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BROLLACH & BUÍOCHAS
Tá mórán moltaí déanta i dtograí éagsúla
taighde le blianta beaga anuas (mar shampla
Luathoideachas trí Ghaeilge sa Ghaeltacht,
1999, Staid Reatha na Scoileanna
Gaeltachta 2004, 2005 agus An Staidéar
Teangeolaíoch Cuimsitheach ar Úsáid na
Gaeilge sa Ghaeltacht, 2007) maidir leis an
athstruchtúrú is gá a dhéanamh ar an gcóras
oideachais Ghaeltachta chun dul i ngleic leis
na castachtaí teanga i réimse an oideachais
sa Ghaeltacht, go háirithe an sóisialú trí
Bhéarla atá á dhéanamh ar leanaí na
Gaeltachta agus an easpa cur chuige chun
déileáil leis na daltaí arb í an Ghaeilge a
gcéad teanga. Is léir ón bhfeachtas atá ag
Guth na Gaeltachta agus ó na haighneachtaí
ó choistí agus eagraíochtaí pobail don
Chomhchoiste um Straitéis Fiche Bliain don
Ghaeilge, gur ceist phráinneach í seo do
phobal na Gaeltachta.  Tá coistí pobail,
teanga agus oideachais i gceantair
Ghaeltachta éagsúla (m.sh Coiste
Tuismitheoirí na Gaeltachta in Iarthar
Duibhneach, Fochoiste an tSoláthair Lán-
Ghaeilge de Phobalscoil Chorca Dhuibhne,
coiste Ghuth na Gaeltachta i nGaoth
Dobhair) ag plé cheist an
tsaibhrithe/sealbhaithe teanga i gcás na
ndaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga le
tamall agus is mar thoradh ar theagmháil
Tuismitheoirí na Gaeltachta leis an
gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus
Gaelscolaíochta (COGG) i bhfómhar na
bliana 2009 a choimisiúnaigh COGG
taighdeoir neamhspleách chun dul i mbun
an taighde áirithe seo.

Cé nach bhfuil treoir ná moltaí foirmeálta ag
teacht ó na hinstitiúidí oideachais náisiúnta
faoi láthair maidir le slite chun tacú le
saibhriú/sealbhú agus sóisialú teanga daltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga, tá dea-
chleachtais á gcur i bhfeidhm ag scoileanna
áirithe ina leith seo agus ba í an mhian a bhí
ag COGG leis an tionscadal seo ná na dea-
chleachtais sin a fhiosrú agus a thaifeadadh.
Is é aidhm an taighde seo, mar sin, ná cur
síos a dhéanamh ar na dea-chleachtais
saibhrithe/sealbhaithe teanga atá á gcur i
bhfeidhm i mbunscoileanna i gCatagóir A na
Gaeltachta, go háirithe do na daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga, agus treoir a chur
ar fáil dá réir do scoileanna Gaeltachta eile
ar spéis leo dea-chleachtais agus straitéisí a
chur i bhfeidhm i dtaca le sóisialú agus

saibhriú/sealbhú teanga do dhaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga.

Sa tréimhse idir mí na Samhna 2009 agus mí
an Mhárta 2010 rinneadh teagmháil leis na
bunscoileanna i gCatagóir A na Gaeltachta
agus tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh
sa taighde. Socraíodh dáta chun cuairt a
thabhairt ar na scoileanna agus agallaimh a
chur ar na príomhoidí/múinteoirí i dtaca le
hábhar an taighde. Rinneadh teagmháil le
gach bunscoil Ghaeltachta eile mar aon le
gach Gaelscoil sa tír maidir le hábhar an
taighde freisin agus tugadh cuireadh do
phríomhoidí na scoileanna sin páirt a
ghlacadh sa taighde trína gcuid tuairimí ar
an ábhar a chur ar fáil i bhfoirm scríofa.  Tá
cur síos sa tuarascáil seo ar thorthaí an
phróisis sin.

Tá an taighdeoir fíorbhuíoch de na
príomhoidí agus na múinteoirí sna
bunscoileanna go léir a ghlac páirt sa taighde
seo. Chuir siad mórán dua orthu féin an
réimse ceisteanna a chuir an taighdeoir orthu
a fhreagairt agus cuireadh an-fháilte roimh
an taighdeoir agus í ar cuairt chuig a gcuid
scoileanna.  B’ábhar misnigh bualadh leo
agus léargas níos fearr a fháil ar an tsárobair
atá á déanamh acu sa suíomh
fíordhúshlánach ina bhfuil siad ag feidhmiú.
In ainneoin a  mhinice is a chuireann
príomhoidí scoileanna Gaeltachta fáilte
roimh thaighdeoirí den uile chineál, thug
siad an-chomhoibriú arís don tionscadal
taighde seo agus bhí súil acu, a dúirt siad,
go mbeadh ar a gcumas freastal níos fearr a
dhéanamh ar riachtanas teanga agus
oideachais gach dalta ina gcuid scoileanna
de bharr an taighde seo.

Tá an taighdeoir fíorbhuíoch chomh maith
den Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta as an tacaíocht agus as
an gcabhair leanúnach a chuir sí ar fáil le
linn an taighde seo.  Chuir dhá eagraíocht
eile, Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta
agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne, tacaíocht
ar fáil don tionscadal seo chomh maith i
bhfoirm comhairle agus tacaíocht riaracháin
agus tá an taighdeoir go mór faoina
gcomaoin.  Tá buíochas ó chroí dlite do
Choiste Tuismitheoirí na Gaeltachta as
smaoineamh an taighde a thionscnamh i
gcomhar le COGG agus go háirithe do
Chlíodhna Furlong, Comhairleoir leis an
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tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do
Bhunscoileanna (An Roinn Oideachais agus
Scileanna) as a saineolas i réimse mhúineadh
na Gaeilge mar ábhar i mbunscoileanna
Gaeltachta a roinnt leis an taighdeoir. Is iad
comhghleacaithe an taighdeora in Acadamh
na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na
hÉireann, Gaillimh, is mó a chuir comhairle
eagarthóireachta ar fáil agus tá buíochas thar
bhuíochas dlite dóibh siúd, go háirithe do
Sheosamh Mac Donnacha, Comhordaitheoir
Acadúil Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
agus do Shéamas Ó Coileáin a chabhraigh
leis an bprofáil agus leis an eagarthóireacht
don leagan deiridh den tuarascáil.

RÉAMHRÁ 
D’aithin an taighde is cuimsithí a rinneadh
ar an nGaeltacht, Staidéar Cuimsitheach
Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht (Ó Giollagáin et al, 2007) gurb é
an dúshlán is mó atá roimh an gcuid is
láidre, fiú, den Ghaeltacht (na ceantair atá i
gCatagóir A) ná nach bhfuil dóthain
teaghlach ag tógáil a leanaí le Gaeilge mar
chéad teanga, agus fiú i gcás na leanaí atá á
dtógáil le Gaeilge nach bhfuil an córas ag
tacú leis an iarracht seo toisc nach bhfuil sé
ag aithint na riachtanas teangeolaíoch faoi
leith atá ag na leanaí seo.  Cé go n-aithníonn
an curaclam bunscoile cainteoirí dúchais
Gaeilge níl cuspóirí foghlama ar leithligh
leagtha amach chun tacú lena saibhriú
teanga (sealbhú/forbairt a gcéad teanga).  Tá
roinnt cleachtas ann anois le tacú le daltaí ar
bheagán Gaeilge (baintear úsáid as Scéim na
gCúntóirí Teanga i scoileanna áirithe mar
shampla) ach níl ann d’aon saghas cláir
thacaíochta chun tacú le daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga a shaibhreodh an
méid Gaeilge atá acu de réir mar a théann
siad tríd an gcóras. Díríonn an cúrsa nua
Séideán Sí ar an difreálú seo ach níl aon
oiliúint inseirbhíse chórasach faighte ag na
múinteoirí maidir le húsáid an phacáiste
teagaisc.  Léiríonn an taighde atá déanta ar
an gceist seo go dtí seo gurb é a mhalairt atá

ag tarlú .i. go dtacaíonn an córas le lagú
Ghaeilge na ndaltaí arb í an Ghaeilge a
gcéad teanga toisc go ndéantar an sóisialú
trí Bhéarla (Ó Giollagáin et al, 2007) agus go
sealbhaíonn na cainteoirí dúchais gnásanna
cainte na bhfoghlaimeoirí mar thréithe buana
ina gcuid cainte féin (Ó Giollagáin & Ó
Curnáin, le foilsiú in 2011). Tá taighde
comparáideach á dhéanamh ar chumas
Gaeilge agus Béarla dáltaí bunscoile sna
ceantair is láidre Ghaeltachta i gConamara
faoi láthair a thaispeánann gur fearr cumas
Béarla ná Gaeilge na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga nuair a shroicheann
siad blianta deiridh na bunscoile (Ó
Giollagáin & Ó Curnáin, le foilsiú in 2011).
Is minic go mbíonn díomá ar thuismitheoirí,
arb í an Ghaeilge céad teanga a leanaí, nuair
a thugann siad faoi deara caighdeán Gaeilge
a leanaí ag lagú de réir mar a théann siad ar
aghaidh tríd an gcóras oideachais (Nic
Cionnaith, 2008). Ón obair pháirce a rinne
Nic Cionnaith dá tráchtas MA chun dearcadh
tuismitheoirí maidir le freastal an chórais
oideachais ar riachtanais teanga a gcuid
páistí i gCatagóir A na Gaeltachta a mheas,
bhí sé soiléir go raibh “difríochtaí suntasacha
idir an méid atá an scoil ag baint amach agus
an méid ba mhaith le tuismitheoirí éagsúla
Gaeltachta a fheiscint mar thoradh ar
oideachas a gcuid páistí i dtaca le cumas
cainte agus pátrúin teanga sa Ghaeilge.”
(2008:100). Anuas air seo tá gach fianaise
againn gurb í úsáid an Bhéarla atá i dtreis i
measc fhormhór na ndaltaí i gcuid mhór de
na scoileanna seo (Mac Donnacha et al, 2005
agus Ó Giollagáin et al, 2007)

In ainneoin an tsuímh thar a bheith casta ina
bhfuil príomhoidí/ múinteoirí bunscoileanna
na Gaeltachta ag feidhmiú, tá sárobair agus
dea-chleachtais á gcur i bhfeidhm ag
scoileanna áirithe maidir le
saibhriú1/sealbhú2 agus sóisialú3 Ghaeilge
na ndaltaí.  Díríonn an taighde áirithe seo ar
chuntas a thabhairt ar na dea-chleachtais sin
i mbunscoileanna i gCatagóir A na

1 Saibhriú Teanga – Is éard atá i gceist anseo le saibhriú teanga ná cur leis an nGaeilge atá ag leanaí arb í an Ghaeilge a
gcéad teanga trí bheartais saibhrithe teanga a chur i gcrích. Go dtí seo tá sé aitheanta ag an taighde idirnáisiúnta (Jones
1991, Potowski 2004, Valdés  1997, Wong Fillmore 1991 ) agus an taighde sa tír seo (Hickey, 2001, Ó Curnáin agus Ó
Giollagáin (le foilsiú), Ní Thuairisg, 2007) go dtagann tanaíocht ar chéad teanga na ndaltaí arb í an mhionteanga a gcéad
teanga de réir mar a théann siad tríd an gcóras oideachais measctha.

2 Sealbhú Teanga - Is éard atá i gceist anseo le sealbhú teanga ná an treisiú nó an fhorbairt nádúrtha teanga a thagann
ar theanga an dalta trí leaganacha saibhre den teanga a chur os a gcomhair.

3 Sóisialú Teanga – Is éard atá i gceist anseo le sóisialú teanga ná iompar teanga na scoile, go príomha iompar teanga na
ndaltaí ina measc féin, a bhainistiú chun go mbeadh an Ghaeilge in uachtar mar theanga shóisialta chumarsáide na
scoile.  Mar a phléifear thíos, tá sé aitheanta sa taighde idirnáisiúnta ( Jones, 1991; Baker, 2006;  Potowski, 2004;  Heller,
1995) agus an taighde sa tír seo (Hickey 2001, Mac Donnacha et al 2005, Ó Giollagáin et al 2007) gurb é úsáid na
mórtheanga a bhíonn in uachtar sa chumarsáid i measc fhormhór na ndaltaí  nuair a mheasctar leanaí le cúlra sa
mhionteanga agus sa mhórtheanga le chéile mura ndéantar dianbhainistiú ar an iompar teanga.



Gaeltachta4, ag cur béime ar na daltaí arb í
an Ghaeilge a gcéad teanga (T1)5. Déanfar
dianiniúchadh ar roinnt dea-chleachtas atá
thar a bheith éifeachtach, dar leis na
múinteoirí/príomhoidí, chun tacú le
saibhreas Gaeilge na ndaltaí a chinntiú mar
aon le húsáid na Gaeilge ina measc féin a
spreagadh.  Is fíor, mar a shonraíonn Mac
Corraidh (2008:16), gur coincheap “value-
laden” agus “value lead” é coincheap an
dea-chleachtais i gcomhthéacs an oideachais
trí chéile.  Tá rannpháirtithe an oideachais
Ghaeltachta (múinteoirí agus príomhoidí),
áfach, ag múineadh daltaí i suíomh teanga
agus pobail thar a bheith casta le fada an lá
agus cuirfidh a dtaithí agus a dtuairimí lenár
dtuiscint ar na dea-chleachtais is fearr a
oibríonn sa suíomh ina bhfuil siad ag
feidhmiú – go háirithe maidir le saibhriú
agus slánú na Gaeilge mar chéad teanga sa
Ghaeltacht. Is é príomhaidhm an taighde seo
ná tuairisc a thabhairt ar dhea-chleachtais
agus ar straitéisí maithe teanga atá i
bhfeidhm faoi láthair i mbunscoileanna
Gaeltachta a shaibhríonn Gaeilge daltaí atá
á dtógáil le Gaeilge mar chéad teanga sa
bhaile agus a spreagann iad i mbun a
húsáide ina measc féin. Cuirfidh sé seo treoir
ar fáil do scoileanna Gaeltachta eile ar spéis
leo dea-chleachtais agus straitéisí a chur i
bhfeidhm i dtaca le sóisialú agus saibhriú
teanga do dhaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga.

I gCaibidil a hAon, ar mhaithe leis an obair
pháirce a chur i gcomhthéacs teoiriciúil,
déantar athbhreithniú litríochta ar thaighde
sa réimse seo, ag féachaint go sonrach ar an
taighde agus an tráchtaireacht idirnáisiúnta
ar an tumoideachas agus ar an oideachas
dátheangach.

I gCaibidil a Dó, tugtar léargas ar
mhodheolaíocht an taighde, mar aon le cur
síos ar an obair pháirce (na hagallaimh a
reachtáladh) a rinneadh i scoileanna
Gaeltachta agus Gaelscoileanna.

Is i gCaibidil a Trí den taighde a thugtar
conclúidí agus moltaí an togra taighde seo,
mar aon le cur síos domhain ar 6 cinn de
dhea-chleachtais éifeachtachta, dar le
príomhoidí/múinteoirí éagsúla, maidir le
saibhriú/sealbhú agus sóisialú Gaeilge na
ndaltaí.  Soiléirítear cad iad na straitéisí agus
na dea-chleachtais is mó atá ag tabhairt
cosaint do chainteoirí dúchais na Gaeltachta
i mbunscoileanna na Gaeltachta i láthair na
huaire agus cad a d’fhéadfaí a dhéanamh
anois (in éagmais treoir agus polasaí soiléir
ón státchóras)6 chun cur leis na straitéisí
agus na dea-chleachtais seo ar fud na
mbunscoileanna i gCatagóir A na Gaeltachta
ar mhaithe le sároideachas Gaeltachta a chur
ar fáil do gach dalta.

6

4 Na ceantair Ghaeltachta is láidre de réir an rangú a rinne an Staidéar Teangeolaíoch Cuimsitheach ar Úsáid na Gaeilge
sa Ghaeltacht (2007). Seo iad na ceantair ina bhfuil 67%+ den phobal ag labhairt na Gaeilge go laethúil. Tá cúig
thoghcheantar i gceist in Iarthar Duibhneach (áit a bhfuil 4 bhunscoil lonnaithe), tá 14 thoghcheantar i gceist i gConamara
(áit a bhfuil 25 bhunscoil suite) agus tá 4 thoghcheantar i gceist i nGaeltacht Thír Chonaill (áit a bhfuil 10 mbunscoil
lonnaithe). Tá toghcheantar amháin i nGaeltacht Mhaigh Eo atá i gCatagóir A (áit a bhfuil bunscoil amháin) ach níor
cuireadh an scoil seo san áireamh san obair pháirce mar a mhínítear i 2.2 thíos. Tá liosta iomlán de na toghcheantair
seo, mar aon leis na scoileanna atá i ngach toghcheantar, in Aguisín 1.

5 Eascraíonn an bhéim atáthar a chur ar dhaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga as a bhfuil faighte amach ó na
príomhstaidéir a rinneadh sa Ghaeltacht le blianta beaga anuas, eadhon Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta i 2004
(2005) agus An Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, (2007).  Thaispeáin an dá
phíosa taighde seo go bhfuil an córas oideachais Gaeltachta ag freastal níos fearr ar dhaltaí a théann ar scoil gan Ghaeilge
nó ar bheagán Gaeilge ná mar atá sé ar dhaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.

6 Tá dréacht-pholasaí nua an rialtais i leith na Gaeilge, Dréacht- Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge, foilsithe an samhradh
seo (2010). Is mar thoradh ar phróiseas fada taighde, comhairliúcháin agus aighneachta atá an straitéis nua seo ag teacht
chun cinn. Maíonn an straitéis go mbeifí ag glacadh le formhór na moltaí in Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar
Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, 2007. I measc na moltaí anseo tá, go mbunófaí Bord Oideachais don Ghaeltacht a
bheadh freagrach as riaradh córas nua oideachais sa Ghaeltacht – córas a chinnteodh go gcaithfeadh go mbeadh Gaeilge
ag gach leanbh sula dtiocfaidís isteach go bunscoil i gCatagóir A na Gaeltachta – córas a thacódh go mór leis na leanaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.  San idirlinn, áfach, níl an córas reatha ag tabhairt mórán treorach nó tacaíochta do
na scoileanna maidir le déileáil leis an gceist chasta seo.
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CAIBIDIL A hAON: 

ATHBHREITHNIÚ LITRÍOCHTA:

Freastal ar an dá thrá: riachtanais na ndaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga1

agus riachtanais na bhfoghlaimeoirí Gaeilge i mbunscoileanna Gaeltachta

1.1 Réamhrá
Is suíomh oideachais thar a bheith casta é an
seomra ranga Gaeltachta2, go háirithe sna
ceantair is láidre Gaeltachta , áit a bhfuil an
Ghaeilge mar chéad teanga ag céatadán
suntasach leanaí3.   Sna ceantair seo tá an
bhunscoil Ghaeltachta ag cur oideachais tríd
an dara teanga (oideachas sa T2) ar fáil do
na leanaí a bhfuil an Béarla acu mar chéad
teanga agus ag an am céanna ag cur
oideachais tríd an gcéad teanga (oideachas
sa T1) ar fáil do na leanaí arb í an Ghaeilge
a gcéad teanga.  Níl aon saintraenáil faighte
ag múinteoirí na scoileanna seo chun déileáil
leis an suíomh casta seo agus is beag treoir
agus tacaíocht a fhaigheann siad ón Roinn
Oideachais agus Scileanna chun forbairt
oideachais na leanaí go léir (na cainteoirí
dúchais Gaeilge (T1) agus leanaí atá ag
foghlaim Gaeilge (T2) a chinntiú. D’fhéadfaí
a rá go bhfuil na scoileanna Gaeltachta ag
cur tumoideachais sa sprioctheanga ar fáil do
na leanaí a bhfuil an Béarla acu mar chéad
teanga (an aidhm chéanna atá ag an
tumoideachas i nGaelscoileanna lasmuigh
den Ghaeltacht) ar láimh amháin agus ag cur
oideachais ina dteanga dhúchais ar fáil do na
daltaí a bhfuil an Ghaeilge acu mar chéad
teanga ar an láimh eile de. Níl an prionsabal
nó an tuiscint seo aitheanta nó leagtha síos
in aon cháipéis de chuid an Stáit, áfach, agus
mar sin in éagmais aon pholasaí a bheith ann
nó aon taifead ar na cleachtais seo, ní féidir
a rá gurb é sin atá ag tarlú sna scoileanna
Gaeltachta (Ó Flatharta, 2007). Tá sé mar
aidhm ag obair pháirce an staidéir seo
iniúchadh a dhéanamh air seo agus a bheith
ábalta a rá an bhfuil an prionsabal seo laistiar
de chleachtais an oideachais Ghaeltachta sna
bunscoileanna sna ceantair Ghaeltachta is
láidre.

Fiosróidh an t-athbhreithniú litríochta a
leanas cad atá i gceist leis an múnla
oideachais seo, más ann dó, sa Ghaeltacht .i.
meascán de mhúnla an tumoideachais agus
d’oideachas sa teanga dhúchais agus cad iad
na dúshláin a chruthaíonn an múnla seo. Sa
chéad chuid den chaibidil pléifear cad atá i
gceist leis an tumoideachas (córas oideachais
a mhúineann trí dhara teanga na ndaltaí)
agus níos déanaí anall sa chaibidil díreofar
isteach ar theoiric mhúnla tumoideachais a
bhfuil gnéithe den tumoideachas agus den
oideachas tríd an teanga dhúchais ag baint
leis (córas oideachais atá dírithe ar mheascán
daltaí, daltaí a bhfuil an sprioctheanga acu
mar theanga dhúchais agus daltaí a bhfuil an
sprioctheanga acu mar dhara teanga).  Beidh
an plé sa chaibidil seo mar chúlra don obair
pháirce i gCaibidil a Dó, agus sa chonclúid i
gCaibidil a Trí beifear ábalta a rá cén saghas
múnla oideachais go díreach atá i bhfeidhm
sna scoileanna Gaeltachta i gCatagóir A, má
tá múnla faoi leith á leanúint acu, agus cad
iad na dea-chleachtais a sonraíodh mar chuid
den mhúnla seo maidir le saibhriú/sealbhú
agus sóisialú teanga na ndaltaí – go háirithe
na daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.

1.2 Cad is tumoideachas ann?
Dar le Baker agus Jones (1998), tá deich
saghas córais oideachais dhátheangaigh ann:
sé cinn acu atá lag agus ceithre cinn eile atá
láidir (1998:470). I measc na múnlaí láidre,
tá an tumoideachas agus an clár oideachais
sa teanga dhúchais. 

Is éard atá i gceist leis an tumoideachas ná
páirt-tumadh nó tumadh iomlán sa
sprioctheanga (nó T2 na leanaí). Ina leabhar
cáiliúil, Learning Through Two Languages:
Studies in Immersion and Bilingual

1 Is éard atá i gceist anseo le daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga ná daltaí a bhfuil an Ghaeilge in uachtar/ar
chomhchéim lena gcuid Béarla mar theanga chumarsáide ag teacht chun na scoile dóibh.

2 Seo iad na ceantair atá i gCatagóir A mar atá leagtha amach i Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge
sa Ghaeltacht, 2007. 

3 Is briseadh síos c 50%/50% de chainteoirí dúchais vs foghlaimeoirí a shonraigh Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta
agus Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (SCT, 2007). Léiríonn an taighde seo,
áfach, go bhfuil an céatadán daltaí le Gaeilge mar chéad teanga chomh híseal le 25% i roinnt scoileanna Chatagóir A i
gCorca Dhuibhne.



