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Comhtháthú an ábhair agus na teanga san iar-bhunscoil lán-Ghaeilge/Ghaeltachta:
I dtreo eispéiris forbartha gairmiúla chun dea-chleachtais a nochtadh

FOCAL BUÍOCHAIS
Is mian leis na húdair buíochas ó chroí a ghabháil leis na príomhoidí agus na múinteoirí a ghlac páirt go
fonnmhar sa tionscadal taighde seo. Is mór againn an dua agus an t-am a chaith siad ag comhoibriú linn.
Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus
Gaelscolaíochta as an tionscadal taighde seo a mhaoiniú. Tá súil againn go ndéanfar comhtháthú an
ábhair agus na teanga a shaibhriú san earnáil amach anseo mar thoradh ar ár gcuid taighde.

ACHOIMRE FHEIDHMEACH
Is é comhtháthú an ábhair agus na teanga croílár an tumoideachais éifeachtaigh ach, mar sin féin, bíonn
dúshláin i gceist, ar chúiseanna éagsúla, leis an teagasc ina ndírítear ar an ábhar agus ar an teanga araon
(Lyster, 2011). Idir uathúil agus chasta atá an t-eolas agus na hoideolaíochtaí atá ag teastáil do sheomraí
ranga an tumoideachais. Tá taighde á dhéanamh ar oideolaíocht an tumoideachais i gcónaí ach, mar sin
féin, tá easpa mhór taighde ann ar an bhforbairt ghairmiúil a théann i bhfeidhm go dearfach ar chleachtais
an mhúinteora tumoideachais. Cuireann an taighde seo leis an mbonn eolais trí thuairisciú ar eispéiris
naonúr múinteoirí iar-bhunscoile tumoideachais de réir mar a chuaigh siad i ngleic le comhtháthú an
teagaisc teanga agus ábhair ar chlár forbartha gairmiúla dhá bhliain. Staidéar cáilíochtúil atá anseo a
bhfuil mar aidhm leis tuiscint a fháil ar an gcaoi a láimhseálann múinteoirí iar-bhunscoile tumoideachais
an fhorbairt ghairmiúil atá dírithe ar fheabhsú a gceirde. Dírítear sa staidéar ar eispéiris na múinteoirí
agus iad ag saothrú chun comhtháthú teanga agus ábhair a choincheapadh agus chun seichimh
theagaisc a chur i bhfeidhm. Bailíodh sonraí ó cheistneoir fairsing ar líne, aiseolas ó laethanta forbartha
gairmiúla, agallaimh le múinteoirí aonair, machnamh, pleananna ceachta, fóraim phlé ar líne, agus
fócasghrúpaí. Chuir na heispéiris forbartha gairmiúla ar chumas na rannpháirtithe a bhféiniúlachtaí
gairmiúla a chlaochlú. Léiríodh céimeanna forbartha ar leith – an múinteoir mar speisialtóir ábhair, an
múinteoir mar fhoghlaimeoir, agus an múinteoir mar cheannaire. Cuireann an taighde seo lenár dtuiscint
ar shaintréithe na forbartha gairmiúla trína gcuirtear ar chumas múinteoirí iar-bhunscoile an t-ábhar
agus an teanga a chomhtháthú sa teagasc agus, ar an gcaoi sin, cur le foghlaim scoláirí tumoideachais.
Cuimsítear leis na saintréithe sin: forbairt ghairmiúil agus tacaíocht mharthanach; sásamh agus rath
gairmiúil; rannpháirtíocht chuí na rannpháirtithe; comhghleacaíocht agus comhoibriú; bonn eolais atá ag
forbairt i gcónaí; an fhoghlaim chómhalartach; triail a bhaint as straitéisí nua, rioscaí a ghlacadh agus
fadhbanna a réiteach; cur i bhfeidhm praiticiúil an chomhtháthaithe ábhar agus teanga; spriocanna an
mhúinteora ag teacht le fís na scoile; am chun an fhoghlaim a thuiscint agus pleanáil a dhéanamh.
Léirítear leis na torthaí roinnt pointí rochtana ar thaighde agus ar oideolaíocht an tseomra ranga
tumoideachais agus nochtar bunghnéithe d’eispéiris a bhfuil an-tionchar féideartha acu ar chleachtais
múinteoirí i gcoitinne. Ar deireadh, rianaítear na himpleachtaí do dhearadh clár forbartha gairmiúla.
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1

RÉAMHRÁ

1.1

Comhthéacs agus Cúlra

Is oideolaíocht lárnach é comhtháthú teanga agus ábhair i gcleachtais ranga sa chóras tumoideachais,
ach is annamh go mbíonn pleanáil chórasach do theagasc na teanga leabaithe i dteagasc an ábhair (Ó
Ceallaigh, 2013; Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha, 2017). Aithnítear go bhfuil tionchar na neamhairde ar ghné
na teanga i dteagasc ábhair le sonrú i gcaighdeán labhartha scoláirí a fhaigheann a gcuid oideachais trí
mheán an dara teanga (Ó Duibhir, 2018; Walsh, 2007). Faoi mar a leathnaíonn an córas tumoideachais in
Éirinn agus líon níos mó scoláirí ag freastal ar scoileanna ina ndéantar an teagasc trí mheán na Gaeilge,
is suntasaí i bhfad an tábhacht a bhaineann le hoideolaíocht éifeachtach chun teanga agus ábhar a
chomhtháthú.
In ainneoin go bhfuil forbairt ghairmiúil á héileamh go leanúnach ag múinteoirí chun treoir agus soiléiriú
a chur ar fáil do theagasc éifeachtach tumoideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (Ní Thuairisg, 2014;
Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha, 2017; Ó Ceallaigh, Hourigan & Leavy, 2018; Ó Duibhir, 2018), is beag taighde
atá déanta ar fhorbairt ghairmiúil múinteoirí ina ndírítear ar oideolaíocht éifeachtach sa teagasc teanga.
Léirítear chomh maith go bhfuil fíorbheagán staidéar déanta ar dhearcthaí, eispéiris agus ar thuairimí
múinteoirí i leith an chórais tumoideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (Ó Ceallaigh, 2013; Ní Dhiorbháin
& Ó Duibhir, 2017; Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha, 2017).
I staidéir áirithe (mar shampla Cammarata & Ó Ceallaigh, 2018; Cammarata & Tedick, 2012; Lyster, Quiroga
& Ballinger, 2013; Shahsavar-Arshad, 2016; Tedick & Zilmer, 2018), cuirtear béim ar bhuntáistí na forbartha
gairmiúla do mhúinteoirí atá ag feidhmiú sa chóras tumoideachais agus léirítear iontu a thábhachtaí is
atá an fhoghlaim chomhoibríoch i measc múinteoirí agus na deiseanna atá foghlamtha acu a chur i
bhfeidhm. Rianaítear i dtaighde chomh maith roinnt de na dúshláin a bhíonn le sárú ag múinteoirí maidir
le teagasc ábhair tríd an dara teanga (Ní Dhrisceoil, 2015; Ó Treasaigh, 2019; Uí Ainiféin, 2015). Ní léirítear
sna staidéir sin, áfach, saintréithe na n-eispéireas forbartha gairmiúla atá de dhíth chun tacú le múinteoirí
iar-bhunscoile comhtháthú ábhar agus teanga a chur i bhfeidhm ina bpleanáil agus in a gcleachtais ranga.
Tugtar aghaidh ar an mbearna sin a líonadh sa staidéar seo. Déanfar mionscagadh ar pheirspictíochtaí
múinteoirí iar-bhunscoile a mhúineann trí mheán na Gaeilge ar an gcaoi a ndeachaigh tionscadal
forbartha gairmiúla, inar cuireadh béim ar theagasc an ábhair agus ar theagasc na teanga go
comhuaineach, i bhfeidhm ar a gcleachtais féin.

1.2

Ceist Taighde

Díríonn an cheist taighde seo ar na saintréithe atá riachtanach chun clár forbartha gairmiúla éifeachtach
a sholáthar a thacódh le múinteoirí iar-bhunscoile comhtháthú ábhar agus teanga a chur i bhfeidhm ina
gcuid teagaisc. Is é cuspóir an taighde seo iniúchadh criticiúil a dhéanamh ar na heispéiris forbartha
gairmiúla is éifeachtaí, dar le múinteoirí, a chabhródh leo teanga agus ábhar a chomhtháthú in
oideolaíocht an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta trí na ceisteanna seo a leanas:
•
•

Cén taithí atá ag múinteoirí iar-bhunscoile i leith a n-eispéiris forbartha gairmiúla go dáta?

Cad iad riachtanais oiliúna múinteoirí i leith chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhair
agus teanga?
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•

Cad iad na saintréithe de chlár oiliúna agus de thacaíocht a chabhródh le múinteoirí teanga
agus ábhar a theagasc go comhuaineach?

•

1.3

Cad iad na tosca a spreagfadh múinteoirí páirt a ghlacadh i gclár tacaíochta forbartha
gairmiúla?

Struchtúr na Tuarascála

I gcaibidil a haon, tugtar forbhreathnú ar an tionscadal taighde ina léirítear cúlra an staidéir, na ceisteanna
taighde, agus struchtúr na tuairisce. I gcaibidil a dó, tugtar spléachadh ar an litríocht náisiúnta agus
idirnáisiúnta i leith comhtháthú ábhar agus teanga. Déantar scagadh agus plé ar ghnéithe éagsúla, lena
n-áirítear gnóthachtáil acadúil na scoláirí agus forbairt na chéad teanga; na dúshláin a bhaineann le cur
i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga, agus clár forbartha gairmiúla a fhreastalaíonn ar
riachtanais teangeolaíochta agus oideolaíochta na múinteoirí. Léirítear modheolaíocht an taighde i
gcaibidil a trí. Tugtar achoimre ar dhearadh an taighde agus sainaithnítear ceisteanna an taighde. Pléitear
an sampla agus an próiseas taighde. Déantar imscrúdú ar na modhanna taighde a úsáideadh agus ar na
nósanna imeachta chun anailís a dhéanamh ar na sonraí a bailíodh. I gcaibidil a ceathair, déantar plé ar
an aistear foghlama a rinne na rannpháirtithe le linn dóibh a bheith páirteach sa staidéar feidhmeach
seo ó mhúinteoir mar speisialtóir ábhair go múinteoir mar fhoghlaimeoir go múinteoir mar cheannaire.
Léirítear teacht chun cinn tuisceana, eolais agus iompair na rannpháirtithe. I gcaibidil a cúig, déantar na
saintréithe forbartha gairmiúla maidir le cur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga a aithint
agus a imscrúdú. I gcaibidil a sé, tugtar léirbhreithniú ar na saintréithe atá riachtanach do chlár forbartha
gairmiúla éifeachtach a thacódh le ceannasaíocht scoile, múinteoirí, foghlaimeoirí agus le lucht deartha
beartais chun an comhtháthú ábhar agus teanga a chur i bhfeidhm go praiticiúil. Sa chuid deiridh, caibidil
a seacht, cuirtear conclúidí agus moltaí chun cinn, pléitear féidearthachtaí an tionscadail taighde seo,
agus leagtar amach réimsí le haghaidh taighde breise.
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2 LÉIRMHEAS AR AN LITRÍOCHT
Go dtí seo, is ar thorthaí na scoláirí a dhíríonn go leor den taighde ar an tumoideachas: gnóthachtáil
acadúil agus forbairt na chéad teanga (Allen, 2004; Bournot-Trites & Reeder, 2001; Genesee, 1987;
Turnbull, Lapkin & Hart, 2001), forbairt an dara teanga (Gilleece, Shiel, Clerkin & Millar, 2011; Harris, Forde,
Archer, Nic Fhearaile & O’Gorman, 2006; Lyster, 2007; Swain & Lapkin, 2008), agus úsáid na teanga i
measc na scoláirí san fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha (Broner, 2001; Broner & Tedick, 2011;
Fortune, 2001). In ainneoin bhuntáistí móra na gcur chuige tumoideachais i leith teagasc agus foghlaim
teangacha, níl ag éirí chomh maith céanna leis na scoláirí sa sprioctheanga is a d’fhéadfadh. Tá
féidearthachtaí níos mó ann. Cé gur tugadh faoi deara gur tháinig forbairt mhór ar scileanna gabhchumais
na scoláirí san éisteacht agus sa léitheoireacht sa sprioctheanga, léiríodh go comhsheasmhach go raibh
míchruinneas teanga i gceist lena scileanna ginchumais sa chaint agus sa scríobh (Harley, 1984, 1992;
Hoare & Kong, 2008; Ó Duibhir, 2009, 2018). Ní leor teagmháil le hábhar leis féin chun lucht labhartha
cruinn agus dátheangach teanga a sholáthar. Dá bhrí sin, chun go n-éireodh le cláir thumoideachais a naidhmeanna a bhaint amach ar gach bealach, ní mór staidéar ar an teanga agus ar an ábhar ag an am
céanna a spreagadh, agus is é an t-ábhar a leagfaidh amach foirm agus seicheamh na teanga (Brinton,
Snow, & Weshe, 2003, lch ix). Teastaíonn cur chuige cothromaithe comhtháite ina dtugtar tús áite do
thorthaí foghlama teanga agus do thorthaí foghlama ábhair araon lena chéile.
Idir uathúil agus chasta atá an bonn eolais agus na scileanna oideolaíocha atá ag teastáil do sheomraí
ranga tumoideachais (mar shampla Cammarata & Ó Ceallaigh, 2018; Lyster, 2007; Lyster & Tedick, 2014;
Tedick & Fortune, 2013). Tá de chúram gairmiúil ar mhúinteoirí san oideachas lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta an t-ábhar acadúil a sholáthar ar bhealach sothuigthe do scoláirí atá ag foghlaim trí mheán
mionteanga nó trí mheán an dara teanga. Ag an am céanna, is gá oilteacht agus litearthacht a fhorbairt
sa teanga sin agus naisc thras-chultúrtha agus thras-teangeolaíocha a éascú. Úsáidtear an sprioctheanga
mar mhéan chun an t-ábhar agus an teanga araon a theagasc. Mar sin, is é comhtháthú an ábhair agus
na teanga atá lárnach i gcur i bhfeidhm an tumoideachais éifeachtaigh.
Cé go bhfuil comhtháthú ábhar agus teanga ag croílár churaclam an tumoideachais in Éirinn, mar sin
féin, bíonn dúshláin mhóra le sárú ag múinteoirí tumoideachais chun déileáil le héilimh an ábhair acadúil
agus, ag an am céanna, chun inniúlacht sa tumtheanga a fhorbairt. Bíonn deacrachtaí suntasacha ag
múinteoirí tumoideachais an teanga a chomhtháthú le teagasc an ábhair i slí bhríoch (Ó Ceallaigh 2013;
Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha 2017). Bíonn sé dúshlánach orthu deiseanna foghlama a dhearadh, bunaithe
ar ábhar atá saindírithe ar theanga, chun aschur marthanach na scoláirí a chur chun cinn (Ó Ceallaigh
2013; Uí Ainiféin, 2015). Tuairiscíonn múinteoirí nach soláthraítear dóthain ama ná tacaíochta dóibh don
phleanáil chun comhtháthú éifeachtach ábhar agus teanga a bhaint amach (Ní Drisceoil, 2015; Ní
Thuairisg 2014; Nic Réamoinn 2017; Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha 2017; Uí Ainiféin 2015). Bíonn deacrachtaí
ag múinteoirí an teagasc difreálach a chur chun cinn sa seomra ranga tumoideachais (Ní Longaigh 2016;
Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha 2017). Léiríonn múinteoirí an fheasacht ar an bhfreagracht atá orthu a bheith
ina samhlacha teanga dá scoláirí ach léiríonn siad chomh maith bearnaí san eolas ar an ábhar agus san
eolas oideolaíoch ar an nGaeilge (Nic Réamoinn, 2017; Ní Thuairisg 2014; Ó Ceallaigh 2013, 2019; Ó
Grádaigh 2015; Ó Treasaigh, 2019). Úsáideann múinteoirí an mhórtheanga le scoláirí chun na dúshláin a
bhaineann le próiseáil ábhair chasta i nGaeilge a sheachaint (Ó Ceallaigh & Ó Brolcháin 2019). Bíonn
fadhbanna ag múinteoirí teacht ar bhealaí ina bhféadfaí measúnú a dhéanamh go córasach ar fhorbairt
tuisceana ar an ábhar agus ar an bhforbairt teanga araon (Ó Ceallaigh 2013; Ó Ceallaigh & Ní Shéaghdha
2017).
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Tá sé léirithe go mbíonn tionchar ar thorthaí foghlama ag a oiread agus a chomhtháthaítear an teanga
agus an t-ábhar in oideolaíocht an tumoideachais (Lyster & Tedick, 2014). Dar le taighdeoirí áirithe,
baineann an neamhaird a thugann múinteoirí tumoideachais ar an teanga agus iad ag teagasc an ábhair,
go pointe áirithe, le heasnaimh a tugadh faoi deara i sealbhú teanga na scoláirí tumoideachais (Tedick &
Zilmer, 2018). Is mó tuiscint atá ann anois gur gá díriú ar fhoirmeacha teanga na sprioctheanga agus gur
gá an bhéim sin a chuimsiú sa churaclam freisin chun an sprioctheanga a fhoghlaim go héifeachtach sa
chóras tumoideachais (Swain, 1988; Brinton, Snow, & Wesche, 2003; Lyster, 2007). Mar sin féin, ní thugtar
tacaíocht leordhóthanach do mhúinteoirí faoi oiliúint ná múinteoirí inseirbhíse atá ag teagasc ar chláir
thumoideachais, ná ní chuirtear oiliúint leordhóthanach orthu, chun díriú ar ghnéithe den sprioctheanga
agus ábhar á theagasc acu. Tá éileamh níos mó ann anois go gcuirfí forbairt ghairmiúil atá cuí, córasach
agus leanúnach ar fáil chun an sprioc sin a bhaint amach (Cammarata & Tedick, 2012; Cammarata & Ó
Ceallaigh, 2018; Fortune, Tedick, & Walker, 2008; Kong & Hoare, 2011, 2012; Lyster & Ballinger, 2011; Tan,
2011).
Is céimeanna ríthábhachtacha iad ullmhú agus forbairt ghairmiúil na múinteoirí in éabhlóid an
tumoideachais éifeachtaigh teanga in Éirinn. Mar sin féin, tá easnamh mór taighde ar raon leathan topaicí
a bhaineann le forbairt múinteoirí sa tumoideachas. Topaic amháin den sórt sin is ea an comhtháthú
ábhar agus teangacha, agus is topaic é atá ríthábhachtach chun tuiscint a fháil ar an teagasc agus ar an
bhfoghlaim i gcláir thumoideachais. Réimse eile ina bhfuil bearna sa taighde ná foghlaim ghairmiúil
múinteoirí tumoideachais chun dul i ngleic le comhtháthú teanga agus ábhar i gcomhthéacs
ábharbhunaithe an iar-bhunleibhéil. Déanta na fírinne, tá easpa tuisceana ar nádúr a gcuid saineolais
agus ar na bealaí is éifeachtaí ó thaobh na forbartha gairmiúla de chun a riachtanais a chomhlíonadh.
Áitítear gur rud bunriachtanach é an tuiscint sin chun freagairt go hoiriúnach dá sainriachtanais agus, ar
an gcaoi sin, chun feabhas a chur ar cháilíocht fhoriomlán na gclár tumoideachas.
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3 MODHEOLAÍOCHT AN TAIGHDE
3.1

