Jacob loves jum ping
jacks

Cailin na Gauiillimhe
(Mundy)
Foirfe (Eddie Reader)
ceapaim.
Déanann an müinteoir AmJhrâin a scriobhadh 3
Thaitin amhrân Taylor
piosa cainte faoi gach
bliana o shin
swift go mor leo
amhrân agus dirionn sé
Bhi an-speis ag na pâisti
na pâistf ar iarracht a
san amhrân seo mar
dhéanamh a n-amhrain Peigi Leitir Môr le stil nua- gheall go raibh baint ag
féin a chumadh.
aimseartha,
daoine on scoil len é a
scnobh agus bhuaigh
siad an comortas
anuraidh.
Chuaigh an müinteoir
isteach ar an gmail sa
rang seo (ar fail i
mBéârla amhâin)
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1.57

Naionäin: Ag baint antaitnimh astu.
___________ ________________________ R2: Beagainin ró-chool!

An Sceideal Breathnóireachta
La:

Déardaoin

Data: 10.10.2012

**Béim ar mhodhanna müinte, ar straitéisi bainistiochta, ar theango an ranga agus ar chur
i bhfeidhm an pholasai luath-thumoideachais iomläin**
Ni raibh mé sa rang don lä ar fad inniu mar gheall go raibh agallaimh ar siül agam le
müinteoiri eile sa scoil, cuairteoirf chun na scoile, tuismitheoirf agus priomhoidi eile sa cheantar

La:

Dé hAoine

Data: 11.10.2012

**Béim ar mhodhanna müinte, ar straitéisi bainistiochta, ar theango an ranga agus ar chur
i bhfeidhm an pholasai luath-thumoideachais iomläin**
Am/äbhar

Gniomhaiochtai an
M hüinteora
9-9.20
I gceannas ar na
Maidin
bricfeastai ar fad a
Charthanachta ullmhu
do Childline.

10.05
Dui siar ar bna
litriü, ceartü
obair bhaile
10.09
Paidreacha

Ag ithe bricfeästa le chéile ITuism itheoiri istigh sa
rang amhäin (Naionäin-R6) scoil ag tabhairt
cünaimh do na daoine
eile.

Tangrams tugtha ar an
gCBI

Ag obair le cheile chun an
fhadhb mhata a réiteach

Paidreacha canta ag an
rang

5ü duine is óige ag canadh
na bpaidreacha

10.10
Mata
10.45

Gniomhaiochtai na bPäistiNotai faoin Eachtra

Comhrä ar siül i
mBéarla os comhair an
ranga

Tascanna éagsula ar siül ag
na päisti
Ceist mata (egg timer in
usäid..suigh sios nuair a
cheapann tu go bhfuil
nóiméad caite)

Cluiche mata, an-speis
ag na päisti agus
comórtas

269

11.01
Mata

An tUasal Dronuilleog

Neart pié faoi ghnéithe xen
dronuilleog agusé
tarraingthe sa chóipleabhar
___________ _____ ___________________ acu._____________________
Sos Beag

Scrúdú litriú/
mata/tábalí
11.30-12.30

Múinteoir ranga agus
múinteoir tacaíochta
foghlama ag obair le
chéile chun na
scrúdaiothe a thabhairt.

Litriú Béarla, Gaeilge,
Tablaí éagsúla,
ceisteanna mata.

Samplaí den obair dhearfach i leith na Gaeilge
Comórtas na Gaeilge, réalt a úsáid.
Béim ar an leagan áitiúil d ’fhocal nó d ’abairt a thabhairt
Gaeilge dhúchasach an cheantaír in úsáid
Forbairt ar fheasacht teanga an fhoghlaimeora
Difríochtaí idir na canúintí pléite
An Béarla múinte chuile lá, leis na nafonáin sa rang =Tumoideachas? x

Pointí Suntasacha Oideolaíochta
Bhí go leor canadh agus amhránaíochta sa rang mar bhí an-mheas ag an múinteoir ranga ar an
gceol. Déanadh na paidreacha a chanadh gach maidir agus bhí na páistí I mbun tionscnaimh
chun amhrán Béarla a aistriú go Gaeilge. Bhog an múinteoir tbart go minie, bhí go leor
deiseanna cumarsáide ag na páistí ni hamhain leis an múionteoir ach le páistí eile sa rang.
Tharla sé seo ar bhealaí struchtúrtha le treoir ón múinteoir agus ar bhealaí neamhstruchtúrtha
neamhfhoirimiúla nuar a bhí obait ghrúpa nó obair bheirte ar siúl._________________________