Education (1987, Newbury House) tugann
Genesee, duine de mhórshaineolaithe an
tumoideachais, an sainmhíniú seo ar an
tumoideachas:

Generally speaking, at least 50 percent of
instruction during a given academic
year must be provided through the
second language for the program to be
regarded as immersion. Programs in
which one subject and language arts are
taught through the second language are
generally identified as enriched second
language programs. (1987:1)

Dar le Ó hAiniféin, is “gné amháin den
chontanam oideachais dhátheangaigh atá sa
tumoideachas ina dtumtar an foghlaimeoir sa
sprioctheanga agus atá in úsáid mar theanga
foghlama an churaclaim go léir” (Ó
hAiniféin, 2008: 5)

Tá an tumoideachas (múineadh tríd an T2)
á chleachtadh in Éirinn (go forleathan
lasmuigh den Ghaeltacht) ó bunaíodh an
stát, ach is córas éigeantach a bhí ann ar dtús
inar múineadh ranganna na naíonán trí
Ghaeilge amháin.  Tháinig deireadh leis an
saghas seo tumoideachais sna 1960idí, áfach,
de bharr easpa tacaíochta ó thuismitheoirí
agus amhras faoi bhuntáistí an oideachais
dhátheangaigh (féach O’Kelly, 2002 do chur
síos iomlán air seo). Ó na 1970idí ar aghaidh
tá gluaiseacht an tumoideachais ag dul ó
neart go neart arís in Éirinn i bhfoirm na
ngaelscoileanna4. Cuireann Gaelscoileanna i
bPoblacht agus i dTuaisceart na hÉireann
tumadh sa Ghaeilge ar fáil do leanaí a bhfuil
an Béarla acu mar chéad teanga de ghnáth.
Mar a shonraíonn cáipéis-pholasaithe ar nós
Comhpholasaí an Ghrúpa Stiúrtha ar
Pholasaí Tumoideachais, áfach, tá níos mó i
gceist le tumoideachas seachas díreach an
gnáthchuraclam a mhúineadh trí Ghaeilge.
Bunaíodh an Grúpa stiúrtha seo i Meán
Fómhair 2006 chun dréachtpholasaí
tumoideachais a aontú idir na heagraíochtaí
tumoideachais in Éirinn. Ceann de

bhunaidhmeanna an tumoideachais, dar leis
an bpolasaí seo, ná “go sroichfidh gach
foghlaimeoir an leibhéal is airde is féidir i
bhforbairt theangeolaíoch, chognaíoch,
mhothúchánach agus shóisialta agus i
sealbhú na Gaeilge” agus ba cheart go
“dtacóidh an tumoideachas Gaeilge le
dátheangachas suimíoch agus le
délitearthacht” (Comhairle na
Gaelscolaíochta, GSPT, 2009:5). Is cur chuige
comhtháite a mholann an dréachtpholasaí
seo do rannpháirtithe an tumoideachais ina
bhfuil buntuiscintí agus tacaíochtaí ag teastáil
“chun sároideachas trí mheán na Gaeilge a
chur ar fáil agus ardchumas gníomhach sa
Bhéarla agus sa Ghaeilge araon a bhaint
amach” (ibid). I measc na dtuiscintí nó na
dtacaíochtaí seo tá: go gcothófaí bá don
tumoideachas i measc an phobail; go n-
aithneodh an Roinn Oideachais gurb é an
luath-thumoideachas iomlán an múnla is
éifeachtaí tumoideachais i dtaca le sealbhú
na Gaeilge; go mbeadh straitéisí ag an
tumoideachas chun teanga shóisialta na
ndaltaí a fhorbairt chomh maith céanna lena
dteanga acadúil; go mbeadh an scoil ag
feidhmiú i ndlúthchomhar le tuismitheoirí/
caomhnóirí na scoile maidir le húsáid na
Gaeilge; go dtapódh an Ghaelscoil gach deis
chun go bhféadfadh na leanaí Gaeilge a
úsáid lasmuigh den scoil trí ócáidí a reáchtáil
dóibh i bhfoirm clubanna iar-scoile srl; agus
go mbeadh inseirbhís rialta ag múinteoirí an
tumoideachais chun gur féidir leo a gcúraimí
gairmiúla a chomhlíonadh go héifeachtach
(Comhairle na Gaelscolaíochta, GSPT, 2009:
5-11). Ag trácht ar na próisis thábhachtacha
atá laistiar den tumoideachas éifeachtach,
míníonn an taighdeoir Albanach, Johnstone,
go bhfuil an taighde ar na straitéisí agus ar
na stíleanna teagaisc tábhachtach do
mhúinteoirí an tumoideachais (Johnstone,
2002). Tugann Mac Éinrí an-chuntas ar na
teoiricí éagsúla atá laistiar de sprioctheanga
an tumoideachais a mhúineadh go
héifeachtach, ag cur béime ar an dea-
chleachtas a mheascann múineadh na teanga
go structúrtha (Analytic Immersion

8

4 In 2009 bhí 138 Gaelscoil (bunscoil) lasmuigh den Ghaeltacht le 31,304 dalta ag freastal orthu.  Tá 31 Gaelscoil
(bunscoil) i dTuaisceart na hÉireann faoi láthair. (www.gaelscoileanna.ie).  Is gluaiseacht pobal-lárnaithe í an
ghluaiseacht Gaelscoileanna anois, áfach, (is mar thoradh ar éileamh ón bpobal a bhunaítear gaelscoileanna anois)
seachas gluaiseacht a bhí á tiomáint ag an Stát roimh na seachtóidí.

5 Is iad na heagraíochtaí a bhí i gceist ná: Foras na Gaeilge; Gaelscoileanna Teo., Forbairt Naíonraí Teo., Comhairle na
Gaelscolaíochta, An Foras Pátrúnachta, An tÁisionad agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge.
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Teaching) agus múineadh trí úsáid teanga
(Experiential Language Teaching) (Mac
Éinrí, 2007:10-11). Mura bhfuil na daltaí ag
sroicheadh an chaighdeáin is airde sa
sprioctheanga, tá sé deacair a shamhlú conas
a bhainfidís an tairbhe is fearr as an
oideachas sa teanga sin (ibid). Cuireann
Johnstone béim chomh maith ar ghnéithe
eile ar nós teanga oibre na scoile i gcoitinne
maidir le héifeacht an tumoideachais .i.
gnéithe ar nós teanga an chomhfhreagrais le
tuismitheoirí, comharthaí agus fógraí na
scoile, teanga oibre an Bhoird Bhainistíochta
agus Choiste na dTuismitheoirí, mar aon le
rogha na dtéacsleabhar (Johnstone, 2002: 6).
Tá na coincheapa den tumoideachas atá
léirithe anseo níos uileghabhálaí nó níos
láidre ná na coincheapa a luaitear ag
leithéidí Baker agus Jones agus Genesee a
sonraíodh thuas.  Dar leis an gcur síos
iomlán seo ar an tumoideachas a dhéanann
dréachtpholasaí an GSPT, cuir i gcás, is
múnla oideachais é an tumoideachas atá i
bhfad níos leithne ná an teanga teagaisc,
agus níos leithne fiú ná teanga na scoile. Is
léir gur coincheap é an tumoideachas atá
fréamhaithe in iarrachtaí an sprioctheanga a
chur chun cinn mar theanga chaidrimh na
ndaltaí, mar theanga theaghlaigh agus mar
theanga phobail.

1.3 Taighde ar an tumoideachas
Is i gcomhthéacs an tumtha sa Fhraincis i
gCeanada is mó atá taighde déanta ar
fhiúntas an tumoideachais go hidirnáisiúnta.
Ó thosaigh an chéad chlár tumtha i
gCeanada sna seascaidí, tá mórán taighdeoirí
tar éis a éifeacht mar mhúnla oideachais
agus mar mhúnla foghlama teanga a mheas
(mar shampla, Cummins, 1993, 1998;
Genesee, 1987; Swain agus Lapkin, 1982).

Tá roinnt mhaith múnlaí éagsúla den
tumoideachas i gCeanada, ón luath-
thumoideachas iomlán, áit a mbíonn 100%
den teagasc i bhFraincis ar feadh na chéad
trí bliana (gan aon Bhéarla foirmeálta á
fhoghlaim ag na daltaí go dtí an ceathrú
bliain ar scoil), go dtí an tumadh déanach,

áit nach dtosaítear ar an tumadh sa Fhraincis
go dtí aois 6 nó 7 mbliana.  Cé go bhfuil
scoileanna lánFhraincise ann, is líonmhaire i
bhfad na sruthanna Fraincise i scoileanna
Béarla (Cummins, 1998).  Léiríonn an
taighde ar an múnla luath-thumadh
oideachais iomlán i gCeanada (.i. na
scoileanna lánFhraincise) gur múnla
oideachais an-éifeachtach é ó thaobh
fhoghlaim na dara teanga agus nach
gcuireann sé isteach ar scileanna na chéad
teanga

Consistent findings have been obtained
from French immersion program
evaluations across Canada. In early
immersion programs, students gain
fluency and literacy in French at no
apparent cost to their English academic
skills. Within a year of the introduction of
formal English language arts (year 4)
students catch up in most aspects of
English standardized test performance.
(Cummins, 1998: 3)

Leanann múnla tumoideachais na hAlban
múnla an luath-thumtha iomláin atá i
gCeanada. Is é an múnla is coitianta in
Albain ná go gcuirtear tumoideachas ar fáil
in aonadan (nó sruthanna) Gàidhlige
laistigh den ghnáthscoil Bhéarla
(www.highland. gov.uk/GAELIC MEDIUM
EDUCATION)6.  Níl aon idirdhealú le
déanamh idir an múnla oideachais trí
Ghàidhlig atá ar fáil taobh istigh agus taobh
amuigh den Ghaeltacht in Albain, níl a
leithéid de rud ann agus scoileanna
Gaeltachta in Albain. Dírítear ar an nGàidhlig
amháin sa chéad dá bhliain den bhunscoil
agus is sa tríú bliain a thosaítear ag
múineadh scileanna litearthachta an Bhéarla
de ghnáth (www.parant.org.uk/foghlam).
Tá cruthúnas i bhfoirm taighde a rinneadh
don Scottish Centre for Information on
Language Teaching and Research, nach
bhfuil aon bhaol ann do scileanna Béarla na
leanaí atá ag dul trí chláir thumoideachais,
agus go bhfuil ag éirí níos fearr leo sa
Bhéarla, i gcásanna áirithe, ná mar atá ag éirí

6 Tá os cionn 60 scoil a chuireann tumoideachas sa Ghàidhlig ar fáil. Is sruthanna Gàidhlige i scoileanna Béarla a
bhformhór acu seo ach tá bunscoil lánGhàidhlige amháin sna hEileanan Siar (an príomhcheantar Gaeltachta), ceann
eile in Inbhir Nis agus ceann eile i  nGlaschú.  I ndeisceart an Eilein Sgitheanaich, tá scoil lánGhàidhlige i Sleite le
sruth Béarla ann.



le leanaí i ngnáthscoileanna Béarla nuair a
shroicheann siad meánranganna na
bunscoile.

From the evidence of the study we
conclude that pupils receiving Gaelic-
medium primary education, whether or
not Gaelic was the language of the home,
were not being disadvantaged in
comparison with children educated
through English. In many, though not all,
instances they outperformed English-
medium pupils and in addition gained
the advantage of having become
proficient in two languages. (Johnstone et
al, 1999:13)

Rinneadh an chomparáid chéanna in Éirinn
idir daltaí Gaelscoileanna agus daltaí
gnáthscoileanna Béarla maidir le torthaí
léitheoireachta an Bhéarla (Ó hAiniféin 2008:
43). Thaispeáin an taighde seo go raibh na
daltaí Gaelscoile ar a laghad 10% os cionn
an mheáin náisiúnta sna scrúduithe
caighdeánaithe léitheoireachta sa Bhéarla
agus gur éirigh beagáinín níos fearr le daltaí
a bhí ag freastal ar Ghaelscoil a chleacht ar
a laghad bliain iomlán den luath-thumadh
iomlán (gan Béarla foirmeálta a mhúineadh
ar feadh bliain amháin ar a laghad) ná na
daltaí a bhí ag freastal ar Ghaelscoileanna
nach raibh an luath-thumadh iomlán i
bhfeidhm iontu (a thosaigh ag múineadh
Béarla go foirmeálta sna naíonáin bheaga).
Taispeánann taighde eile, cé go bhfuil titim
shuntasach i gcaighdeán Gaeilge dhaltaí
bunscoile na tíre ina n-iomláine in imeacht
20 bliain (staidéar a rinne tástáil ar
chaighdeán Gaeilge na ndaltaí i
nGaelscoileanna, scoileanna Gaeltachta agus
gnáthscoileanna Béarla den chéad uair in
1985 agus den dara huair in 2002), go bhfuil
ag éirí le daltaí sna Gaelscoileanna na
cuspóirí foghlama Gaeilge atá leagtha síos a
bhaint amach níos fearr fiú ná mar atá ag
daltaí Gaeltachta7 (Harris et al, 2006: 159-60).

Sa Bhreatain Bheag, áit a moltar an luath-
thumadh iomlán (ní mhúintear Béarla

foirmeálta do dhaltaí sna scoileanna
Breatnaise go dtí go mbíonn siad i mbliain a
4 den bhunscoil – aois 7 nó 8 mbliana) tá
fianaise áirithe ann go bhfuil ag éirí níos
fearr le daltaí a chuaigh tríd an tumoideachas
in ábhair Eolaíochta agus sa Mhatamaitic ná
mar atá ag éirí le daltaí sna gnáthscoileanna
Béarla (luaite ag Lewis, 2010:41).  Tagann sé
seo leis an taighde idirnáisiúnta ar bhuntáistí
an dátheangachais i gcoitinne a léiríonn go
bhfuil buntáistí cognaíocha, sóisialta agus
oideachais ag an duine dátheangach. Deir an
taighde idirnáisiúnta go gcuireann cur
chuige dátheangach suimíoch
(tumoideachas, mar shampla) le buntáistí
cognaíocha an dátheangachais agus go
gcruthófar “wider educational successful
bilingual students” dá bharr. (May et al,
2004:64).

Cé go léiríonn cuid mhór den taighde
idirnáisiúnta gur múnla oideachais an-
fhiúntach an-dearfach an tumoideachas
(múineadh tríd an T2), d’fhéadfaí a rá nach
dtugann an taighde ar fad na cúinsí go léir a
bhaineann le daltaí i scoileanna
tumoideachais san áireamh. In Éirinn,
bheadh sé deacair a rá gur sampla
randamach iad na daltaí a fhreastalaíonn ar
Ghaelscoileanna toisc gur daltaí iad a
ndearna a dtuismitheoirí an cinneadh iad a
chur chuig na scoileanna tumoideachais.
Chaithfí a admháil gur aicme faoi leith iad na
tuismitheoirí seo a bhfuil spéis faoi leith acu
in oideachas a leanaí agus go bhfuil gach
seans ann gur ceann de na cúiseanna é sin
go n-éiríonn chomh maith leis an
tumoideachas in Éirinn (lasmuigh den
Ghaeltacht).  Maidir leis an oideachas
Gaeltachta, mar a phléifear níos faide anall
sa taighde seo (in 2.15), níl an saghas
tumoideachais atáthar ag soláthar (áit a
bhfuiltear ag cur oideachais tríd an T1 agus
an T2 ar fáil ag an am céanna) chomh
sainmhínithe leis an múnla atá lasmuigh den
Ghaeltacht agus níl an struchtúr cuí ar an
oideachas Gaeltachta a leagfadh amach cén
múnla tumoideachais ba cheart a bheith sna
ceantair éagsúla teanga sa Ghaeltacht (.i.

10

7 Caithfear a mheabhrú go bhfuil scoileanna gach catagóire Gaeltachta san áireamh le chéile anseo – Catagóir A, B agus
C. Dá mbeifí ag déanamh comparáide idir cuspóirí foghlama Gaeilge na ndaltaí i mbunscoileanna Chatagóir A (amháin)
na Gaeltachta agus daltaí Gaelscoile, bheifí ag súil go mbeadh scileanna Gaeilge na ndaltaí Gaeltachta chun cinn.  Ní
mar sin atá, áfach, de réir staidéar eile a rinne comparáid idir scileanna Gaeilge dhaltaí Ghaelscoile agus daltaí ó scoil
Ghaeltachta Chatagóir A (féach an plé ar thaighde Parsons agus Lyddy  in 1.6).
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Catagóir A, B, C). Ciallaíonn sé seo go bhfuil
eilimint an rogha, cúinse atá lárnach,
b’fhéidir, d’éifeacht an tumoideachais
lasmuigh den Ghaeltacht, in easnamh cuid
mhór ar an oideachas Gaeltachta i láthair na
huaire.  Tá gach seans ann, áfach, go
mbeidh an rogha seo i gceist leis an
oideachas Gaeltachta gan rómhoill má
chuirtear moltaí Dréacht-Straitéis 20 Bliain
don Ghaeilge i bhfeidhm.  Áirithe sna moltaí
seo tá athstruchtúrú iomlán ar an gcóras
oideachais Gaeltachta, ag déanamh
sainmhíniú níos fearr ar cad atá i gceist le
scoil Ghaeltachta agus ag tabhairt roghanna
éagsúla polasaithe do scoileanna Gaeltachta
sna catagóirí Gaeltachta éagsúla.

1.4 Dúshlán an tumoideachais: teanga
mhíchruinn
Léiríonn an taighde nach múnla gan locht é
an tumoideachas, fiú nuair nach bhfuil sé
ach ag freastal ar dhaltaí T2 astu féin. Tá sé
cruthaithe go n-éiríonn le daltaí an
tumoideachais scileanna gar-chumais teanga
(tuiscint agus léamh) atá ar aon chaighdeán
leis an gcainteoir dúchais a bhaint amach
ach ní hamhlaidh atá i réimse an ghin-
chumais (caint agus scríobh) (Cummins,
1998). I gcomhthéacs an tumoideachais i
gCeanada, míníonn Cummins go bhfuil an
teagmháil a bhíonn ag daltaí an
tumoideachais le cainteoirí dúchais teoranta
agus nach mbíonn mórán deise acu úsáid a
bhaint as an bhFraincis go neamhfhoirmeálta
ar scoil, go háirithe má tá siad ag freastal ar
shruth Fraincise i scoil Bhéarla. Cáineann
taighdeoirí áirithe an neamhaird a dhéanann
an taighde ar fad i réimse an tumoideachais
ar an míchruinneas teanga atá á chothú aige.

For nearly two decades the Canadian SL

establishment produced an enormous
number of (usually) statistically spotless
research reports on many aspects of
French immersion while minimizing or
ignoring the substantial evidence that
immersion results in a classroom pidgin,
Frenglish. They have paid little attention
to evidence showing that second
language cannot be successfully acquired
“naturally” in the classroom and that,
therefore systematic instruction is
needed. (Hammerly, 1991:53)

Tá an míchruinneas seo faoi chaibidil sa
Bhreatain Bheag (Lewis, 2010:60-62) agus in
Éirinn i gcás Ghaeilge na ndaltaí Gaelscoile
(Ó Duibhir: 1999, Walsh, 2007).  Ní easpa
líofachta atá i gceist ach líofacht i dteanga
mhíchruinn.  I gcás na Breatnaise tá
idirtheanga nua cruthaithe ina bhfuil 

…a simplified form of the target
language where use of vocabulary is
limited, redundant features are ignored
and many grammatical devices such as
gender, tense, mutations, articles etc are
avoided, eliminated or used wrongly
whilst at the same time a great deal of
transfer from pupils’ mother-tongue
(English) causes grammatical and lexical
interference. (Lewis, 2010: 61). 

Tugann Ó Duibhir cuntas ar na
príomhbhotúin a fuair sé i measc daltaí i
rang a sé i sampla de Ghaelscoileanna ar fud
na tíre (2009).  Fuair sé ráta botún 30% i
gcaint na Gaeilge ón gcorpas cainte a
thaifead sé ó dhaltaí Gaelscoile agus
d’fhéadfaí na botúin/míchruinneas a rangú i
6 réimse mar a fheictear sa tábla thíos.

Tábla 1.1: an míchruinneas Gaeilge a fuarthas i gcaint leanaí Gaelscoile de réir
na réimse teanga

An Réimse Teanga Samplaí
(1) úsáid rialta á baint as an mbriathar Tá sé bord mór

“bí” in áit na copaile “Is” tá sé sin an geata isteach
(2) gan mháistreacht  ar bhriathra mírialta na thig leo faigh isteach

Gaeilge táimid ag fháil é sin
déan mé é sin go maith
dhéanfaidh mise an ceann eile



(3) fadhbanna leis an gclaoninsint Ach ceapaim dúirt an fear sin gur 
bhuaileann na luascái
B'fhéidir is féidir linn

(4) deacracht leis na forainmneacha ag pleidhcíocht leis é sin
réamhfhoclacha cur díon air é

(5) deacracht leis na huimhreacha agus dhá chinn
le comhaireamh as Gaeilge ceathair ceann

(6) dul an Bhéarla (comhréir) a bheith ar a Tá mise faigh confused le sibhse, tá 
gcuid Gaeilge go ginearálta an bheirt de sibh ag déanamh mo 

cheann isteach”  “Sílimse go bhfuil an 
túr idea maith”

(foinse Ó Duibhir, 2009: Caib 4-5)

12

D’fhéadfaí féachaint ar cailciú na
hidirtheanga seo a tharlaíonn le linn an
tumtha mar thoradh dosheachanta an
tumoideachais toisc go mbíonn béim ar
thuiscint agus ar bhrí a bhaint as an teanga
seachas ar fhoirm na teanga sa tumoideachas
(Lyster, 2007). Tá an chosúlacht ann gur
féidir le foghlaimeoirí neamhaird a
dhéanamh de chomhréir agus a bheith ag
brath ar eolas ón gcomhthéacs chun brí a
bhaint as an teanga. Anuas air seo tá an
dearcadh ann go bhfuil sé deacair daltaí a
spreagadh i mbun cruinnis chomh luath agus
atá an cumas cumarsáide leordhóthanach
(communicative sufficiency) bainte amach
acu (Day agus Shapson, 1996). 

Maíonn Cummins, áfach, go bhfuil gach
seans ann go bhfuil baint mhór ag an stíl
agus modh teagaisc a chleachtar go coitianta
i gcóras tumoideachais le cruthú na
hidirtheanga seo. Sa taighde a rinneadh ar
na blianta tosaigh den tumoideachas i
gCeanada, tugadh faoi deara go raibh mórán
den chaidreamh a bhí idir múinteoirí agus
daltaí i seomraí ranga múinteoir-lárnach nó
“transmission-orientated” agus nach raibh
dóthain deiseanna ag daltaí Fraincis a
labhairt nó a scríobh le linn gníomhaíochtaí
cruthaitheacha nó imeachtaí/gníomhaíochtaí
fadhb-bhunaithe. Chomh maith leis sin bhí i
bhfad níos lú foghlama i ngrúpaí nó
foghlama trí thionscnamh á dhéanamh acu
ná mar a bhí sna sruthanna Béarla
(Cummins, 1998). Níor chabhraigh an stíl
teagaisc seo le sealbhú teanga chruinn na
ndaltaí, dar le Cummins.

Má theastaíonn uainn tumtheagasc
éifeachtach a sholáthar, caithfimid, dar le
Cummins, (ibid) díriú ar theachtaireachtaí, ar

fhoirm na teanga agus ar úsáid na teanga.
Éilíonn Hammerly (1991) teagasc córasach
den dara teanga toisc go gcreideann sé nach
féidir an dara teanga a shealbhú go nádúrtha
sa seomra ranga.  Caithfidh, mar sin, go
mbeadh sé mar aidhm ag an tumoideachas
gníomhú in aghaidh na laigí gramadaí a
bhaineann le dara teanga dhaltaí 
an tumoideachais agus scileanna gin-
chumais níos forleithne a chothú.  I gcás na
Gaeilge, tugann Mac Corraidh treoir an-
soiléir faoin saghas pleanála agus struchtúir 
a d’fhéadfadh múinteoirí an tumoideachais 
a chur faoin teagasc tumoideachais chun
níos mó airde a dhíriú ar fhoirm na 
teanga i gcomhthéacs fíorchumarsáide
(Gearrchosáin Chomhairle ar Fhoghlaim
agus ar Theagasc sa Ghaelscolaíocht, 2008).
Tá sé tábhachtach do mhúinteoirí
tumoideachais: 
• anailís riachtanas a dhéanamh ar theanga

na ndaltaí; 
• dul i dtaithí ar struchtúir fhóineolaíocha,

mhoirfeolaíocha agus chomhréireacha na
sprioctheanga; 

• úsáid teanga neamhacadúla a spreagadh
sa rang; 

• spriocanna teanga chomh maith le
spriocanna ábhair a chur san áireamh ina
bpleananna ceachta; 

• giniúint teanga labhartha is mó a
spreagadh; 

• giniúint chruinn labhartha sa dara teanga
a spreagadh agus líofacht teanga na
ndaltaí a fhorbairt ar bhealach córasach
agus a bhíonn leanúnach de shíor
(2008:3)  

Tugtar samplaí de thascanna a thacódh le
múinteoirí tumoideachais straitéis a chur i
bhfeidhm chun eolas daltaí ar ghramadach
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agus ar chomhréir na Gaeilge a chur chun
cinn (2008: mír 3 +4). 