Réamhrá

Anailís cháilíochtúil atá sa staidéar seo ar pheirspictíochtaí múinteoirí iar-bhunscoile tumoideachais ar
an gcaoi a ndeachaigh tionscnamh forbartha gairmiúla inar cuireadh béim ar theagasc an ábhair, a bhí
dírithe ar chúrsaí teanga, i bhfeidhm ar a gcleachtais féin. Is é is cuspóir leis an taighde seo ná léargas a
thabhairt ar thaithí saoil múinteoirí a mbíonn ábhar á theagasc acu trí Ghaeilge, a dtuairimí a nochtadh i
rith tionscadail forbartha gairmiúla, agus tuiscint a fháil ar an gciall a bhaineann siad as tacaíochtaí a
chuirtear ar fáil agus ar an gcaoi a bhfreagraíonn siad dóibh.

3.2

An Cheist Taighde

An cheist taighde a bhí le fiosrú ná:
• Cé hiad na heispéiris forbartha gairmiúla atá éifeachtach, dar le múinteoirí iar-bhunscoile lánGhaeilge agus Gaeltachta, le cur ar a gcumas an teanga agus na hábhair a chomhtháthú sa
teagasc?

3.3

Taighde Feidhmeach

Taighde feidhmeach a bhí i gceist sa tionscadal taighde seo. Sa taighde feidhmeach, cuirtear béim de
shíor ar thaithí múinteoirí agus tugtar deis dóibh iniúchadh a dhéanamh ar a gcleachtas féin agus
athruithe a chur i bhfeidhm dá réir. Is tríd an síormhachnamh a nochtadh na dúshláin sa tionscadal
taighde seo. D’fhéach na rannpháirtithe le hathruithe a dhéanamh ar a gcleachtas chun an comhtháthú
rathúil ábhar agus teanga a bhaint amach.

3.4

Na Rannpháirtithe

Thug naonúr múinteoirí ábhair (beirt mhúinteoirí ealaíne, triúr múinteoirí tíreolaíochta, beirt mhúinteoirí
eolaíochta, múinteoir eacnamaíochta amháin agus múinteoir gnó amháin) ó thrí cinn d’iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge (iar-bhunscoil Ghaeltachta, aonad lán-Ghaeilge, agus gaelcholáiste) i
bPoblacht na hÉireann toiliú feasach agus ghlac siad páirt sa staidéar. Bhí taithí idir cúig bliana agus
tríocha bliain ag na múinteoirí go léir sa staidéar. Úsáidtear ainmneacha bréige chun aitheantas na
rannpháirtithe a chosaint. Fuarthas cead ó na rannpháirtithe ábhartha go léir chun an suíomh taighde a
rochtain, agus soiléiríodh nach n-úsáidfí na sonraí ach amháin chun críche an tionscadail taighde seo.

3.5

Próiseas Bailithe Sonraí

I bhfómhar na bliana 2017, seoladh nasc le suirbhé fairsing ar líne ar ríomhphost chuig na trí iar-bhunscoil
tumoideachais rannpháirteacha. 24 mhír a bhí sa suirbhé ar líne a bhain le faisnéis fhíorasach, a dtuiscintí,
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a riachtanais agus a n-ionchais ó thaobh na forbartha gairmiúla de maidir leis an gcomhtháthú ábhair
agus teanga, agus a dtaithí ar chineálacha éagsúla forbartha gairmiúla.

3.6

Agallaimh le Múinteoirí Aonair

Cuireadh agallamh ar gach rannpháirtí ag tús an tionscadail taighde chun inniúlachtaí agus riachtanais
éagsúla na rannpháirtithe a shainaithint lena n-úsáid mar bhunsraith chun gníomhaíochtaí foghlama an
tionscadail forbartha gairmiúla a dhearadh agus a fhorbairt. Thug na hagallaimh sin deis do rannpháirtithe
a dtuairimí, a ndearcadh agus a dtaithí maidir leis an bhforbairt ghairmiúil sa tumoideachas a chur in iúl
trí phlé. Rinne na rannpháirtithe agallamh leathstruchtúrtha a mhair fiche go tríocha nóiméad ar a
ndearnadh taifeadadh fuaime air. Cuireadh ceisteanna oscailte orthu a raibh mar aidhm leo inniúlachtaí,
a gcuid tuiscintí agus a gcuid riachtanas a mhealladh lena n-úsáid mar bhunsraith chun gníomhaíochtaí
foghlama an tionscnaimh forbartha gairmiúla a dhearadh agus a fhorbairt.

3.7

Laethanta Forbartha Gairmiúla a Mheasúnú

Reáchtáladh dhá lá forbartha gairmiúla faoi stiúir na dtaighdeoirí agus sainchomhairleoirí oideachais le
linn an tionscadail taighde seo. Ar an gcéad lá, tugadh forbhreathnú ar an gcomhtháthú ábhar agus
teanga, ar phróisis phleanála, ar straitéisí, agus ar an bhfís a bhí acu maidir le forbairt ghairmiúil; agus
tugadh míniú ar an idirghabháil a bhí beartaithe. Bhí na rannpháirtithe i mbun comhoibre ar an dara lá,
agus rinne siad a n-eispéiris agus a straitéisí teagaisc a bhí dírithe ar an nGaeilge a phleanáil agus a
chomhroinnt. Ina dhiaidh sin, chuir siad iad sin i bhfeidhm ina seomraí ranga féin. Tugadh eiseamláirí de
straitéisí ábhartha sna hábhair gnó, tíreolas agus ealaín a bhféadfaidís leas a bhaint astu chun tuilleadh
samplaí agus acmhainní dá gcuid féin a fhorbairt. Rinne gach múinteoir measúnú ag deireadh gach lae
forbartha gairmiúla.

3.8

Pleananna Ceachta

Ina theannta sin, chuaigh na taighdeoirí i mbun anailís chórasach chriticiúil ar dhoiciméid phleanála na
rannpháirtithe.

3.9

Machnaimh Aonair

Chuir dialann mhachnaimh ar chumas rannpháirtithe ceisteanna a chur agus machnamh a dhéanamh
ar a gcleachtais féin ó thaobh ábhair agus teanga de, monatóireacht a dhéanamh ar athruithe le himeacht
ama agus measúnú a dhéanamh ar an méid dul chun cinn atá déanta i réimsí sainaitheanta inar gá
feabhas a dhéanamh.

3.10 Cuairteanna Scoile
Tugadh trí chuairt ar gach scoil le linn an tionscadail taighde. Ba é aidhm na gcuairteanna sin tuiscint a
fháil ar shaol laethúil iarbhír na múinteoirí iar-bhunscoile mar theagascóirí lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.
Rinne na taighdeoirí comhráite foghlama a éascú chun cur ar chumas na múinteoirí machnamh criticiúil
a dhéanamh ar rudaí ar éirigh leo iad a chur i gcrích. Chomh maith leis sin, rinne siad machnamh ar
cheisteanna agus thug siad faoi stór comhroinnte acmhainní a dhearadh. D’éirigh leo eispéiris a
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chomhroinnt agus critíc, measúnú agus beachtú a dhéanamh ar straitéisí teagaisc agus ar bhealaí chun
tabhairt faoi fhadhbanna ina gcleachtas. Scríobhadh nótaí fairsinge ar an láthair freisin maidir le
himeachtaí de réir mar a tháinig siad chun cinn chun tacú leis na sonraí a bhí bailithe cheana féin.

3.11

Fóram Plé ar Líne

Gineadh sonraí ar fhóram plé ar líne freisin maidir le heispéiris chomhroinnte agus machnaimh na
rannpháirtithe.

3.12

Fócasghrúpaí

Réitíodh tuairisc eatramhach do phríomhoidí na scoileanna agus rinneadh taifead ar agallaimh leo tar éis
an tuairisc a chur ina láthair. Le linn na n-agallamh sin, tugadh aischothú maidir le tábhacht agus tionchar
na rannpháirtíochta sa tionscadal taighde ar an bpleanáil agus ar chinn sprice uile-scoile. D’éascaigh na
taighdeoirí trí fhócasghrúpa leis na múinteoirí rannpháirteacha sna trí scoil (.i. aon fhócasghrúpa amháin
i ngach scoil). Idir seasca agus nócha nóiméad a mhair an plé sna fócasghrúpaí, as ar tháinig sé uair an
chloig de thaifeadtaí. Na ceisteanna lenar treoraíodh an plé sna fócasghrúpaí, bhí siad bunaithe ar shonraí
a bailíodh cheana féin. Cuireadh ceisteanna táirge agus próisis araon ar na rannpháirtithe maidir lena neispéiris agus lena bhforbairt. Ina theannta sin, cuireadh ceisteanna follasacha orthu a bhain leis an
bhfreastal ar chúrsaí teanga laistigh de theagasc an ábhair.

3.13

Anailís ar Shonraí

Ar dtús, eagraíodh na “hamhshonraí” ina n-aonaid nádúrtha de shonraí gaolmhara a raibh baint acu lena
chéile de réir cosúlachta (Creswell, 2009). Cuireadh cóid mar lipéad ar na haonaid. Rinneadh códú
córasach trí na sonraí ar fad a léamh agus a athléamh. Trí iniúchtaí éagsúla ar an ngaol idir na haonaid
sin, cinneadh go raibh cóid áirithe ina bhfo-thacair de chóid eile agus, dá bharr sin, cuireadh le chéile iad
(Cohen, Mannion & Morrison, 2000). Leis an bpróiseas athghrúpála sin, cuireadh béim ar shaibhreas na
sonraí toisc gurbh ann do ghaolta idir na haonaid agus ina measc. Daingníodh na téamaí mar thoradh ar
dhréachtaí éagsúla a rinneadh de réir a chéile (Woods, Boyle, Jeffrey & Troman, 2000). Ar deireadh,
rinneadh na téamaí lárnacha comhaontaithe i ndáil le heispéiris agus torthaí múinteoirí a bheachtú agus
a lipéadú. Neartaíodh iontaofacht na dtorthaí le triantánú thar na foinsí sonraí chun patrúin laistigh den
tacar sonraí a dhearbhú (Guba, 1981).
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3.14 Amlíne
Amlíne an tionscadail taighde
Fómhar 2017:
• Roghnú ábhar agus scoileanna ionadaíocha
· Teagmháil le príomhoidí agus lucht bainistíochta na scoileanna chun a rannpháirtíocht sa
tionscadal taighde a dheimhniú
· Suirbhé ar líne comhlíonta ag múinteoirí sna scoileanna rannpháirteacha
· Agallaimh scoilbhunaithe le múinteoirí rannpháirteacha sna trí scoil
Earrach 2018:
· An chéad lá forbartha gairmiúla
· Bunú an fhóraim ar líne
· Cuairteanna ar na rannpháirtithe ina gcuid scoileanna
Fómhar 2018:
· Breis cuairteanna ar na rannpháirtithe ina gcuid scoileanna
· An dara lá forbartha gairmiúla
· Tuilleadh cuairteanna ar na rannpháirtithe ina gcuid scoileanna
Earrach 2019:
· Tuairisc eatramhach a chur i láthair do phríomhoidí na scoileanna rannpháirteacha
· Fócasghrúpaí leis na rannpháirtithe
Samhradh 2019:
· Anailís ar shonraí agus an tuairisc dheiridh a réiteach le haghaidh a foilsithe

3.15

Teorainneacha an staidéir

•

Bhí naonúr rannpháirtithe páirteach sa tionscadal taighde seo. Cé gur shásaigh an líon áirithe
rannpháirtithe sin cuspóirí an taighde, bheadh gá le rannpháirtíocht ní ba leithne a chuimseodh
raon ní ba leithne d’eispéiris múinteoirí san earnáil le go mbeifí in ann tátail ghinearálaithe a
dhéanamh.

•

Cé gur chuir na taighdeoirí rompu breathnóireacht a dhéanamh agus iad i mbun an chomhtháthú
ábhar agus teanga a chur i bhfeidhm sa seomra ranga, cheal ama ní raibh an cuspóir sin curtha
i gcrích ag deireadh na tréimhse taighde. Chuirfeadh breathnóireacht ranga léargais sa bhreis ar
fáil ar na buanna agus ar an dua féideartha a bhaineann le cur i bhfeidhm an chomhtháthaithe
ábhar agus teanga go praiticiúil. Aithnítear gur teorainn de chuid an taighde seo nár forbraíodh
uirlis bhreathnóireachta chun aiseolas a thabhairt ar chleachtas ranga. Cé gur bailíodh aiseolas
uathu mar chuid de shonraí an taighde a chur i dtoll a chéile, mar sin féin, níor cruthaíodh uirlis
chórasach don aiseolas céanna.
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4 AISTEAR FOGHLAMA NA RANNPHÁIRTITHE:
PRÓISEAS I MBÉAL FORBARTHA
4.1.

Réamhrá

Is é comhtháthú an ábhair agus na teanga atá mar chuid lárnach den tumoideachas éifeachtach ach,
mar sin féin, bíonn dúshláin i gceist, ar chúiseanna éagsúla, leis an teagasc ina ndírítear ar an ábhar agus
ar an teanga araon (Cammarata & Ó Ceallaigh, 2018). Céim mhór san aistriú i dtreo curaclam cothromaithe
ina gcomhtháthaítear an teanga agus an t-ábhar is ea go ndéanfaidh múinteoirí tumoideachais a
bhféiniúlachtaí a thógáil arís as an nua ar fad (Cammarata & Tedick, 2012). Tá níos mó taighde á dhéanamh
ar oideolaíocht an tumoideachais i gcónaí ach, mar sin féin, tá easpa mhór taighde ann ar an bhforbairt
ghairmiúil a chuireann ar chumas múinteoirí tumoideachais a bhféiniúlachtaí teagaisc a athchruthú. Is
lú arís an taighde atá ann ar na heispéiris forbartha gairmiúla trína gcuirtear ar chumas múinteoirí
tumoideachais iar-bhunscoile a bhféiniúlachtaí gairmiúla a chlaochlú.
Tá tuairisc sa chaibidil seo ar eispéiris naonúr múinteoirí iar-bhunscoile lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
agus féiniúlachtaí gairmiúla nua á gcruthú acu mar mhúinteoirí tumoideachais i rith an chláir forbartha
gairmiúla a mhair dhá bhliain. Léiríodh trí chéim den fhorbairt – an múinteoir mar speisialtóir ábhair, an
múinteoir mar fhoghlaimeoir, agus an múinteoir mar cheannaire. Tugann an taighde seo léargas ar na
cleachtais dhioscúrsacha agus athraitheacha a mhúnlaíonn céard a bhíonn in intinn ag múinteoirí
tumoideachais iar-bhunscoile, céard a bhíonn ar eolas acu agus céard a bhíonn ar siúl acu agus iad ag
gluaiseacht i dtreo na cothromaíochta sin idir comhtháthú na teanga agus an ábhair sa teagasc. San
anailís a rinneadh ar na sonraí cáilíochtúla, léiríodh go ndéantar claochlú ar fhéiniúlacht múinteoirí
tumoideachais le gníomhaíocht bhríoch, aiseolas, cur i bhfeidhm lena gcuimsítear athruithe atá le feiceáil
ar fhoghlaim na scoláirí, comhoibriú, agus machnamh.