Eachtraí Faoi Leith
M.Sh: Sagart ag teacht chun labairt leis an rang, druil dóiteáin gá le míniú a thabhairt do na
páistí, cóisir sa rang, scannán sr siúl trí Bhéarla srl.
An rud a tharla

Peil Ghaelach

Am

9.20 Dé Luain

I lár an ranga
Glaoch teileafóin Glaoch teileafóin
Bhéarla labhair an faighte as Gaeilge faighte as Béarla
múinteoir Gaeilge sa seomra ranga sa seomra rangaagus í ag tabhairt
impleachtaí den
amach do pháiste.
tumoideachas
iomlán?
11.40 Dé Máirt

Cúis
Teanga

Gaeilge

Gaeilge I rang
Gaeilge
Béarla: “leag uait
iad”

Béarla

270

Impleachtai don Sampia den dea- B ’fhéidir go m
Cuid den
LTI
chleachtas, daoine beadh tionchar
timpeallacht
ón taobh amuigh diultach ag usaid Ghaelach
ag labhairt
na Gaeilge ar
Gaeilge leis na
mheon an phàiste.
pàisti.
Notai eile faoin
eachtra

Feiceann na pàisti
go bhfuil Bearla
ag an muinteoir
agus go bhfuil si
toillteanach é a
labhairt.
B ’fhéidir i
gceantar
Gaeltachta nach
bhfuil chomh
gaelach go
mbeadh tionchar
diultach ag an
gcleachtas seo ar
an teanga a
usàideann na
paisti__________
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Aguisín L: Múineadh na bhFónaicí (CS1)
Díríodh isteach ar 4 fhonac éagsúla le linn an chás-staidéir. Ar an gcéad lá breathnóireachta ba ar an
litir c a díríodh. Múineadh an litir do na naíonáin shinsearacha anuraidh ach ghlac siad páirt iomlán
sa rang. Iarradh ar na páistí suigh i gciorcal ar an úrlár don cheacht agus leanadh na modhanna a
luaigh mé thuas le fónach na litreach a mhúineadh. Ar dtús chroch an múinteoir póstaer agus bhí ar
na páistí rudaí a bhí sa phóstaer a thosaíonn le c a rá os ard. D ’éirigh leo caisleán, codladh, Ciarán,
carr agus cat a aimsiú. Bhí druileanna fónach ina dhiaidh sin ina raibh ar na páistí athrá agus aithris
a dhéanamh ar fhocail éagsúla a thosaigh le c agus an gheaitsíocht chuí a dhéanamh aon uair gur
fhuaimnigh siad an c. Ba é an gheaitsíocht a bhí in úsáid don litir *c’ ná an lámh dheis a chiorclú os
cionn a gcloigne. Ba é an fíorábhar a úsáideadh ná cnaguirlis cheoil de bhunús na Spáinne darbh
ainm ‘castanéid’. Chnag an múinteoir an chastanéid le chéile aon uair a fhuaimníodh an litir c.
Díríodh ar scríobh na litreach ansin. Mhúnlaigh sé cén chaoi c a scríobh lena “méar draíochta” os
comhair an ranga agus lean na páistí í agus iad ag déanamh cruth c san aer lena méara draíochta.
Ansin scríobh sé c ar an gclár bán ag míniú do na páistí an chaoi go scríobhann tú c. Chuaigh na
páistí ar ais go dtí a n-áiteanna agus thosaigh na naíonáin shóisearacha ar shamplaí den litir c a
scríobh sna leabhair oibre agus thosaigh na naíonáin shinsearacha ar fhocail iomlána leis an litir c
iontu a scríobh amach i gcóipleabhair speisialta d ’fhonaic na Gaeilge. Bhí an múinteoir críochnúil
agus córasach ina cuid múinteoireachta agus í ag leanacht an phróiséis chéanna sa rang fónach don
tréimhse bhreathnóireachta uilig.
Ar an Máirt chuathas siar ar litreacha a deineadh go luath sa bhliain a, m agus / chomh
maith leis an litir c a deineadh ar lá 1 roimhe sin. Baineadh úsáide as Fonaic na Gaeilge agus as an
ngé ilchéadfach agus bhí tascanna éagsúla le déanamh ag na naíonáin shóisearacha agus
shinsearacha. Dhírigh na naíonáin shóisearacha ar scríobh litir a ina gcóipleabhar fonaic agus
díríodh aird na naíonán sóisir ar phatrúin litreacha. Scríobh an múinteoir 8 litir ar an gclár bán agus
d ’iarr sé ar na naíonáin shinsearacha focail bheaga a dhéanamh astu. M ac, ag, ar, rud, ru g agus
cam ab ea na cumaisc focal a d ’aimsigh siad. Díríodh ar an litir / amháin ar an gCéadaoin agus ar
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fhocail bheaga ar an Déardaoin. Ba ar aithint agus ar fhuaimniú na bhfocal beag seo a díríodh.
Crochadh póstaer na bhfocal ar an mballa agus cuireadh béim ar athrà, aithris agus na focaii a chur
in abairtí. Samplaí de na focaii a bhi ar an mballa aici ná as, ba, seo, tá, atá agus ar. Shin an
mdinteoir slat i dtreo na bhfocal agus bhi ar an rang iad a rá os ard.
Ar an gCéadaoin tar éis dui siar a dhéanamh ar an litir c, díríodh isteach ar an litir t. Nior
deineadh idirdhealu idir t leathan agus t caol. B’iad na cleachtais chéanna a d ’úsáid an muinteoir
leis an bhfuaim seo a mhuineadh. Cuireadh na páistí ina suigh i gciorcal ar an úrlár. Bhi póstaer ag
an mdinteoir ina raibh rudai ann a thosaigh leis an litir t agus bhi ar na páistí na rudai sin a phiocadh
amach agus a rá os ard. Teidí, tarracóir, teilifís agus teileafón a bhi ach mar shamplai agus tar éis é
sin deineadh druileanna fónach. Rinne na páistí athrá agus aithris ar fhocail éagsdla a thosaigh le t
agus an gheaitsíocht chuí a dhéanamh aon uair gur fhuaimnigh siad an litir sin. Ba í an gheaitsíocht
a bhí i bhfeidhm don fhonac seo ná a gcloigne a chasadh go dtí an taobh aon uair gur chuala siad an
fhuaim t. D ’úsáid sé teidí mar fhíorábhar don litir seo agus chroith sé é aon uair gur dúradh an
fhuaim t. Bhí sé spéisidil níos déanaí sa lá gur scread cúpla páiste “te, te, te” nuair a phioc an
mdinteoir an teidí suas. Tar éis é sin thaispeán an mdinteoir an bealach le t a scríobh lena “méar
draíochta” san aer agus ansin ar an gclár bán. Rinne na páistí aithris uirthi don chéim sin. Scríobh sé
/ ar an gclár bán trí bhabhta eile agus í ag labhairt faoin bpróiseas agus scríobh na naíonáin
shóisearacha an litir t amach ina leabhair oibre agus scríobh na naíonáin shinsearacha focaii
iomlána a thosaíonn le t ina gcóipleabhair fhonac. Leann an ghné pheannaireachta seo do 16
nóiméad.
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Aguisin M: Sliocht as “Polasai Labhairt na Gaeilge” (CS3)