Tá gá, dar le Ó Duibhir, le cur chuige den
saghas seo chun iarracht a dhéanamh
cruinneas Gaeilge na ndaltaí a fheabhsú agus
tá gá le cur chuige mar seo ag pointe an-
luath sa chlár tumoideachais:

A programme in which there are ‘focus
on form’ activities, opportunities for
‘pushed’ output and a more analytic
approach in general may help to
improve pupils’ accuracy in Irish. It is
also suggested that the targeting of
particular features needs to take place at
an earlier stage in pupils’ acquisition of
Irish in order to guard against their
fossilisation. Walsh (2007) found in her
study, that pupils in sixth year in post-
primary all-Irish schools still had
difficulty in mastering correct use of the
copula and of the verbal noun.
Continuing with current practice in the
hope that the non target-like features
identified in the present study will
eventually be accurately acquired over
time is unlikely to be effective. (Ó Duibhir
2009: 170)

Is cur chuige comhtháite idir múinteoirí atá
i gceist chun teacht i dtír ar an míchruinneas
seo, mar a phléann taighdeoirí ar nós Lyons.
I gcás an tumoideachais ag an dara leibhéal,
is gá go mbeadh múinteoirí ábhair chomh
maith le múinteoirí teanga dírithe ar fhadhb
an mhíchruinnis seo. Is gá go mbeadh
múinteoirí ábhair ag múineadh teanga
chomh maith lena gcuid ábhar chun ceartú
a dhéanamh ar cheann de mhórlochtanna an
tumoideachais, .i. míchruinneas teanga
(Lyons, 2010).  Gan chur chuige mar seo, ní
gá go mbeadh an múnla tumoideachais
éifeachtach i soláthar sároideachais do
dhaltaí atá ag foghlaim tríd an dara teanga.
Mura féidir le daltaí iad féin a chur in iúl go
héifeachtach agus go cruinn tríd an
sprioctheanga, is beag seans go mbainfidh
siad amach an caighdeán is airde ina gcuid
ábhair go léir atá á bhfoghlaim acu tríd an
sprioctheanga (ibid).

1.5 An délitearthacht go hidirnáisiúnta
Ceist mhór eile a bhíonn á plé ag
rannpháirtithe an tumoideachais ná cé
mhéad tumtha is gá chun délitearthacht
(scileanna comhionanna litearthachta sa
mhionteanga agus sa mhórtheanga) a chothú
go héifeachtach. Cathain is ceart tosú ag
múineadh scileanna litearthachta na
mórtheanga atá i gceist. Maíonn taighde ar
nós Swain agus Lapkin (1991) go bhfuil a lán
buntáistí curaclaim agus cognaíocha ann don
dalta dátheangach a fhorbraíonn scileanna
litearthachta sa chéad teanga/sprioctheanga
(an mhionteanga) ar dtús agus a fhorbraíonn
scileanna délitearthachta ina dhiaidh sin.
Deir saineolaithe ar nós Lindholm-Leary
(2005) go dtacaíonn an taighde ar chórais
tumoideachais go soiléir leis an
luathlitearthacht sa sprioctheanga (sa
mhionteanga) seachas i mBéarla. Nuair a
spreagtar an délitearthacht i leanaí a
labhraíonn teanga mhionlaigh, tá fianaise
ann go dtraschuirtear scileanna agus straitéisí
go han-tapa ón gcéad teanga (teanga
mhionlaigh) go dtí an mhórtheanga .i. tá
buntuiscintí na léitheoireachta sealbhaithe
cheana féin ag an dalta agus ní bhíonn ann
ach traschur scileanna go teanga eile (an
mhórtheanga) ina dhiaidh sin. Tugtar
prionsabal an Chumais Bhunúsaigh
Chomónta (Common Underlying Profiency)
air seo, smaoineamh a chuir an saineolaí
idirnáisiúnta ar cheisteanna tumoideachais,
Jim Cummins, chun cinn in 1981.  Tá an
prionsabal seo laistiar de phrionsabal eile a
chuir sé chun cinn – Prionsabal Idirspleáchas
na dTeangacha nó teangacha a bheith i
dtuilleamaí ar a chéile.  Trasnaíonn an cumas
acadúil a bhíonn ag dalta i dteanga ó
theanga amháin go teanga eile “such that
students who have developed literacy in
their L1 [target language of school in case of
immersion education] will tend to make
stronger progress in acquiring literacy in L2”
(Cummins 2000: 173).

Cé gur fíor gur bunchumas é seo a
d’fhéadfadh aistriú nó traschur a
thionscnamh ó mhórtheanga go mionteanga,
maíonn Cummins go bhfuil níos mó de
sheans an scil seo a thraschur ón mionteanga
go dtí an mhórtheanga:



“Transfer is more likely to occur from
minority to majority language because
of the greater exposure to literacy in the
majority language outside of school and
the strong social pressure to learn it”
(Cummins, 1998).

Tá prionsabal eile mar dhlúthchuid de
smaointeoireacht an tsaineolaithe Cummins,
Prionsabal an Tairsigh (Threshold
Hypothesis) a chuireann an tuairim chun
cinn nach bhfuil aon bhaol ann do scileanna
litearthachta na mórtheanga de bharr na
leanaí a thumadh sa mhionteanga. Tá
fianaise ann don tuairim seo sa taighde atá
déanta ar an tumoideachas i gCeanada agus
i dtíortha eile. Deir Bournot–Trites “[that] the
loss of instructional time in English in favour
of the second language has never been
shown to have negative effects on the
literary achievement of the first language”
(luaite in Ó hAiniféin, 2008: 27).  Agus is
amhlaidh, mar atá pléite thuas i gcás torthaí
daltaí Gaelscoile i scileanna léitheoireachta
an Bhéarla, go n-éiríonn níos fearr, ar
uairibh, le daltaí tumoideachais i dtástálacha
léitheoireachta sa mhórtheanga ná mar a
éiríonn le daltaí i ngnáthscoileanna ina
múintear an Ghaeilge mar ábhar. Tugann
Cummins míniú air seo:

In some socio-linguistic contexts, transfer
across languages not only compensates
for the reduction of instruction in the
majority language but also enhances
aspects of students command of the
majority language possibly as a result of
the development of greater metalinguistic
awareness. (luaite in Ó hAiniféin: 2008:
27)

1.6 An délitearthacht in Éirinn
Tá an ghné seo den tumoideachas in Éirinn
ina hábhar mór plé ó d’ardaigh tuismitheoirí
ó Ghaelscoil Mhic Easmainn, Trá Lí, an cheist

leis an Roinn Oideachais sa bhliain 20068.
Mar a phléann Ó hAiniféin, is beag treoir a
bhí ann roimhe sin ón Roinn Oideachais
maidir le ceist na luath-litearthachta i
gcomhthéacs Gaelscoile nó scoil Ghaeltachta
go dtí gur tháinig an cheist seo chun cinn (Ó
hAiniféin: 2008).  Níl an córas tumoideachais
luaite i gCuraclam na Bunscoile faoi láthair
agus níl an focal “litearthacht” luaite oiread
agus uair amháin i gCuraclam na Gaeilge
(ibid). An t-aon chomhairle a thugann An
Curaclam Athbhreithnithe Bunscoile 1999
ná nár cheart tús a chur le léitheoireacht i
mBéarla agus i nGaeilge ag an am céanna
(Parsons agus Lyddy, 2009:3)

Ní haon iontas mar sin gur ann do
chleachtais éagsúla ó thaobh thús na
luathscileanna litearthachta de ó Ghaelscoil
go Gaelscoil. De réir thaighde Uí Dhuibhir
agus Ní Bhaoill (2004) bhí os cionn an tríú
cuid de Ghaelscoileanna ag tosú le
léitheoireacht an Bhéarla  (36%), 58% ag cur
tús le léitheoireacht na Gaeilge agus 6% leis
an nGaeilge agus an Béarla ag an am
céanna.  Tá an éagsúlacht chéanna fíor i gcás
na scoileanna Gaeltachta (Mac Donnacha et
al, 2005). Ní hamháin go bhfuil easpa
treorach ann ach tá fianaise ann go bhfuil
teachtaireachtaí contráilte á bhfáil ag
Gaelscoileanna difriúla ó chigirí éagsúla,
cuid acu ag moladh an mhúnla
tumoideachais iomláin (gan aon Bhéarla go
dtí deireadh na naíonán sinsearach) i
nGaelscoileanna áirithe agus cigirí eile ag
cáineadh an chleachtais chéanna i
scoileanna eile (Ó hAiniféin; 2008: 33). Ba
shoiléir arís a bhí an doiléire a bhaineann le
smaointeoireacht agus polasaí (nó easpa
polasaí) na Roinne Oideachais ar an gceist
seo le linn a gcuid gcomhfhreagrais leis an
dá Ghaelscoil agus leis na heagraíochtaí
Oideachais Gaeltachta a bhí ag plé na ceiste
leo le linn an fheachtais dhlíthiúil a luadh
thuas. I gcomhfhreagras a rinne an Roinn
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8 Mar thoradh ar ghearán a rinne tuismitheoir amháin ó Ghaelscoil Mhic Éasmoinn i dTrá Lí in 2006 leis an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta, rinneadh cigireacht ar an nGaelscoil agus dúradh nach raibh an t-am a bhí dlite do na
daltaí á chaitheamh ar mhúineadh an Bhéarla do na naíonáin sa scoil. Bhí bagairt dlí i gceist agus d’eisigh an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta imlitir 0044/2007 ag cur iachall ar Ghaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta Béarla a
theagasc ó thús an dara téarma sna Naíonáin Shóisearacha. Thóg Bord Bainistíochta Ghaelscoil Mhic Éasmaoinn agus
Gaelscoil Nás na Rí cás cúirte i gcás na Roinne, áfach, ag iarraidh polasaí lántumoideachais (gan Béarla a thosú go dtí
deireadh na naíonán mór/tús rang a hAon) a chosaint. Le linn an cháis chúirte fuarthas amach nach raibh aon chuid
den churaclam Gaeilge faofa ag an Dáil agus dá bharr seo tarraingíodh siar an imlitir a bhí ag cur bac ar an
luaththumoideachas. Faoi láthair, níl aon rud dlíthiúil ag cur bac ar scoil luaththumadh iomlán (gan Bhéarla a thosú
go dtí deireadh na naíonán mór/tús rang a hAon) más é sin toil Bhord Bainistíochta na scoile.
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Oideachais agus Eolaíochta le Coiste
Tuismitheoirí Ghaelscoil Mhic Easmainn
dúirt siad go gcaithfeadh na scoileanna a bhí
ag teagasc trí Ghaeilge 3 uair an chloig sa
tseachtain de Bhéarla a dhéanamh le leanaí
a raibh an Béarla acu mar T1 i ranganna na
naíonán agus 2.5 uair an chloig de Bhéarla
le leanaí a raibh an Ghaeilge acu mar chéad
teanga. Ní raibh aon mhíniú ar cén bhunús
a bhí leis an treoir seo a thug siad, ait go
leor, do choiste tuismitheoirí na scoile
seachas do bhainistíocht na scoile. I
bhfianaise nach bhfuil aon rud luaite sa
churaclam faoi chur chuige difriúil do leanaí
a bhfuil an Ghaeilge acu mar T1, bhí an 
t-idirdhealú seo spéisiúil sa ráiteas úd.   Bhí
sé suimiúil chomh maith go rabhthas ag
fáiltiú timpeall an ama seo roimh thorthaí
taighde ar cheist léitheoireachta sa dara
teanga (comhfhreagras ón Roinn Oideachais
agus Eolaíochta go dtí an Chomhairle um
Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta,
2003, luaite in Ó hAiniféin 2008) ach nach
bhfuil aon cheist ardaithe ag aon pholasaí
rialtais faoi thaighde ar cheist na
léitheoireachta sa chéad teanga do leanaí
Gaeltachta agus do leanaí a bhfuil an
Ghaeilge acu mar chéad teanga.

Léiríonn an taighde idirnáisiúnta agus in
Éirinn i gcás na Gaeilge, gur féidir leis an
múnla tumoideachais iomláin (2 bhliain de
thumadh iomlán ar a laghad) sa
sprioctheanga a bheith éifeachtach mar
mhúnla, faoi chúinsí áirithe, chun teanga a
shealbhú agus gur féidir leis sealbhú na
litearthachta sa mhórtheanga a threisiú
chomh maith.

Níl aon taighde nó polasaí chun treoir
chinnte á tabhairt do na scoileanna
Gaeltachta ar an gceist seo. Molann Ó
Duibhir agus Ní Bhaoill (2004) a rinne
athbhreithniú ar an litríocht idirnáisiúnta ar
an gceist seo “gur chóir a mholadh do
scoileanna tosú le léitheoireacht na Gaeilge
ach níor chóir iachall a chur orthu é seo a
dhéanamh” (ag tagairt do Ghaelscoileanna a
bhíodar siúd) agus thaispeáin obair pháirce
a rinne Parsons agus Lyddy (2009) i gceithre
scoil (scoil Ghaeltachta amháin, dhá
Ghaelscoil agus gnáthscoil Bhéarla) nach

raibh puinn difríochta idir scileanna
litearthachta daltaí a d’fhreastail ar dhá
shaghas Gaelscoile dhifriúla – ceann amháin
a thosaigh le scileanna litearthachta sa
Bhéarla agus an ceann eile a thosaigh leis an
nGaeilge. Tugann sé seo gné eile de
chomhairle Cummins agus saineolaithe eile
ar an gceist seo chun cuimhne .i. nach gá i
gcónaí gurb é an t-ord teanga ina dtosaítear
na scileanna litearthachta a mhúineadh atá
tábhachtach ach an tslí a múintear an
délitearthacht agus cé chomh héifeachtach
agus atá an cur chuige ó thaobh spreagadh
leanúnach na léitheoireachta sa dá theanga
agus ó thaobh fhorbairt leanúnach na
scileanna litearthachta go comhionann sa dá
theanga (Cummins, 2001, Edwart agus Straw,
2001: 196). Is díol spéise gur léirigh obair
pháirce Parsons agus Lyddy chomh maith
nach raibh puinn difríochta idir scileanna
litearthachta Gaeilge na ndaltaí Gaeltachta
agus Gaelscoile ag pointe a trí den tástáil
(rang a 4) in ainneoin go raibh céatadán ard
daltaí le Gaeilge mar T1 sa scoil Ghaeltachta
(Catagóir A) a tástáladh. Ardaíonn sé seo
ceisteanna faoin gcumas Gaeilge atá á
shroichint ag daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga i scoileanna Gaeltachta.  Pléann Ó
Laoire agus Harris (2006) an cheist seo
chomh maith, arís i gcomhthéacs Gaelscoile,
agus maíonn siad gur ceist chasta í seo ceist
thús na léitheoireachta sa T1 nó sa T2 nach
socrófar ach lena thuilleadh taighde
(2006:42).  Is cinnte go gcabhródh an saghas
taighde breise a mholann Ó Duibhir agus Ní
Bhaoill, Parsons agus Lyddy agus Ó Laoire
agus Harris chun an cheist seo a shoiléiriú i
gcás na Gaelscolaíochta ach i gCatagóir A na
Gaeltachta b’fhéidir go mbeifí ag súil le
polasaí an luaththumtha iomláin (gan tús a
chur leis an mBéarla go dtí Rang a hAon)
gan cheist, i bhfianaise an ról atá ag an scoil
i gcaomhnú na Gaeilge mar theanga phobail
(de réir an Acht Oideachais 1998) agus i
bhfianaise an caighdeán íseal litearthachta sa
Ghaeilge atá scroichte ag daltaí Gaeltachta
go traidisiúnta (léiriú in Ní Mhianáin, 2003).
Má tá taighde breise le déanamh ar an gceist
seo, is spéisiúil nár luaigh aon cheann de na
staidéir thuasluaite an gá a bhí le taighde
chun scileanna comparáideacha
traslitearthachta daltaí Gaeltachta a mheas;



cé chomh forbartha agus atá scileanna
litearthachta Gaeilge na ndaltaí i gCatagóir A
na Gaeltachta i gcomparáid lena scileanna
litearthachta sa Bhéarla nuair a shroicheann
siad deireadh na mblianta bunscoile? Nó cén
polasaí litearthachta is éifeachtaí chun
scileanna litearthachta Gaeilge na ndaltaí arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga a fhorbairt
chomh maith céanna lena gcuid scileanna
litearthachta sa Bhéarla?  I bhfianaise a bhfuil
a fhios againn faoi chumas íseal Gaeilge na
ndaltaí Gaeltachta i gcomparáid lena gcuid
Béarla faoi dheireadh na mblianta bunscoile
(SCT agus Ó Giollagáin, Ó Curnáin, le foilsiú
in 2011), is deacair aon argóint a chur chun
cinn d’aon pholasaí litearthachta eile seachas
an luath-thumadh iomlán (dhá bhliain de
thumadh i scileanna litearthachta na Gaeilge)
i scoileanna Chatagóir A na Gaeltachta.

1.7 An múnla tumoideachais sa
Ghaeltacht: meascán de thumoideachas
agus d’oideachas sa teanga dhúchais
Tar éis an phlé fhada ar cad atá i gceist leis
an tumoideachas, is fiú a mheabhrú arís ag
an bpointe seo nach tumoideachas atá i
gceist leis an oideachas i mbunscoileanna
Gaeltachta do leanaí atá á dtógáil le Gaeilge
mar chéad teanga (seo tuairim is leath na
ndaltaí i bhformhór de Chatagóir A na
Gaeltachta) ach oideachas ina dteanga
dhúchais féin (an teanga mhionlaigh atá faoi
bhrú mór, fiú i gcatagóir A na Gaeltachta).
Glaoitear Heritage nó Maintenance
Education air seo i gcás an oideachais atá ar
fáil tríd an teanga dhúchais do roinnt mhaith
pobal i Meiriceá Thuaidh, ar nós na
Spáinneach. Sna múnlaí oideachais seo
táthar ag déanamh iarrachta teanga dhúchais
an phobail mhionlaigh a chaomhnú trí
thacaíocht oideachais a chur ar fáil dóibh
(Baker 2006: 294).  Áirithe sa mhúnla seo tá
Cláir Déthumtha (Dual Immersion
Programmes) ina measctar daltaí le cúlraí
teanga an mhionlaigh agus an mhóraimh
agus gurb é an aidhm atá ann ná
sároideachas a chur ar fáil agus an
délitearthacht a spreagadh go comhionann
sna daltaí.  Ní féidir gan dabht comparáid
ghlan a dhéanamh idir na cláir seo agus an
t-oideachas bunscoile i gcatagóir A na
Gaeltachta (áit a bhfuil raon idir 30%-60% de

leanaí a bhfuil an Ghaeilge acu mar chéad
teanga) toisc comhthéacs
sochtheangeolaíochta difriúil a bheith i
gceist.

1.8 Dúshláin an Chórais Ghaeltachta:
Forbairt theanga na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga
Tá comparáidí áirithe, áfach, arbh fhiú a
dhéanamh idir na dúshláin atá roimh na
múnlaí seo ó thaobh chaomhnú na teanga
mionlaigh go hidirnáisiúnta (Ramirez &
Meriona, 1989; Valdés, 1997; Potowski, 2004;
Heller, 1995; Wong-Fillmore, 1991; Jones,
1997; Mougeon agus Beniak 1984) agus i
gcás na Gaeltachta (Hickey, 1991;  Mac
Donnacha et al, 2005; Ó Giollagáin et al,
2007). I gcás phobal an mhionlaigh
Spáinnigh i Meiriceá Thuaidh, míníonn
Valdés (1997) an dochar a dhéanann sé
d’fhorbairt Spáinnis na gcainteoirí dúchais
nuair a bhíonn siad measctha i gcomhthéacs
go gcaithfear a dteanga a mhaolú chun go
dtuigfeadh na foghlaimeoirí í.  Arís ag caint
ar Spáinnigh, tráchtann Potwoski (2004) ar
an easpa chur chuige agus
smaointeoireachta atá ann maidir leis an ngá
atá ag na cainteoirí Spáinneacha a dteanga
féin a fhorbairt le linn a dtréimhse sa chlár
déthumtha.

Although the field of applied linguistics
has not yet articulated formal theories of
heritage language development, it is
reasonable to assume that heritage
speakers must also produce output and
negotiate meaning in order for the
Spanish to continue developing
(Potwoski, 2004: 95).

I gcás daltaí arb í an Fhraincis a gcéad teanga
atá measctha le daltaí atá ag foghlaim
Fraincise mar dhara teanga i gCeanada,
thaispeáin Beniak agus Mougeon (1984)
nach raibh an fhorbairt chuí ag teacht ar
Fhraincis na gcainteoirí Fraincise toisc go
raibh na múinteoirí ag maolú a gcuid cainte
agus ag déanamh simpliú ar a gcuid
Fraincise do na foghlaimeoirí. Mar thoradh
ar thaighde Valdés, léirigh sí an tslí a raibh
an córas measctha seo ag deimhniú struchtúr
cumhachta an phobail (idir an dá phobal
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teanga) do na leanaí toisc go rabhthas go
minic ag moladh aon iarracht a dhéanfadh
leanaí an Bhéarla Spáinnis a labhairt agus ag
an am céanna go raibh sé intuigthe go
bhfoghlaimeodh na leanaí Spáinneacha an
Béarla go tapa (Valdés, 1997). 

An cur chuige atá i bhfeidhm sa chóras
measctha seo níl sé láidir a dhóthain chun
forbairt chumas teanga na leanaí a bhfuil an
mhionteanga acu mar chéad teanga a
chinntiú, dar le Ramirez agus Merino (1989),
toisc go bhfuil na múinteoirí níos dírithe ar
riachtanais na leanaí is lú cumas sa
mhionteanga:

“When speaking to mixed groups of
native speakers and students with
limited English proficiency immersion
teachers explained themselves
significantly more often, asked far fewer
questions, gave less feedback, and
modeled for repetition more often than
they did when speaking to unmixed
groups of students. They interpreted these
features as evidence of teachers’
sensitivity of the special needs of the
lower proficiency students” (luaite in
Hickey, 2001: 446)

1.9 Dúshláin an chórais: gá le
cothromaíocht idir foghlaim T2 agus
sealbhú/saibhreas T1
Ina plé ar an tumadh sa Bhéarla atá á fháil
ag leanaí na Gaeltachta a bhfuil an Ghaeilge
acu mar chéad teanga i réamhscoileanna na
Gaeltachta, míníonn Hickey go gcaithfí an
bhéim a athrú sa chur chuige atá i bhfeidhm
“from de facto prioritization of L2 learning
go give equal regard to promoting L1
maintenance and enrichment” (2001: 469). I
gcás an mheascáin de chainteoirí Spáinnise
agus Béarla sna cláir dhéthumatha i Meiriceá
tugtar comhairle faoin tslí ina bhféadfaí cur
chuige níos fearr a chur i bhfeidhm ar
mhaithe le forbairt agus saibhreas teanga na
ndaltaí arb í an mhionteanga a gcéad teanga.
Molann Potowski (2004: 95) go gcaithfí na
daltaí a ghrúpáil agus mórán obair ghrúpa a
dhéanamh leis na cainteoirí Spáinneacha
astu féin.  Deir Hickey gur cheart grúpáil a
dhéanamh ar Irish L1 children together for

particular tasks or substantial periods
(2001:469) chun níos mó béime a chur ar
imeachtaí teanga-lárnach ar nós scéalaíochta,
drámaíochta agus puipéadóireachta. Nuair a
rinne Hickey obair pháirce sna naíonraí sna
1990idí, mhínigh stiúrthóirí Naíonraí i
gceantair Ghaeltachta áirithe di nach raibh
siad ábalta díriú isteach mórán ar scéalta a
léamh a bhí dúshlánach a dhóthain do na
leanaí T1 nó scéalaíocht i bhfoirm
eachtraíochta a dhéanamh don ghrúpa ar fad
toisc nach raibh na leanaí T2 ullamh dá
leithéid (2001: 465).  Bhí stiúrthóirí den
tuairim nach mbeadh sé go maith grúpáil a
dhéanamh ar na leanaí chun tascanna teanga
níos dúshlánaí a thabhairt do na cainteoirí
dúchais toisc nach mbeadh sé praiticiúil nó
gur cheap siad nach mbeadh sé féaráilte am
a thabhairt do na leanaí a raibh an Ghaeilge
acu mar T1 nuair a bhí riachtanais na
bhfoghlaimeoirí níos práinní, Mar a
mhíníonn Hickey, áfach, is míthuiscint é seo
ar fhéaráilteacht:

However, this is a misunderstanding of
the concept of child-centredness, since
equal treatment of different children
does not necessarily mean the same
treatments is given to each child. (Hickey,
2001: 466)

1.10 Dúshláin an chórais: teanga
mhíchruinn na ndaltaí go léir
Gan an saghas seo oibre grúpa á dhéanamh
go rialta nó cur chuige cothrom dé-
aidhmeach (saibhreas teanga do leanaí T1
agus foghlaim teanga do leanaí T2) laistigh
de chóras measctha mar seo, tá impleachtaí
móra ann do chaighdeán teanga agus
d’úsáid teanga na gcainteoirí dúchais, nó na
leanaí a bhfuil an mhionteanga acu mar
chéad teanga.  Cé gur i dtéamaí leanaí
tumoideachais (T2) a pléadh an idirtheanga
nó cailciú níos luaithe in 1.4, tá cruthúnas
againn ag an bpointe seo gur mó de
thionchar atá ag an idirtheanga ar
leaganacha na gcainteoirí dúchais ná a
mhalairt, nuair atá suíomh measctha i gceist
(córas tumoideachais agus teanga dhúchais
le chéile). Ní hamháin go gcuireann
múinteoirí a gcuid straitéisí teanga in oiriúint
do na foghlaimeoirí, cuireann na leanaí arb



í an Ghaeilge a gcéad teanga a gcuid cainte
in oiriúint do na foghlaimeoirí chomh maith.
Simplíonn siad a dteanga chun gurbh fhusa
do na foghlaimeoirí iad a thuiscint (Ní
Thuairisg, 2007) agus in imeacht aimsire
déantar an saghas seo teanga a bhuanú i
gcaint na leanaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga (Ó Giollagáin & Ó Cúrnáin, le foilsiú
in 2011). 