Léaráid 4.1: Aistear foghlama na rannpháirtithe

CÉIMEANNA FORBARTHA
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4.2. An Múinteoir mar Speisialtóir Ábhair
Chun dul i mbun teagaisc in iar-bhunscoil phríomhshrutha, is gá céim in ábhar curaclaim a bhaint amach
mar aon le cáilíocht san oiliúint tosaigh múinteoirí. Chun teagasc in iar-bhunscoil a fheidhmíonn trí mheán
na Gaeilge, níl sé riachtanach go mbeadh aon cháilíocht sa bhreis ag an múinteoir sa Ghaeilge ná sa
teangeolaíocht. Mar thoradh, tarlaíonn sé go mbíonn ar ghaelcholáistí agus ar iar-bhunscoileanna
Gaeltachta múinteoirí a fhostú nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu, ná nach bhfuil oiliúint curtha orthu ar
theagasc trí mheán an dara teanga. De réir na litríochta, bíonn deacrachtaí ag gaelcholáistí teacht ar
mhúinteoirí ábhair atá cumasach nó sásta múineadh trí mheán na Gaeilge (Mac Donnacha et al., 2014;
Máirtín, 2006; Ó Grádaigh, 2015).
Tríd is tríd, shainaithin rannpháirtithe an taighde seo iad féin mar speisialtóirí ábhair seachas mar
mhúinteoirí teanga i gcomhthéacs theagasc an ábhair. Shonraigh rannpháirtí amháin a dearcadh nuair a
dúirt sí “Is saineolaí mé i m’ábhar ach ní saineolaí mé i dteagasc teanga” (Múinteoir, Agallamh). Ag tús
an tionscadail taighde seo, chuir na rannpháirtithe meon cosantach in iúl, ag tabhairt le fios gur oileadh
iad chun ábhar a mhúineadh, seachas chun teanga a theagasc mar a léiríodh in agallamh le múinteoir
“Ní bheadh “clue” agam conas teanga a mhúineadh”. Fiú múinteoirí le cáilíocht sa Ghaeilge, d’admhaigh
siad gur thuig siad an tábhacht a bhain leis an teanga ach is beag is fiú a rinne siad chun aon ghné den
teanga a theagasc seachas ceartúcháin ó bhéil, corruair. Roinn múinteoir an léargas seo a leanas in
agallamh “Is beag aird a thugaim do mhúineadh na teanga”. Tugadh le fios chomh maith gur mhúin na
rannpháirtithe faoi mar a múineadh iad féin, is sé sin, leabaithe i stair a gcuid scolaíochta féin. Níor bhraith
siad gur chóir dóibh scagadh ná forbairt a dhéanamh ar a gcleachtais ranga féin, dearcadh atá coitianta
i measc na rannpháirtithe ag tús aistir foghlama. D’ainmnigh siad toscaí seachtracha a thug réasúnaíocht
áirithe don chur chuige a bhí á gcleachtadh acu, mar shampla, brú scrúduithe, rás na bpointí, ionchais
na scoláirí agus ceal ama. Luaigh siad chomh maith tuismitheoirí agus bainistíocht na scoile a raibh
ionchais arda acu i leith torthaí scrúduithe.
Mar speisialtóirí ábhair, rinneadh rannpháirtithe an taighde cur síos mion ar na modheolaíochtaí a
úsáideann siad chun tuiscint na scoláirí ar na coincheapa éagsúla a thuiscint, go príomha, liosta
d’eochairfhocail a sholáthar. Léiríodh go raibh na rannpháirtithe ag gabháil do chinntí bunaithe ar ábhar
maidir le pleanáil agus teagasc. Ba mhinic a bhain an tagairt do thorthaí foghlama teanga sna ceachtanna
le liosta den stór focal bunaithe go sonrach ar an ábhar. Cuireadh liostaí d’fhocail Ghaeilge ar fáil mar aon
le haistriúcháin i mBéarla. Baineadh leas chomh maith as téacsleabhair Bhéarla chun tuiscint na
gcoincheapa a chinntiú. Mhínigh rannpháirtí amháin go dtéitear i muinín an Bhéarla le linn an teagaisc
toisc easpa ama agus brú chun raon an ábhair a chlúdach. Cuireadh béim ar ghnéithe séimeantacha an
stóir focal, ach ba bheag aird a tugadh ar ghnéithe eile den chód teangeolaíoch (mar shampla
fóineolaíocht, gramadach, feidhmeanna, dioscúrsa, agus sochtheangeolaíocht). Mheall na rannpháirtithe
na scoláirí i ngníomhaíocht fhóinteach a bhain le hábhar substainteach agus spreagúil. Tugadh tús áite
d’aistriú na brí, don tuiscint theangeolaíoch agus don líofacht seachas don eolas teangeolaíoch agus don
chruinneas. Rinneadh measúnú ar ghnóthachtáil scoláirí bunaithe ar eolas ar an ábhar amháin. Toisc
béim shuntasach ar thástáil eolais sna scrúduithe stáit, cuireadh in iúl gur oir an cur chuige sin, a bhfuil
athrú tagtha air le deanaí. I gcoitinne, mhínigh na rannpháirtithe go dtugann siad neamhaird ar fhormhór
na mbotún i gcaint na scoláirí. Tugadh aiseolas ar mhaithe le forbairt raon téarmaíochta seachas eolas i
leith úsáid chruinn d’fhoirm na teanga. Tuigtear gurb í easpa muiníne i leith a gcumais teanga féin a
chuireann srian ar mhéid an cheartúcháin. Chuir múinteoir an t-ábhar imní seo a leanas in iúl le linn
agallaimh, “Bíonn faitíos orm nach bhfuilim féin cruinn”.
Ag tús aistear a gcuid foghlama, seo a leanas dearcadh na rannpháirtithe i leith ábhar a theagasc trí
mheán na Gaeilge: is speisialtóirí ábhair iad, peirspictíocht acu nach múinteoirí teanga iad agus nach
bhfuil ról acu i bhforbairt teanga na scoláirí le linn teagaisc ábhair, iad leabaithe i modheolaíochtaí faoi
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mar a múineadh iad féin, toscaí seachtracha agus ceal ama mar bhac orthu, leibhéil sástachta ag baint
leis na modhanna atá á gcleachtadh acu go háirithe ó thaobh forbairt tuisceana de. Tuairiscíodh go bhfuil
bearnaí suntasacha in eolas faisnéiseach1 na rannpháirtithe ar an tumtheanga féin agus ina n-inniúlacht
sa teanga sin. Chuir na heasnaimh theanga sin srian ar rannpháirtithe an tionscadail freisin béim ar leith
a chur ar an teanga i dteagasc ábharbhunaithe an tumoideachais.

4.3. An Múinteoir mar Fhoghlaimeoir
Nuair a chuireann múinteoirí rompu scagadh a dhéanamh ar a gcleachtas teagaisc féin mar bhaill de
thionscadail taighde, is minic a thuigeann siad nach foláir dóibh feabhas a chur ar ghnéithe dá gcleachtas
teagaisc féin. De réir mar a ghabhann an tionscadal forbartha gairmiúla ar aghaidh, is ea is mó a dhéantar
forbairt ar an tuiscint go bhfuil bearna le líonadh sna cuir chuige, sna modheolaíochtaí agus sna stíleanna
teagaisc a tharraingíonn múinteoirí chucu féin. I bhforbairt ghairmiúil an mhúinteora, mar sin, taibhsítear
dó/di go bhfuil turas foghlama le déanamh, má tá sé/sí chun sprioc an fheabhsaithe a bhaint amach. Is
turas criticiúil foghlama é sin agus i bhfianaise shonraí an staidéir seo, ní léir gurb iad na céimeanna
forbartha céanna ná na comharthaí sóirt céanna foghlama a bhí i gceist i gcás na rannpháirtithe difriúla
lena linn.
D’fhéadfadh gnéithe éagsúla feidhmiú mar chatalaíoch na foghlama. De réir cuid de na rannpháirtithe,
mar shampla, bhí tús aistear a gcuid foghlama spleách ar shamplaí nó eiseamláirí de mhodhanna úra nó
d’ábhar teagaisc a fháil a shoiléireodh an comhtháthú ábhar agus teanga dóibh. Shonraigh rannpháirtithe
an tionscadail taighde go raibh gá le scafaill a bhain go sainiúil leis an ábhar acadúil chun foghlaim agus
teagasc atá dírithe ar chúrsaí teanga a leabú i gceachtanna ábhair. Roinn rannpháirtí an t-aiseolas seo a
leanas ón gcéad lá forbartha gairmiúla “Bheadh samplaí den eolaíocht tábhachtach chun dlús a chur
leis an rud”. D’fhoghlaim na rannpháirtithe ó ghníomhaíochtaí agus ó eispéiris a bhí nasctha lena dteagasc
sa seomra ranga, a raibh ar a gcumas iad a chur i bhfeidhm, agus inar díríodh a n-aird ar fhoghlaim na
scoláirí. Agus an foghlaimeoir ag croílár an phróisis i gcónaí, dhírigh siad ar an gcaidreamh idir torthaí
teagaisc agus torthaí na scoláirí. Bhí féinmhuinín agus sásamh níos mó mar thoradh ar na heispéiris sin.
Mar sin, chuir soiléire agus sásamh dlús leis an bhfoghlaim.
Gné shuntasach eile faoin bhfoghlaim sin ná go n-éilíonn sé am. Ní foghlaim spontáineach ná foghlaim
thar oíche a bhíonn i gceist. Bíonn tréimhse ama riachtanach chun rioscaí a ghlacadh, fadhbanna a
réiteach, foghlaim trí mhachnamh i ngníomh agus aird a thabhairt ar an teanga, saineolas seachtrach a
úsáid, an teoiric agus an cleachtas a chomhtháthú agus ar deireadh an comhtháthú ábhair agus teanga
a athchoincheapadh. Fiú nuair a bhí fáil ar shamplaí, tháinig constaic nó dúshlán ama i gceist arís is arís
eile. Thug rannpháirtí léargas ar aincheist an chleachtais in agallamh, “An fhadhb nó an dúshlán a bhí
ann ná ní raibh an t-am agam chun na rudaí seo a chur le chéile”. Tá gné an ama fhadaimseartha seo
an-tábhachtach sa mhéid is gur thóg sé am ar na rannpháirtithe a gcuid féin a dhéanamh den teoiric nó
den choincheap bunaidh agus de na samplaí a tugadh sula raibh siad cinnte go raibh siad “ar an mbóthar
ceart.” Foghlaim neamh-chomhfhiosach a bhíonn i gceist chomh maith. I gcás rannpháirtí amháin, mar
shampla, níor dhóigh léi ag tús an tionscadail taighde go raibh aon rud nua i gceist, mar go raibh an cur
chuige maidir le téarmaí nua a mhúineadh in úsáid go forleitheadach sa scoil cheana féin. Ag machnamh
siar di ag deireadh an tionscadail taighde ámh, d’áitigh sí go raibh i bhfad níos mó i gceist ná mar a shíl
sí agus gurbh iad na hathruithe curaclaim sa tsraith shóisearach a chuir é sin ar a súile di. Shonraigh
rannpháirtí an méid seo a leanas in agallamh “Tá i bhfad níos mó béime ar na scoláirí go mbeidh siadsan
ag caint agus caithfimid an cumas san a thabhairt dóibh chomh maith”. Rud leanúnach chomh maith
atá san fhoghlaim, mar a dhearbhaigh duine de na rannpháirtithe i bhfócasghrúpa, “Nílimid ach ag
foghlaim ag an bpointe seo”.
—————————————

1

Faisnéis agus eolas maidir le míreanna agus fochórais teanga, amhail sainmhínithe ar fhocail agus rialacha.
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Foghlaim chomhthreomhar a bhí i gceist. Chomh luath is a bhí na rannpháirtithe spreagtha tabhairt faoi
bheith nuálach, turgnamhach, bhí fianaise ann go ndeachaigh sé sin i gcion ar dhul chun cinn agus ar
bhraistint a gcuid scoláirí. Bhain an fhoghlaim leis an muinín agus leis an gcompord pearsanta chomh
maith mar a léiríodh i bhfócas ghrúpa le rannpháirtí, “Bhí mé ag déanamh gach rud den chéad uair ach…
rinne mé rud agus bhí mé compordach leis…agus bhí an ceann sin oiriúnach don rang agus…d’oibrigh
sé”. Dealraíonn sé go raibh ról tábhachtach ag an bpiarfhoghlaim sa turas foghlama seo chomh maith. I
scoil amháin, mar shampla, ba léir gur spreag múinteoirí a chéile agus iad i mbun comhoibriú ar ábhar a
chruthú don chomhtháthú teagaisc teanga agus ábhair agus iad ag baint leas as ábhar ar líne.
Seo a leanas, mar sin, comharthaí sóirt an mhúinteora mar fhoghlaimeoir de réir shonraí an taighde seo:
spleáchas ar ábhar eiseamláireach, éileamh ar am chun a gcuid féin a dhéanamh de choincheap nua, an
fhoghlaim neamh-chomhfhiosach leanúnach a thagann chun solais mar thoradh ar mhachnamh, muinín
agus compord an mhúinteora i leith tabhairt faoi chleachtas nua, an fhoghlaim chomhthreomhar agus
an phiarfhoghlaim.

4.4. An Múinteoir mar Cheannaire
Ag deireadh an tionscadail taighde, bhí de chumas ag rannpháirtithe áirithe ceannaireacht a thabhairt
laistigh dá seomra ranga féin agus lasmuigh de. Bhí siad páirteach i bpobal múinteoirí ar foghlaimeoirí
agus ceannairí iad agus chuir siad leis an bpobal sin. Chuaigh siad i bhfeidhm ar dhaoine eile chun
cleachtas oideachais níos fearr sa tumoideachas a bhaint amach. Bhí siad níos sásta lena gcleachtais
agus b’fhearr mar a shainaithin siad an domhainfhoghlaim ó thaobh teanga agus ábhair de a bhí ar siúl
ina seomra ranga tumoideachais. Ba é sin a spreag iad chun dul i gcion ar fhorbairt na féiniúlachta. Mar
thoradh air sin, rinne rannpháirtithe an tionscadail taighde athshainmhíniú ar a dtuiscintí ar a bhfuil i
gceist le bheith mar chuid den phobal tumoideachais agus, i ndeireadh na dála, a bhfuil i gceist le bheith
mar cheannaire múinteoirí tumoideachais.
Tá prionsabail chreidimh agus gníomhartha na ngairmithe lena mbaineann ag croílár na gclár láidir
tumoideachais. Mar sin féin, bíonn tionchar mór ag prionsabail chreidimh chasta na múinteoirí féin, faoi
mar a léirítear ina gcinnteoireacht ar chomhtháthú oideolaíoch na teanga agus an ábhair ina seomraí
ranga, ar eispéiris foghlama na scoláirí. Chreid rannpháirtithe an staidéir seo i gcumhacht agus in
ábharthacht an mhachnaimh chriticiúil mar mheán chun a n-inniúlachtaí agus a gcleachtais a fhairsingiú
agus a fheabhsú. D’fhéach siad ar an bhfoghlaim leanúnach mar riachtanas gairmiúil sa tumoideachas.
Chreid siad gur tábhachtach a bheith páirteach i bplé dílis a bhaineann go sainiúil leis an tumoideachas
i measc comhghleacaithe chun cothú a dhéanamh ar chomhoibriú, foghlaim ghairmiúil, acmhainneacht
daoine eile, agus tiomantas coiteann do chomhtháthú an ábhair agus na teanga. Chreid siad freisin ina
gcumas féin mar ghníomhairí agus mar ionadaithe ar son an athraithe chun forbairt agus cur i bhfeidhm
straitéisí, pleananna agus beartais a bhaineann go sainiúil leis an tumoideachas a chur chun cinn le
féidearthachtaí an teagaisc agus na foghlama tumoideachais a bhaint amach tríd an bpróiseas
féinmheastóireachta scoile.
Léirigh rannpháirtithe cur chuige na ceannaireachta trí shampla a thabhairt i leith a gcuid oibre. Bhí siad
meáite ar úsáid a bhaint as an nGaeilge amháin i rith am teagaisc agus na scoláirí a thumadh in ionchur
teanga ó bhéal agus i scríbhinn atá cruinn agus casta mar is ceart. Dá bhrí sin, shainaithin siad bearnaí
ina n-eolas teangeolaíoch féin, leag siad spriocanna amach agus d’aimsigh siad acmhainní a bhí ailínithe
leis na spriocanna sin ar bhealach straitéiseach mar atá sonraithe ag rannpháirtí amháin i bhfócasghrúpa,
“Bím ag brath ar thacaíocht agus ar threoir ó na múinteoirí Gaeilge i bhfad níos mó anois... Cuireann sé
sin leis an spiorad pobail”.
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Mar thoradh ar an gcur chuige sin, cothaíodh feasacht i measc múinteoirí eile ar an ngá a bhí ann a bheith
ina n-eiseamláirí agus ina n-úsáideoirí cruinne den teanga mar mhúinteoirí ábhair. Rinne múinteoirí
machnamh ar an gcaidreamh idir an fheasacht teanga a bhí á forbairt acu agus torthaí na scoláirí ó thaobh
teanga de in iarracht leis an teagasc ardchaighdeáin a chinntiú. Bhain siad úsáid as straitéisí agus as
gnáthaimh freisin chun tacú le húsáid teanga na scoláirí, rud a léiríonn eolas sealbhaithe maidir le ról na
hidirghníomhaíochta agus an aschuir san fhoghlaim teanga. Chomhroinn rannpháirtithe ar leith an teolas nua a shealbhaigh siad le múinteoirí eile ag cruinnithe foirne agus ag laethanta athbhreithnithe
scoile chun an fhoghlaim agus an fhorbairt a chur chun cinn i measc na múinteoirí go léir, rud a chothaigh
cultúr nuálaíochta. Bhain na múinteoirí leas as Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat Cáilíochta d’Iarbhunscoileanna (2016) ar bhealaí bríocha cruthaitheacha chun sampla a thabhairt de chleachtais
éifeachtacha ar fud na scoile ina dtacaítear agus ina gcuirtear le foghlaim teanga na scoláirí i gceachtanna
ábhair. Thug rannpháirtí le fios le linn cuairt scoile go raibh fianaise bailithe aige chun cleachtas na foirne
a threorú, “Má leagann tú béim ar ghramadach sa rang, ní úsáidfidh siad Béarla. Anois tá fianaise againn
agus is féidir linn an cur chuige a rolladh amach leis an bhfoireann. Beidh an fhoireann ina hiomláine
sásta leis seo mar tuigfidh siad go dtiocfaidh feabhas ar Ghaeilge na scoláirí”. Forbraíodh acmhainneacht,
féinrialú, agus féiniúlacht ghairmiúil láidir mar thoradh ar na heispéiris sin.
Go hachomair, ghlac múinteoirí freagracht níos mó as oibríochtaí na scoile, chuir siad pobail forbartha
gairmiúla agus foghlama gairmiúla ar bun, agus thug siad dea-shampla do scoláirí agus do
chomhghleacaithe. Mar ghníomhairí don athrú, léirigh siad acmhainneacht chun ceannaireacht
theagascach, chlaochlaitheach agus roinnte a chur chun cinn go gníomhach chun cáilíocht an tsoláthair
agus thorthaí na scoláirí a shaibhriú a thuilleadh.
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5 SAINTRÉITHE NA FORBARTHA GAIRMIÚLA:
TORTHAÍ TAIGHDE
5.1. Réamhrá
Cuireann an taighde seo lenár dtuiscint ar shaintréithe na forbartha gairmiúla lena gcuirtear ar chumas
múinteoirí iar-bhunscoile an t-ábhar agus an teanga a chomhtháthú sa teagasc agus, ar an gcaoi sin, cur
le foghlaim scoláirí tumoideachais. Sa chaibidil seo, léirítear saintréithe na forbartha gairmiúla a nochtadh
le linn an staidéir seo. Cé go n-aithnítear gach saintréith mar aonad neamhspleách, pléitear iad mar
shaintréithe atá comhtháite agus a n-imríonn tionchar ar a chéile.