Éagsulacht Cumais: Le culra teanga baile, tà scolàiri de chuile chineàl againn. Sé sin tà gasuir
againn ag teacht chun na scoile sna Naionàin gan focal ar bith Gaeilge agus gasuir eile ag teacht
chun na scoile gan móràn focal ar bith Béarla. Agus ar ndóigh tà go leor gasuir eile atà idir eatarthu.
Is dushlàn mór é déileàil le chuile leibhéal ag an am céanna, sna Naionàin Bheaga go speisialta.
Déantar freastal ar ghasuir de chuile chumas sa scoil. Tà muinteoir sealadach teanga againn sa scoil
le déileàil le gasiiir a thaganns chun na scoile ar bheagàn Gaeilge nó gan aon Ghaeilge. Tà an
muinteoir sealadach teanga fostaithe le freastal a dhéanamh ar ghasuir a rugadh thar lear (I Meiriceà
nó i Sasana go hionduil). irionn an muinteoir seo isteach ar na gasuir is óige (Ó Rang na Naionàin
Bheaga go Rang a 2 is mó) cé go bhfuil aon ghasur sa scoil a rugadh thar lear i dteideal freastal
uirthi. éantar freastal freisin, ar an dream atà ar bheagàn Gaeilge ach gur as an tir seo iad. Fostaionn
Eagras na Scoileanna Gaeltachta muinteoir Gaeilge don dream nach as an gceantar iad fhéin nà a
muintir, le Gaeilge a mJhuineadh dhóibh agus iad a thabhairt suas go caighdeàn an ranga. irfonn na
muinteoirf seo a n-aird ar na bunranganna don chuid is mó. Mà dhéantar neart oibre ag an leibhéal
seo ni bheidh fadhb sna meànranganna nà sna hardranganna.
éanfar freastal freisin ar na gasuir a bhfuil Gaeilge ón teallach acu. Déanfar chuile iarracht iad a
spreagadh agus forbairt adhéanamh ar a gcuid cainte agus cur leis an saibhreas Gaeilge atà acu ó
dhuchas tàréim se leathan straitéisi in usàid: Agallaimh, Cluichi Teanga, Tascanna & Fadhbanna,
Druileanna, Dràmaiocht, Fiseàin, Scéalaiocht, Filiocht. à bhri sin déantar freastal ar stileanna
éagsula foghlam a agus éagsulacht cumais.
Próiséas ciorclach é measunu a thuganns eolas go rialta don mhuinteoir ar riachtanaisi foghlama na
ngasuir. Is fiù measunu leanunach a dhéanamh ar scileanna teanga ionas go mbeidh an muinteoir in
ann pleanàil a dhéanamh. à proiffli à gcur le chéile san am i làthair le measunu a dhéanamh ar an
nGaeilge agus bainfear usàid astu seo nuair a bhéas siad ar fàil. Faoi làthair an Measunu a bhionns i
gceist nà Breathnóireacht an Mhuinteorf ni bhionn measunu foirmitheach ar siul. Bionn deis idirtheanga na ngasuir a chloisteàil tri usàid na straitéisi - mar shampla le Iinn ról-ghlacadh sa
dràmaiocht.
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Aguisín N: Agallamh Samplach 5
Agallamh le Príomhoide CS2
CÓB: Inis dom faoin Tumoideachas sa Scoil seo.
PO:

An rud is tábhachtaí le tuiscint ná gur phróiséas atá sa tumoideachas. Ni féidir a bheith súil
go mbeidh scóranna arda ag na páistí sna scrúdaithe caighdeánaithe (MICRA nó
Dmmcondra) mar nach bhfuil an t-am caite acu ar an teanga ach tiocfaidh feabhas orthu
agus faoin am go mbeidh siad sna hardranganna beidh siad chomh maith nó níos fearr ná
páiste nár tumadh sa Ghaeilge ón gcéád lá. Déanann na páistí SIGMAs ard sa scoil seo
chomh maith. Tá siad go breá in ann an mata a dhéanamh as Gaeilge ach tá ceist agam ort.
Cén fáth nach mbíonn na scrúdaithe SIGMA sin dátheangach agus go mbeadh na gasúir in
ann tarraingt ar an dá theanga atá acu? B’shin ceann de na moltaí a bhí agamsa nuair a
cuireadh ceist orm ag ceann de na comhdháileacha oideachais seo. B ’fhéidir nach bhfuil
siad ag iarraidh go ndéanfaidh páistí dátheangacha níos fearr ná páistíaonteangacha!! M ar
bheadh buntáiste breise ag an duine dátheangach. Tá buntáistí ag baint le bheith
dátheangach!

a

COB: Céard iad na dúshlain ata ann maidir le polasaí luath-thu oideachais a chur i
bhfeidhm?
PO:

Caithfear daoine a chur ar an eolas i gcónaí toisc nach dtagann aon eolas ón roinn
Oideachais agus nach mbíonn treoracha cearta acu i leith an tumoideachais agus
mhúineadh na dteangacha sa Ghaeltacht go ginearálta. Bíonn tú ag rá le tuismitheoirí agus le
múinteoirí faoi bhuntáistí an tumoideachais agus faoin gcoi nach gcaithfidh tú an Béárla a
mhúineadh go dtí go mbeidh an páiste i Rang 1 ach tá míthuiscintí i gcónaí ann. Tháinig
múinteoir nua isteach anseo anuraidh ag clúdú saoire mháthaireachais mar shampla agus
chuir sí tús leis an léitheoireacht sa Bhéarla leis na naíonáin bheaga. Tá sí díreach cáilithe
anois ó cheann de na coláistí oiliúna móra agus níor thuig sí nár cheart aon Bhéarla a
mhúineadh do na páistí go dtí go mbeidh siad i rang a haon. Níl aon oiliúint á fáil acu faoin
tumoideachas ar chor a bith agus téann siad ar ais ar na sean-nósanna a bhí acu féin, uair a
bhí siad féin ar scoil, sé sin go múintear an Béarla ón gcéad lá ar scoil ar aghaidh agus sin
sin.