Tá úsáid na hidirtheanga seo ag leanaí a
bhfuil an Bhreatnais acu mar chéad teanga
tugtha faoi deara ag Jones (1998). In ionad
tionchar a bheith ag na cainteoirí dúchais
Breatnaise ar na foghlaimeoirí leaganacha
cearta den Bhreatnais a úsáid, is amhlaidh a
bhí na cainteoirí dúchais ag sealbhú
leaganacha cainte na bhfoghlaimeoirí.  Tá
cuntas ar an rud céanna i gcás cainteoirí
Fraincise ag déanamh aithrise ar Fhraincis na
bhfoghlaimeoirí i gcórais mheasctha in
Onatario, Ceanada (Valois, 1985).  Tá roinnt
samplaí againn de seo i gcás Ghaeilge na
leanaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.
Taispeánann an scrúdú a rinneadh ar
Ghaeilge na gcainteoirí dúchais i
mbunscoileanna Chonamara (Ó Giollagáin
& Ó Curnáin, le foilsiú in 2011) go bhfuil dul
an Bhéarla go láidir ar Ghaeilge na ndaltaí
seo agus go bhfuil go leor de na gnásanna
cainte a sonraíodh i gcás na ndaltaí
Gaelscoile thuas (Ó Duibhir 2009) le cloisint
ina gcuid cainte (Ó Giollagáin & Ó Curnáin,
le foilsiú in 2011).  Is léir go bhfuil na leanaí
seo ag sealbhú a gcuid Gaeilge i
gcomhthéacs pobail atá thar a bheith
measctha agus go bhfuil tumadh á fháil acu
sa Bhéarla an-luath sa chóras oideachais
Gaeltachta.  Míníonn taighdeoirí ar nós
Montrul (2008) an tslí a mbraitheann
caighdeán sealbhaithe na mionteanga ar cé
chomh fada agus is féidir tumadh sa
mhórtheanga a chur siar “the degree of
incompleteness and L1 attrition in bilinguals
are inversely related to age of acquisition
and onset of bilingualism” (Montrul 2008:
22). Dar le Wong Fillmore, déantar
creimeadh ar an mionteanga toisc an
mhórtheanga a bheith á foghlaim róluath
(1991).

1.11 Dúshláin an chórais:
úsáid/labhairt na Gaeilge
Thar aon ní eile tá sé cruthaithe go bhfuil
úsáid/labhairt na mionteanga thíos leis go
mór in aon chóras measctha mar seo gan
straitéisí éifeachtacha bainistithe teanga á
gcur i bhfeidhm agus d’fhéadfaí é sin a
áireamh mar an dúshlán is mó atá i gceist i
gcás na Gaeltachta. Mar a mhíníonn
Schiffman, mura bhfuil an polasaí atá i
bhfeidhm ag tabhairt tús áite d’úsáid na
teanga, níl aon seans go n-éireoidh leis an
bpolasaí:

language policies that ignore they way
language is truly used are doomed to fail.
(luaite in Potowski, 2004).

Mura bhfuil an mhionteanga á labhairt ag na
daltaí sa chóras seo ina measc féin tá sé
deacair a thuiscint conas a d’fhéadfadh an
phobalteanga teacht slán.  Labhraíonn Baker
faoin gcoibhneas idir foghlaimeoirí agus
cainteoirí dúchais atá tábhachtach chun
éifeacht an chórais dhátheangaigh i suíomh
ar nós suíomh na Gaeltachta a chinntiú .i.
labhairt/úsáid na teanga a chinntiú. Tá sé
tábhachtach, a deir sé, go mbeadh an
coibhneas i gceart idir cainteoirí dúchais
agus foghlaimeoirí, ar a laghad 50%
cainteoirí dúchais, má tá an córas oideachais
dhátheangaigh le bheith éifeachtach.

Where the balance is weighted too much
to majority language speakers, informal
classroom language may turn to the
majority language. What is officially
about minority language development
can become unofficial immersion in the
majority language. (Baker: 2006: 312)

Cé go ndéanann comhairle Baker ciall,
cruthaíonn obair pháirce ar nós obair
pháirce Hickey ar an réamhscolaíocht sa
Ghaeltacht go bhfuil an cheist níos casta ná
sin agus go bhfuil gá le straitéis bainistithe
teanga chun úsáid na Gaeilge a spreagadh
beag beann ar an gcoibhneas idir
foghlaimeoirí agus cainteoirí dúchais. Léirigh
sí gur cuma an mó leanaí le Gaeilge mar
chéad teanga a bhí i seisiún naíonraí le
foghlaimeoirí Gaeilge, is iad na cainteoirí
Béarla a bhí ag dul i bhfeidhm ar na
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cainteoirí Gaeilge agus ní a mhalairt.  Is é an
Béarla an teanga chumarsáide a bhí in
uachtar, fiú i measc na leanaí a raibh an
Ghaeilge acu mar chéad teanga, ar uairibh:

This finding suggests that the Irish L1
children were mirroring the target
language output of the L2 learners,
rather than providing them with
increased input or stimulating  them to
speak more Irish…..Overall, it appeared
that attending a naíonra with a majority
of children from Irish-only or Irish-
English homes did not significantly
increase the anglophones’ output in Irish.
(2001:456/7)

Deimhníodh na torthaí seo ina dhiaidh sin
ag leibhéal na bunscoile Gaeltachta nuair a
léirigh Mac Donnacha et al go bhfuil “an
chosúlacht ar an scéal mar sin, gur fearr atá
ag éirí leis an gcóras oideachais sa
Ghaeltacht úsáid an Bhéarla a chothú i
measc cainteoirí dúchais Gaeilge ná mar atá
ag éirí leis úsáid na Gaeilge a chothú i measc
cainteoirí Béarla” (2005: 124)

De réir thaighde Uí Ghiollagáin et al (2007)
tógadh 53% de na daoine óga a bhfuil cónaí
orthu i gCatagóir A na Gaeltachta le Gaeilge
amháin nó le Gaeilge den chuid is mó ach
ní dúirt ach an cheathrú cuid de na leanaí ó
na ceantair seo go labhraíonn siad Gaeilge
lena gcomhaoisigh (2007: 26). Mhínigh na
daoine óga seo a tógadh le Gaeilge sa bhaile
nach raibh siad i dtaithí ar a bheith ag
labhairt Gaeilge lena chéile toisc go bhfuair
siad taithí an-óg ón gcóras measctha
oideachais ar a bheith ag labhairt Béarla ina
measc féin.

Tagann sé seo leis an taithí ar úsáid na
mionteanga atá ag daltaí i gcórais eile
mheasctha oideachais go hidirnáisiúnta. Gan
dianbhainistiú teanga nó cur i bhfeidhm
polasaithe agus straitéisí láidre teanga, tá sé
soiléir go mbeidh úsáid na mórtheanga in
uachtar in aon chóras measctha.  Deir
Potowski gurb é an Béarla the “unmarked
language for social interactions among
peers” sa chlár déthumtha Spáinnise/Béarla
a ndearna sí staidéar air agus ina raibh úsáid

theanga na scoile mar scáthán ar an úsáid sa
phobal, ní hamháin ó thaobh úsáid theanga
na ndaltaí de ach ó thaobh chur chuige an
chórais:

This study has shown that there was
leakage into the classroom of the
dominant language patterns in the wider
community. One of the school’s goals was
to develop Spanish and English equally,
but practices of English dominance
outside the building found their way into
the school. This dominance was apparent
not only in the focal students’ language
choices in this classroom and in the fact
that their English proficiency was higher
than their Spanish proficiency, but also
in the teachers use of English lessons
during times scheduled for Spanish
lessons and in the importance given to
English-language standardized tests.
(2004: 96).

I gCeanada, rinne Heller taighde ar rogha
agus úsáid teanga daltaí le cúlraí éagsúla
teanga i scoileanna do chainteoirí Fraincise
in Ontario. Léirigh sí an choimhlint a bhraith
siad a bhí idir an dá shaol – saol oifigiúil
Fraincise na scoile agus saol an Bhéarla lena
gcairde (Heller 1989).  I gcás na ndaltaí seo,
ní raibh ag éirí leis an gcóras measctha úsáid
na Fraincise a chothú i measc na ndaltaí iad
féin.

1.12 Conclúid
Is i gcomhthéacs an méid atá pléite anseo i
dtaca le cad atá i gceist leis an tumoideachas
agus maidir leis na dúshláin ar fad a
eascraíonn as an múnla den tumoideachas
atá dírithe ar fhoghlaimeoirí agus ar
chainteoirí dúchais araon a phléifear an
obair pháirce sa chéad chaibidil eile, Caibidil
a Dó. Ag an bpointe seo is féidir a rá gur
múnla éifeachtach oideachais an múnla
tumoideachais, faoi chúinsí áirithe, chun
sároideachas a chur ar fáil tríd an dara
teanga agus chun sealbhú an dátheangachais
shuimíoch a éascú do dhaltaí.  Tá i bhfad
níos mó i gceist leis an tumoideachas ná
daltaí a mhúineadh tríd an dara teanga,
áfach.  Is léir gur múnla oideachais é atá i
bhfad níos leithne ná an teanga teagaisc,



agus níos leithne fiú ná teanga na scoile.  Is
coincheap é, de réir na litríochta
idirnáisiúnta, atá fréamhaithe in iarrachtaí an
sprioctheanga a chur chun cinn mar theanga
chaidrimh na ndaltaí, mar theanga
theaghlaigh agus mar theanga phobail. Fiú
agus é á chur i bhfeidhm faoi na cúinsí
leathana seo, ní haon uile-íoc é an
tumoideachas ar na ceisteanna teanga agus
oideachais a bhíonn ag pobail teanga
mhionlaigh, ar nós phobal na Gaeltachta i
gCatagóir A na Gaeltachta, áit a bhfuil
céatadán suntasach de dhaltaí ann arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga fós.   Is saghas eile
tumoideachais, múnla láidir an
tumoideachais le géag saibhrithe/sealbhaithe

chéad teanga atá ag teastáil sa Ghaeltacht
chun sároideachas a chur ar fáil do dhaltaí
uile na scoileanna – na daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga agus na daltaí atá
ag foghlaim tríd an dara teanga. 

Déanann an tábla seo a leanas, Tábla 1.2,
achoimre ar dhea-chleachtais an
tumoideachais - múnla tumoideachais atá
dírithe ar fhoghlaimeoirí sprioctheanga
(daltaí arb í an sprioctheanga a T2), mar aon
leis na riachtanais teanga/oideachais atá ag
daltaí arb í an sprioctheanga a gcéad teanga
(daltaí arb í an sprioctheanga a T1), de réir
mar a shainítear iad sa litríocht idirnáisiúnta.
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Tábla 1.2: Dea-chleachtais mhúnla an tumoideachais (dírithe ar fhoghlaimeoirí
agus cainteoirí dúchais na sprioctheanga araon) de réir mar a
shainítear iad sa litríocht idirnáisiúnta

Tréith Samplaí/Moltaí ón taighde idirnáisiúnta 
Bunaidhm (polasaí) soiléir • Go mbeadh sé mar aidhm ag an tumoideachas
tumoideachais ardchaighdeán/sárchaighdeán oideachais trí mheán na

sprioctheanga a chur ar fáil… go dtacódh sé le
dátheangachas suimíoch agus le délitearthacht
comhionann… go mbeadh gach gné den oideachas
atá ar fáil trí mheán an Bhéarla, idir churaclam agus
eispéireas foghlama, móide sealbhú na sprioctheanga
ar fáil (GSPT, 2009). Go mbeadh an bhunaidhm seo
soiléir i bpolasaithe Bhord Bainistíochta na scoile
(Mac Corraidh + Johnstone 2002)

• Go mbeadh cleachtais thumoideachais na scoile
(cleachtais délitearthachta agus eile) aontaithe mar
pholasaithe scoile ag Bord Bainistíochta na scoile
(GSPT, 2009)

Obair iomlán na scoile tríd an • Go mbeadh gach gné d’obair agus de riaracháin
sprioctheanga na scoile (Bord Bainistíochta, Coiste Tuismitheoirí,

aoichainteoirí, seirbhísí sláinte, síceolaíochta srl) mar
aon le hobair ranga (gach téacsleabhar, ceachtanna) á
reáchtáil tríd an sprioctheanga (Mac Einrí, 2007: 38;
Johnstone, 2002; 6)

Aird de Shíor ar Fhoirm na • “While instruction should focus primarily on 
sprioctheanga meaning, instruction also needs to ensure that

learners focus on linguistic form” (Mac Éinrí, 2007;
37). 

• Is gá teagasc córasach don sprioctheanga chun
“Frenglish” a sheachaint (Hammerly, 1991; 53)

• Is gá cur chuige comhtháite struchtúrach chun an
sprioctheanga a mhúineadh (Mac Corraidh, 2008)

• Is gá straitéisí eile foghlama ar nós féincheartú, béim
an-mhór ar labhairt chruinn na teanga, teagmháil
rialta le cainteoirí dúchais .i. bailiú scéalta srl ( GSPT,
2009:11)

• Tábhacht le “output; intake; interaction” (obair-ghrúpa
agus gníomhaíochtaí) chun teanga chruinn a
spreagadh (Mac Éinrí; 2007:7)
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Straitéisí/modhanna comhtháite i • Scileanna agus straitéisí foghlamtha agus
bhfeidhm ag múinteoirí chun modheolaíochta a roinnt idir cleachtóirí an
teanga a mhúineadh tumoideachais ar bhealach níos eagraithe ná 

mar atá anois ( Mac Corraidh, 2008), 
• go mbeadh múinteoirí ar an eolas faoin taighde is

déanaí maidir le straitéisí/teoiricí éifeachtacha chun an
sprioctheanga a mhúineadh (Mac Éinrí, 2007; 37), 

• straitéisí chun gníomhaíochtaí idir dhaltaí a spreagadh
chun níos mó cainte a thionscnamh idir daltaí (Mac
Éinrí 2007, Mac Corraidh, 2008 agus GSPT, 2009)

Struchtúr comhtháite an • Ba cheart go mbeadh leanúnachas ceart ann ó
tumoideachais a chothú thaobh chur chuige an tumoideachais de ón 

réamhscolaíocht go dtí an bhunscolaíocht agus ón
mbunscolaíocht go dtí an iarbhunscolaíocht (GSPT,
2009: 7)

Bá don Ghaelscolaíocht i measc • Ba cheart bá don Ghaelscolaíocht i measc an 
an phobail i gcoitinne a chothú phobail a chothú agus tuiscint agus feasacht níos airde

ar fhís an Tumoideachais Ghaeilge a fhorbairt dá réir
(GSPT, 2009: 5)

Teanga shóisialta agus teanga • Tá ról lárnach ag múinteoirí fócas a chur ar 
acadúil an fhoghlaimeora theanga shóisialta daltaí chomh maith lena dteanga

acadúil. Gníomhaíochtaí a spreagadh agus iad a
spreagadh i mbun cumarsáide eatarthu féin agus le haon
phobal cainteoirí timpeall orthu (GSPT; 2009:8; Mac
Éinrí; 2007; 37)

• “Amhránaíocht le athrá, rudaí a chur i bhfolach agus a
aimsiú, nuacht phearsanta mar scéal, ról-
aisteoireacht..”(GSPT, 2009; 8)

• “Ba cheart don tumoideachas Gaeilge féachaint le
teanga shóisialta an fhoghlaimeora a fhorbairt sa tslí is
gur féidir leis/léi an Ghaeilge a úsáid gan stró ina
ghnáthshaol teaghlaigh agus lasmuigh de. Ní mór
líonraí pobail a bhunú mórthimpeall ar scoileanna
chun imeachtaí a reáchtáil a thabharfadh deiseanna
úsáide do dhaltaí” (GSPT, 2009; 9)

An Tumoideachas agus an • Moltar don Ghaelscoil feidhmiú i 
Teaghlach ndlúthchomhar le tuismitheoirí chun ról lárnach an

teaghlaigh i seachadadh nádúrtha teanga ó ghlúin go
glúin a mhíniú (GSPT, 2009: 8)…agus gá le
leanúnachas sa chaidreamh idir an baile agus na
leibhéil éagsúla scolaíochta ar a n-áirítear tacaíocht
teanga, i dtreo is go mbeidh tumoideachas Gaeilge
comhtháite ó thús go deireadh”

Úsáid na Teanga • “Language policies that ignore the way language is
truly used are doomed to fail” (Schiffman, luaite in
Potowski, 2004)

• Ceann d’aidhmeanna an tumoideachais ná “go mbeidh
méadú ar líon na ndaoine a úsáideann an Ghaeilge go
rialta ina saol” GSPT, 2009: 5)

• Is gá bainistiú a dhéanamh ar úsáid teanga nuair atá
foghlaimeoirí agus cainteoirí dúchais measctha (Baker,
2006:312)

• Gan an bainistiú teanga cuí is í an mhórtheanga a
bhíonn in uachtar mar theanga chaidrimh na ndaltaí
(Hickey, 2001, Potowski, 2004)



Tábhacht le hoilteacht agus • “Ba cheart go mbeadh inseirbhís ar an
traenáil ghairmiúil na foirne i tumoideachas ar fáil go rialta le cinntiú go dtig
réimsí an tumoideachais le múinteoirí a gcúraimí gairmiúla a chomhlíonadh go

héifeachtach” (GSPT, 2009: 10), 
• “Ba cheart go mbeadh fáil ag foireann na scoile ar

threoir phraiticiúil bunaithe ar thaighde i dtaobh
saincheisteanna tumoideachais” (GSPT, 2009:10) 

• “Appropriate INSET must be provided on immersion
and bilingual pedagogy and theory” (Mac Éinrí, 2007:
38)

Aitheantas i bpolasaí na scoile • Is gá aitheantas a thabhairt d’fhorbairt theanga na
don fhorbairt is gá a dhéanamh ndaltaí arb í an sprioctheanga a gcéad teanga 
ar theanga na ndaltaí arb í an  ndaltaí arb í an sprioctheanga a gcéad teanga 
sprioctheanga agcéad teanga • Is gá deiseanna agus tearmann a chothú laistigh den

chóras scolaíochta chun go bhforbródh na cainteoirí
dúchais a gcéad teanga (Valdés, 1997)

Cothromaíocht idir foghlaim T2 • Caithfear an bhéim a athrú “from the de facto
agus Sealbhú/Saibhreas T1 prioritization of L2 learning to give equal regard 

to promoting L1 maintenance and enrichment” 
(Hickey, 2001). 

• Ba cheart obair ghrúpa rialta a dhéanamh le daltaí arb í
an sprioctheanga a gcéad teanga (Hickey, 2001 &
Potowski, 2004).

Gan chur chuige mar atá sé leagtha amach sa tábla dea-chleachtais thuas, is léir go bhféadfadh
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an múnla oideachais atá ag teastáil sa
Ghaeltacht roinnt mhaith dúshláin a chothú,
dúshláin ar cuireadh síos orthu thuas: cruthú
teanga míchruinn fiú i measc na ndaltaí arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga; deacrachtaí
freastal ar riachtanais saibhrithe theanga na
gcainteoirí dúchais agus múineadh na
Gaeilge mar dhara teanga ag an am céanna;
éiginnteachtaí sna cleachtais litearthachta
toisc easpa polasaithe chun an múnla
tumoideachais a shainmhíniú agus a
stiúradh; agus dúshlán maidir le húsáid na
Gaeilge a chothú i measc na ndaltaí.  Ón
eolas atá bailithe i bhfoirm taighde go dtí
seo, níl aon fhianaise againn go bhfuil
scoileanna Gaeltachta i gCatagóir A ag
leanúint aon mhúnla oideachais faoi leith
(múnla tumoideachais nó eile) agus fiú má
tá múnla tumoideachais i bhfeidhm acu
(ceist a bheidh á fiosrú ag an taighde seo) tá
sé an-soiléir nach leor an múnla seo do
chainteoirí dúchais na mionteanga chun a
gcumas sa mháthairtheanga a threisiú go dtí
leibhéal an chainteora dúchais. Ó na fíricí atá
ar eolas againn, tá an baol ann go bhfuil pé
múnla/struchtúr atá i bhfeidhm i scoileanna
Gaeltachta Chatagóir A faoi láthair ag tacú le
sealbhú theanga mhíchruinn na ndaltaí arb í
an Ghaeilge a gcéad teanga mar aon le

sóisialú trí Bhéarla a dhéanamh orthu. Chun
aghaidh a thabhairt ar an gceist seo agus
sároideachas a sholáthar do gach leanbh, is
soiléir go bhfuil gá le béim láidir ar ghnéithe
sealbhaithe/saibhrithe teanga do dhaltaí arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga (Gaeilge T1)
laistigh de mhúnla láidir tumoideachais (a
bheadh dírithe cuid mhór ar mhúineadh na
Gaeilge mar T2).

San obair pháirce a rinneadh i scoileanna
Gaeltachta agus Gaelscoileanna don taighde
seo, rinneadh scrúdú ar na tuiscintí agus ar
na tuairimí atá ag múinteoirí Gaeltachta ar na
dúshláin seo, agus ar na polasaithe, na
straitéisí teanga agus na dea-chleachtais atá
acu chun dul i ngleic leo. Sa chéad chaibidil
eile déanfar cur síos ar conas a tugadh faoin
obair pháirce agus ar thorthaí na hoibre sin.
Mar thoradh ar anailís na caibidle sin beifear
ábalta a mheas cén saghas múnla
tumoideachais go díreach atá i bhfeidhm i
scoileanna Chatagóir A na Gaeltachta agus
cuirfear moltaí chun cinn a thacóidh le
scoileanna Gaeltachta ina gcuid iarrachtaí na
dúshláin a bhaineann leis an gcomhthéacs
oideachais agus pobail ina bhfuil siad ag
feidhmiú a shárú.
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CAIBIDIL A DÓ:
AN MHODHEOLAÍOCHT AGUS NA TORTHAÍ

2.1 Réamhrá
Tá 135 bunscoil sa Ghaeltacht oifigiúil de réir
na bhfoinsí oifigiúla (An Chomhairle um
Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta:
teagmháil phearsanta).

Cinneadh an obair pháirce a dhíriú ar na
bunscoileanna atá suite sna ceantair
Ghaeltachta is láidre sa tír .i. na ceantair atá
i gCatagóir A na Gaeltachta (na ceantair ina
bhfuil 67+% den phobal ina gcainteoirí
laethúla Gaeilge) de réir an taighde Staidéar
Cuimsitheach Teangeolaíocht ar Úsáid na
Gaeilge sa Ghaeltacht (Ó Giollagáin et al.
2007).  Nuair atá an togra seo ag déanamh
iniúchta ar dhea-chleachtais i dtaca le
saibhriú/sealbhú agus sóisialú teanga daltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga go
príomha, tá ciall leis an taighde a lonnú den
chuid is mó sna ceantair is mó ina mbeifí ag
súil le daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga
.i. ceantair Chatagóir A. Cuimsíonn na
ceantair seo (24 toghroinn ceantair) 40
bunscoil. Tá ceithre bhunscoil i gCatagóir A
i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, Co. Chiarraí,
deich mbunscoil i gCatagóir A i nGaeltacht
Dhún na nGall agus 25 bunscoil i gCatagóir
A i gConamara, Co. na Gaillimhe. Tá
bunscoil amháin i gCatagóir A suite i
nGaeltacht Mhaigh Eo. (Tá liosta iomlán de
na bunscoileanna atá lonnaithe i gCatagóir A
na Gaeltachta in Aguisín 1 ar chúl an taighde
seo).