5.2. Na saintréithe

Am chun an
fhoghlaim a
thuiscint agus
pleanáil a
dhéanamh

Forbairt
ghairmiúil agus
tacaíocht
mharthanach
Sásamh agus
rath gairmiúil

Spriocanna an
mhúinteora ag
teacht le fís na
scoile

Rannpháirtíocht
chuí na
rannpháirtithe

Cur i bhfeidhm
praiticiúil an
chomhtháthaith
e ábhar agus
teanga

Comhghleacaíocht
agus
comhoibriú

Triail a bhaint
as straitéisí
nua, rioscaí a
ghlacadh agus
fadhbanna a
réiteach

Bonn eolais atá
ag forbairt i
gcónaí
An fhoghlaim
chómhalartach
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5.2.1. Forbairt Ghairmiúil agus Tacaíocht Mharthanach
Baineann dhá ghné leis an bhforbairt ghairmiúil i gcás múinteoirí: forbairt mar thoradh ar ionchur
seachtrach, mar shampla laethanta oiliúna; agus an fhorbairt inmheánach phearsanta a dhéanann
múinteoirí orthu féin le linn a n-aistir foghlama agus a chuireann ar a gcumas úinéireacht a ghlacadh ar
a gcuid forbartha. Is dlúthchuid den fhorbairt seo an tacaíocht mharthanach a bhíonn ar fáil dóibh.
Chuir na laethanta forbartha gairmiúla seachtracha a reáchtáladh le linn an tionscadail taighde seo go
mór le forbairt ghairmiúil na rannpháirtithe agus iad ag dul i dtaithí ar choincheapa a bhaineann le teagasc
ábhar agus teanga go comhuaineach. Is léir ó aiseolas na rannpháirtithe go raibh tairbhe leis an gcéad lá
forbartha gairmiúla ach easpa treorach faighte acu ar conas ábhar a nascadh leis an teanga ar bhealach
soláimhsithe. Le linn an dara lá forbartha gairmiúla, leagadh béim shuntasach ar straitéisí teagaisc do
na hábhair éagsúla a roinnt, cur chuige a chabhraigh go mór le tuiscint agus le féinmhuinín na
rannpháirtithe a fhorbairt. Spreagadh iad chun triail a bhaint as na heiseamláirí praiticiúla, mar a dúirt
rannpháirtí amháin:
Tá sé i gceist agam úsáid a bhaint anois as na straitéisí agus na moltaí a tugadh ag an seimineár
seo le mo chuid ranganna féin.
(Measúnú an mhúinteora ábhair, An dara lá forbartha gairmiúla)

Cuireadh tacaíocht leanúnach ar fáil do na rannpháirtithe trí chuairteanna scoile. Cé nach ndearnadh
aon bhreathnóireacht ranga ar na hócáidí sin, glacadh leis an deis straitéisí a phlé, fadhbanna teagaisc a
réiteach, aincheisteanna teanga a fhiosrú agus comhairle scoil-bhunaithe a thabhairt. Gríosaíodh na
rannpháirtithe chun triail a bhaint as straitéisí éagsúla le scafláil ó shamplaí praiticiúla a léiríodh ag na
seisiúin forbartha gairmiúla. Ag tús an aistir foghlama seo, níor éirigh leis na rannpháirtithe i gcónaí na
straitéisí samplacha a chur i bhfeidhm go rathúil, toisc nach raibh siad féin compordach leis an gcleachtas
nó b’fhéidir toisc nach raibh úinéireacht a ndóthain glactha acu ar na coincheapa a bhaineann le
comhtháthú ábhar agus teanga.
De réir a chéile, de bharr na tacaíochta leanúnaí, d’aithin na rannpháirtithe go raibh an acmhainneacht
acu chun tabhairt faoi thascanna le linn an teagaisc. Rinneadh machnamh agus anailís chriticiúil ar a
gcleachtas ranga i dtimpeallacht spreagúil fhabhrach agus tugadh deis dóibh a gcuid féin a dhéanamh
de na straitéisí éagsúla. Tríd an bplé tacúil comhoibríoch, cuireadh ar chumas na rannpháirtithe straitéisí
dá gcuid féin a dhearadh. Ba í comhroinnt na n-eispéireas ranga a thacaigh go mór le forbairt an
chleachtais i leith comhtháthú ábhar agus teanga ar leibhéal na scoile. An moladh is mó a tháinig chun
cinn maidir le forbairt ghairmiúil na rannpháirtithe ná an gá a bheadh le tacaíocht mharthanach ó thaobh
na Gaeilge de ionas go bhféadfaidís sprioctheanga na gceachtanna a mhúineadh, mar atá léirithe anseo
thíos:
Cruinneas gramadaí a chur chun cinn ar dtús ionas go mbeidh féinmhuinín agam féin chun é a
dhéanamh leis na daltaí.
(Measúnú an mhúinteora ábhair, An chéad lá forbartha gairmiúla).

B’ábhar buartha é do roinnt rannpháirtithe nach raibh labhairt na Gaeilge ar chaighdeán sásúil acu chun
an teanga a chur chun cinn le linn na gceachtanna. “Tá i bhfad níos mó tacaíochta ag teastáil uaim chun
m’ábhar féin a mhúineadh trí Ghaeilge”, a dúirt rannpháirtí amháin in agallamh. Mar thoradh na
rannpháirtíochta sa tionscadal taighde seo, spreagadh iad chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin.
Tharla sé sin ar leibhéal scoile le buíonteagasc comhoibríoch, tacaíocht rialta ón múinteoir Gaeilge,
foghlaim teanga le húsáid na teicneolaíochta agus imeachtaí scoile-uile i leith fhorbairt na teanga i
gcoitinne. D’fhorbair múinteoirí eile a gcuid Gaeilge trí chúrsaí a dhéanamh ar líne nó trí fhreastal ar
ranganna taobh amuigh d’am scoile chun cáilíocht sa teanga a bhaint amach. Léirigh na rannpháirtithe
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an-díograis i leith feabhas a chur ar a gcumas labhartha mar aon le heolas faoin teanga agus saineolas
oideolaíoch a fháil.
De thoradh an tionscadail taighde seo, bheartaigh scoileanna fráma tacaíochta a chruthú chun freastal
ar riachtanais teanga agus teagaisc na múinteoirí ar bhonn scoile-uile. Mar chuid den chlár tacaíochta,
rinneadh na moltaí seo a leanas: tacaíocht in-scoile ar gach leibhéal; comhairle ó shaineolaithe agus
seirbhisí tacaíochta na Roinne; Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a chur chun cinn ar mhaithe le forbairt
fhéinmhuinín na múinteoirí; agus maoiniú a thabhairt do chúrsaí teanga taobh amuigh d’am scoile. Tá
aitheanta ag roinnt scoileanna an fiúntas a bhainfeadh le múinteoir ar leith a bheith ar fáil chun tacaíocht
a thabhairt do bhaill na foirne a gcuid cumas sa teanga a fheabhsú. Is cinnte go mbeadh tionchar dearfach
ag an gcur chuige sin ar inniúlacht teanga i measc phobal na scoile. Molann na rannpháirtithe ceachtanna
réamhullmhaithe a sholáthar i bhfoirm treoirleabhair mar áis tacaíochta do gach ábhar, ceachtanna a
léireodh torthaí foghlama teanga agus ábhar, cur chuige a chinnteodh cruinneas gramadaí. Tuigtear go
bhfuil acmhainneacht ag múinteoirí a gcleachtas féin a fheabhsú trí fhorbairt ghairmiúil agus tacaíocht
mharthanach ach iad a chumasú le hionchur samplach, éascú, agus freagracht na húinéireachta a
bhronnadh orthu i leith a gcuid teagaisc.

5.2.2. Sásamh agus rath gairmiúil agus dul chun cinn i bhfoghlaim na scoláirí
Má bhaineann múinteoirí sásamh amach ina gcuid teagaisc agus ina gcuid idirghníomhaíochtaí gairmiúla,
imríonn sé sin tionchar féideartha, ní hamháin ar a gcuid forbartha gairmiúla féin, ach ar dhul chun cinn
na foghlama i measc scoláirí. Ag tús a n-aistir foghlama, cuireadh roimh na rannpháirtithe sprioc an
fheabhsuithe maidir le comhtháthú ábhar agus teanga a bhaint amach sa teagasc. Cé gur thuig siad go
raibh dúshláin rompu, bhí múscailt feasachta le sonrú ina gcleachtais taobh istigh agus taobh amuigh
den seomra ranga. Trí bheith rannpháirteach sa tionscadal taighde seo, spreagadh na rannpháirtithe
chun a bheith ina ngníomhairí athraithe le dearcadh dearfach i leith a gcuid cleachtais ranga, rud a chuir
go mór lena sásamh agus rath gairmiúil.
An sásamh agus an rath gairmiúil a bhraith siad de réir mar a chuaigh an tionscadal taighde ar aghaidh,
chuaigh an sásamh agus an rath gairmiúil sin i bhfeidhm ar a gcómhúinteoirí. Bhí an dul chun cinn agus
an dearcadh dearfach a léirigh na rannpháirtithe mar chatalaíoch i measc na foirne chun tabhairt faoi
chomhtháthú ábhar agus teanga. Léiríodh é sin ar roinnt bealaí. Ghin rannpháirtíocht sa tionscadal
taighde seo dioscúrsa proifisiúnta i measc na foirne. Cuireadh coistí ar bun chun iniúchadh a dhéanamh
ar an gcur chuige, tháinig roinnt foirne le chéile chun an t-ábhar a phlé, spreagadh cur chuige scoile-uile
i leith fhorbairt na Gaeilge i measc múinteoirí agus scoláirí araon, tugadh cuireadh d’aoichainteoirí agus
saineolaithe tuilleadh inseirbhíse a dhéanamh ar bhonn scoile, ceapadh cláracha éagsúla chun aird na
scoláirí a dhíriú ar fhoirm na teanga agus spreagadh roinnt múinteoirí le cúrsaí Gaeilge a dhéanamh nó
cáilíocht sa Ghaeilge a bhaint amach.
Chuir na rannpháirtithe in iúl go raibh spreagadh níos mó ann dóibh comhtháthú ábhar agus teanga a
chur chun cinn toisc cur i bhfeidhm tráthúil an Pholasaí Gaeltachta agus Sonraíochtaí na Sraithe Sóisearaí
nua, rud a chuir lena sásamh agus rath gairmiúil. Thug rannpháirtí amháin an léargas seo thíos i
bhfócasghrúpa:
Os rud é go bhfuil scrúdú scríofa le déanamh anois mar chuid den scrúdú ealaíne sa Teastas
Sóisearach nua, tá iarracht níos mó á déanamh agam an teanga a theagasc. Tá brú orm anois
an teanga a fhoghlaim i gceart. Leis an seanbhealach, ní raibh aon accountability orm ach anois,
tá. Is maith an rud é, tá feabhas ag teacht ar mo chuid Gaeilge.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).
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Tá sé suntasach gur imir an sásamh gairmiúil sin tionchar dearfach ar na scoláirí. Thagair roinnt múinteoirí
do dhearcadh diúltach na scoláirí i leith na Gaeilge ag tús an tionscadail taighde, gné a chur srian leis an
teagasc agus leis an bhfoghlaim. De réir a chéile, d’aithin na scoláirí, áfach, go raibh cur chuige difriúil ag
an múinteoir. Léirigh rannpháirtí in agallamh go raibh ionchais dhifriúla ag na scoláirí i ranganna ábhair
le ráitis ar nós “Níl aon bhaint aige seo leis an ábhar” á rá acu. Ach de réir mar a chuaigh an tionscadal
ar aghaidh, b’ardú croí agus sásaimh do na rannpháirtithe é go raibh dearcadh níos dearfaí ag na scoláirí
i leith a gcuid foghlama.
Tá na scoláirí ag dul i dtaithí ar an gcur chuige nua agus deireann siad go bhfuil sé ag cabhrú
leo.
(Múinteoir ábhair, Cuairt scoile).

Thug rannpháirtí amháin cuntas ar an dul chun cinn a rinne na scoláirí, rud a thug sásamh di:
Cuireann na scoláirí in iúl go gcabhraíonn feasacht ar na gnéithe gramadaí/litrithe go mór leo.
Tá na scoláirí ag aithint na mbotún iad féin anois agus ag cur ceisteanna mar gheall ar ghnéithe
a thugann siad féin faoi deara. Glacann na scoláirí níos mó ama chun freagra a thabhairt ar
cheist chun cruinneas ina gcuid freagraí a chinntiú.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Thuig sí chomh maith go raibh feasacht na scoláirí ardaithe i leith gnéithe éagsúla den teanga agus é sin
déanta ar bhealach an-chaolchúiseach. Mar a dúirt rannpháirtí eile:
Tá na scoláirí ag déanamh i bhfad níos mó réamhoibre ionas go mbeidh a gcuid oibre cruinn ó
thaobh na Gaeilge de.
(Múinteoir ábhair, Cuairt scoile).

De réir shonraí an taighde seo, bhain na rannpháirtithe sásamh proifisiúnta as cur i bhfeidhm an
chomhtháthaithe ábhar agus teanga, agus sonraítear gur fhorbair na scoláirí a gcuid tuisceana agus
feasachta ar an nGaeilge, go háirithe, i leith chruinnúsáid na teanga.