A

COB: Cá leagtar an bhéim i dtumoideachas na Scoile seo?
PO:

Bíonn go leor saibhriú teanga anseo agus déanaim iarracht i gcónaí na scileanna
cumarsáide atá ag páistí a friorbairt. Tá sé tábhachtach go mbeidh nn páistí ag sóisialú le
chéile as Gaeilge agus go mbeidh an cumas acu rudaí lasmuigh den scoil a phlé as Gaeilge.
Tá an tádh linn anseo mar go dtarlaíonn sé go nádúrtha go mbíonn na páistí ag labhairt
Gaeilge le chéile sa scoil seo agus go mbíonntacaíocht ó thuism itheoirí i leith na teanga.
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COB: An mbeadh mórán de dhifríocht idir an scoil seo agus Gaelscoil?
PO :

Bheul tá an-difríocht idir an dá rud mar gur scoil áitiúil é seo. 1 ngaelscoil déanann na
tuismitheoirí an cinneadh a gcuid gasúir a chur chuig an scoil agus bíonn siad ag tacú leis an
teanga ar an gcaoi sin nó ar a laghad bíonn siad dearfach ach sa scoil seo tá
tuismitheoirí nach bhfuil chomh dearfach sin agus cuid acu ata glan in aghaidh na
teanga

COB: An bhfuil mórán thart le Gaeilge nó atá báúil di ar a laghad?
PO :

Clann amháin sa scoil ó inis Meáin an bheirt acu le togha na Gaeilge ach iad go hiomlán in
aghaidh na teanga. Togha na Gaeilge acu, iad tógtha le Gaeilge ach gan aon Ghaeilge á
labhairt acu leis an bpáiste. Tháinig an páiste isteach lá amháin agus dúirt sí 'oh my
mummy doesn ’í speak any Irish to me at all
Tuismitheoir eile go bhfuil togha na Gaeilge acu agus í ag ra go bhfuil sé go deas go
bhfuil a páiste ag foghliam na teanga ar scoil agus a bheith in ann í a labhairt ar scoil ach
gan aon Ghaeilge á labhairt aici féin lena páiste sa mbaile. Tá meon an-aisteach thart anseo
really agus má bhreathnaíonn tú ar scoileanna eile atá sa mbád céanna linne, sé sin ar imeall
na Gaeltachta (tá 50 scoil Ghaeltachta nach bhfuil ag teagasc trí Ghaeilge) tá an cinneadh
éasca tógtha acu. Nfl an cinneadh éasca sin tógtha anseo agus tá muid ag troid ar son na
Gaeilge i gceantar nach bhfuil láidir (ó thaobh na Gaeilge de) agus uaireanta nach bhfuil
báúil don teanga ñú.
Ach feiceann muid go mbíonn an-chaighdeán Gaeilge acu ag fágáil Rang 6 agus ta anbhuntáiste ag baint leis sin nuair a théann siad chuig an meánscoil i nGaillimh, go mbíonn
caighdeán ard acu i ngach ábhar, an Ghaeilge ach go háirithe agus go mbíonn siad chun cinn
ar pháistí ó scoileanna eile.

COB Tá dúshláin áirithe ag baint le polasaí tumoideachais a chur i bhfeidhm mar sin.
PO :

Tá an scoil seo ag snámh in aghaidh an taoide go hiomlán mar tá an pobal neodrach nó
beagáinín diúltach faoin nGaeilge agus cuid eile ata glan in aghaidh na teanga. Tá
tuismitheoirí eile gur chuma leo faoin méid Gaeilge ata sa scoil bíodh sí ann nó as
agus ta tú ag pié leis an meascán sin. Tá tuismitheoirí ann a bheadh ag tabhairt amach mar
gheall ar rudaí ag goil abhaile as Gaeilge, like tá an dán sin Valentine’s day á
chur
abhaile agam mar gheall ar sin. Ni féadfainn é sin a chur abhaile mar go mbeadh siad ag
clamhsán Déanann muid rudaí go dátheangach mar go bhfuil muid ag iarraidh go
mbeidh siad dátheangach.Rinne muid suirbhé anseo ar líne mar chuid den phróiséas
cigireachta agus líon thart ar 50% de chlanna isteach an rud so bhí líon íseal
tuismitheoirí
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