2.2 An mhodheolaíocht
Tugadh cuireadh do na ceithre bhunscoil atá
lonnaithe i gCatagóir A i gCorca Dhuibhne
páirt a ghlacadh san obair pháirce agus
d’aontaigh siad ar fad a bheith páirteach ann.
Toisc an oiread sin scoileanna a bheith i
gCatagóir A i gConamara (25 bunscoil ar fad)
agus de bharr laincisí ama an taighde, níorbh
fhéidir cuairt a thabhairt orthu ar fad.
Roghnaíodh an ceantar ó Indreabhán siar go
Ceantar na nOileán agus tugadh cuireadh

don 12 scoil atá sa cheantar sin páirt a
ghlacadh san obair pháirce.  Bhí 11 scoil acu
sin toilteanach a bheith rannpháirteach.
Tugadh cuireadh do na 10 scoil atá suite i
gcatagóir A i nDún na nGall páirt a ghlacadh
sa taighde móide scoil amháin bhreise atá i
gCatagóir B9. Bhí naoi gcinn as an aon scoil
déag seo toilteanach páirt a ghlacadh ann.
Tugadh cuairt ar ocht gcinn as na naoi scoil
seo agus rinneadh agallamh fóin leis an naoú
scoil10. De bharr laincisí ama an taighdeora,
roghnaíodh gan an t-aon scoil amháin atá i
gCatagóir A i Maigh Eo a chur san áireamh
san obair pháirce.

Scríobhadh litir chuig príomhoidí na
scoileanna seo ar fad ag tús mhí na Samhna
ag tabhairt chúlra an taighde dóibh agus ag
tabhairt cuireadh don scoil páirt a ghlacadh
san obair pháirce. Míníodh go mbeadh an
taighdeoir sa cheantar i mí na Samhna agus
i mí na Nollag i gcás Chontaetha Gaeltachta
Chiarraí agus na Gaillimhe agus i mí an
Mhárta i gcás Dhún na nGall. Cuireadh
glaoch teileafóin ar na príomhoidí seachtain
ina dhiaidh sin agus rinneadh na socruithe
chun cuairt a thabhairt ar na scoileanna. As
na 27 scoil i gCiarraí, i nGaillimh agus i nDún
na nGall, bhí 24 scoil toilteanach páirt a
ghlacadh sa taighde.

Cuireadh agallamh ar na príomhoidí ar fad
agus tugadh cuireadh d’fhoireann uile na
scoile agallamh a dhéanamh leis an
taighdeoir dá mba mhian leo. Míníodh go
mbeadh spéis ar leithligh ag an taighdeoir
labhairt le múinteoir na naíonán dá mbeadh
sé/sí ar fáil. Braitheadh go raibh tábhacht ar
leith ag baint le múinteoirí na naíonán toisc
gurb iad is túisce i gcóras na scoile a bhíonn
ag plé leis an meascán idir daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga agus iad siúd nach
í an Ghaeilge a gcéad teanga agus go
mbeadh straitéisí spéisiúla teanga i bhfeidhm
acu dá réir. Tharla sé i gcás scoileanna áirithe

9 Cinneadh bunscoil Rann na Feirste a chur san áireamh sa taighde toisc mian láidir an phobail go ndéanfaí iad a chur
san áireamh i gCatagóir A na Gaeltachta (de réir chatagóirí an taighde Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid
na Gaeilge sa Ghaeltacht 2007). Tá an pobal tar éis labhairt amach go láidir go poiblí ag míniú go bhfuil rangú
míchruinn déanta ar an mbaile fearainn seo i gcatagóirí na Gaeltachta toisc iad a bheith lonnaithe i dtoghcheantar le
próifíl teanga níos laige ná iad féin .i. Anagaire.

10 Faraor, de bharr laincisí ama an taighdeora ní raibh ar a cumas cuairt a thabhairt ar an mbunscoil ar Oileán Thoraí.
Rinneadh agallamh leis an bpríomhoide sealadach ar an bhfón. Tá an príomhoide amuigh ar shaoire mháithreachais
faoi láthair.



gurb é an príomhoide múinteoir na naíonán
chomh maith. I gcás dhá scoil roghnaigh an
cúntóir teanga dul faoi agallamh chomh
maith.

Idir lár mhí na Samhna 2009 agus lár mhí an
Mhárta 2010, rinneadh 36 agallamh i 24
bunscoil i gContaetha Chiarraí, na Gaillimhe
agus Dhún na nGall.

Mar aon leis an obair pháirce sna scoileanna
i gCatagóir A sna trí mhórcheantar
Gaeltachta, scríobhadh litir chuig gach scoil
Ghaeltachta eile sa tír (i ngach catagóir agus
i ngach contae Gaeltachta) ag míniú ábhar
an taighde dóibh agus ag fáiltiú go mór
roimh aon chur síos i bhfoirm scríofa ar na
dea-chleachtais atá i bhfeidhm sna
scoileanna sin maidir le saibhriú/sealbhú
agus sóisialú theanga na ndaltaí. Iarradh ar
na scoileanna seo a gcuid freagraí a
sheoladh ar ais roimh dheireadh Feabhra
2010. Is 2 scoil as an 105 scoil a d’fhreagair
an litir seo. Bhí an dá scoil seo suite i
gCatagóir C i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Mar straitéis chomparáideach don taighde
seo, tugadh cuireadh do gach aon Ghaelscoil
sa tír ar suim leo an taighde seo páirt a
ghlacadh ann. Ní gá a mhíniú anseo go
bhfuil an dá chineál scoile, eadhon
Gaelscoileanna agus scoileanna Ghaeltachta,
ag feidhmiú i gcomhthéacs teanga atá thar a
bheith difriúil, ach ceapadh go mbeadh cuid
de na straitéisí teanga atá i bhfeidhm sna
Gaelscoileanna, na straitéisí sóisialaithe
teanga ach go háirithe, spéisiúil agus
tairbheach do na scoileanna Gaeltachta.
Scríobhadh litir chuig gach Gaelscoil sna 26
contae (136 scoil) ag tús mhí Eanáir 2010 ag
míniú ábhar an taighde agus ag tabhairt
cuireadh dóibh páirt a ghlacadh ann. Is 3
Ghaelscoil a léirigh spéis sa taighde seo agus
tugadh cuairt ar na 3 scoil seo idir Feabhra
agus Bealtaine 2010.  

Ag eascairt as an anailís thíos, roghnaíodh 6
dhea-chleachtas ar chuir na
príomhoidí/múinteoirí síos orthu mar
shamplaí maithe, dar leo, de straitéisí maithe

saibhrithe/sealbhaithe agus sóisialaithe
teanga chun cur síos mion a dhéanamh
orthu.  I gcás na ndea-chleachtas seo, bhí na
príomhoidí/múinteoirí go láidir den tuairim
go raibh na straitéisí áirithe seo ag dul i
bhfeidhm ar shlí éigin ar chaighdeán
Ghaeilge na ndaltaí nó/agus go raibh
saibhreas teanga á shealbhú acu mar thoradh
ar an dea-chleachtas áirithe seo. I dtaca le
cuid de na straitéisí cheap siad go raibh
nósmhaireacht/iompar teanga na ndaltaí ag
feabhsú de bharr an dea-chleachtais (go
raibh siad ag labhairt níos mó Gaeilge ina
measc féin dá bharr).

2.3 Na torthaí & an anailís
Is agallaimh leathstruchtúracha a rinneadh i
gcás na n-agallamh ar fad (36 agallamh).
Bailíodh bunsonraí na scoile (líon na n-oidí,
líon na ndaltaí, líon na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga srl.) ó na
príomhoidí agus ansin díríodh ar
phríomhábhar an taighde, cad iad na dea-
chleachtais atá i bhfeidhm sa scoil maidir le
saibhriú/sealbhú Ghaeilge na ndaltaí, go
háirithe na daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga, agus maidir le sóisialú theanga na
ndaltaí nó a n-iompar teanga féin agus a
dteanga chumarsáide ar scoil.  Pléadh an 
t-ábhar faoi na teidil seo a leanas: Plean
Gaeilge na Scoile; Polasaí Iontrála na Scoile;
An dúshlán a bhaineann le meascán chumas
Gaeilge na ndaltaí .i. daltaí le Gaeilge mar
chéad teanga vs. daltaí le meascán teangacha
sa bhaile vs. foghlaimeoirí; Úsáid/Éifeacht
Séideán Sí; Polasaí Teanga maidir le 
Tús na Foghraíochta/na Litearthachta/na
Léitheoireachta; Múineadh an Bhéarla (Aon
idirdhealú idir daltaí le Gaeilge mar chéad
teanga agus daltaí nach í an Ghaeilge a
gcéad teanga); Múineadh na n-ábhar eile ar
scoil (Aon idirdhealú idir daltaí le Gaeilge
mar chéad teanga agus daltaí nach í an
Ghaeilge a gcéad teanga);  Úsáid an
Chúntóra Teanga; An Tanaíocht ar Ghaeilge
na leanaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga;
Úsáid Tuismitheoirí/Sárchainteoirí ón bpobal
ar scoil agus Úsáid na Gaeilge i measc na
ndaltaí féin nó an Sóisialú Teanga ar scoil11.
Tugadh deis do na múinteoirí ar fad aon rud

24

11 D’eascair na teidil seo as réamhphlé a rinneadh le beirt phríomhoidí agus beirt mhúinteoirí sular tosaíodh i gceart ar
an obair pháirce.
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breise a phlé ag an deireadh. Déanfar cur
síos ar phríomhthorthaí an phlé de réir na
dtéamaí sin thíos.

2.4 Bunsonraí na scoileanna
2.4.1 Méid na scoileanna de réir líon na
n-oidí ranga
Mar a tuairiscíodh go minic in áiteanna eile
(mar shampla Staid Reatha na Scoileanna
Gaeltachta, 2005) is scoileanna beaga 1-3
oide formhór na scoileanna Gaeltachta agus
ní haon eisceacht é an sampla seo de

scoileanna i gCatagóir A i nGaeltacht
Chiarraí, na Gaillimhe agus Dhún na nGall.
As na 24 scoil ar tugadh cuairt orthu, is
scoileanna 3 oide nó níos lú a bhformhór
(ceithre scoil déag nó 58% acu) mar a
fheictear i dTábla 2.1 thíos.  Bhí trí scoil i
gceist a raibh seachtar nó ochtar oidí ranga
fostaithe iontu. Bhí ceithre scoil ina raibh
ceathrar oidí ranga i gceist agus trí scoil i
nGaeltacht Dhún na nGall ina raibh 5 oidí
ranga.

Tábla 2.1: Méid na scoileanna de réir líon na n-oidí ranga

Contae Scoil 1 Scoil 2 Scoil 3 Scoil 4 Scoil 5 Scoil 6 Scoil 7 Scoil 8
oide oide oide oide oide oide n-oide n-oide

Ciarraí (n=4) 1 2 1 0 0
Gaillimh 
(n=11/12) 6 1 1 1 2
Dún na nGall (n=9/11) 1 1 2 2 3
Iomlán (n=24/27) 1 8 5 4 3 0 1 2

2.4.2 Méid na scoileanna de réir líon na
ndaltaí
Ciallaíonn sé seo gur líon beag daltaí atá ag
freastal ar fhormhór na scoileanna seo i
gCatagóir A na Gaeltachta, mar a fheictear i
dTábla 2.2 thíos. As na 24 scoil ar tugadh
cuairt orthu, is scoileanna le 70 dalta nó níos

lú ag freastal orthu atá i 15 scoil díobh. Bhí
trí scoil mhóra páirteach san obair pháirce
ina raibh idir 150-200 dalta ag freastal orthu.
I nDún na nGall, is idir 70-100 dalta a bhí ag
freastal ar fhormhór na scoileanna ansin (5
scoil as na 9 scoil).

Tábla 2.2: Méid na scoileanna de réir líon na ndaltaí

Contae Scoil Scoil Scoil Scoil Scoil Scoil
<20 dalta 20-50 dalta 50-70 dalta 70-100 100-150 150-200

Ciarraí (n=4/4) 1 2 1 0 0 0
Gaillimh (n=11/12) 1 5 2 0 0 3
Dún na nGall (n=9/11) 1 1 1 5 1
Iomlán (n=24/27) 3 8 4 5 1 3

2.4.3 Líon iomlán na ndaltaí
Is é 1620 dalta líon iomlán na ndaltaí a bhí
ag freastal ar na scoileanna a bhí páirteach
san obair pháirce (féach Tábla 2.3 thíos). Mar
a bheifí ag súil leis, is i nGaeltacht Chontae
na Gaillimhe atá an líon is mó de dhaltaí
bunscoile Chatagóir A na Gaeltachta, le 779
dalta san 11 scoil ar tugadh cuairt orthu ansin
(Ní mór a mheabhrú go bhfuil 12 scoil eile i

gCatagóir A Ghaeltacht na Gaillimhe nach
raibh san áireamh san obair pháirce in aon
chor). Is é 179 dalta a bhí ag freastal ar na
ceithre scoil atá i gCatagóir A Ghaeltacht
Chiarraí don scoilbhliain 2009-2010. Is é 662
dalta a bhí ag freastal ar na 9 scoil i
nGaeltacht Dhún na nGall a ghlac páirt sa
taighde. Tá an fhaisnéis seo le feiceáil i
dTábla 2.3.

TÁBLA 2.3: líon iomlán na ndaltaí 

Contae Líon Iomlán na nDaltaí
Ciarraí (n=4/4) 179
Gaillimh (n=11/12) 779
Dún na nGall (n=9/11) 662
Iomlán 1620



Tábla 2.5:  Líon na scoileanna de réir % na ndaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga

Contae Líon na Scoileanna de réir % na ndaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga

22-25% 25%-35% 35-50% 50%-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90%-100%
Ciarraí (n=4/4) 3 1
Gaillimh (n=11/12) 1 1 1 6 1 1
Dún na nGall (n=9/11) 6 1 2
Iomlán (n=24/27) 3 1 1 7 7 2 3

2.4.4 Líon na ndaltaí a bhfuil an
Ghaeilge mar chéad teanga acu
Fiafraíodh de na príomhoidí an mó dalta a
bhí ar scoil acu arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga. Seachnaíodh an téarma “cainteoir
dúchais” mar ó thaithí an taighdeora ag plé
na ceiste seo le príomhoidí cheana,
braitheadh gur chothaigh an téarma sin
mórán deacrachtaí. Braitheadh go raibh an
claonadh ann go minic leanaí a áireamh mar
chainteoirí dúchais nuair a bhí an bheirt
tuismitheoirí, nó fiú tuismitheoir amháin, ina
gcainteoirí dúchais, gan tosaíocht a thabhairt
do chumas Gaeilge na ndaltaí iad féin mar

shlat tomhais. Míníodh do na príomhoidí sa
taighde seo gurbh é cumas Gaeilge na
ndaltaí a bhí i gceist agus gurb iad na leanaí
a raibh an Ghaeilge in uachtar/ar
chomhchéim lena gcuid Béarla mar theanga
chumarsáide acu, ag teacht chun na scoile
dóibh, a bhí le háireamh. I gcás scoileanna
áirithe, go háirithe na scoileanna móra, bhí
sé deacair ar na príomhoidí freagra cruinn a
thabhairt ar an gceist seo ach thug siad
meastachán. Tugann Tábla 2.4 léargas dúinn
ar an líon daltaí atá ag freastal ar na
scoileanna seo i gCatagóir A arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga.
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Caithfear a choimeád san áireamh gurb é
breithiúnas an phríomhoide/an mhúinteora
atá i bhfreagra na ceiste seo agus nach gá
gurb í an tslat tomhais cheannann chéanna a
cuireadh i bhfeidhm i gcás gach scoile agus
í ag freagairt na ceiste seo. Mar a soiléiríodh
thuas áfach, tugadh treoir shoiléir do na
príomhoidí gurbh í príomhtheanga an linbh
sa bhaile a bhí i gceist.  I gcás na scoileanna
móra i gConamara agus i nDún na nGall (os
cionn 70 dalta), is meastachán a thug na
príomhoidí ar an bhfreagra seo. 

Ní mór a thabhairt san áireamh chomh maith
go bhfuil an céatadán daltaí arb í an Ghaeilge
a gcéad teanga an-éagsúil ó scoil go scoil
agus gur féidir leis a bheith éagsúil go maith
ó bhliain go bliain. Bhí trí scoil i gCatagóir A
i gCiarraí ina raibh an céatadán seo sa raon
ó 22-25% don scoilbhliain 2009-2010. Tá os
cionn leath na scoileanna (sé scoil) ar tugadh

cuairt orthu i gCatagóir A i nGaeltacht na
Gaillimhe, sa raon ó 60-70%, scoil amháin sa
raon ó 70%-80% agus scoil eile sa raon ó
80%-90%. Tá scoil amháin i gConamara sa
raon ó 25%-35%. Tá an fhaisnéis seo le
feiceáil i dTábla 2.5. I nDún na nGall bhí 6
scoil ina raibh an Ghaeilge acu mar chéad
teanga ag idir 50-60% de na leanaí. Bhí scoil
amháin ina raibh Gaeilge mar chéad teanga
ag idir 70-80% de na leanaí agus dhá scoil
eile ina raibh Gaeilge mar chéad teanga ag
idir 80-90% de na leanaí. Ar an iomlán, bhí
Gaeilge mar chéad teanga ag c50-70% de na
leanaí i gcás os cionn a leath de na
scoileanna seo dar leis na príomhoidí (14 as
24 scoil, nó 58% acu). Bhí 5 scoil ann agus
bhí an céatadán leanaí a raibh an Ghaeilge
mar chéad teanga acu níos ísle ná 50% agus
bhí 5 scoil eile ann agus bhí an céatadán
leanaí le Gaeilge mar chéad teanga níos airde
ná 70%.

Tábla 2. 4: Líon na ndaltaí a bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga acu

Contae Líon Iomlán na nDaltaí Líon na nDaltaí le Líon na nDaltaí le Gaeilge 
Gaeilge mar chéad Teanga mar chéad Teanga mar %

Ciarraí (n=4) 179 c.49 c.27%
Gaillimh 
(n=11/12) 779 c.524 c. 67%
Dún na nGall (n=9/11) 662 Idir 331-397 C 50-60%
Iomlán (n=24/27) 1620 970 c.60%
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2.5 Plean Gaeilge na scoileanna
Le linn na n-agallamh le príomhoidí na
scoileanna éagsúla, pléadh: Plean Gaeilge na
Scoile agus cad iad na spriocanna is mó a
bhí ag an bplean maidir le múineadh agus
cur chun cinn na Gaeilge i scoil Ghaeltachta;
cén t-éiteas a bhí ag an scoil ó thaobh na
Gaeilge de, go háirithe maidir le
saibhriú/sealbhú T1 na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga ar láimh amháin
agus múineadh na Gaeilge mar T2 ar an
láimh eile de. Ceistíodh na príomhoidí faoin
aitheantas a tugadh do na daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga sna
pleananna/polasaithe seo agus faoi na
spriocanna difriúla, más ann dóibh, a bhí ag
na pleananna maidir leis na daltaí seo. Seo
iad na príomhphointí a d’eascair as an bplé
seo. 
• Bhí Plean Gaeilge ag gach scoil maidir le

múineadh na Gaeilge mar ábhar scoile. I
gcás 15 scoil bhí polasaí scríofa Gaeilge
acu maidir le cur chun cinn na Gaeilge
ar scoil. I gcás na scoileanna eile (9
gcinn), is polasaí neamhscríofa a bhí acu
nó bhí an polasaí seo nasctha isteach leis
an bPlean Gaeilge a bhí acu do
mhúineadh na Gaeilge mar ábhar.

• Dúirt na príomhoidí go léir a raibh
polasaí Gaeilge acu maidir le cur chun
cinn na Gaeilge ar scoil, go bhfuil sé
aitheanta ina bpolasaithe go bhfuil siad
ag feidhmiú mar scoil Ghaeltachta go
hiomlán trí Ghaeilge.  Dúirt beirt
phríomhoidí go n-úsáideann siad roinnt
mhaith Béarla i múineadh ábhar áirithe
ar nós Tíreolaíochta agus Matamaitice
chun go mbeadh an téarmaíocht ag na
daltaí as Béarla.  Níor pléadh ceist na
dtéacsleabhar go mion de réir ábhair le
linn na hoibre páirce ach ar an iomlán
dúradh gur téacsleabhair Ghaeilge den
chuid is mó á úsáidtear seachas go ndúirt
5 príomhoidí go n-úsáidtear codanna de
théacsleabhair Bhéarla anois agus arís i
gcás ábhar áirithe má bhraitheann na
múinteoirí go bhfuil na téacsleabhair
Bhéarla níos fearr ná na cinn atá ar fáil
as Gaeilge.

• Dúradh go raibh Bord Bainistíochta na
scoile ag feidhmiú i nGaeilge i gcás gach
scoile. Is i nGaeilge nó trí Ghaeilge den

chuid is mó a dúradh a bhí Coiste na
dTuismitheoirí ag feidhmiú i gcás
fhormhór na scoileanna. Bhí seacht scoil
ann nach raibh aon Choiste Tuismitheoirí
acu.

• Aithníonn na scoileanna ar fad go bhfuil
ról sealbhaithe agus caomhnaithe teanga
ag na scoileanna mar scoileanna
Ghaeltachta.

• Aithníonn roinnt bheag de na scoileanna
i bPlean Gaeilge na Scoile go bhfuil an
scoil ag feidhmiú i suíomh casta ag cur
oideachas lán-Ghaeilge ar fáil do réimse
leathan daltaí a bhfuil cúlraí éagsúla
teanga acu.

• Dúirt cúig phríomhoide go raibh
tumoideachas sa Ghaeilge á chur ar fáil
acu ina scoileanna agus go raibh sé seo
aitheanta ina bpolasaithe Gaeilge.

• Dúirt tuairim agus leath na scoileanna go
raibh cainteoirí dúchais nó daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga aitheanta i
bPlean Gaeilge na Scoile.

• Níl spriocanna difriúla leagtha amach (i
bhfoirm scríofa) ag aon scoil sa phlean
Gaeilge, ná in aon áit eile, do dhaltaí arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga, cé go
ndúradh i dtrí scoil go mbeifí ag súil go
mbainfeadh na daltaí seo caighdeán
Gaeilge níos airde amach agus go
leanfaidís ag saibhriú a gcuid Gaeilge tríd
an gcóras. Thiocfadh an méid seo leis an
méid a thug taighdeoirí i dtíortha eile faoi
deara i gcás clár déthumtha
Spáinnise/Béarla; cuir i gcás, an méid a
dúirt Potowski faoin easpa cur chuige
agus smaointeoireachta maidir leis an
bhforbairt teanga a bheadh ag teastáil ó
na cainteoirí Spáinnise (féach 1.8 i
gCaibidil a hAon).  Bhí polasaí
neamhscríofa (méid suntasach dea-
chleachtais á gcleachtadh) ag dhá scoil,
áfach, a bhí dírithe ar straitéisí difriúla
teanga do ghrúpaí éagsúla daltaí  i.
grúpáil rialta do dhaltaí le Gaeilge mar
chéad teanga leis an gcúntóir teanga
agus in obair ranga. Seo an saghas
grúpála a mholann Hickey agus
Potowski chun clár éifeachtach measctha
a reáchtáil (féach 1.9 i gCaibidil a hAon).

• Dúirt formhór na scoileanna nach
ndearna siad aon mhórmhacnamh ar aon



rud ar leithligh a dhéanamh do na daltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga, ach go
dtrialltar an caighdeán Gaeilge atáthar a
spreagadh ar scoil a bhunú ar an
gcaighdeán is airde .i. caighdeán na
gcainteoirí dúchais nó na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga agus go mbeifí
ag súil mar sin go bhfuil freastal maith á
dhéanamh ar riachtanais na gcainteoirí
dúchais. Dúirt ceathrar príomhoidí go
mbraitheann siad go minic nach bhfuil
an freastal cuí á dhéanamh acu ar na
leanaí a bhfuil an Ghaeilge acu ag teacht
chun na scoile dóibh, ach go bhfuil sé
thar a bheith dúshlánach a bheith ag
iarraidh freastal orthu nuair atá siad ag
iarraidh Gaeilge a mhúineadh do leath an
ranga. Dúirt duine de na príomhoidí seo
go mbraitheann sí go stopann an córas
ag freastal ar dhaltaí a bhfuil sár-Ghaeilge
acu ag pointe an-luath sa bhunscoil.

2.6 Polasaí iontrála na scoile
• Níl aon pholasaí iontrála ag aon scoil a

dhiúltaíonn d’aon dalta ar bhonn teanga
• De bhrí nach bhfuil aon pholasaí iontrála

ann, míníodh go gcuireann sé an-bhrú ar
pholasaí lán-Ghaeilge Gaeltachta agus
iarrachtaí saibhrithe theanga na ndaltaí;
glacann na scoileanna ar fad le haon
dalta a thagann isteach déanach sa
chóras (m.sh. dalta a bhogfadh isteach sa
cheantar sna hardranganna gan cúlra
Gaeilge) ach mínítear polasaí teanga na
scoile go hiomlán do thuismitheoirí an
dalta/na ndaltaí atá i gceist. I gcás
fhormhór na scoileanna, dhéanfadh an
cúntóir teanga dianchúram do na daltaí
seo.