5.2.3. Rannpháirtíocht na rannpháirtithe i leagan amach agus i gcur i bhfeidhm chuspóirí an tionscadail
taighde
Cé nach raibh deis ag na rannpháirtithe i dtosach páirt a ghlacadh i sainiú chuspóirí an tionscadail taighde
seo, mar sin féin, d’aithin siad na cuspóirí a bhí ag teacht lena gcuid riachtanas oideolaíochta féin mar
rannpháirtithe agus mar mhúinteoirí ábhair. Mar shampla, ag an gcéad lá forbartha gairmiúla a
reáchtáladh, tugadh deis do na rannpháirtithe machnamh a dhéanamh chun plean feabhsúcháin a
chumadh bunaithe ar a sainriachtanais aitheanta. Bhí deis acu le linn obair ghrúpa a gcuspóirí féin a
shainiú: cuspóirí ginearálta maidir le cur chuige a fhorbairt chun comhtháthú ábhar agus teanga a
chleachtadh agus a chur chun cinn ina gcuid ranganna; agus cuspóirí a shainiú de réir shiollabais na nábhar a bhí á dteagasc acu.
Agus na cuspóirí sin á sainiú acu, ba léir go raibh na rannpháirtithe uaillmhianach agus uileghabhálach i
gceapadh a gcuid cuspóirí. Ba chuspóirí ginearálta leathana a bhí i gceist. Luadh, mar shampla, grá don
Ghaeilge a spreagadh, meas ar an teanga a chothú, a bheith bródúil as cruinnúsáid na teanga, a bheith
cruthaitheach scoláirí a mhealladh i dtreo an chruinnis, teanga na gnáthchumarsáide agus an teanga
shóisialta a spreagadh.
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Iarradh orthu sainspriocanna praiticiúla a aithint le cur i bhfeidhm sa seomra ranga. D’éirigh leo liosta
uaillmhianach a chur le chéile, mar shampla: freagraí níos cruinne ó thaobh gramadaí de a éileamh,
tabhairt faoi deara a chur chun cinn, leabhar d’eochairfhocail a chur i dtoll a chéile, póstaeir a sholáthar
timpeall an tseomra ranga, cuir i láthair le scoláirí .i. ppt, fís, óráid, agus botúin a roghnú agus an leagan
ceart a chur ar phóstaeir.
De réir mar a chuaigh na rannpháirtithe i ngleic leis na cuspóirí aitheanta sin a chomhlíonadh go praiticiúil
sa seomra ranga, bhí orthu athshainiú réalaíoch a dhéanamh ar na cuspóirí céanna laistigh de chúinsí
ábhartha a gcomhthéacs féin. Ba léir go raibh an t-athshainiú sin á dhéanamh de bharr na ndúshlán agus
na gconstaicí a tháinig chun cinn sa chur i bhfeidhm praiticiúil. I measc na ndúshlán bhí, mar shampla,
easpa ama, acmhainní as dáta, fadhbanna tráthchláir agus tarlúintí gan choinne sa scoil.
In ainneoin na gconstaicí sin a thug orthu athshainiú a dhéanamh ar na cuspóirí uaillmhianacha a leag
siad amach ag an tús, d’éirigh leo cuspóirí réalaíocha, a bhí insroichte ina gcomhthéacsanna féin, a bhaint
amach. Le linn a n-aistir tríd an bpróiseas forbartha gairmiúla sin, is cosúil gur tháinig siad ar thuiscintí
níos doimhne ar na féidearthachtaí oideolaíochta a bhaineann le comhtháthú ábhar agus teanga, rud a
spreag iad tabhairt faoi nuálaíocht agus úinéireacht a ghlacadh as a bhforbairt ghairmiúil féin.
5.2.4. Comhghleacaíocht agus Comhoibriú
Treisíonn comhghleacaíocht agus comhoibriú an fhorbairt ghairmiúil múinteoirí. Is tríd an gcomhoibriú
le cómhúinteoirí a thagann tuiscint agus peirspictíocht nua chun cinn a shaibhríonn cleachtais an
mhúinteora chun barr feabhais a bhaint amach.
Is de réir a chéile a thagann an chomhghleacaíocht agus an comhoibriú chun cinn i measc foirne. Cé go
raibh na rannpháirtithe an-díograiseach ag tús an tionscadail taighde maidir le treoir a lorg ar theagasc
dírithe ar theanga agus ábhar, mar sin féin, níor thuig siad conas tabhairt faoin teagasc. Ar dtús, cheap
siad go raibh sé deacair díriú ar an teanga agus iad i mbun ábhar a theagasc. Bíodh is nár léir dóibh ag an
am, b’fhoinse tacaíochta agus forbartha dóibh an chomhghleacaíocht agus an comhoibriú chun a gcuid
tuiscintí agus cleachtais maidir le comhtháthú ábhar agus teanga a fhorbairt.
Spreagadh malartú intleachtúil, acmhainneacht níos mó, agus neamhspleáchas gairmiúil mar thoradh
ar chultúir chomhoibríocha, plé gairmiúil, agus rannpháirtíocht dhílis le múinteoirí tumoideachais eile.
Léiríodh é sin ar roinnt bealaí. Roinn na rannpháirtithe straitéisí agus machnamh lena chéile. Chuaigh
siad i mbun eispéiris chomhtheagaisc le múinteoirí Gaeilge; lorg siad aiseolas agus tacaíocht ó mhúinteoirí
Gaeilge maidir lena n-inniúlacht sa teanga; chuaigh siad i mbun pleanáil chomhoibríoch ábhair ar leibhéal
roinne inar cuireadh béim fhollasach ar an bhforbairt teanga agus roinn siad a gcuid foghlama ag
cruinnithe leis an bhfoireann go léir. Ghin na próisis chomhoibríocha sin tuiscint chomhroinnte dhomhain
ar a gcleachtais féin, faoi mar a chuireann an rannpháirtí seo in iúl é:
Tá athrú ag teacht ar an gcultúr sa scoil seo. Bím ag brath ar thacaíocht agus ar threoir ó na
múinteoirí Gaeilge i bhfad níos mó anois. Is mó teagmháil a bhíonn agam leo anois. Cuireann sé
sin leis an spiorad pobail. Is múinteoir sinsearach mé anseo, agus tá sé tábhachtach go
bhfeiceann múinteoirí eile go mbíonn cabhair ag teastáil uaim féin freisin sa réimse seo…
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Téama a thagann chun cinn go minic i measc go leor múinteoirí lán-Ghaeilge agus Gaeltachta iarbhunscoile ná gur bhraith siad go mbíonn siad scoite amach ó dhaoine eile nuair a bhíonn siad ag obair
go neamhspleách (Ní Dhrisceoil, 2015; Uí Ainiféin, 2015). Tá sé riachtanach ó thaobh fhorbairt múinteoirí
tumoideachais iar-bhunscoile de an scoiteacht sin a bhaineann le hobair neamhspleách sa seomra ranga
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a laghdú agus deiseanna níos mó a chruthú chun foghlaim ó mhúinteoirí eile agus in éineacht leo trí
spiorad láidir pobail a fhorbairt. Tá fianaise áirithe ann gur tháinig laghdú éigin ar bhraistint na
rannpháirtithe i leith na scoiteachta sin de bharr deiseanna comhoibriú a tháinig chun cinn sa tionscadal
taighde seo. Bhí an méid seo a leanas le rá ag duine de na rannpháirtithe agus machnamh á dhéanamh
aige ar an athrú ar a chleachtas:
Bhí síleáil ghloine bainte amach agam. Tá na cruinnithe seo an-úsáideach ar fad mar bímid ag
foghlaim agus ag roinnt le chéile, agus fillim ar an seomra ranga ansin agus bainim triail as rudaí
nua le muinín.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Mar thoradh ar chomhráite foghlama le linn na gcuairteanna scoile, cuireadh ar chumas rannpháirtithe
spriocanna foghlama gairmiúla a leagan amach, a chur i bhfeidhm, agus athbhreithniú a dhéanamh orthu.
Chuir na heispéiris chomhoibríocha sin ar chumas múinteoirí féachaint orthu féin agus forbairt mar
mhúinteoirí ábhair agus teanga. Dá bhrí sin, tá an chomhghleacaíocht agus an comhoibriú ina
bpríomhghnéithe d’fhoghlaim agus d’athrú rathúil i measc múinteoirí tumoideachais ina n-aistear
foghlama.

5.2.5. Bonn eolais atá ag forbairt i gcónaí a chur san áireamh
De réir a chéile, sealbhaíonn múinteoirí eolas a bhaineann go sonrach le gnáthchleachtais laethúla a
ngairme. De réir mar a bhíonn siad ag forbairt mar chleachtóirí oideachasúla, cuirtear leis an mbonn
eolais a bhíonn ag teastáil uathu chun cúraimí a ngairme a chur i bhfeidhm go héifeachtach.
Cé gur léirigh na rannpháirtithe eolas áirithe ag tús an tionscadail taighde seo, bhí deacrachtaí acu, mar
sin féin, dul i dtaithí ar chuir chuige nua teagaisc. Agus machnamh á dhéanamh ar na dúshláin
oideolaíochta a bhaineann le teanga a chomhtháthú le teagasc an ábhair, léirigh duine de na
rannpháirtithe an t-ábhar imní seo a leanas:
Tá na rudaí seo úsáideach ach is léim mhór atá ann ó mo leibhéal Gaeilge go dtí an leibhéal seo.
Tá i bhfad níos mó tacaíochta ag teastáil uaim chun m’ábhar féin a mhúineadh trí Ghaeilge ar
dtús.
(Measúnú an mhúinteora ábhair, An dara lá forbartha gairmiúla).

Tháinig forbairt ar eolas na múinteoirí ar roinnt bealaí. Thug siad faoi phleanáil atá dírithe ar scoláirí inar
tugadh aird ar chúrsaí teanga agus rinne siad an oideolaíocht a ailíniú le cuspóirí an churaclaim agus le
héilimh an ábhair ó thaobh teanga de. Bhain siad úsáid as teagasc spriocdhírithe chun scoláirí a
mhealladh chun foghlama. I gcás scoil amháin, bhain siad leas as na teicneolaíochtaí a bhí ar fáil chun
aird na scoláirí a tharraingt ar fhoirm na teanga i ranganna ábhair.
Anuas air sin, mhothaigh rannpháirtithe go mbíonn brú orthu iad féin a léiriú mar eiseamláirí teanga agus,
trína rannpháirtíocht sa tionscadal seo, spreagadh iad chun tabhairt faoi iniúchadh leanúnach ar a
bhfeasacht teanga féin mar mhúinteoirí. D’admhaigh rannpháirtí amháin an méid seo a leanas, mar
shampla;
Tá feabhas tagtha ar chúrsaí agus ar mo chuid Gaeilge – tá feasacht faighte agam ach bíonn
orm anois mé féin a ullmhú an oíche roimh ré – ag foghlaim na teanga a bheidh le múineadh
agam agus ag pleanáil do chomhtháthú an ábhair agus na teanga.
(Múinteoir ábhair, Cuairt scoile).
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Thuig na rannpháirtithe go raibh gá le bonn eolais níos treise a chur faoina gcleachtais mar chuid den
fhorbairt ghairmiúil. Ba léir dóibh an tábhacht a bhain le pleanáil mar chuid lárnach dá gcuid ullmhúcháin,
chun cothromaíocht a chinntiú idir teanga agus ábhar agus chun freastal ar riachtanais foghlama na
scoláirí. Tháinig athrú ar smaointeoireacht na rannpháirtithe de réir mar a thuig siad go raibh oideolaíocht
ó thaobh teanga de ag teastáil óna scoláirí mar fhoghlaimeoirí dara teanga. Bhí tionchar dearfach ag na
heispéiris sin ar mhuinín na rannpháirtithe, faoi mar a léirítear sa ráiteas seo thíos.
Bhí orm a bheith cinnte go raibh an rud oiriúnach don rang. Ar dtús, tar éis taighde a dhéanamh
ar mo ranganna féin, phioc mé teanga a bhí úsáideach agus ansin d’oibrigh na rudaí sin níos
fearr. Bhí siad in ann ceangal a dhéanamh leis an teanga sin agus úsáid a bhaint aisti nuair ba
ghá… Tá níos mó Gaeilge agam féin anois. Bhí orm an ceacht a fhoghlaim ar dtús. So – nuair a
bhíonn sé oiriúnach don rang agus don cheacht ealaíne agus nuair atáim muiníneach – oibríonn
sé.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Léirigh na rannpháirtithe tuiscint ar a ról athraitheach mar mhúinteoir ábhair agus teanga seachas
múinteoirí ábhair amháin mar aon le múscailt na freagrachta gairmiúla faoi mar a chuir duine de na
rannpháirtithe in iúl anseo thíos.
Roimhe seo, ghlac mé leis go raibh daoine eile ag tabhairt aire don ghramadach agus don
chruinneas agus nach raibh sé mar fhreagracht orm é sin a dhéanamh. Sin an meon a bhí agam
– go raibh sé ag tarlú trí osmóis. Ach anois, déanaim machnamh orm féin, ar mo chuid Gaeilge
agus ar cháilíocht an teagaisc atá ar siúl agam. Tá mé freagrach as sin anois – gramadach a
thógaint isteach go dtí an rang eolaíochta agus béim a chur ar chúrsaí teanga.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Dá bhrí sin, tá sé riachtanach i dtionscadal forbartha gairmiúla béim a chur ar fhorbairt agus ar chothú
eolais múinteoirí a chuirfeadh an fhoghlaim agus an teagasc chun cinn go héifeachtach.

5.2.6. An Fhoghlaim Chómhalartach
Spreagann an fhoghlaim ghairmiúil cineálacha éagsúla foghlama, an fhoghlaim chómhalartach san
áireamh. Is cuid nádúrtha den phróiseas forbartha gairmiúla go mbeadh múinteoirí ag foghlaim de shíor
óna chéile san idirghníomhaíocht ghairmiúil.
Spreagadh foghlaim chómhalartach i measc rannpháirtithe le linn an tionscadail taighde seo. Léiríodh é
sin ar roinnt bealaí: an chomhfhoghlaim le chéile; an fhoghlaim chomhthreomhar i gcás na scoláirí;
feabhsú inniúlachtaí teanga; agus an fhoghlaim mhachnamhach. Luadh ullmhúcháin scrúduithe mar
phríomhchúram na rannpháirtithe anuas ar easpa acmhainní agus easpa ama. Bhí léiriú níos mó ar na
rannpháirtithe mar chleachtóirí gairmiúla seachas mar fhoghlaimeoirí.
Gné amháin atá i gceist leis an bhfoghlaim chómhalartach ná an feabhas a chuir na rannpháirtithe ar a
gcuid scileanna teanga féin. Tá fianaise ann go raibh na rannpháirtithe ag díriú breis airde ar a gcruinneas
teanga. Bhraith siad go raibh gá le cruinneas a léiriú sa teanga a d’úsáid siad féin le linn na gceachtanna.
D’admhaigh rannpháirtí amháin, mar shampla, go ndeachaigh sí i gcomhairle leis an múinteoir Gaeilge
chun teacht ar chinnteacht faoi ghnéithe éagsúla de chruinneas agus de ghramadach na teanga.
Aithnítear chomh maith nach raibh an fhoghlaim chómhalartach le sonrú i gcás mhalartú agus roinnt na
n-acmhainní digiteacha idir scoileanna rannpháirteacha. Cé gur forbraíodh roinnt áiseanna ar líne i
scoileanna aonair, níl aon fhianaise, áfach, gur thapaigh na rannpháirtithe uile deis chun leas a bhaint
astu ina gcuid cleachtais féin.
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Gné eile den fhoghlaim chómhalartach ná an fhoghlaim mhachnamhach faoin gcur chuige a bhí in úsáid
acu. Bhí na rannpháirtithe ag baint triail go leanúnach as straitéisí chun cabhrú leo díriú ar an teanga le
linn a gcuid ceachtanna. De réir a chéile, dealraíonn sé go raibh siad ag teacht go machnamhach ar an
tuiscint faoi na straitéisí ab oiriúnaí dóibh i gcomhthéacs ábhartha a n-ábhair féin. D’admhaigh rannpháirtí
amháin nár oibrigh an cur chuige ach amháin nuair a bhí sé oiriúnach d’ábhar agus do thopaic an
cheachta. Tháinig an fhoghlaim chómhalartach chun cinn arís i gcás fhoghlaim na scoláirí. Is léir gur
spreag na rannpháirtithe a gcuid scoláirí chun breis airde a thabhairt ar ghnéithe na teanga le linn
mhúineadh an ábhair. Níor tugadh faoin bhfoghlaim seo, áfach, go dtí go raibh a ndóthain muiníne ag na
rannpháirtithe astu féin mar mhúinteoirí teanga. Bhí breis cleachtaidh ag teastáil go dtí gur bhraith
rannpháirtithe compordach leis.
Chomh luath is a bhí na rannpháirtithe spreagtha tabhairt faoi bheith nuálach agus turgnamhach, agus
nuair a bhí an meon ceart acu, bhí fianaise ann go ndeachaigh an spreagadh sin i gcion ar dhul chun cinn
agus ar bhraistint a gcuid scoláirí chomh maith. Is léir gurbh í an fhoghlaim chomhthreomhar a tháinig
chun cinn. Nuair a chuir rannpháirtí amháin tús leis an gcur chuige seo ina cuid ranganna, spreag sí
éiginnteacht agus fiosracht ar dtús i measc a cuid scoláirí. Nuair a thosaigh sí ag cur béime ar aimsirí na
mbriathra sa rang, bhí mar a bheadh alltacht orthu. Ní raibh siad ag súil lena leithéid ón múinteoir.
D’fhéach siad orm i dtús báire… Cad as a bhfuil sé seo ag teacht?
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Cé nár ghlac na scoláirí go saoráideach le hionchur teanga ón múinteoir ábhair, de réir a chéile spreag sé
fuinneamh na foghlama iontu mar sin féin. Dúirt rannpháirtí amháin, mar shampla:
Yeah, d’oibrigh sé…tháinig feabhas orthu sórt…
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Mar atá nochtaithe sa mhír seo, is tríd an bhfoghlaim chómhalartach a dhéantar múinteoirí a chumasú
chun aghaidh a thabhairt ar a bhforbairt ghairmiúil maidir le cruinneas teanga a fhorbairt agus straitéisí
oiriúnacha a úsáid a théann chun tairbhe ní hamháin a gcuid cleachtais féin, ach éispéiris foghlama a
gcuid scoláirí chomh maith.