• Luaigh dhá scoil go bhfuil molta acu, ag
amanna difriúla, do thuismitheoirí, a bhí
ag iarraidh a leanaí a thosú sa scoil sna
hardranganna gan aon chúlra Gaeilge,
scoil eile a roghnú ar mhaithe leis an
dalta nua féin agus ar mhaithe le polasaí
Gaeilge na scoile a chur i bhfeidhm.

• Tá an scoil ag feidhmiú mar scáthán ar
an bpobal, dar le roinnt mhaith
príomhoidí, agus ní féidir leo
cothromaíocht idir foghlaimeoirí agus
cainteoirí dúchais a chinntiú (an saghas
comhairle a thugann Baker, féach 1.11 i

gCaibidil a hAon), caithfidh siad glacadh
le gach aon dalta. Braitheann an
chothromaíocht seo ar láidreacht na
teanga sa phobal.

• In os cionn leath na scoileanna (14 as an
24) buaileann príomhoidí le tuismitheoirí
nua na scoile roimh laethanta saoire an
tsamhraidh gach aon bhliain chun iad a
chur ar an eolas faoi pholasaithe uile na
scoile, ag cur an-bhéim ar pholasaí lán-
Ghaeilge na scoile. Tacaíonn sé seo go
mór leo, a cheapann na príomhoidí, a
bpolasaithe lán-Ghaeilge agus saibhrithe
teanga a chur i bhfeidhm sa scoil.
Mínítear do na tuismitheoirí go mbeidh
na leanaí faoi mhíbhuntáiste mór mura
mbeidh Gaeilge á labhairt leo sa bhaile
agus go mbeidh gach rud ar scoil níos
deacra orthu mura mbeidh Gaeilge acu.
Luadh in dhá scoil go ndéantar ócáid
mhór den chruinniú seo.  Tugtar
cuireadh do thuismitheoirí uile na scoile
seachas díreach na tuismitheoirí nua.
Úsáidtear an ócáid mar shaghas
athnuachan ar éiteas Gaeltachta na scoile
agus cuirtear eolas breise ar fáil maidir
leis na háiseanna ar fad atá ar fáil do
dhaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge .i.
leabhair Ghaeilge, CDanna,
CDROManna, cluichí, eagraíochtaí
Gaeilge, ranganna Gaeilge do
thuismitheoirí srl. Cuirtear pacáiste ar fáil
do thuismitheoirí atá gan Ghaeilge
(Beidh cur síos iomlán ar an gcleachtas
seo in 3.2(1) thíos).  D’fhéadfaí an dea-
chleachtas seo a áireamh mar thréith
thábhachtach an tumoideachais de réir
mar a shainigh dréachtpholasaí an GSPT
é (féach 1.2) – “bá an phobail don
tumoideachas” (Comhairle na
Gaelscolaíochta, SGIP, 2009) a chothú i
measc an phobail agus an tumoideachas
a mhíniú do thuismitheoirí.

2.7 Meascán cumas Gaeilge na ndaltaí:
an dúshlán
• Tá mórán deacrachtaí le sárú ag

scoileanna Gaeltachta agus ceann mór i
gCatagóir A na Gaeltachta is ea an
dúshlán a bhaineann leis an meascán
cumas/cúlra teanga atá ag na daltaí. 

• Maidir leis an meascán seo, is í an chloch
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is mó atá ar phaidrín fhormhór na
scoileanna ná dóthain Gaeilge a
mhúineadh dóibh siúd atá ar bheagán
Gaeilge chun go mbeidh siad in ann
polasaithe lán-Ghaeilge na scoile a chur
i bhfeidhm. Tugann sé seo chun cuimhne
an méid a thug Hickey faoi deara ina
hobair pháirce sna naíonraí ó thaobh tús
áite a thabhairt do mhúineadh na Gaeilge
de mar an dara teanga (féach 1.9 i
gCaibidil a hAon). Braitheann príomhoidí
na scoileanna Gaeltachta seo nach bhfuil
aon dul as acu, áfach, ach tús áite a
thabhairt do mhúineadh na Gaeilge mar
dhara teanga.

• Tá tromlach mór na scoileanna ag
déileáil le meascán maith idir cainteoirí
dúchais agus foghlaimeoirí Gaeilge. I
gcás 5 scoil is é 50% nó níos lú leanaí a
raibh an Ghaeilge mar chéad teanga acu,
le 3 scoil acu seo le céatadán i raon idir
22-25%. I gcás 14 scoil bhí idir 50-70%
ina gcainteoirí dúchais agus i gcás na 5
scoil eile bhí formhór mór na ndaltaí ina
gcainteoirí dúchais Gaeilge (idir 70-90%)
(is fiú a lua gur scoileanna an-bheaga
oide amháin nó beirt oidí a bhí sna 5
scoil seo). Dúirt formhór na bpríomhoidí
nár chuimhníodar ar aon straitéis ar
leithligh a leagan amach do na cainteoirí
dúchais ach go raibh siad ag súil go raibh
an caighdeán Gaeilge agus éiteas Gaeilge
na scoile dírithe ar chaighdeán a
d’fhreastalódh ar na daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga chomh maith
céanna leis na daltaí atá ag foghlaim na
Gaeilge.

• Is do na daltaí le Gaeilge lag nó gan
Ghaeilge a úsáideann formhór na
scoileanna a bhfuil cúntóir teanga acu, an
tacaíocht seo.

• Is beag scoil (cúig scoil) a chuireann na
daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga
chuig an gcúntóir teanga ar mhaithe le
saibhreas teanga.  I gcás dhá cheann de
na scoileanna seo bíonn na daltaí seo
measctha leis an rang iomlán ag an
gcúntóir teanga (meascán cumais/cúlra
teanga). I gcás na dtrí scoil eile téann
grúpaí de dhaltaí arb í an Ghaeilge a
gcéad teanga amach i ngrúpa leo féin
chuig an gcúntóir teanga.

• Is beag scoil (trí scoil) a luaigh go
ndéanann siad aon saghas grúpála ar
dhaltaí ó thaobh cumais/cúlra a gcuid
Gaeilge de sna gnáthranganna m.sh
daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga a
choimeád le chéile ar mhaithe le saibhriú
a gcuid Gaeilge do thascanna áirithe srl.
I gcás na scoileanna a dúirt go ndéanann
siad aon rud mar seo, is chun dul chun
cinn sa léitheoireacht Ghaeilge a
dhéanann múinteoir amháin é seo ina
chuid ranganna. Dúirt príomhoide eile go
dtriaileann sí na daltaí seo le Gaeilge mar
chéad teanga a choimeád le chéile
d’fhormhór na ranganna. Is chun obair
ghrúpa in ullmhú aistí agus
scríbhneoireacht as Gaeilge a théann an
tríú príomhoide i muinín an dea-
chleachtais seo.

• Dúirt roinnt mhaith príomhoidí/
múinteoirí eile nach mbeadh aon
ghrúpáil mar seo praiticiúil dóibh toisc
go raibh siad ag déileáil cheana féin leis
an iliomad grúpaí i suíomh ilrangach i
scoil bheag.

• Dúirt príomhoide amháin, atá ina
príomhoide teagaisc ar ardranganna, gur
minic go gcuimhníonn sí ar ghrúpa beag
cainteoirí Gaeilge den scoth atá ina rang
agus go mbraitheann sí nach bhfuil sí ag
déanamh dóthain dóibh agus ar shlí go
bhfuil an córas ag teip orthu.

2.8 Úsáid/éifeacht Séideán Sí (An Cúrsa
Comhtháite do Mhúineadh na Gaeilge
dírithe ar na Scoileanna Gaeltachta
agus na Scoileanna lánGhaeilge)
• Moladh Séideán Sí go hard mar áis

saibhrithe/sealbhaithe teanga do na
daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga
agus mar áis éifeachtach chun Gaeilge a
theagasc do na daltaí ar fad.  Bhí moladh
thar na bearta ag dul do na leabhráin, na
Leabhair Mhóra do na naíonáin, na
dlúthdhioscaí, na rannta agus na
hamhráin.

• Bhí Séideán Sí in úsáid i ngach aon scoil
ar tugadh cuairt orthu. As na 24 scoil ar
tugadh cuairt orthu, tá an pacáiste seo in
úsáid ina iomláine (chomh mór agus is
féidir) ag 15 scoil. Bhí 9 scoil eile a dúirt
go raibh píosaí nó píosaí beaga de in



úsáid.
• Cheap tromlach na múinteoirí go bhfuil

Séideán Sí ar fheabhas mar áis
saibhrithe/sealbhaithe teanga agus go
saibhríonn sé teanga na gcainteoirí
dúchais go mór.

• Nochtadh an tuairim i gceithre scoil go
raibh Séideán Sí ródheacair do na daltaí
atá ar bheagán Gaeilge agus go raibh sé
deacair, dá réir, an pacáiste a úsáid don
rang ar fad.

• Dúradh go minic go raibh sé deacair
Séideán Sí a chur i bhfeidhm go
héifeachtach i suíomh ilrangach.

• Maidir leis an bhforleathnú ag deireadh
na gceachtanna i Leabhar an Oide atá
dírithe ar na daltaí le sárchaighdeán
Gaeilge, dúirt formhór na múinteoirí go
ndéanann siad é seo leis an rang ar fad
seachas díreach leo siúd le Gaeilge mar
chéad teanga. Bheadh sé deacair agus
neamhphraiticiúil dóibh aon ghrúpáil
mar seo a dhéanamh, a dúirt siad.

• Dúirt formhór de mhúinteoirí naíonán a
rinne agallamh leis an taighdeoir, nach
raibh an pacáiste Séideán Sí rómhaith
chun an fhoghraíocht Ghaeilge a
mhúineadh do leanaí – luadh nach raibh
dóthain ann chun na litreacha ar fad agus
fuaimeanna na litreacha a mhúineadh do
leanaí.  Dúradh go minic go raibh
géarghá le córas/pacáiste/scéim a
mhúinfeadh foghraíocht agus
fóineolaíocht na Gaeilge do pháiste – ar
nós Jolly Phonics nó Letterland sa
Bhéarla.

• Le linn an phlé ar Shéideán Sí rinneadh
cúpla moladh chun an pacáiste a
fheabhsú .i. go mbeadh níos mó
ceachtanna gramadaí do na
hardranganna, go mbeadh córas
lipéadaithe níos éifeachtaí do na
ranganna ar fad (dúirt cuid mhór de na
múinteoirí go raibh an pacáiste ábhairín
mí-eagraithe) agus go ndéanfaí cúram
níos fearr don fhoghraíocht do na
naíonáin.

• Bhí príomhoidí/múinteoirí na scoileanna
ar tugadh cuairt orthu an-bhuíoch de
Shéideán Sí agus den aitheantas a
thugann sé don chaighdeán Gaeilge ba
cheart a mhúineadh sna scoileanna

Gaeltachta, ach ní leor é mar fhreagra ar
cheist chasta mhúineadh na Gaeilge mar
chéad agus mar dhara teanga i seomraí
ranga Gaeltachta, dar le roinnt
múinteoirí.

2.9 Múineadh na Gaeilge agus an
Bhéarla/tús na foghraíochta/na
litearthachta/na léitheoireachta
• Pléadh cheana (in 1.6) go bhfuil easpa

treorach ar fáil do na Scoileanna
Gaeltachta maidir leis an am ar cheart tús
a chur le múineadh gnéithe éagsúla den
Ghaeilge agus den Bhéarla, ar nós na
foghraíochta agus na léitheoireachta.
Thaispeáin taighde cheana (Mac
Donnacha et al, 2005) nach raibh an
cleachtas céanna ar siúl i scoileanna
éagsúla, fiú i scoileanna atá suite i
gceantair Ghaeltachta atá cosúil lena
chéile. Léiríonn an taighde seo go bhfuil
an méid sin fós fíor go pointe ach go
bhfuil i bhfad níos mó cosúlachta anois
idir an cleachtas ó scoil go scoil atá suite
sa chineál ceantair chéanna ar a laghad
(i gCatagóir A) 

• De ghnáth, na cleachtais a bhí i
bhfeidhm i ngach scoil bhí siad bunaithe
ar thaithí an mhúinteora nó an
phríomhoide.

• Dúirt beirt phríomhoidí go raibh siad ag
leanúint an taighde ar an gceist seo agus
go mba bhreá leo treoir chinnte ar an
gceist.

• Ar an iomlán is é an
príomhoide/múinteoir na naíonán a
shocraigh pé dea-chleachtais a bhí ag an
scoil agus ní raibh baint ag an mBord
Bainistíochta leis an gceist, rud a
chiallaíonn go bhféadfadh an dea-
chleachtas athrú le príomhoide/múinteoir
nua.

• As an 24 scoil ar tugadh cuairt orthu
cuirtear tús le foghraíocht/
réamhscileanna léitheoireachta Gaeilge
go luath sna naíonáin bheaga i gcás gach
aon scoil. 

• Fanann 12 scoil chun aon fhoghraíocht
nó scileanna réamhléitheoireachta Béarla
a dhéanamh go dtí go mbíonn na daltaí
sna naíonáin mhóra. Is sa dara nó sa tríú
téarma sna naíonáin mhóra, ag brath ar
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an scoil, a thosaítear leis an
bhfoghraíocht / réamhléitheoireacht
Bhéarla. Déanann formhór na scoileanna
seo méid áirithe Béarla ó bhéal leis na
páistí sna naíonáin bheaga.

• Tá 9 scoil a ghlac páirt sa taighde a
chuireann tús leis an
bhfoghraíocht/léitheoireacht Bhéarla sna
naíonáin bheaga, gairid a dhóthain tar éis
an fhoghraíocht/léitheoireacht Ghaeilge
a bheith tosaithe.  Bhí 2 scoil a thosaíonn
na scileanna litearthachta Béarla agus
Gaeilge ag an am céanna. Dúirt na
múinteoirí seo go raibh a fhios acu go
raibh treoir ón Roinn gan é seo a
dhéanamh .i. an dá theanga a thosú ag
an am chéanna (féach an plé i gCaibidil
a hAon – 1.6), ach cheap siad féin go
raibh ag éirí leis an gcleachtas seo.  Bhí
scoil amháin a fhanann chun an
léitheoireacht Bhéarla a thosú go dtí go
mbíonn na daltaí i rang a hAon
(cleachtais atá coitianta go maith i gcás
an tumoideachais ag leibhéal
idirnáisiúnta - féach 1.3). Mhínigh an
príomhoide seo go míníonn sí do
thuismitheoirí go soiléir cad atá ar siúl
aici agus go gcreideann sí go láidir go
bhfuil an-fhiúntas ag baint leis an
gcleachtas seo. Ní éiríonn leis na daltaí
marc chomh hard a bhaint amach sa
tástáil chaighdeánach Bhéarla i rang a
hAon ach faoi dheireadh rang a Dó
bíonn na scileanna délitearthachta ar
chomhchéim – míníonn sí é seo do na
tuismitheoirí (tá a thuilleadh cur síos air
seo in 3.2(5) thíos).

• Ar an iomlán, ba léir go raibh scoileanna
a bhí gar dá chéile (sna ceantair
chéanna) ag triall an cleachtas céanna a
leanúint. Luaigh roinnt príomhoidí go
raibh siad tar éis caint le príomhoidí eile
sa cheantar faoin gcleachtas a bhí i
scoileanna eile.

• Ar an iomlán, na cleachtais a bhí i
bhfeidhm sna scoileanna éagsúla bhí siad
bunaithe ar nósmhaireachtaí a bhí ann le
tamall, nó ar an taithí a bhí ag múinteoirí
na naíonán. Go ginearálta cheap na
príomhoidí/múinteoirí go raibh an
cleachtas a bhí i bhfeidhm acu sásúil, ach
luaigh ceathrar múinteoirí liom gur

bhraith siad tarraingthe idir an cleachtas
a theastaigh uathu féin a leanúint ar
mhaithe le sealbhú scileanna litearthachta
Gaeilge nó saibhreas Gaeilge na ndaltaí
ar láimh amháin agus an brú a chuireann
tástálacha caighdeánacha atá le déanamh
ag na daltaí i rang a haon don Bhéarla
(MICRA T) ar an láimh eile de.
Braitheann siad mura dtosaíonn siad leis
an mBéarla luath a dhóthain sna
naíonáin mhóra nach mbeidh na daltaí
ullamh don tástáil MICRA T a dhéantar ar
na daltaí i rang a hAon. Luaigh
Príomhoide eile go mba bhreá leis gan
an Béarla a mhúineadh go foirmeálta go
dtí deireadh na naíonán sinsearach nó
tús rang a hAon (in ionad go luath sna
naíonáin bheaga mar atá ar siúl faoi
láthair) ach go mbraitheann sé go
gcaithfidh sé géilleadh toisc go bhfuil na
scoileanna eile ar fad sa cheantar ag tosú
leis an mBéarla sna naíonáin bheaga.

• Leath na scoileanna (12 acu) ar tugadh
cuairt orthu, bhí siad ag déanamh an rud
chéanna – ag cur bliain/bliain go leith de
thumoideachas ar fáil (gan Béarla a
mhúineadh go foirmeálta go dtí am éigin
tar éis na Nollag sna naíonáin mhóra)

• Bhí naoi scoil ag cur tús leis an mBéarla
go gairid tar éis na Gaeilge sna naíonáin
bheaga – bhí formhór na scoileanna seo
sa cheantar Gaeltachta céanna. 

• An dá scoil a bhí ag cur tús leis an dá
theanga ag an am céanna bhí siad i
gceantair Ghaeltachta dhifriúla.

2.10  Múineadh an Bhéarla/múineadh
na n-ábhar eile
• Na scoileanna a ghlac páirt san obair

pháirce ní dhéanann siad aon idirdhealú
idir daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga agus daltaí arb é an Béarla a
gcéad teanga, ó thaobh mhúineadh an
Bhéarla de. Níl aon chleachtas ag aon
mhúinteoir i dtaca le múineadh an
Bhéarla mar dhara teanga agus níor
ceapadh go mbeadh gá lena leithéid toisc
an Béarla a bheith sealbhaithe go maith
ag na daltaí go léir faoin tráth agus go
dtosaítear ag múineadh an Bhéarla go
foirmeálta.

• An t-aon idirdhealú beag a dhéantar



anois agus arís ná go mbeadh gá le breis
oibre foclóireachta Béarla a dhéanamh le
daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.

• Níor luadh aon idirdhealú atá á
dhéanamh idir na daltaí arb í an Ghaeilge
a gcéad teanga agus na daltaí eile maidir
le múineadh na n-ábhar eile ar scoil.

• Dúirt cúigear príomhoidí/múinteoirí go
mbíonn sí ag moladh na ndaltaí seo arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga go minic
agus ag iarraidh iad a spreagadh chun
cabhair a thabhairt do na daltaí eile i
ngach ábhar toisc a fheabhas agus a bhí
a gcuid Gaeilge.

2.11 Úsáid an chúntóra teanga
• As na 24 scoil, tá cúntóir teanga ag 20

scoil.
• As na ceithre scoil nach bhfuil cúntóir

teanga acu, níl ceann ag teastáil ó dhá
scoil  toisc ardchaighdeán Gaeilge na
ndaltaí ar fad, tá scoil eile a rinne iarratas
ródhéanach don chúntóir i mbliana, agus
tá scoil eile nach dteastaíonn cúntóir
uathu ar chúinsí eile.

• Mar a tuairiscíodh thuas, is chun Gaeilge
a mhúineadh do dhaltaí atá ar bheagán
Gaeilge is mó atá na cúntóirí in úsáid.

• Mar a luadh in 2.7 thuas, is é 3 scoil a
chuireann grúpaí daltaí arb í an Ghaeilge
a gcéad teanga go dtí an cúntóir teanga
le chéile ar mhaithe le saibhreas teanga

2.12  An tanaíocht a thagann ar
Ghaeilge na ndaltaí arb í an Ghaeilge a
gcéad teanga: conas dul i ngleic leis an
bhfadhb
• Aithníodh go minic le linn na n-agallamh

leis na príomhoidí go dtagann tanaíocht
áirithe ar Ghaeilge na ndaltaí a bhfuil an
Ghaeilge acu mar chéad teanga agus go
sealbhaíonn siad gnásanna cainte na
ndaltaí atá ag foghlaim na Gaeilge.

• Tugadh roinnt mhaith samplaí de rudaí a
bhí cloiste ag múinteoirí á rá ag daltaí arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga timpeall ar
an am a raibh an taighdeoir sa scoil ar
nós “An bhfuil cead agam fáil an
liathróid”, “Táim déanta” (in ionad táim
críochnaithe), “Táim ag déanamh é”, “Tá
sé baby” “Tá sí ag lorg tú”, “Dúirt sé tá
cead agam”, “bhí trí fear ann”.  

• An cleachtas is coitianta atá i bhfeidhm
chun teacht i dtír ar na botúin seo ná
síorcheartú agus iallach a chur ar na
daltaí iad féin a cheartú. Thiocfadh sé seo
le ceann de na moltaí dea-chleachtais a
leagann an dréachtpholasaí ar an
tumoideachas (Comhairle na
Gaelscolaíochta, SGIP) amach maidir le
díriú ar fhoirm na Gaeilge agus “féin-
cheartú a chothú agus a spreagadh”
(Comhairle na Gaelscolaíochta, SGIP,
2009:10)

• Ní raibh aon phríomhoide/mhúinteoir ar
an eolas faoi aon treoir i bhfoirm taighde
(.i.e. leithéidí threoir Mhic Corraidh a
luadh i gCaibidil a hAon) maidir le
straitéisí maithe chun díriú ar fhoirm na
cainte.  Bhí sé soiléir don taighdeoir,
áfach, agus í istigh sna ranganna le cuid
de na múinteoirí go raibh cleachtais
áirithe mar chuid dá modheolaíochtaí
teagaisc a chabhraigh go mór le ceartú
na mbotún seo (samplaí mínithe sa dá
phointe a leanas). 

• Chonacthas cleachtais cosúil leis an
múinteoir ag fiafraí de na daltaí cabhrú
leis an rolla a thógáil gach lá .i. gach
duine a bhí i láthair a chomhaireamh
agus gach duine a bhí as láthair a
chomhaireamh. (Ba léir go raibh an
múinteoir ag ceartú na mbotún
comhairimh a bhí ag na daltaí – ceann de
phríomh-mhícruinneas na Gaeilge ag
daltaí tumoideachais mar a shonraigh Ó
Duibhir, 2009)

• Tugadh suntas do bhéas a bhí ag cúpla
scoil nuacht an lae/na seachtaine a
dhéanamh agus leanaí a chur os comhair
an ranga ag insint scéalta an lae/na
seachtaine agus na príomhbhotúin a
cheartú. Spéisiúil go leor luann an
dréachtpholasaí a leag an GSPT amach
(tagairt dó i gCaibidil a Aon) dea-
chleachtais mar seo i dtaca le forbairt
teanga shóisialta na ndaltaí –.i. “ nuacht
phearsanta a insint mar scéal” (Comhairle
na Gaelscolaíochta, SGIP. 2009: 8).

• Bhí an taighdeoir i láthair ag
rólghníomhaíocht a bhí ar siúl ag
bunranganna i scoil amháin ag úsáid
puipéidí. Bhí an rólghníomhaíocht
bunaithe ar ainmhithe sa zú agus ba léir
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gur ceann de na haidhmeanna a bhí leis
an ngníomhaíocht seo ná an difríocht idir
“tá” agus “is” a dheimhniú agus na botúin
a bhí á dhéanamh ag na daltaí sa réimse
seo a cheartú. (Is sioráf mé, tá mé an-ard
srl.). Arís is sampla é seo den cheartú is
gá ar cheann de na príomh-mhíchruinnis
de réir mar a chuir Ó Duibhir síos orthu
(féach 1.4 i gCaibidil a hAon).

• Mhínigh scoil amháin go mbíonn abairt
na seachtaine acu gach seachtain.
Caitheann siad an tseachtain ag athrá na
habairte seo leis na ranganna ar fad ag
am sosa agus lóin i gcomhthéacsanna
difriúla agus tugtar obair éagsúil do na
daltaí bunaithe ar an abairt. Bíonn an
abairt i gcónaí bunaithe ar bhotún
coitianta agus cuirtear an abairt sa
chlaoninsint go minic i rith na seachtaine
nuair a iarrtar ar dhalta amháin tuairisc a
thabhairt ar an méid atá ráite ag dalta eile
(botún coitianta a bhíonn ag na leanaí is
ea an chlaoninsint mar a léiríodh i dTábla
1.1 i rannóg 1.4).

• Mhínigh beirt phríomhoidí/mhúinteoirí
go dtugann siad obair bhaile do na daltaí
go minic ina mbíonn orthu caint lena
dtuismitheoirí/dtuismitheoirí críonna –
m.sh scéal/eolas a bhailiú uathu faoi pé
ceacht atá i gceist. Cabhraíonn sé seo leo
Gaeilge shaibhir a bhailiú mar aon le
ceartú botún nó míchruinneas a bheadh
acu féin. Sa dréachtpholasaí don
tumoideachas a leag an GSPT amach in
2009, tá sé molta mar straitéis foghlama
gur cheart daltaí a spreagadh le dul i
mbun teagmhála le cainteoirí dúchais .i.
bailiú seanchais ó dhaoine sa Ghaeltacht
(Comhairle na Gaelscolaíochta, GSIP,
2009: 11). Is léir gur straitéis é seo a
théann múinteoirí áirithe Gaeltachta ina
muinín chomh maith.

2.13  Úsáid tuismitheoirí/sárchainteoirí
ón bpobal ar mhaithe le saibhriú
teanga/aon dea-chleachtais eile
• Tá mórán dea-chleachtas i bhfeidhm i

roinnt scoileanna difriúla (8 scoil ar fad)
a chuireann sárchainteoirí/saibhreas
teanga an phobail os comhair na ndaltaí.

• Tugann scoileanna áirithe cuairteanna
rialta ar sheanóirí i dtithe altranais, bíonn

siad i mbun cuideachta agus ceoil agus
bíonn saibhreas teanga iontach i gceist
fiú do na cainteoirí dúchais, dar leis na
múinteoirí.

• Tagann sárchainteoirí an pharóiste
isteach chun scéal a insint nó pé bua atá
acu (m.sh. crosóga a dhéanamh do Lá
Fhéile Bríde, obair phíosála srl.) a roinnt
leis na daltaí i scoileanna áirithe.

• Má bhíonn aon ócáid mhór Ghaeilge ar
siúl sa phobal a bheadh oiriúnach do na
daltaí scoile, triaileann roinnt de na
scoileanna freastal ar a leithéid.

• Tagann roinnt scoileanna i gceantair
áirithe le chéile uair sa mhí chun
Aifreann a cheiliúradh agus uaireanta
tugtar cuireadh do roinnt seanóirí sa
cheantar. 

• Thar aon rud eile molann na scoileanna
ar fad an Drámaíocht mar dhea-
chleachtas i dtaca le saibhriú theanga na
ndaltaí.  As na 24 scoil, déanann 16 scoil
díobh mórdhráma in aghaidh na bliana.
Is gach dara bliain a dhéanann na
scoileanna eile dráma. Glacann na
scoileanna ar fad i gConamara páirt i
gcúrsa drámaíochta a mhaireann 10
seachtaine gach bliain. Tagann
comhlacht isteach sa scoil chun gach gné
den drámaíocht a dhéanamh leo (uair an
chloig sa tseachtain) agus ag deireadh an
chúrsa léiríonn na daltaí a ndráma beag
féin. Glacann cuid de na scoileanna páirt
san Fhéile Scoildrámaíochta gach aon
bhliain (Tá cur síos níos iomláine ar an
dea-chleachtas seo in 3.2(4) thíos).

• Luaigh cúpla scoil go mbraitheann siad
go bhfuil na himeachtaí spóirt thar a
bheith tábhachtach maidir le saibhriú
agus iompar theanga na ndaltaí.
Eagraíonn cúpla scoil blitz spóirt le chéile
agus tugann siad cuireadh do Ghaelscoil
amháin gach aon bhliain. Is ócáid
iontach saibhrithe agus sóisialaithe
teanga atá ann dar leis na scoileanna.

• Tá nasc ag daltaí i scoil amháin le daltaí
i nGaelscoil san ardchathair agus bíonn
siad ag scríobh litreacha agus
ríomhphoist chuig a chéile.

• Tá an teagmháil seo le pobal na scoile
fíorthábhachtach d’éifeachtacht an
tumoideachais, dar le Baker (2006);



Johnstone (2002) agus an Grúpa Stiúrtha
ar Pholasaí an Tumoideachais (Comhairle
na Gaelscolaíochta, 2009). Mar cheann
de na dea-chleachtais i dtaca leis an
tumoideachas, molann an GSPT go
gcruthódh córas an tumoideachais mórán
deiseanna do labhairt agus do shaibhreas
na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga,
ar nós clubanna iarscoile, campaí
samhraidh, naisc le Gaelscoileanna agus
scoileanna Gaeltachta eile, cúrsaí oiliúna
spóirt i gcomhar leis na cumainn áitiúla
agus comórtais amhránaíochta agus
díospóireachta (Comhairle na
Gaelscolaíochta, SGIP, 2009: 10). Cé go
bhfuil roinnt scoileanna i gCatagóir A na
Gaeltachta ag déanamh iarrachta an sórt
seo teagmhála leis an pobal a chothú, ní
raibh gníomhaíochtaí dá leithéid ar siúl
ag formhór na scoileanna ar tugadh
cuairt orthu.  I bhfianaise gur i mBéarla
atá saol sóisialta óige na Gaeltachta i
gCatagóir A na Gaeltachta faoi láthair
(Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch
ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht), is
léir go dtacódh cothú an tsaghais seo
gréasáin Ghaeilge do leanaí na
Gaeltachta go mór le héifeacht an
tumoideachais sna scoileanna Gaeltachta
(Catagóir A).

• Cé go n-áiríonn múinteoirí/príomhoidí
éagsúla na gníomhaíochtaí a bhfuil cur
síos orthu sa rannóg seo mar dhea-
chleachtais saibhrithe/sealbhaithe teanga,
is léir go mbeadh gá le struchtúr agus
spriocanna foghlama ar leithligh a bheith
ag aon ghníomhaíocht mar seo chun a
chinntiú go bhfeidhmeoidís mar dhea-
chleachtais shaibhrithe teanga. Mar a
mhíníonn Mac Corraidh, is gá go mbeadh
pleanáil chomhtháite agus scrúdú ar
éifeacht na foghlama laistiar d’aon chur
chuige mar seo (Mac Corraidh, 2008).

2.14  An sóisialú teanga ar scoil: iompar
teanga na ndaltaí ina measc féin
• In ainneoin gur tuairiscíodh cheana

(Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta
2004) go bhfuil an Ghaeilge chun
tosaigh mar ghnáth-theanga chaidrimh ag
daltaí i dtimpeallacht na scoileanna i
gCatagóir A, dúirt na

príomhoidí/múinteoirí go léir sa taighde
seo go bhfuil sé thar a bheith dúshlánach
do bhainistíocht na scoileanna seo na
daltaí a spreagadh chun Gaeilge a
labhairt ina measc féin.

• As na 24 scoil, ní raibh ach trí scoil a
dúirt nach gá dóibh a bheith ag obair go
dian i gcónaí chun na daltaí a
spreagadh/a mhealladh chun Gaeilge a
labhairt ina measc féin.

• Seachas na trí scoil seo, bíonn feachtas
duaiseanna/spreagtha de shaghas éigin i
bhfeidhm (nó bhí feachtas den saghas sin
i bhfeidhm ag am éigin nó tá feachtas
beartaithe) i bhformhór na scoileanna
eile ar fad (18 as an 21 scoil eile).
Ceaptar go bhfuil na feachtais seo
éifeachtach go pointe ach tá sé
tábhachtach athnuachan rialta a
dhéanamh orthu chun spreagadh as an
nua a thabhairt do na daltaí.

• Maidir leis na trí scoil nach gá dóibh aon
fheachtas a chur i bhfeidhm chun na
daltaí a spreagadh chun Gaeilge a
labhairt ina measc féin, is scoileanna an-
bheag a bhí i gceist leo (scoil amháin acu
le hoide amháin agus dhá scoil dhá
oide). Tá 87% de dhaltaí scoil amháin ag
teacht isteach le Gaeilge mar chéad
teanga agus tá an béas faighte acu ar fad
a bheith ag labhairt Gaeilge lena chéile
sa phobal.  Deir príomhoide an dara scoil
nach bhfuil aon fhadhb aici toisc go
bhfuil teachtaireacht na scoile chomh
soiléir agus go bhfuil polasaí na scoile
mínithe do na tuismitheoirí go minic.  Is
scoil aon oide an tríú scoil agus tá an
Ghaeilge mar chéad teanga sa bhaile ag
seachtar as an ochtar daltaí.

• Maidir leis na scoileanna atá i mbun
feachtais, ar nós dhuais na seachtaine,
Ghaeilgeoir na míosa, nó turas scoile don
rang is fearr, deir siad ar fad gur feachtais
mholta do labhairt na Gaeilge a oibríonn
seachas aon saghas pionóis ar labhairt an
Bhéarla (tá cur síos iomlán ar fheachtas
amháin in 3.2(6) thíos).

• Úsáideann roinnt scoileanna aíonna móra
le rá i saol na Gaeilge chun teacht isteach
agus na leanaí a spreagadh chun Gaeilge
a labhairt. Ceapann na múinteoirí go
bhfuil sé seo éifeachtach a dhóthain.
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• Na scoileanna ar fad a ghlacann páirt in
imeachtaí ceoil agus teanga ar nós féilte
ceoil áitiúla, nó mórfhéile na Gaeilge –
an tOireachtas; molann na scoileanna na
féilte seo mar imeachtaí a théann i
bhfeidhm ar iompar theanga na ndaltaí.

• Luadh cúpla babhta go gcabhraíonn
naisc le scoileanna eile, go háirithe nasc
le Gaelscoil, chun na daltaí a spreagadh
chun Gaeilge a labhairt. Bhí an tuairim i
scoil amháin go mbeadh sé go maith na
daltaí a thabhairt ar thuras go dtí ceantar
Gaeltachta eile chun bualadh le leanaí
eile arb í an Ghaeilge a gcéad teanga. 

• Na príomhoidí/múinteoirí go léir ar
labhraíodh leo bhí siad beagnach ar aon
fhocal gurbh é labhairt na Gaeilge i
measc na ndaltaí iad féin an
príomhdhúshlán a bhí acu ó thaobh
pholasaí Gaeilge agus éiteas Gaeltachta
na scoile de. Ba léir go bhfuil siad
coinsiasach den saghas tuairime ó thaobh
úsáid na teanga de a pléadh i gCaibidil a
hAon (1.10) .i. mura bhfuil an teanga á
labhairt cad is fiú an polasaí Gaeilge nó
mar a chuir Schiffman é “language
policies that ignore the way language is
truly used are doomed to fail”. (luaite in
Potowski, 2004)

2.15  Achoimre ar an bplé ar na
scoileanna Gaeltachta
Mar achoimre ar an méid a pléadh le
príomhoidí agus múinteoirí na scoileanna
Gaeltachta i gCatagóir A na Gaeltachta, is
féidir a rá go cinnte go n-aithníonn
bainistíocht agus foirne na scoileanna go léir
castacht an tsuímh teanga agus oideachais
ina bhfuil siad ag feidhmiú. Cé go bhfuil
straitéisí agus dea-chleachtais éagsúla i
bhfeidhm ag roinnt múinteoirí agus
scoileanna (beidh cur síos iomlán ar 6 cinn
de na dea-chleachtais seo i gCaibidil a Trí)

chun déileáil leis an dá aidhm ba cheart a
bheith ag scoil Ghaeltachta i gCatagóir A –
sárthumoideachas sa T2 d’fhoghlaimeoirí
Gaeilge agus sároideachas agus saibhreas T1
do na daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga
– is léir ón méid a pléadh thuas go bhfuil
roinnt easnamh ar na cleachtais atá ann ina
n-iomláine.  Is beag scoil Ghaeltachta a
bhfuil polasaithe i bhfeidhm acu a léiríonn
tréithe iomlána an tumoideachais sa chiall is
leithne den mhúnla ar cuireadh síos orthu i
gCaibidil a hAon (féach Tábla 2.6 thíos).  Is
féidir a rá go bhfuil eilimintí den mhúnla
tumoideachais le fáil i gcuid de scoileanna
na Gaeltachta (Catagóir A) ach is deacair a
rá go bhfuil siad mar ghrúpa ag leanúint an
mhúnla tumoideachais per se. Tá níos lú
scoileanna fós a bhfuil polasaithe agus
cleachtais tomhaiste acu chun cothrom na
Féinne a thabhairt do na riachtanais teanga
agus oideachais ar leithligh atá ag na daltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.  Ní haon
iontas é seo nuair nach bhfuil institiúidí
oideachais an stáit ag soláthar polasaithe,
treoir nó an tacaíocht chuí do na scoileanna
Gaeltachta,  atá ag obair faoi chúinsí atá thar
a bheith dúshlánach, chun déileáil leis an
gceist seo. Is léir, tar éis tuairimí agus
cleachtais na scoileanna a iniúchadh, nach
bhfuil ar chumas fhormhór na scoileanna an
tosaíocht chéanna a thabhairt do
shealbhú/saibhreas teanga na ndaltaí arb í
an Ghaeilge a gcéad teanga (agus a gcuid
oideachais dá réir) agus a thugtar do
mhúineadh na Gaeilge mar T2 i
mbunscoileanna Gaeltachta Chatagóir A i
láthair na huaire. Déanann an tábla seo a
leanas, Tábla 2.6, coimriú ar líon na
mbunscoileanna Gaeltachta a ghlac páirt sa
taighde seo, a chleachtann saintréithe
éagsúla den mhúnla tumoideachais (dírithe
ar dhaltaí a bhfuil an sprioctheanga acu mar
T1 agus T2) mar a shainítear sa litríocht

idirnáisiúnta iad (tá cur síos níos iomláine ar na saintréithe seo i dTábla 1.2 i gCaibidil a hAon).
Tábla 2.6:  Líon na mbunscoileanna a chleachtann na saintréithe tumoideachais
(dírithe ar dhaltaí t1 +t2) de réir mar a shainítear iad sa litríocht idirnáisiúnta

Tréith Líon na mbunscoileanna a bhfuil na tréithe (nó gnéithe de na
tréithe) tumoideachais seo á gcleachtadh acu (n=24 scoil)

Bunaidhm (polasaí) soiléir • 5 scoil a raibh an tumoideachas luaite ina
tumoideachais bpolasaithe/plean scoile

• Dúirt 11 scoil gur aithin siad daltaí a raibh an



Ghaeilge acu mar chéad teanga i bplean Gaeilge na
scoile

• Níl spriocanna difriúla, i bhfoirm scríofa, leagtha
amach ag aon scoil don dá ghrúpa dalta

• 3 scoil inar aontaigh an Bord Bainistíochta na
cleachtais litearthachta sa dá theanga (pé cleachtas
atá acu ó thaobh tosú le múineadh an Bhéarla agus
na Gaeilge sna naíonáin) mar pholasaithe scoile 

Obair iomlán na scoile tríd an • 22 príomhoide (scoil) a dúirt go bhfuil formhór mór
sprioctheanga d’obair na scoile (teagasc, riaracháin, Bord

Bainistíochta, coiste tuismitheoirí, aoí-chainteoirí) go
hiomlán trí Ghaeilge.  Bíonn obair eile (amhail an
tacaíocht foghlama, seirbhísí síceolaíochta agus
sláinte eile) dhátheangach i bhformhór na
scoileanna.

Aird de Shíor ar Fhoirm na • Séideán Sí agus áiseanna eile atá éifeachtach chun
sprioctheanga Gaeilge mhaith a mhúineadh do dhaltaí, dar le 20

scoil (úsáideann na scoileanna go léir Séideán Sí,
féach 2.8)

• 4 scoil a dúirt go ndíríonn siad de shíor ar
chruinneas Ghaeilge na ndaltaí agus straitéisí acu dá
réir

• Dea-chleachtais chun teacht i dtír ar bhotúin
Ghaeilge na ndaltaí ag 4 scoil 

Straitéisí/modhanna comhtháite i • 3 príomhoide a dúirt go mbíonn cruinnithe foirne
bhfeidhm ag múinteoirí chun teanga rialta acu maidir leis na slite is éifeachtaí chun
a mhúineadh Gaeilge chruinn a mhúineadh do na daltaí
Struchtúr comhtháite an • Teagmháil oibre ag roinnt bunscoileanna le naíonraí
tumoideachais a chothú agus meánscoileanna maidir le gnéithe áirithe den

oideachas Gaeltachta ach ní dúirt aon scoil go raibh
struchtúr foirmeálta (.i. cruinnithe rialta srl ) acu leis
na naíonraí/iar-bhunscoileanna sa cheantar

Bá don Ghaelscolaíocht i measc an • Os cionn leath na scoileanna (14 acu) a bhuaileann
phobail i gcoitinne a chothú le tuismitheoirí nua na scoile nó a eagraíonn

cruinnithe le tuismitheoirí na scoile chun polasaithe
uile na scoile a mhíniú, polasaithe tumoideachais
san áireamh.

Teanga shóisialta agus teanga • Aithníonn na scoileanna go léir an tábhacht atá le
acadúil an fhoghlaimeora teanga shóisialta na ndaltaí a fhorbairt

• Is é an drámaíocht an tslí is éifeachtaí chun é seo a
dhéanamh, dar le 16 príomhoide

• Níl sé d’acmhainn/nó d’am ag formhór na
scoileanna “líonraí pobail” a bhunú mórthimpeall ar
scoileanna chun imeachtaí a reáchtáil a thabharfadh
deis úsáide lasmuigh den scoil do dhaltaí. Is é 2
scoil a dúirt go ndéanann siad iarracht choinsiasach
rudaí mar seo a dhéanamh i gcónaí.

An Tumoideachas agus an • Mar a míníodh thuas faoi “bá an phobail don 
Teaghlach tumoideachas a chothú” tá os cionn leath na

scoileanna (14 acu) gníomhach in imeachtaí mar seo
Úsáid na Teanga • Aithníonn na scoileanna go léir gurb í seo an cheist

is dúshlánaí ar fad – labhairt nádúrtha na teanga i
measc na ndaltaí
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• Tá feachtas chun na daltaí a spreagadh i bhfeidhm
ar 18 scoil.

Tábhacht le hoilteacht agus traenáil • Ní raibh ach 5 príomhoidí a thuairisc go raibh siad
ghairmiúil na foirne i réimsí an tar éis freastal ar sheimineár oiliúna a bhain leis an
tumoideachais réimse seo 
Aitheantas i bpolasaí na scoile don • Tá sé seo aitheanta go neamhfhoirmeálta ag roinnt
fhorbairt is gá a dhéanamh ar mhaith scoileanna  (11 scoil) ach níl aon straitéis
theanga na ndaltaí arb í an fhoirmeálta scríofa ar leithligh ag aon scoil chun dul
sprioctheanga a gcéad teanga i ngleic leis
Cothromaíocht idir foghlaim T2 • Tá sé fíorchrua é seo a dhéanamh dar le formhór na
agus Sealbhú/Saibhreas T1 scoileanna

• 3 scoil a dhéanann grúpáil rialta ar dhaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga leis • 4 scoil a bhfuil dea-chleachtais eile acu a bhfuil mar
an gcúntóir teanga aidhm acu déileáil leis an gceist seo (ar nós obair

teanga níos dúshlánaí a thabhairt do na leanaí seo ar
uairibh srl)

Faoi láthair is é an easpa polasaí agus
treorach ón státchóras is mó a chothaíonn
an easpa cothromaíochta i gcóras an
oideachais Ghaeltachta (gan a bheith ag
caitheamh go cothrom le daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga). Tá gá le polasaí
nua oideachais Ghaeltachta chun sainmhíniú
a dhéanamh ar an oideachas Gaeltachta
agus chun polasaithe difriúla a dhréachtú do
na Catagóirí éagsúla Gaeltachta (A,  B agus
C), mar atá molta roimhe seo, mar shampla
i Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta
2004. Thabharfadh sé seo cosaint do dhaltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga i
mbunscoileanna i gCatagóir A na Gaeltachta
agus chuirfeadh sé rogha eile ar fáil i
mbunscoileanna sna ceantair Ghaeltachta i
gCatagóir B agus C.

2.16  Na Gaelscoileanna
Ghlac 3 Ghaelscoil páirt sa taighde seo.
Reáchtáladh agallaimh le príomhoidí na
nGaelscoileanna idir mí Feabhra agus
deireadh mhí Bealtaine 2010. Ar an iomlán
d’aithin príomhoidí na nGaelscoileanna go
raibh siad ag feidhmiú i gcomhthéacs teanga
agus pobail a bhí go hiomlán difriúil ó
scoileanna Gaeltachta i gCatagóir A na
Gaeltachta, ach ag an am céanna, cheap siad
uile go raibh prionsabail áirithe laistiar den
dá shaghas scoile a bhí comónta lena chéile.
Spéisiúil go leor, bhí taithí mhúinteoireachta
nó phríomhoideachta i nGaelscoileanna ag
príomhoidí in dhá cheann de na scoileanna
Gaeltachta is mó a bhí ag cur dea-
chleachtais maidir le saibhriú/sealbhú agus

sóisialú teanga na ndaltaí chun cinn ina
scoileanna Gaeltachta i gCatagóir A. Sa
rannóg seo tagraíonn an taighde do na trí
Ghaelscoil a ghlac páirt sa taighde agus ní
do na Gaelscoileanna go ginearálta. 

2.16.1 Comhthéacs éagsúil na
nGaelscoileanna
• Tá an pobal teanga Gaeltachta in

easnamh ar phobal na nGaelscoileanna,
bíonn ar Ghaelscoileanna an gréasán
Gaeilge a chruthú trí imeachtaí idirscoile
agus idir pobal agus scoil a reáchtáil.  Is
fiú a mheabhrú, áfach, go bhfuil an
pobal Gaeltachta ag éirí an-lag agus, mar
shonraigh Staidéar Cuimsitheach
Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht, is i bpobal agus saol sóisialta
Béarla a mhaireann óige na Gaeltachta
fiú i gCatagóir A. Mar thoradh air seo,
b’fhéidir go bhfuil ceachtanna le
foghlaim ag scoileanna Gaeltachta, fiú i
gCatagóir A, ar conas pobal/saol Gaeilge
a chothú do na daltaí lasmuigh den scoil.

• As an sampla de Ghaelscoileanna a ghlac
páirt sa taighde ba phríomhoidí
riaracháin ar scoileanna móra a bhí i
gceist leis na príomhoidí. Den chuid is
mó, bhí na príomhoidí ar na scoileanna
Gaeltachta ina bpríomhoidí teagaisc ar
scoileanna beaga. Níl ach post amháin
ag príomhoidí na nGaelscoileanna, ach
is minic go mbíonn trí phost le déanamh
ag príomhoidí na scoileanna Gaeltachta
-múinteoir, príomhoide agus rúnaí scoile.

• Den chuid is mó bíonn tacaíocht a gcuid



tuismitheoirí ag formhór na
nGaelscoileanna formhór an ama, rud
nach bhfuil fíor i gcás na scoileanna
Gaeltachta (de bharr go roghnaíonn
tuismitheoirí an Ghaelscolaíocht dá
leanaí i gcás na nGaelscoileanna).

2.16.2  Difríocht sa chur chuige idir
Gaelscoileanna agus scoileanna
Gaeltachta
Anuas ar an éagsúlacht sa chomhthéacs idir
an Ghaelscoil agus an scoil Ghaeltachta i
gCatagóir A, braitheadh go raibh difríocht
shuntasach sa chur chuige ó thaobh an
oideachais trí Ghaeilge sna Gaelscoileanna
agus sna scoileanna Gaeltachta ina n-
iomláine, cé go raibh cur chuige ag scoil
Ghaeltachta nó dhó a bhí inchurtha leis na
Gaelscoileanna.

• Ar an iomlán, bhí éiteas na
nGaelscoileanna, agus a míniú ar an
múnla tumoideachais a bhí á gcleachtadh
acu, i bhfad níos cinnte agus níos
muiníní ná mar a tugadh faoi deara ag na
scoileanna Gaeltachta – i.e. ní raibh aon
cheist go mbeadh téacsleabhair Bhéarla,
aon chuid den teagasc trí Bhéarla, nó aon
chuid de reáchtáil na scoile (Bord
Bainistíochta nó Coiste Tuismitheoirí) nó
ócáidí seach-churaclaim (aoichainteoirí
srl) go dátheangach in aon cheann de na
Gaelscoileanna a ghlac páirt sa taighde.