5.2.7. Triail a bhaint as straitéis nua, rioscaí a ghlacadh agus fadhbanna a réiteach
Mar chuid lárnach den fhorbairt ghairmiúil, ní mór do mhúinteoirí a bheith fonnmhar agus oscailte, ní
mór triail a bhaint as straitéisí teagaisc nua agus fadhbanna a eascraíonn ón gcleachtas nuafhoghlamtha
a réiteach.
Ag tús an tionscadail taighde seo, bhí drogall ar rannpháirtithe dul sa seans le straitéisí nua a thriail toisc
a leibhéil sástachta leis na modhanna teagaisc a bhí á gcleachtadh acu. Mar a luaigh rannpháirtí amháin
i bhfócasghrúpa “múinim mar a múineadh mé”. Thagair na rannpháirtithe do chonstaicí a chur srian le
rioscaí a ghlacadh, mar shampla, easpa ama, brú scrúdaithe agus easpa acmhainní. Thar aon ní eile,
áfach, chuir easpa muiníne i leith a gcumais féin sa Ghaeilge isteach ar an bpróiseas trialach mar aon
lena gcumas an t-ábhar a mhúineadh trí mheán an dara teanga. Níor mheas na rannpháirtithe gur gá
dóibh aon ghné den teanga a mhúineadh.
Ní múinteoir teanga mé, is múinteoir ábhair mé, it’s a consequence go bhfuilim ag obair trí
Ghaeilge.
(Múinteoir ábhair, Agallamh).
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Mar thoradh ar straitéisí nua a thriail, rioscaí a ghlacadh agus fadhbanna a réiteach le linn teagaisc,
spreagadh tuiscint agus féinmhuinín na rannpháirtithe agus a chuidigh lena gcleachtais forbartha. Mar
gheall ar an tacaíocht le linn na gcuairteanna scoile agus an oiliúint le linn na laethanta oiliúna, spreagadh
na rannpháirtithe le straitéisí nua a thriail agus rioscaí a thógáil ina gcuid teagaisc, mar a léiríodh sa
ráiteas anseo thíos.
Beidh mé ag déanamh iarrachta na straitéisí a bhí in úsáid a thabhairt isteach sa rang.
(Measúnú an mhúinteora ábhair, An dara lá forbartha gairmiúla).

Le forbairt tuisceana ar conas teanga agus ábhar a nascadh le chéile le linn theagasc an ábhair, thriail na
rannpháirtithe bealaí nua chun an teanga a chomhtháthú leis an ábhar trí na beartais seo a leanas a chur
i bhfeidhm: torthaí foghlama (teanga agus ábhar) an cheachta a roinnt leis na scoláirí; úsáid a bhaint as
pinn dhaite chun feasacht na scoláirí a ardú i leith gnéithe den ghramadach; lipéadú a dhéanamh ag úsáid
téarmaíocht an ábhair; níos mó deiseanna cainte a thabhairt do na scoláirí le béim ar úsáid abairtí iomlána,
abairtí ar an scáileán a chuireann béim ar eiseamláireacha den teanga shaibhir agus de nathanna agus
de chora cainte dúchasacha. Forbraíodh tuiscint na rannpháirtithe trí dhul sa seans agus triail a bhaint
as chomhtháthú ábhar agus teanga. Bhí an méid seo a leanas le rá ag duine de na rannpháirtithe agus
machnamh á dhéanamh aici ar an tuiscint atá forbartha aici anois ar chomhtháthú ábhar agus teanga.
Tuigim anois na rudaí atá i gceist agus táim ag súil le triail a bhaint as na smaointí ar fad.
(Measúnú an mhúinteora ábhair, An dara lá forbartha gairmiúla).

Ach in ainneoin a gcuid toilteanais, aithníodh go raibh dhá mhórdheacracht fós le sárú, mar atá sonraithe
thíos:
Tuigim agus táim lánsásta é a dhéanamh ach cuireann easpa féinmhuiníne isteach air seo.
(Measúnú an mhúinteora ábhair, An dara lá forbartha gairmiúla).

Níl an cruinneas Gaeilge agam fós chun an chuid is mó de na straitéisí seo a úsáid.
(Measúnú an mhúinteora ábhair, An dara lá forbartha gairmiúla).

Nuair a thriail na rannpháirtithe straitéisí nua, tháinig roinnt deacrachtaí chun cinn, mar a léiríodh sna
hiontrálacha dialainne thíos:
a gcumas an dá ghné, teanga agus ábhar, a theagasc go comhuaineach:
Bhí sé deacair dom smaoineamh faoi na rudaí go léir a bhí le déanamh agam …gan caighdeán
na foghlama a fhulaingt. (Dialann mhachnaimh an mhúinteora ábhair).
a gcumas chun Gaeilge na scoláirí a cheartú:
Bhí sé deacair dom na daltaí a cheartú nuair nach raibh sé ar eolas agam fiú.
(Dialann mhachnaimh an mhúinteora ábhair).

a gcumas bhainistíocht ama:
Bíonn sé deacair dom mo dhóthain ama a fháil chun an ceacht Gaeilge a dhéanamh i gceart
agus ag an am céanna an t-ábhar a chlúdach. (Dialann mhachnaimh an mhúinteora ábhair).
De réir a chéile, d’éirigh leis na rannpháirtithe roinnt de na deacrachtaí a shárú trí na straitéisí seo a
leanas: na ceachtanna a phleanáil roimh ré, áiseanna teagaisc a bheith ullmhaithe, cleachtas
athmhachnamhach a chur chun cinn, dul siar agus athneartú a dhéanamh le linn teagaisc, deiseanna a
sholáthar do na scoláirí an fhoghlaim a chlárú, freagracht níos mó a thabhairt do na scoláirí as a
bhfoghlaim féin, gnéithe den teanga a shnoí isteach sa teagasc agus áiseanna amhairc a chur ar
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taispeáint sa timpeallacht. Thar aon ní eile, d’aithin na rannpháirtithe go mbeadh orthu an cur chuige
nua seo a chur i bhfeidhm go céimniúil, mar a mhínigh rannpháirtí amháin nuair a deir sé:
Rinne mé an iomarca iarrachtaí ag an tús, bhí orm seasamh siar, céimeanna beaga a thógaint
agus an teagasc a shimpliú.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Ghin an próiseas trialach féinmhuinín sna rannpháirtithe. Léirigh múinteoir in agallamh an feabhas atá
tagtha ar a cuid teagaisc nuair a dúirt sí: “D’oibrigh an cheacht seo go han-mhaith agus beidh mé á
dhéanamh arís”. Thuig na rannpháirtithe ar fad gur próiseas leanúnach atá ann agus iad ag gabháil
d’fhoghlaim leanúnach agus d’fhorbairt ghairmiúil mar a léiríodh i ndialann mhachnaimh an rannpháirtí
thíos:
Nílimid ach ag tosú anois, tá méid mór fós le déanamh.
Ina fhianaise sin, is cuid riachtanach thábhachtach í den phróiseas foghlama gairmiúla oscailteacht a
léiriú chun triail a bhaint as straitéisí nua, rioscaí a ghlacadh agus fadhbanna a réiteach.

5.2.8. Cur i bhfeidhm praiticiúil an chomhtháthaithe ábhar agus teanga a bhaineann go sainiúil leis an
ábhar acadúil
Baineann cur chuige praiticiúil le cur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga agus ní mór do
mhúinteoirí saintréithe an chuir chuige sin a inmheánú ina gcuid cleachtas reatha. Bíonn coincheapa
oideolaíochta agus straitéisí nua le sealbhú acu ar aistear foghlama gairmiúla an mhúinteora.
Cé nach raibh aon fhianaise fhollasach ann ag tús an tionscadail taighde seo go raibh cur amach ag na
rannpháirtithe ar chur i bhfeidhm praiticiúil an chomhtháthaithe ábhar agus teanga, d’fhoghlaim siad ó
thaithí phraiticiúil, ó mhachnamh ar chleachtais agus óna n-eispéiris a bhí leabaithe go dlúth lena
dteagasc sa seomra ranga. Bhí tionchar ag na heispéiris sin ar an bhfeasacht, ar an eolas, ar scileanna
agus ar an gcur i bhfeidhm. Tháinig claochlú ar an gcleachtas mar thoradh air sin. Thuairiscigh siad gur
chuir an rannpháirtíocht sa tionscadal taighde seo ar a gcumas a stór straitéisí teagaisc a fhorbairt agus
a shaibhriú. Léirítear sa ráiteas thíos gur tasc casta bearránach é an comhtháthú ábhar agus teanga a
chur i bhfeidhm go praiticiúil.
Thosaigh mé amach an-simplí, chuaigh mé i bhfad ródhomhain agus an iomarca á dhéanamh
agus tá mé siar anois agus beagán níos simplí arís ach le sprioc níos soiléire. Tá sé fós an-deacair
gach rud a dhéanamh ach ní mór é a dhéanamh chun ionchais na ndaltaí ó thaobh theagasc na
gramadaí de a ardú sa rang eacnamaíochta.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa).

Deacracht eile a tháinig chun cinn i gcur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga ná aird na
scoláirí a dhíriú ar chruinnúsáid na teanga. Sa ráiteas seo a leanas, tugann rannpháirtí cur síos ar conas
nár baineadh amach sprioc an chruinnis i gcás ceacht áirithe ina raibh béim ar chruinnúsáid na teanga.
Bhí siad (na scoláirí) chomh bisiúil mar gheall ar an tasc… ‘ó beidh sé seo ar an raidió mar dhea’
agus bhí an iomarca sceitimíní orthu is dóigh liom – ach cosúil le haon mhodh oideolaíochta eile,
caithfidh tú triail a bhaint as rudaí … D’fhoghlaim siad an-chuid mar gheall ar mhargaíocht,
n’fheadar an raibh an trasnú céanna leis an ngramadach. Beidh sprioc níos soiléire agam an
chéad uair eile.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa)
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Bhí deacrachtaí ag na rannpháirtithe go léir tascanna éifeachtacha a dhearadh bunaithe ar ábhar agus
teanga chun aschur teanga na scoláirí a fhorbairt le linn na gceachtanna. Cé gur chruthaigh na heispéiris
sin dúshláin do na rannpháirtithe, bhí deiseanna acu, mar sin féin, machnamh criticiúil a dhéanamh ar a
gcleachtais athraitheacha. Ní hé an cur i bhfeidhm praiticiúil amháin a chabhraigh le rannpháirtithe dul
chun cinn a dhéanamh, áfach, ach bhí machnamh i gceist a d’fheabhsaigh a gcleachtais chomh maith
céanna. Nuair a bhí an cineál sin feabhais le feiceáil ar chumas teanga scoláirí, thuig na rannpháirtithe
an fiúntas a bhain leis an gcur chuige i leith comhtháthú ábhar agus teanga a bhí á thriail acu anois ar
bhonn rialta, mar is léir ón ráiteas thíos.
Tá mé sásta rudaí a dhéanamh ar bhealach difriúil. Feicim an fiúntas… Tá mé fós ag dul i dtaithí
air mé féin agus ag foghlaim – tá mé ag forbairt, ag athrú an t-am ar fad…
(Múinteoir ábhair, Cuairt scoile).

Dá bhrí sin, ní mór cur chuige praiticiúil a fhorbairt ar bhonn athraitheach leanúnach chun comhtháthú
ábhar agus teanga a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

5.2.9. Spriocanna an mhúinteora ag teacht le fís na scoile
Tá baint nach beag ag comhthéacs na scoile le forbairt ghairmiúil múinteoirí sa mhéid is go mbraitheann
sí ar chomhlíonadh na gcinn sprice uile-scoile sin. Mar sin, ní mór an comhthéacs uile-scoile a chur san
áireamh agus torthaí an tionscadail taighde seo á léirmhíniú.
Ag tús an tionscadail taighde, ba léir go raibh bainistíocht na scoileanna fonnmhar agus fabhrach araon
rannpháirtíocht a bheith acu sa tionscadal taighde sa mhéid is gur thuig siad go raibh fiúntas ann dóibh
ó thaobh chomhlíonadh cinn sprice na scoile de. Mheas siad go mbeadh tionchar dearfach ag an
tionscadal taighde seo ar fhorbairt ghairmiúil na múinteoirí i leith neartú teanga, cothú an chruinnis, agus
pleanáil uile-scoile. D’fheidhmigh an taighde seo mar chatalaíoch chun spriocanna na scoile a chur chun
cinn. Luadh sna sonraí a tháinig chun cinn gur chabhraigh rannpháirtíocht sa tionscadal taighde seo leis
an scoil chun aghaidh a thabhairt ar cheann de na dúshláin is mó san earnáil, is é sin, easpa muiníne na
múinteoirí as a gcuid cumais agus inniúlachtaí féin sa Ghaeilge.
I gcás scoil amháin, mar shampla, bhí plean uile-scoile á chur i bhfeidhm acu d’fhonn cruinnúsáid na
teanga a chothú. Thacaigh rannpháirtíocht sa tionscadal taighde seo leis an bpleanáil sin sa mhéid is gur
ardaigh sé aird na múinteoirí uile i leith chruinnúsáid na teanga. Anuas air sin, rinneadh suirbhé i measc
na múinteoirí uile maidir leis na tosaíochtaí ba thábhachtaí don scoil agus fuarthas amach go raibh an
comhtháthú ábhar agus teanga mar cheann de na tosaíochtaí ba mó a luadh, rud nach raibh san áireamh
sa phleanáil uile-scoile go dtí sin. Léiríonn sé sin gur leathnaigh an tionscadal taighde seo tionchar ar
bhaill eile foirne agus gur chabhraigh sé le comhlánú chinn sprice na scoile.
I scoil eile, bhíothas ag dul i dtreo cur chuige uile-scoile a bhain le roinnt an eolais idir múinteoirí Gaeilge
agus múinteoirí ábhair i gcomhthéacs na n-athruithe curaclaim sa tSraith Shóisearach. Theastaigh ón
mbainistíocht an saineolas a bhí ag múinteoirí Gaeilge ar an ngramadach agus ar an gcruinneas a roinnt
leis na múinteoirí ábhair chun an teanga a neartú. Ba léir gur thacaigh an tionscadal taighde seo le sprioc
uile-scoile a chomhlíonadh maidir le cothú an chruinnis agus le neartú na teanga. Dá bhrí sin, bhí
spriocanna an tionscadail taighde á gcomhtháthú le spriocanna na huile-scoile.
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5.2.10. Am chun an fhoghlaim a thuiscint agus chun athbhreithniú agus pleanáil a dhéanamh
De ghnáth, tógann sé am ar mhúinteoirí a gcuid féin a dhéanamh de nuálacht oideolaíochta le go rachadh
sé chun tairbhe a gcuid cleachtais. Bhí dul chun cinn na rannpháirtithe ag tús aistir a gcuid foghlama
mall, stadach, agus neamhleanúnach. Easpa tuisceana ar a raibh i gceist leis an tionscadal taighde seo
agus a gcuid easpa muiníne féin mar chleachtóirí ba chúis leis an drogall a bhí orthu dul sa seans agus
an cleachtas nuálach oideolaíochta seo á chur i bhfeidhm acu. Sonraíodh, chomh maith, go raibh na
rannpháirtithe neamhchinnte faoin tairbhe a bhain leis an gcur chuige molta, rud a d’éiligh breis ama.
Mar a dúirt rannpháirtí amháin:
Nílim sásta an rang ar fad a athrú chun nasc a dhéanamh leis an nGaeilge.
(Múinteoir ábhair, Dialann mhachnaimh).

Chomh maith leis sin, bhí drogall ar na rannpháirtithe a gcleachtas féin a athrú. Mhúin siad mar a
múineadh iad, rud a léirigh go raibh siad leabaithe i stair a gcuid scolaíochta. Níor mheas roinnt
rannpháirtithe go raibh aon rud nua sa chur chuige sin agus go raibh beag is fiú á dhéanamh de. Is léir,
áfach, nach raibh fiúntas an chuir chuige sonraithe a dhóthain chun flosc chun oibre a chothú i measc
na rannpháirtithe. Is le himeacht ama nuair a tugadh ceachtanna samplacha agus treoir phraiticiúil dóibh
gur thosaigh na rannpháirtithe ag déanamh a gcuid féin den chur chuige. D’fhorbair siad a gcuid tuisceana
trí cheachtanna samplacha, machnamh criticiúil agus anailís stuama a dhéanamh de réir mar a d’oir sé
go tráthúil do na comhthéacsanna teagaisc éagsúla.
Thriail na rannpháirtithe gnéithe den chur chuige le ráta éagsúla rathúlachta. Tá na cuntais dialainne
breac le cur síos ar na deacrachtaí ar éirigh leo iad a shárú trí athbhreithniú agus atriail a dhéanamh ar
a gcuid cleachtais. Mar shampla, tá léiriú ar smaointeoireacht an rannpháirtí sa chuntas ionraic seo thíos
nuair a deir sí:
Anois táim ag smaoineamh faoi na daltaí a chur ag scríobh síos na bhfocal i gcóipleabhar
speisialta. De ghnáth, scríobhann siad na focail nua ón rang sa leabhar sceitseála ar an
leathanach atá in úsáid againn. Níl mé cinnte an mbeidh sé níos fearr i gcóipleabhar nó sa
leabhar sceitseála.
(Múinteoir ábhair, Dialann mhachnaimh).

Tar éis naoi mí, scríobh an rannpháirtí céanna:
Fuair mé réidh leis na cóipleabhair mar bhí cuid acu caillte ag na daltaí. Chomh maith leis sin,
bhí sé níos soiléire dom go ndéanann na daltaí an chuid is mó den obair sna bloic sceitseála.
Scríobhamar na téarmaí isteach ar an leathanach ina raibh an obair ar dhathanna á déanamh
againn. D’oibrigh sé go maith mar go raibh na daltaí in ann na focail, an míniú agus an líníocht a
fheiceáil le chéile. Bhí sé níos ciallmhaire gach rud a chur ar an leathanach céanna.
(Múinteoir ábhair, Dialann mhachnaimh).

D’éirigh leis na rannpháirtithe a gcuid féin a dhéanamh den teoiric agus de chur i bhfeidhm an chuir
chuige trí athmhachnamh, athbhreithniú agus atriail. Is de réir a chéile a thuig na rannpháirtithe go
mbeadh orthu an cur chuige nuálach a chur i bhfeidhm go céimniúil. Chuir na rannpháirtithe in iúl ag tús
an tionscadail taighde seo nach leagann siad an oiread sin béime ar chúrsaí pleanála ar na cúiseanna
seo a leanas: béim ar scrúduithe stáit; a míchruinneas féin sa teanga; ball d’fhoireann a mhúineann trí
mheán an Bhéarla; agus taithí na mblianta acu chun múinteoireacht a dhéanamh gan phleanáil. Ach le
himeacht ama, d’aithin na rannpháirtithe an tábhacht a bhain le hullmhúcháin mar atá léirithe thíos:
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Beidh orm a bheith níos eagraithe don chéad cheacht eile, áfach, mar ní raibh mé cinnte faoin
bhfoirm cheart den uimhir iolra de na focail go léir agus chuir na daltaí ceisteanna orm faoi sin.
(Múinteoir ábhair, Dialann mhachnaimh).

De réir mar a chuaigh na rannpháirtithe i dtaithí ar phleanáil a dhéanamh, tháinig deacracht eile chun
cinn mar atá léirithe thíos nuair a deir rannpháirtí:
Aithním go bhfuil an-chuid oibre le déanamh chun a bheith ullamh do na ceachtanna, agus
uaireanta is míbhuntáiste é mar nach ndéantar dóthain ullmhúcháin chun an t-ábhar/topaic a
mhúineadh.
(Múinteoir ábhair, Fócasghrúpa)

Aithnítear go bhfuil treoir ag teastáil ó mhúinteoirí i leith a gcuid ullmhúcháin chun cothromaíocht a fháil
idir pleanáil teanga agus pleanáil ábhair. Gné eile a tháinig chun cinn ná an tábhacht a bhain le torthaí
foghlama ábhair agus le torthaí foghlama teanga a roinnt leis na scoláirí ag tús an cheachta, nós nach
raibh cothaithe roimhe seo. Chonacthas do na rannpháirtithe go n-éiríonn níos fearr leis an gceacht má
shoiléirítear torthaí foghlama an cheachta sa phleanáil roimh ré.
Seo a leanas, de réir shonraí an taighde seo, tosca a chabhródh le múinteoirí comhtháthú ábhar agus
teanga a chur i bhfeidhm go rathúil: am chun a gcuid féin a dhéanamh den teoiric agus de na coincheapa
éagsúla; ceachtanna samplacha; treoir phraiticiúil i leith cur i bhfeidhm straitéisí teagaisc éagsúla;
cleachtas athmhachnamhach; am chun athbhreithniú agus atriail a dhéanamh chun teacht ar an gcur
chuige is oiriúnaí don chomhthéacs ranga; torthaí foghlama ábhair agus teanga rianaithe sa phleanáil
agus roinnte leis na scoláirí.

5.3 Conclúid
Cuireann an chaibidil seo lenár dtuiscint ar shaintréithe na forbartha gairmiúla lena gcuirtear ar chumas
múinteoirí iar-bhunscoile an t-ábhar agus an teanga a chomhtháthú sa teagasc. Cuimsítear leis na
saintréithe sin: forbairt ghairmiúil agus tacaíocht mharthanach; sásamh agus rath gairmiúil;
rannpháirtíocht chuí na rannpháirtithe; comhghleacaíocht agus comhoibriú; bonn eolais atá ag forbairt i
gcónaí; an fhoghlaim chómhalartach; triail a bhaint as straitéisí nua, rioscaí a ghlacadh agus fadhbanna
a réiteach; cur i bhfeidhm praiticiúil an chomhtháthaithe ábhar agus teanga; spriocanna an mhúinteora
ag teacht le fís na scoile; am chun an fhoghlaim a thuiscint agus pleanáil a dhéanamh. Ceann de
phríomhriachtanais na forbartha gairmiúla is ea a chinntiú go bhfuil nasc idir an clár forbartha gairmiúla
agus cleachtas ar leith an mhúinteora tumoideachais. D’fhéadfaí na saintréithe a aithníodh a úsáid chun
bonn eolais a chur faoi dhearadh clár forbartha gairmiúla do mhúinteoirí iar-bhunscoile tumoideachais
amach anseo le cur ar a gcumas an t-ábhar agus an teanga a chomhtháthú sa teagasc agus, dá bhrí sin,
feabhas a chur ar an soláthar agus ar thorthaí na scoláirí.
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6 CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ
Sa tionscadal taighde seo tugadh faoi iniúchadh a dhéanamh ar na heispéiris agus ar na deiseanna
forbartha gairmiúla is éifeachtaí chun tacú le múinteoirí tumoideachais ag an iar-bhunleibhéal teanga
agus ábhar a chomhtháthú in oideolaíocht an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.
Is céim fhíorthábhachtach í forbairt ghairmiúil na múinteoirí i bhforbairt an tumoideachais éifeachtaigh
teanga in Éirinn. Bíodh sin is uile, tá bearna sa taighde faoi cheisteanna a bhaineann le forbairt múinteoirí
sa tumoideachas. Is ar éispéiris foghlaimeoirí agus ar an gcáilíocht teanga a bhaineann siad amach sa
tumoideachas atá formhór an taighde dírithe. Léiríonn léirmheas ar an taighde ar an tumoideachas agus
ar an ngaeloideachas araon a rinneadh go nuige seo bearna mhór maidir le hullmhacht múinteoirí in
earnáil an iar-bhunoideachais. Tá gá le saintuiscint agus saintaithí a fhorbairt ar na bealaí is éifeachtaí ó
thaobh na forbartha gairmiúla de chun freastal go gairmiúil ar a gcuid riachtanas. Agus an bhearna seo
á líonadh cuid áirithe sa tionscadal taighde seo, measadh go raibh sé tráthúil agus tábhachtach aghaidh
a thabhairt ar an bpróiseas foghlama gairmiúla ar gá do mhúinteoirí tumoideachais tabhairt faoi le go
mbeidís inniúil ar dhul i ngleic le comhtháthú teanga agus ábhar ag an iar-bhunleibhéil.
Bhí trí iar-bhunscoil lán-Ghaeilge, iar-bhunscoil Ghaeltachta san áireamh, páirteach sa tionscadal taighde
seo. Baineadh úsáid as cur chuige na foghlama cumaisc chun clár forbartha gairmiúla (bunaithe ar
riachtanais oiliúna na rannpháirtithe) a chur ar fáil agus bailíodh sonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla ó
fhoinsí éagsúla ar fud an timthrialla (ceistneoirí, fócasghrúpaí, dialanna machnaimh, cuntais ar líne,
aiseolas le linn chuairteanna scoile agus ó aiseolas le linn laethanta forbartha gairmiúla).
Tugtar achoimriú thíos ar na príomhfhreagraí ar an gceist taighde faoi na heispéiris agus na deiseanna
forbartha gairmiúla is éifeachtaí chun tacú le múinteoirí tumoideachais ag an iar-bhunleibhéal teanga
agus ábhar a chomhtháthú in oideolaíocht an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.
•

Maidir le próiseas forbartha an mhúinteora, i bhfianaise an aiseolais agus na sonraí a bailíodh ó
na rannpháirtithe, léiríodh gur tasc casta é an comhtháthú ábhar agus teanga a chur i bhfeidhm
go praiticiúil sa seomra ranga nach bhfuil rath air má thugtar faoi ar bhonn ad hoc. Ní rabhthas
ag dréim le réitigh ná le freagraí prasa thar oíche ó rannpháirtithe, ach, de réir a chéile, chabhraigh
na heispéiris forbartha gairmiúla leo. Is as na héispéiris chéanna a d’fhorbair siad cur chuige
praiticiúil ar bhonn athraitheach leanúnach chun comhtháthú ábhar agus teanga a chur i
bhfeidhm go héifeachtach. Bhí tréimhse ama agus “spás forbartha” faoi leith de dhíth ar na
rannpháirtithe ar fad chuige sin.

•

Threisigh an comhoibriú agus an chomhghleacaíocht go mór le héispéiris na rannpháirtithe chun
dul i ngleic le comhtháthú ábhar agus teanga. B’fhoinse tacaíochta agus forbartha dóibh sna
scoileanna aonair an chomhghleacaíocht agus an comhoibriú chun a gcuid tuiscintí agus
cleachtais maidir le comhtháthú ábhar agus teanga a fhorbairt. Ba chuid shuntasach den
chomhghleacaíocht seo laistigh den scoil aonair comhairle agus tacaíocht na múinteoirí Gaeilge
a lorg agus a fháil. Lasmuigh den dá lá forbartha gairmiúla, ní raibh dóthain deiseanna ann do na
rannpháirtithe uile áfach an comhoibriú rathúil a chur sa tsiúl lasmuigh dá scoileanna aonair.
Áiríodh mar a bheadh scoiteacht ann i measc múinteoirí agus iad ag saothrú leo ina n-aonar sa
seomra ranga, rud atá ina chonstaic roimh an bhforbairt ghairmiúil. Mar sin, tá sé riachtanach ó
thaobh forbairt múinteoirí tumoideachais iar-bhunscoile de an scoiteacht sin a bhaineann le
hobair neamhspleách sa seomra ranga a laghdú agus deiseanna níos mó a chruthú chun foghlaim
ó mhúinteoirí eile agus trí phobal cleachtais a fhorbairt.
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•

Bhain dúshláin áirithe oideolaíochta le héispéiris na rannpháirtithe maidir le dul i ngleic le cur
chuige nua a chur i bhfeidhm ina gcuid cleachtais. Níor thuig siad go raibh bonn eolais in easnamh
orthu. De réir mar a chuaigh an tionscadal taighde ar aghaidh, áfach, thuig na rannpháirtithe go
raibh gá le bonn eolais níos treise a chur faoina gcleachtais mar chuid den fhorbairt ghairmiúil.
Nuair a ghlac siad úinéireacht ar an bpróiseas forbartha agus nuair a soiléiríodh na hionchais
agus na freagrachtaí, ba léir dóibh an tábhacht a bhain le pleanáil mar chuid lárnach dá gcuid
ullmhúcháin, chun cothromaíocht a chinntiú idir teanga agus ábhar, agus chun freastal ar
riachtanais foghlama na scoláirí. Ba chuid thábhachtach den bhonn eolais sin treoir, samplaí agus
eiseamláirí a fháil a bhí curtha in oiriúint dá gcuid ábhair féin.

•

Cé nach raibh deis ag na rannpháirtithe ag tús an tionscadail taighde páirt lárnach a ghlacadh i
sainiú chuspóirí an taighde, mar sin féin, de réir mar a chuaigh an tionscadal taighde ar aghaidh,
d’aithin siad na cuspóirí a bhí ag eascairt as a gcuid riachtanais oideolaíochta féin mar
rannpháirtithe agus mar mhúinteoirí ábhair. De réir mar a bhí na rannpháirtithe ag dul i ngleic
leis na cuspóirí aitheanta sin a chomhlíonadh go praiticiúil sa seomra ranga, bhí orthu athshainiú
réalaíoch a dhéanamh ar na cuspóirí céanna laistigh de chúinsí ábhartha a gcomhthéacs féin. Ba
léir go raibh an t-athshainiú seo á dhéanamh de bharr na ndúshlán agus na gconstaicí a tháinig
chun cinn sa chur i bhfeidhm praiticiúil. I measc na ndúshlán bhí, mar shampla, easpa ama,
acmhainní as dáta, easpa inniúlachtaí sa teanga, fadhbanna tráthchláir agus tarlúintí gan choinne
sa scoil.

•

Braitheann rath na forbartha gairmiúla chomh maith ar dhlúth-ailíniú le comhlíonadh fhís na
scoile. Mheas na rannpháirtithe go mbeadh tionchar dearfach ag an tionscadal taighde seo ar a
bhforbairt ghairmiúil mar gur réitigh sé go dlúth le fís agus le heiteas na scoile uile maidir le neartú
na teanga, cothú an chruinnis, agus pleanáil na scoile uile.

•

Le linn an tionscadail taighde seo, spreag an fhoghlaim ghairmiúil cineálacha éagsúla foghlama,
an fhoghlaim chómhalartach san áireamh. Léirigh na rannpháirtithe gur fhoghlaim siad óna chéile
mar bhaill den scoil aonair. Chuir cuid de na múinteoirí rompu feabhas a chur ar a gcuid
inniúlachtaí teanga féin mar go raibh siad ag díriú breis airde ar an gcruinneas sa teagasc. Ina
theannta sin, spreag na múinteoirí a gcuid scoláirí chun breis airdill a thabhairt ar ghnéithe na
teanga le linn theagasc an ábhair. Mar sin, bhí an chomhfhoghaim agus an fhoghlaim mhalartach
i gceist agus is cuid lárnach iad sin de na héispéiris forbartha gairmiúla.

•

Léirigh sonraí an taighde seo go soiléir nach mór do mhúinteoirí a bheith fonnmhar agus oscailte
dul i ngleic le rioscaí, triail a bhaint as straitéisí teagaisc nua agus fadhbanna a eascraíonn ón
gcleachtas nuafhoghlamtha a réiteach. De réir a chéile agus mar thoradh ar thacaíocht leanúnach
agus ar ionchuir maidir leis an bhforbairt ghairmiúil, spreagadh na rannpháirtithe le straitéisí nua
a thriail agus rioscaí a thógáil ina gcuid teagaisc. Ghin sé sin féinmhuinín iontu tabhairt faoi thriail
a bhaint as cuir chuige agus as straitéisí nua. Murach an t-ionchur agus an tacaíocht
chomhleanúnach, go háirithe na cuairteanna scoile, ní móide go mbeadh an fhéinmhuinín seo á
forbairt.

•

Ba léir go raibh gá le samplaí praiticiúla agus eiseamláirí ábharbhunaithe a thabhairt ag laethanta
forbartha gairmiúla chun cur chuige nua a léiriú. Chuir na seisiúin oiliúna sheachtracha go mór
le forbairt ghairmiúil na rannpháirtithe. Fós tar éis na chéad lá oiliúna, léiríodh go raibh easpa
treorach faighte ar conas ábhar a nascadh leis an teanga ar bhealach soláimhsithe. Le linn an
dara lá oiliúna, leagadh béim shuntasach ar straitéisí teagaisc do na hábhair éagsúla a roinnt, cur
chuige a chabhraigh go mór le tuiscint agus le féinmhuinín na rannpháirtithe a fhorbairt.
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•

D’imir rannpháirtíocht sa tionscadal taighde seo tionchar dearfach ar chómhúinteoirí agus ar
scoláirí na rannpháirtithe. Bhain na rannpháirtithe sásamh proifisiúnta as cur i bhfeidhm an
chomhtháthaithe ábhar agus teanga agus d’imigh sé sin i gcion ar a gcómhúinteoirí agus a gcuid
scoláirí.

Moltaí
Ag eascairt as an taighde seo, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh do mhúinteoirí agus do scoileanna
a mbeadh suim acu tabhairt go córasach faoin gcomhtháthú ábhar agus teanga. Chomh maith leis sin,
déantar moltaí a bheadh fóinteach do lucht riaracháin an chórais oideachais, do lucht oideachais agus
oiliúna oidí, do lucht cumtha polasaithe, do lucht deartha agus feidhmithe curaclaim, agus do na seirbhísí
éagsúla a bheadh ag tacú le scoileanna chun an cur chuige a chur i bhfeidhm ar bhonn críochnúil
éifeachtach.

Moltaí do mhúinteoirí
Moltar:
•

dearcadh dearfach agus meon oscailte do chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga
a léiriú;

•

úinéireacht a ghlacadh ar chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga, tacaíocht a
lorg agus a thabhairt, nuair is gá;

•

ceachtanna ina bhfuil cuspóirí teagaisc a chuimsíonn teanga agus ábhar araon sna torthaí
foghlama a leagan amach agus feidhm a bhaint as raon straitéisí teagaisc agus foghlama,
measúnú foirmitheach, tascanna oiriúnacha agus acmhainní teagaisc ábhartha;

•

inniúlacht chuí teanga (cruinneas agus saibhreas) a fhorbairt go leanúnach mar aon le feasacht
teanga ailínithe le táscairí reatha aitheanta;

•

féidearthachtaí oideolaíochta a bhaineann le comhtháthú ábhar agus teanga a aithint, rioscaí a
ghlacadh agus fadhbanna a eascraíonn ón gcleachtas nuafhoghlamtha a réiteach;

•

cuspóirí agus torthaí foghlama a roinnt leis na foghlaimeoirí agus freagracht a thabhairt dóibh as
a gcuid foghlama;

•

freastal ar sheisiúin oiliúna sheachtracha agus inscoile a thacaíonn le cur i bhfeidhm éifeachtach
an chomhtháthaithe ábhar agus teanga;

•

machnamh, monatóireacht, meastóireacht agus athbhreithniú rialta a dhéanamh ar a éifeachtaí
atá cur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga.
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Moltaí do scoileanna
Moltar:
•

gach deis a thapú chun an comhoibriú, an chomhghleacaíocht agus comhroinnt smaointe a chur
chun cinn le béim leanúnach ar an bpiarfhoghlaim agus deiseanna comhtheagaisc i measc na
foirne;

•

freagracht i leith chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga a shainaithint mar
fhoireann scoile agus pleanáil dá réir;

•

comhtháthú ábhar agus teanga a aithint mar ghné lárnach sheasta den phlean feabhsúcháin
scoile;

•

plean forbartha gairmiúla agus clár tacaíochta a dhearadh bunaithe ar tosaíochtaí comhaontaithe
le spriocanna inláimhsithe agus intomhaiste do chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus
teanga;

•

ball foirne le hardchumas sa teanga a ainmniú chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí ábhair
ó thaobh shealbhú, chruinnúsáid agus shaibhreas teanga de;

•

cur chuige bíseach do chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga a cheapadh, ag
tosú le lucht na chéad bliana;

•

teimpléid phleanála a dhearadh chun freastal ar shainghnéithe a bhaineann leis an gcomhtháthú
ábhar agus teanga;

•

machnamh, monatóireacht, meastóireacht agus athbhreithniú rialta a dhéanamh ar leibhéal na
scoile ar a éifeachtaí atá cur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga;

•

straitéisí oiriúnacha ábharbhunaithe do chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga
a dhearadh, a chleachtadh agus a roinnt;

•

struchtúr agus am a aithint a chabhródh le múinteoirí dul i gcomhairle lena chéile chomh maith
le tráthchlár oiriúnach a shainaithint do chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga;

•

córas ceartúcháin ó thaobh chruinnúsáid na Gaeilge i dteagasc ábharbhunaithe a aontú, a chur i
bhfeidhm agus a athbhreithniú go rialta mar chuid de phlean feabhsúcháin scoile;

•

tacaíocht a thabhairt chun cúrsaí Gaeilge a dhéanamh taobh amuigh d’am scoile.

Moltaí don chóras
Moltar:
•

rúibric na meastóireachta a leasú i scrúduithe stáit in ábhar trí mheán na Gaeilge chun go mbeadh
cáilíocht na teanga á meas;
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•

critéir a bhaineann le forbairt ábhar foghlama don chomhthéacs lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a
leagan síos do lucht cumtha téacsleabhar sna hábhair dhifriúla le haird ar leith ar éilimh theanga
sa teagasc ábharbhunaithe;

•

contanam na forbartha gairmiúla ón réamhoiliúint go forbairt ghairmiúil leanúnach ina bhfuil béim
chomhuaineach ar theanga agus ar ábhar a athchoincheapadh;

•

sprioc a leagan síos go mbeadh cumas teanga an mhúinteora aitheanta mar chritéir do
mhúinteoirí a dteastódh uathu a bheith fostaithe san earnáil agus cáilíocht sa teanga (leibhéal
B2 ar a laghad ar Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha) mar chritéir cheapacháin
do mhúinteoirí agus do phríomhoidí sa chóras tumoideachais;

•

cur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga a bheith mar choinníoll i gcleachtas
aitheanta sna táscairí reatha sna hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta;

•

clár forbartha gairmiúla a sholáthar ar bhonn rialta bunaithe go hiomlán ar ghramadach na
Gaeilge;

•

éilimh theanga na n-ábhar éagsúla a aithint agus ceardlanna teanga a reáchtáil go rialta do
mhúinteoirí bunaithe ar réim agus ar chruinneas teanga an ábhair;

•

tacaíocht leanúnach do chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga a sholáthar ag
na seirbhísí tacaíochta;

•

treoirleabhair do chur i bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga a sholáthar le
ceachtanna eiseamláireacha ábharbhunaithe san áireamh;

•

sainfhoclóir/nathanna agus foirm na teanga a bheith mar chuid lárnach i ngach mír sna
téacsleabhair ábhair éagsúla;

•

treoir agus tacaíocht a thabhairt do phríomhoidí scoile chomh maith le hionduchtú do mhúinteoirí
nua-cháilithe maidir leis an gcomhtháthú ábhar agus teanga a dhearadh agus a chur i bhfeidhm;

•

monatóireacht, meastóireacht agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar éifeachtacht chur i
bhfeidhm an chomhtháthaithe ábhar agus teanga.

Moltaí le haghaidh staidéir eile
Ag eascairt as an taighde seo, déantar na moltaí seo a leanas le haghaidh staidéir eile a dhéanfar amach
anseo :
•

Tá gá le díriú ar na deiseanna agus na dúshláin a bhaineann leis an gcomhtháthú ábhar agus
teanga in iar-bhunscoileanna Gaeltachta ag cur raon níos leithne d’ábhair san áireamh, seachas
na cinn ar díríodh orthu sa staidéar seo.

•

Aithnítear an bhearna atá sa taighde chomh fada agus a bhaineann sé le hiniúchadh a dhéanamh
ar eispéiris, ar ghuthanna agus ar ionchais scoláirí ag an tSraith Shóisearach agus an tSraith
Shinsearach faoi seach agus an comhtháthú ábhar agus teanga á chur i bhfeidhm.
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•

Tá gá le staidéar leanúnach fadtéarmach ar chomhtháthú ábhar agus teanga a chuimseodh raon
ionadaíoch de scoileanna in earnáil an ghaeloideachais.

•

Bhainfeadh tairbhe faoi leith le cás-staidéir a dhéanamh ar eispéiris múinteoirí nua-cháilithe
maidir le comhtháthú ábhar agus teanga a thabharfadh léargas ar na riachtanais reatha agus a
chuirfeadh treoir ar fáil don réamhsheirbhís agus d’oideachas múinteoirí.

Léirbhreithniú ar na saintréithe atá riachtanach don fhorbairt ghairmiúil: Cur chuige praiticiúil
Bunaithe ar mholtaí ag eascairt as torthaí an tionscadail taighde áirithe seo, tá seicliosta curtha ar fáil
thíos ar mhaithe le barrchleachtas na forbartha gairmiúla a stiúradh agus a chur chun cinn ar leibhéal an
mhúinteora aonair, ar leibhéal na scoile agus ar leibhéal an chórais. Mar iarracht chun athrú deaphleanáilte a bhfuil údar maith leis a thabhairt chun críche, moltar an seicliosta a úsáid i gcomhar leis na
doiciméid seo a leanas:
·

Treoirlínte maidir le Féinmheastóireacht Scoile, 2016-2020 (An Roinn Oideachais agus Scileanna)

·

Ag Breathnú ar an Scoil Againne, 2016: Creat cáilíochta (An Roinn Oideachais agus Scileanna)

·

Treoirlínte a bhaineann leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (do scoileanna
lonnaithe sa Ghaeltacht amháin)

Seo thíos liosta de chuid de na feidhmeanna is féidir a bhaint as an seicliosta:
·

comhráite doimhne dúshlánacha a spreagadh agus páirt a ghlacadh iontu

·

fís a fhorbairt agus a chur in iúl

·

machnamh a dhéanamh ar a mbaintear amach agus ar cheisteanna, agus saincheisteanna
maidir leis an gcur i bhfeidhm a phlé (.i. cultúir cheistiúcháin a chruthú)

·

spriocanna (tosaíochtaí comhaontaithe) inláimhsithe agus intomhaiste a leagan amach tríd an
gcinnteoireacht chomhoibríoch

·

monatóireacht a dhéanamh ar athruithe le himeacht ama agus measúnú a dhéanamh ar an
méid dul chun cinn atá déanta i réimsí sainaitheanta inar gá feabhas a dhéanamh .i.
rath/torthaí foghlama a thomhas

·

tuairisciú go rialta ar bhaint amach spriocanna pleanáilte

·

an leanúnachas a chothú tríd an bpleanáil scoile uile

·

spriocanna, pleananna agus táscairí ratha a dhéanamh trédhearcach

·

prionsabail chreidimh agus patrúin chleachtais sheanbhunaithe a athrú

·

plean forbartha gairmiúla don scoil uile a dhearadh chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais
forbartha gairmiúla shainaitheanta na foirne.
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Múinteoir

Scoil

Córas

Cultúr
foghlama

• Féinfhiosrú ar phrionsabail
chreidimh an mhúinteora
• Dearcadh dearfach agus meon
oscailte
• Toilteanas a bheith mar
fhoghlaimeoir
• Sásta tacaíocht a lorg agus
eolas a roinnt
• Ról an mhúinteora ábhair i leith
teagaisc teanga a aithint
• Am teagaisc a bhainistiú go
héifeachtach
• Úinéireacht agus freagracht a
ghlacadh ar chur i bhfeidhm an
chomhtháthaithe ábhar agus
teanga sa teagasc

• Comhoibriú,
comhghleacaíocht, comhroinnt
• Piarfhoghlaim - deiseanna
comhtheagaisc
• Comhairle agus aiseolas a lorg
go hinmheánach agus go
seachtrach
• Freagracht i leith chur i
bhfeidhm an chomhtháthaithe
ábhar agus teanga a
shainaithint mar fhoireann
scoile

Ullmhúchán

• Ceachtanna agus áiseanna
teagaisc réamhullmhaithe a
sholáthar
• Cuspóirí teagaisc inláimhsithe
agus intomhaiste a aithint don
teanga agus d’ábhar
• Torthaí foghlama oiriúnacha
(ábhar agus teanga) a cheapadh
agus a mheas
• Tascanna shonracha a ullmhú
d’aschur teanga na
bhfoghlaimeoirí

Inniúlacht
teanga

• Iniúchadh leanúnach a
dhéanamh ar an bhfeasacht
teanga ailínithe le táscairí ratha
aitheanta
• Cur leis an saibhreas cainte go
leanúnach
• Fócas cinnte ar fhorbairt
inniúlacht teanga na
bhfoghlaimeoirí
• Feasacht a ardú maidir le
freagracht an mhúinteora
ábhair i leith shainteanga an
ábhair

• Ról lárnach a thabhairt don
• Sainspriocanna inláimhsithe
fhoireann i sainiú spriocanna
agus intomhaiste a aithint do
na scoile sa pholasaí scoile
chur i bhfeidhm an
• Comhtháthú ábhar agus teanga
chomhtháthaithe ábhar agus
a aithint mar ghné lárnach
teanga sna scoileanna
sheasta den phlean
• Fráma ama oiriúnach do chur i
feabhsúcháin scoile
bhfeidhm an chomhtháthaithe
• Pleanáil chomhoibríoch agus
ábhar agus teanga a
ullmhúchán comhoibríoch a
shainaithint
chur chun cinn ar leibhéal
roinne
• Eiseamláirí, teimpléid phleanála
agus acmhainní a dhearadh
agus a roinnt
• Struchtúr a aithint do
thacaíocht teanga in-scoile ar
bhonn leanúnach
• Sprioc an mhúinteora ag teacht
le fís na scoile
• Clár tacaíochta a dhearadh le
spriocanna cinnte réalaíocha
• Múinteoir(í) Gaeilge a ainmniú
chun tacaíocht a thabhairt ó
thaobh chruinnúsáid na teanga
de
• Spreagadh agus tacaíocht a
thabhairt chun cúrsaí Gaeilge a
dhéanamh taobh amuigh d’am
scoile
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• Ionchais an chórais i leith chur i
bhfeidhm an chomhtháthaithe
ábhar agus teanga a shoiléiriú
• Éiteas agus comhthéacs na
scoile a chur san áireamh i gclár
forbartha gairmiúla

• Cáilíocht sa teanga (leibhéal B2
ar a laghad ar Comhchreat
Tagartha na hEorpa um
Theangacha) mar chritéir
cheapacháin do mhúinteoir sa
chóras tumoideachais
• Ceardlanna teanga a reáchtáil
go rialta bunaithe ar réim agus
ar chruinneas teanga an ábhair
• Clár forbartha gairmiúla
bunaithe go hiomlán ar
ghramadach na Gaeilge a
sholáthar do mhúinteoirí ar
bhonn leanúnach
• Leas a bhaint as an
teicneolaíocht chun cumas
teanga múinteoirí a fhorbairt
• Éilimh theanga na n-ábhar
éagsúla a aithint agus cláir
forbartha gairmiúla a dhearadh
agus a sholáthar
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Múinteoir
Cur i bhfeidhm • Féidearthachtaí oideolaíochta a
bhaineann le comhtháthú
ábhar agus teanga a aithint
• Deiseanna a chruthú chun
straitéisí nua a chur i bhfeidhm
ar bhonn athraitheach
leanúnach
• Rioscaí a ghlacadh agus
fadhbanna a eascraíonn ón
gcleachtas nuafhoghlamtha a
réiteach
• Inmheánú a dhéanamh ar an
dea-chleachtas trí
bhreathnóireacht ranga agus
aiseolas a lorg agus a fháil
• Cur chuige céimniúil seasta a
chur i bhfeidhm
• A gcuid féin a dhéanamh de na
straitéisí éagsúla thar
thréimhse ama
• Machnamh agus anailís
chriticiúil a dhéanamh ar an
gcleachtas ar bhonn leanúnach
• Fianaise a lorg a léiríonn go
bhfuil dul chun cinn á
dhéanamh ag na scoláirí

Cur chun cinn
na foghlama

Scoil

Córas

• Rannpháirtíocht gach
múinteora a chinntiú
• Cur chuige bíseach a cheapadh
fréamhaithe i ngnáthchleachtas
na scoile, ag tosú le lucht na
chéad bliana
• Straitéisí oiriúnacha
ábharbhunaithe do chur i
bhfeidhm an chomhtháthaithe
ábhar agus teanga a dhearadh
agus a roinnt
• Treoir agus comhairle a
sholáthar
• Athmhachnamh agus
athbhreithniú rialta a
dhéanamh
• Dea-thoradh na hoibre a
aithint agus a roinnt
• Struchtúr agus am a aithint
chun dul i gcomhairle lena
chéile
• Tráthchlár oiriúnach a
shainaithint do chur i bhfeidhm
an chomhtháthaithe ábhar
agus teanga
• Ionchais arda a léiriú
• Úinéireacht a ghlacadh ar chur i
bhfeidhm an chomhtháthaithe
ábhar agus teanga mar
fhoireann scoile

• Tacaíocht leanúnach do chur i
bhfeidhm an chomhtháthaithe
ábhar agus teanga a sholáthar
ag na seirbhísí tacaíochta
• Na dúshláin agus na deiseanna
a bhaineann le cur i bhfeidhm
an chomhtháthaithe ábhar
agus teanga a aithint, a idirphlé
agus a réiteach
• Rúibric na meastóireachta a
leasú i scrúduithe stáit in ábhar
trí mheán na Gaeilge chun go
mbeadh cáilíocht na teanga á
meas
• Polasaithe agus beartais an
stáit i leith chur i bhfeidhm an
chomhtháthaithe ábhar agus
teanga ag teacht agus ag tacú
lena chéile
• Úinéireacht a bhronnadh ar
scoileanna trí acmhainní, am
agus áiseanna a sholáthar

• Cuspóirí agus torthaí foghlama • Córas ceartúcháin maidir le
• Critéir a aithint i dtaca le
a roinnt leis na foghlaimeoirí
cruinnúsáid na Gaeilge i
héilimh teanga i dteagasc
• Aird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú
dteagasc ábharbhunaithe a
ábharbhunaithe d’fhoilsitheoirí
ar ghnéithe na teanga sa
aontú, a chur i bhfeidhm agus a
na dtéacsleabhar
teagasc
athbhreithniú
• Oiriúnú a dhéanamh ar
• Freagracht a tabhairt do na
• Áiseanna teagaisc agus
theanga na dtéacsleabhar
foghlaimeoirí as a gcuid
acmhainní a sholáthar agus a
• Treoirleabhair do chur i
foghlama, an fhoghlaim teanga
úsáid
bhfeidhm an chomhtháthaithe
i gcomhthéacs an ábhair san
• Timpeallacht spreagúil a
ábhar agus teanga a sholáthar
áireamh
chruthú chun an teanga a chur
le béim ar ghnéithe ar leith,
chun cinn
mar shampla, torthaí foghlama
• Monatóireacht a dhéanamh ar
tascanna agus measúnú le
dhul chun cinn na hoibre
béim chomhuaineach ar
theanga agus ar ábhar
• Ceachtanna eiseamláireacha
ábharbhunaithe a sholáthar
• Sainfhoclóir/nathanna agus
foirm na teanga a bheith mar
chuid lárnach i ngach mír sna
leabhair ábhair éagsúla
• Taighde a dhéanamh ar chur i
bhfeidhm an chomhtháthaithe
ábhar agus teanga, staidéar
leanúnach agus cás-staidéir san
áireamh
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Múinteoir
Forbairt
ghairmiúil

• Freastal ar sheisiúin oiliúna
sheachtracha agus inscoile a
thacaíonn le cur i bhfeidhm an
chomhtháthaithe ábhar agus
teanga
• Ball díograiseach spreagúil de
phobal foghlama
• Bonn eolais oideolaíochta a
fhorbairt go leanúnach
• De shíor ag cur leis an gcumas
labhartha agus
scríbhneoireachta le béim ar
shaibhreas agus ar
chruinnúsáid na teanga i
gcomhthéacs an ábhair

Scoil

Córas

• Bonn eolais múinteoirí a
fhorbairt go leanúnach ó
thaobh oideolaíocht an
tumoideachais, teanga an
teagaisc san áireamh, bunaithe
ar anailís riachtanas na foirne
• Ionduchtú do mhúinteoirí nuacháilithe maidir le comhtháthú
ábhar agus teanga a dhearadh
• Clár tacaíochta agus plean
gníomhaíochta araon a aontú
ag tús na bliana
• Treoir agus tacaíocht a
thabhairt agus athbhreithniú a
dhéanamh go leanúnach
• Pobal foghlama do
bhainistíocht inmheánach
scoile a bhunú agus a chothú
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• Athchoincheapadh a
dhéanamh ar chontanam na
forbartha gairmiúla ón
réamhoiliúint go dtí an
fhorbairt ghairmiúil leanúnach
• Treoir agus tacaíocht a
thabhairt do phríomhoidí scoile
maidir le comhtháthú ábhar
agus teanga
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