• Ar an iomlán, braitheadh go raibh tuiscint
agus tacaíocht níos mó i measc fhoirne
na nGaelscoileanna maidir le
haidhmeanna agus ról na scoile seachas
mar a bhí sna scoileanna Gaeltachta (dar
leis na príomhoidí).  Bhí éiteas an
tumoideachais (de réir na ndea-
chleachtas ar fad a leagadh amach faoin
tumoideachas i dTábla 1.2 i gCaibidil a
hAon – mar shampla ) mar chuid lárnach
den eispéireas Gaelscoile de réir mar a
chuir na príomhoidí síos air, rud nach
raibh fíor ó thaobh na scoileanna
Gaeltachta de (Tábla 2.6). Níor labhair
ach 5 as an 24 príomhoide Gaeltachta
faoin tumoideachas agus iad ag cur síos
ar éiteas/polasaí Gaeilge a scoile.

• Ar an iomlán braitheadh go raibh foirne
na nGaelscoileanna chun cinn ar na
scoileanna Gaeltachta maidir le dul i
ngleic le haon dúshláin a bhaineann leis
an teagasc trí Ghaeilge/tumoideachas. Ní
raibh aon ghearán in aon Ghaelscoil faoi
easpa ábhar/acmhainní teagaisc/ easpa
leabhar Gaeilge srl.  Bhí príomhoidí na
nGaelscoileanna an-mhuiníneach as a
bpolasaithe délitearthachta (cathain a
chuirtear tús leis an léitheoireacht
Ghaeilge agus Bhéarla agus na cúiseanna
laistiar de) i gcomparáid le cuid de na
scoileanna Gaeltachta12. I gceann de na
Gaelscoileanna bhí múinteoirí naíonán
an-ghníomhach i gcruthú córas/pacáiste
fóineolaíochta agus foghraíochta Gaeilge
do na naíonáin. Níor thug na
Gaelscoileanna le fios gur fadhb a bhí
ann déileáil le leanaí le riachtanais
speisialta trí Ghaeilge más é sin a
theastaigh ó thuismitheoirí, in ainneoin
nach bhfuil go leor bogábhar tacaíochta
ann trí Ghaeilge chun tacú le daltaí le
riachtanais speisialta. Is é polasaí
Gaelscoile amháin ná an tacaíocht
foghlama ar fad a dhéanamh trí Ghaeilge
ar dtús (aistrítear na bogábhair go
Gaeilge) agus é a dhéanamh i mBéarla
ina dhiaidh sin más é sin mian na
dtuismitheoirí.  Is i mBéarla a dhéantar
formhór na tacaíochta foghlama sna
scoileanna Gaeltachta.

• Ar an iomlán, bhí nasc i bhfad níos láidre
cruthaithe ag na Gaelscoileanna idir an
scoil agus pobal na Gaeilge timpeall
orthu ná mar a sonraíodh i measc na
scoileanna Gaeltachta ina n-iomláine, cé
go raibh scoileanna Gaeltachta
eisceachtúla tar éis é seo a aithint mar
straitéis teanga an-éifeachtach.  Rinneadh
é seo trí imeachtaí ar nós - féilte ceoil
Ghaeilge a reáchtáil idir dhaltaí
Gaelscoile sa chontae, clubanna óige a
reáchtáil trí Ghaeilge sa Ghaelscoil,
ócáidí/imeachtaí míosa do theaghlaigh
Ghaelacha an bhaile a eagrú, ócáidí
spóirt trí Ghaeilge a eagrú idir
Gaelscoileanna ina bhfuil labhairt na
Gaeilge riachtanach.
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12 In dhá cheann de na Gaelscoileanna a ghlac páirt sa taighde is sa tríú téarma sna naíonáin shinsearacha a thosaíonn
siad ar scileanna litearthachta an Bhéarla a mhúineadh agus is i rang a hAon a thosaíonn an tríú scoil ar scileanna
litearthachta an Bhéarla.
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• Ar an iomlán braitheadh go raibh
príomhoidí na nGaelscoileanna i bhfad
níos eolaí ar shaincheisteanna an
tumoideachais ná mar a bhí príomhoidí
na scoileanna Gaeltachta ina n-iomláine,
cé go raibh tuiscint rímhaith ag roinnt de
na príomhoidí Gaeltachta ar na
ceisteanna seo. 

2.16.3 Prionsabail chomónta idir
Gaelscoileanna agus scoileanna
Gaeltachta
• Is tumoideachas atá i gceist leis an

oideachas i gcás fhormhór na ndaltaí
Gaelscoile agus d’fhéadfaí a rá gurb é an
tumoideachas (tumadh sa T2) an saghas
múnla atá ag teastáil do, ar a laghad,
leath na ndaltaí i scoileanna Gaeltachta i
gCatagóir A (más oideachas trí Ghaeilge
atá uathu).

• Cé go bhfuil pobal teanga fós i gCatagóir
A na Gaeltachta, tá a fhios againn go
bhfuil an pobal sin ag éirí an-lag. An
saghas oibre a dhéanann Gaelscoileanna
chun gréasán Gaeilge (comhthéacs
tacaíochta) a chruthú do na daltaí,
bheadh an obair sin an-tairbheach do
roinnt mhaith scoileanna Gaeltachta i

gCatagóir A maidir le sóisialú Ghaeilge
na ndaltaí – mar shampla: féilte ceoil
agus spóirt idir scoileanna le polasaí
láidir teanga; coistí láidre tuismitheoirí
chun imeachtaí Gaeilge agus cultúrtha a
eagrú (mar aon leis na gnáthfheachtais
chun airgead a bhailiú, rud a dhéanann
coistí tuismitheoirí); nasc le daltaí
(déagóirí) ó mheánscoileanna áitiúla
chun imeachtaí a reáchtáil dóibh as
Gaeilge; clubanna óg-ógrais agus
clubanna óige a rith ar scoil nó i
gcomhpháirtíocht le grúpaí
pobail/teanga; nasc le daltaí ó Ghaelscoil
nó scoil Ghaeltachta eile chun cairdeas a
dhéanamh idir dhaltaí (teagmháil idir
daltaí trí Ghaeilge trí r-phost, Facebook
srl)

• Is é aidhm an dá shaghas scoile ná go
mbeadh daltaí líofa agus liteartha sa dá
theanga. Bheifeá ag súil mar sin go
mbeadh polasaithe Gaeilge scoileanna
Gaeltachta (Catagóir A) ar a laghad
chomh láidir le polasaithe
Gaelscoileanna, ach fiú níos láidre toisc
go bhfuil ról ag na scoileanna Gaeltachta
seo i gcaomhnú na Gaeilge mar ghnáth-
theanga labhartha an phobail.
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3.1 An chonclúid
Tá léiriú arís sa taighde seo go bhfuil sé thar
a bheith dúshlánach do na scoileanna
Gaeltachta, atá i gCatagóir A na Gaeltachta,
freastal ar riachtanais na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga mar aon le
riachtanais na bhfoghlaimeoirí Gaeilge agus
sároideachas trí Ghaeilge a chur ar fáil do na
daltaí go léir. Tá meascán maith de dhaltaí
ag freastal ar fhormhór na scoileanna
Gaeltachta (Catagóir A), mar atá, daltaí arb í
an Ghaeilge a gcéad teanga agus daltaí atá
ag foghlaim na Gaeilge mar dhara teanga:
briseadh síos 50%/50% ar an meán cé go
bhfuil an coibhneas sin chomh hard le 70%-
80% de chainteoirí dúchais i mbeagán
scoileanna agus chomh híseal le 25-30% de
chainteoirí dúchais i bhfo-scoil eile. Bheifí
ag súil, mar sin, go bhféadfaí cur síos ar an
oideachas Gaeltachta (Catagóir A) mar
mhúnla tumoideachais (oideachas T2) le
tréithe láidre de mhúnla an oideachais sa
teanga dhúchais (oideachas sa T1) mar
chuid de. Ón iniúchadh a rinneadh le linn
an staidéir seo, áfach, ní léir go bhfuil
buntuiscintí agus dea-chleachtais an
tumoideachais de réir mar a shainíonn an
litríocht idirnáisiúnta iad (i gCaibidil a hAon)
laistiar den mhúnla oideachais atá á
chleachtadh i bhformhór na mbunscoileanna
i gCatagóir A na Gaeltachta. Cé gur
thuairiscigh formhór na bpríomhoidí sna
scoileanna Gaeltachta a ghlac páirt sa
taighde seo go bhfuil siad ag cur oideachais
go hiomlán trí Ghaeilge ar fáil, níor luaigh
ach cúig phríomhoide an tumoideachas
nuair a bhí siad ag cur síos ar éiteas
Gaeltachta a scoile.   Is scoileanna
eisceachtúla iad na scoileanna Gaeltachta a
ghlac páirt sa taighde a bhí i mbun cleachtais
atá aitheanta sa litríocht mar dea-chleachtais
an tumoideachais – cuir i gcás, bá agus
feasacht don tumoideachas/teagasc trí
Ghaeilge a chothú i measc an phobail (na
tuismitheoirí); a bheith dírithe de shíor ar
fhoirm na teanga atá in úsáid ag na leanaí
agus ar theanga shóisialta a fhorbairt chomh
maith céanna leis an teanga acadúil; a bheith
ag cothú úsáid na Gaeilge in imeachtaí
lasmuigh den scoil trí ócáidí a reáchtáil ar

nós clubanna iar-scoile srl agus ag glacadh
páirte in oiliúint inseirbhíse rialta chun a
gcúraimí gairmiúla a chomhlíonadh. Cé nach
ndéantar cur síos ach ar líon beag
Gaelscoileanna sa taighde seo, bhí
difríochtaí suntasacha sa chur chuige ó
thaobh an mhúnla tumoideachais a bhí á
chleachtadh ag na Gaelscoileanna i
gcomparáid leis an ngrúpa scoileanna
Gaeltachta ina n-iomláine.  Bhí i bhfad níos
mó dea-chleachtais ar nós na gceann a
sonraíodh thuas i bhfeidhm sna
Gaelscoileanna faoi chaibidil ná mar a bhí i
gceist sa Ghaeltacht. Maidir leis na dea-
chleachtais a bhaineann leis an bpobal
Gaeilge lasmuigh den scoil, is furasta a
thuiscint conas nach mbeadh an
nósmhaireacht ann do scoileanna Gaeltachta
go traidisiúnta a bheith ag cothú naisc leis
an bpobal Gaeilge do na daltaí toisc an
pobal Gaeltachta a bheith níos láidre san am
atá thart.  Mar a léiríonn an taighde
Gaeltachta is déanaí, áfach, is saol Béarla
lena gcomhaoisigh a chleachtann óige na
Gaeltachta (fiú i gCatagóir A na Gaeltachta)
anois, rud a chiallaíonn go bhfuil
comhthéacs feidhme na scoile Gaeltachta ag
éirí níos cosúla le comhthéacs Gaelscoile i
bhfad na haimsire. Anuas air sin braitheadh
go raibh an polasaí a bhí ag scoileanna
Gaeltachta áirithe i dtaca le gnéithe eile
d’obair na scoile ar nós
cuairteoirí/aoichainteoirí ag teacht chun na
scoile, téacsleabhair, obair an Bhoird
Bhainistíochta agus obair Choiste na
dTuismitheoirí, agus fiú an meán teagaisc ar
uairibh, níos scaoilte ná na cleachtais a bhí
in aon cheann de na Gaelscoileanna a ghlac
páirt san obair pháirce. Thuairiscigh cúpla
príomhoide Gaeltachta i gCatagóir A na
Gaeltachta go ndéantar roinnt den teagasc
d’ábhair áirithe i mBéarla, go n-úsáidtear
téacsleabhair Bhéarla i gcás ábhar áirithe,
agus go mbeadh obair Choiste na
dTuismitheoirí dátheangach.  Ní raibh a
leithéid chéanna fíor i gcás aon cheann de
na Gaelscoileanna faoi chaibidil. 

Tugadh faoi deara chomh maith go raibh
príomhoidí na nGaelscoileanna níos muiníní

CAIBIDIL 3:
CONCLÚID, DEA-CHLEACHTAIS & MOLTAÍ
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as a bpolasaithe litearthachta maidir le tús na
léitheoireachta sa Bhéarla agus sa Ghaeilge
ná mar a bhí príomhoidí na scoileanna
Gaeltachta ar an iomlán, cé go raibh roinnt
príomhoidí Gaeltachta an-chinnte as a
bpolasaithe/cleachtais délitearthachta.  Ar an
iomlán braitheadh nach raibh
dianmhachnamh déanta maidir le cathain ba
cheart tús a chur le léitheoireacht na Gaeilge
agus an Bhéarla i gcás na scoileanna
Gaeltachta nó cén polasaí a bheadh
éifeachtach chun scileanna comhionanna
délitearthachta a spreagadh le linn bhlianta
na bunscolaíochta. Ní raibh an cheist seo
pléite ag leibhéal an Bhoird Bhainistíochta i
gcás fhormhór na scoileanna Gaeltachta.  Na
cleachtais a bhí á leanúint ag cuid mhór de
na scoileanna Gaeltachta bhí siad bunaithe
ar thaithí mhúinteoir na naíonán nó an
phríomhoide nó ar na cleachtais a bhí ag
scoileanna eile sa cheantar céanna seachas
mar thoradh ar aon taighde, treoir nó polasaí
ar an gceist seo.  Is léir go gcuireann na
tástálacha caighdeánacha sa Bhéarla (m.sh
tástálacha Dhroim Conrach) a thosaítear i
rang a hAon i bhformhór na scoileanna, mar
aon le nósmhaireachtaí atá á gcleachtadh i
scoileanna eile sa cheantar, brú ar roinnt
scoileanna Gaeltachta tosú le léitheoireacht
an Bhéarla níos luaithe ná mar a theastódh
ó roinnt de na príomhoidí sna scoileanna
Gaeltachta.  Gan dabht, toisc chomhthéacs
éagsúil na nGaelscoileanna, ní bheadh na
cleachtais a bheadh ag scoileanna eile sa
cheantar céanna maidir le cathain a chuirtear
tús le léitheoireacht na Gaeilge agus an
Bhéarla ag cur isteach ar Ghaelscoileanna.
Maidir leis na tástálacha caighdeánacha sa
Bhéarla i rang a hAon, áfach, thuairiscigh
príomhoidí na nGaelscoileanna go míníonn
siad do thuismitheoirí gan a bheith ag súil le
torthaí comhionanna sa Bhéarla agus sa
Ghaeilge go dtí rang a trí.

Maidir leis na daltaí arb í an Ghaeilge a
gcéad teanga atá ag freastal ar scoileanna
Gaeltachta Chatagóir A, ba léir arís gur
eisceacht iad na scoileanna a bhí ag
déanamh freastal comhfhiosach structúrtha
ar leithligh ar na daltaí seo, cé go ndúirt
formhór na bpríomhoidí go mbeidís ag súil
go mbeadh an caighdeán Gaeilge, a bhí á

theagasc sa scoil, bunaithe ar chaighdeán na
ndaltaí seo. Bhí na príomhoidí ar fad nach
mór ar aon fhocal nach raibh múinteoirí
ábalta díriú go sonrach ar na riachtanais
dhifriúla atá ag daltaí a bhfuil an Ghaeilge
acu mar chéad teanga toisc an brú
práinneach atá orthu dóthain Gaeilge a
mhúineadh do na daltaí gan chúlra Gaeilge
chun go mbeidís in ann don oideachas trí
Ghaeilge.  Ciallaíonn sé seo gur beag obair
ghrúpa nó obair shaibhrithe/shealbhaithe
teanga, atá dírithe ar leibhéal an chainteora
dúchais, atá á déanamh i mbunscoileanna na
Gaeltachta i láthair na huaire. 

Mar thoradh ar an staidéar seo, mar sin,
d’fhéadfaí a rá nach bhfuil an córas
oideachais Gaeltachta trí chéile ag cur fhíricí
loma an taighde sochtheangeolaíochta
Gaeltachta comhaimseartha san áireamh (.i.
go bhfuil géarghá le tacaíocht bhreise don
chainteoir dúchais sa chóras oideachais) ina
chur chuige agus go bhfuil na daltaí a bhfuil
an Ghaeilge acu mar chéad teanga thíos leis
an gcóras reatha.  Tá sé cruthaithe ag an
taighde ar fad go dtí seo (mar shampla Staid
Reatha na Scoileanna Gaeltachta 2004, An
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar
Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht) go bhfuil
ag  éirí go breá leis an gcóras oideachais
Gaeltachta Gaeilge a mhúineadh do dhaltaí
a thosaíonn ar scoil gan chúlra Gaeilge ach
ní hamhlaidh atá i gcás na ndaltaí a bhfuil
an Ghaeilge acu mar chéad teanga.
Tiomáineann an córas oideachas Gaeltachta
an sóisialú trí Bhéarla agus faigheann na
daltaí go léir taithí ar a bheith ag labhairt
Béarla le chéile go nádúrtha lasmuigh den
seomra ranga agus iad an-óg, rud a
chiallaíonn nach mbíonn sé nádúrtha dóibh
Gaeilge a labhairt le chéile agus pobal
Gaeilge a chothú nuair a bhíonn siad fásta
suas (SCT).  Tá fianaise againn chomh maith
nach bhfuil an fhorbairt chéanna ag teacht
ar chumas Gaeilge na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga (Ó Giollagáin & Ó
Curnáin, le foilsiú in 2011) agus a thagann
ar Ghaeilge na ndaltaí gan chúlra Gaeilge sa
bhaile (Staid Reatha na Scoileanna
Gaeltachta 2004). Is a mhalairt atá ag tarlú,
sealbhaíonn na cainteoirí dúchais gnásanna
cainte na bhfoghlaimeoirí Gaeilge mar



thréithe buana ina gcuid cainte (Ó Giollagáin
& Ó Curnáin, le foilsiú in 2011) agus is é an
toradh a bhíonn air seo ná go mbíonn siad i
bhfad níos compordaí á gcur féin in iúl sa
Bhéarla ná sa Ghaeilge sula mbíonn siad
críochnaithe leis an gcóras oideachais
Gaeltachta (Staidéar Cuimsitheach
Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht).  

Níl an locht ar na scoileanna Gaeltachta iad
féin, tá siad ag feidhmiú i gcomhthéacs
oideachais/teanga agus pobail an-chasta gan
mórán treorach ná tacaíochta ón Státchóras
chun déileáil leis na riachtanais éagsúla
teanga atá ag daltaí le cúlraí difriúla teanga.
Go dtí go gcuirfear na moltaí i leith an
oideachais Ghaeltachta atá déanta cheana
féin ag staidéir eile (mar shampla An
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch, Staid
Reatha na Scoileanna Gaeltachta 2004) i
bhfeidhm, is deacair fuascailt cheart na
faidhbe seo a fheiceáil.  Go dtí go mbeidh
struchtúr eile Gaeltacht-lárnach ann (ar nós
an Bhoird Oideachais Ghaeltachta atá molta)
chun an córas oideachais Ghaeltachta a
riaradh agus níos mó treorach agus
tacaíochta a thabhairt do na scoileanna
Gaeltachta de réir Catagóire (.i. polasaithe
difriúla do scoileanna i gCatagóir A, B agus
C), is ar éigean go bhfuil cothrom na Féinne
i ndán do dhaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga.  Dá mbeadh sainmhíniú ar scoil
Ghaeltachta Chatagóir A, B agus C de réir
mar atá molta in áiteanna eile (m.sh. Staid
Reatha na Scoileanna Gaeltachta) agus
polasaithe cinnte leagtha síos chun an
cainteoir dúchais a chosaint i
mbunscoileanna Chatagóir A na Gaeltachta,
ní bheadh scoileanna atá suite sna ceantair
theanga chéanna in iomaíocht le chéile.

San idirlinn, dá mbeadh an córas lántumtha
á chur i bhfeidhm go héifeachtach sa
Ghaeltacht, dhéanfadh sé sin ann féin
feabhas a chur ar chás an dalta arb í an
Ghaeilge a chéad teanga, ach dá ndéanfaí é
agus ag an am céanna sainbhrainse
saibhrithe/sealbhaithe teanga a chur ar fáil,
bheadh cothrom na Féinne ceart á fháil ag
gach dalta sa chóras oideachais Ghaeltachta.
Más sároideachas Gaeltachta do na daltaí go

léir an sprioc atá le baint amach ag an scoil
Ghaeltachta i gCatagóir A na Gaeltachta,
déanann sé ciall go mbeidh gá le sainmhíniú
ar an múnla oideachais atá ar fáil, eadhon,
múnla láidir den tumoideachas do na daltaí
atá ag foghlaim Gaeilge mar dhara teanga
(sároideachas sa Ti). Faoi láthair is deacair a
rá go bhfuil na scoileanna ina n-iomláine ag
leanúint aon mhúnla oideachais faoi leith.

In ainneoin an tsuímh an-chrua ina bhfuil na
scoileanna seo ag feidhmiú agus an
ghéarghá atá le hathstruchtúrú a dhéanamh
ar an gcóras oideachais Ghaeltachta chun go
bhféadfadh na scoileanna an t-oideachas
agus an tacaíocht teanga chuí atá dlite ag na
daltaí go léir a chur ar fáil, tá scoileanna
Gaeltachta eisceachtúla ann faoi láthair atá
ag aithint riachtanais na ndaltaí a bhfuil an
Ghaeilge acu mar chéad teanga agus atá ag
gníomhú i mbun dea-chleachtas chun
saibhreas Gaeilge agus iompar teanga na
ndaltaí seo, agus na ndaltaí ar fad dá réir, a
chinntiú.  Ba cheart go dtabharfadh sé seo
misneach agus treoir do na scoileanna go
léir in am seo an fholúis – fad agus a
fhanfaimid ar pholasaí agus treoir nua i
bhfoirm athstruchtúrú ar an gCóras
Oideachais Ghaeltachta.  Déanfar cur síos
anois ar 6 cinn de na dea-chleachtais is
suntasaí, dar le príomhoidí/múinteoirí, ar
thángthas trasna orthu le linn an staidéir seo
maidir le saibhriú/sealbhú agus sóisialú
theanga na ndaltaí, go háirithe do na daltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga.

3.2 Na dea-chleachtais is suntasaí sna
scoileanna Gaeltachta
Mar thoradh ar an obair pháirce, bhí sé
soiléir go raibh polasaithe/dea-chleachtais
áirithe a bhí á gcur i bhfeidhm i roinnt
scoileanna a bhí ag cabhrú go mór, dar leis
na príomhoidí, le ról na scoile a
chomhlíonadh i dtaca le caomhnú na
Gaeilge mar chéad teanga agus i dtaca le
sároideachas Gaeltachta a chur ar fáil.  Is iad
seo a leanas na sé dhea-chleachtas is
suntasaí ar cuireadh síos orthu  le linn an
taighde: teagmháil, comhoibriú agus
cumarsáid éifeachtach le tuismitheoirí/pobal
na scoile faoi pholasaí Gaeilge na scoile agus
faoina ról i gcaomhnú na Gaeltachta; obair
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ghrúpa rialta a dhéanamh le leanaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga; aird de shíor ar
chruinneas/saibhreas Ghaeilge na ndaltaí;
imeachtaí rialta a chuireann béim ar
shaibhreas cainte na ndaltaí –
Drámaíocht/Scéalaíocht; polasaí soiléir
tumoideachais ó thaobh na litearthachta de
agus feachtas chun labhairt na Gaeilge a
spreagadh i measc na ndaltaí.  Déanfar cur
síos anois, faoi na teidil sin, ar shampla
amháin de gach ceann de na dea-chleachtais
seo atá i bhfeidhm i scoil Ghaeltachta a
d’fhéadfadh a bheith mar threoir d’aon scoil
Ghaeltachta eile ar spéis leo a leithéid.

(1) Teagmháil, comhoibriú, agus
cumarsáid éifeachtach le
tuismitheoirí/pobal na scoile faoi
pholasaí Gaeilge na scoile agus
faoina ról i gcaomhnú na
Gaeltachta

Rinne scoil Ghaeltachta amháin cur síos an-
mhion ar an teagmháil agus ar an
gcumarsáid rialta a bhíonn acu le
tuismitheoirí na scoile faoi pholasaí Gaeilge
na scoile agus faoina ról i gcaomhnú na
Gaeltachta agus i soláthar sároideachas
Gaeltachta. Reáchtáiltear cruinniú oscailte
tuismitheoirí/lá oscailte scoile ag deireadh
gach scoilbhliana chun tuismitheoirí a
ullmhú don bhliain ina dhiaidh sin. Is ag
díriú ar thuismitheoirí nua a bheidh ag teacht
isteach i mí Mheán Fómhair a bhíonn sé ach
tugtar cuireadh do thuismitheoirí ar fad na
scoile agus is í an aidhm a bhíonn ag an
gcruinniú seo ná deimhniú ar éiteas
Gaeltachta na scoile. Tugtar cuntas ar obair
agus éachtaí na scoile le linn na bliana atá
caite agus cuirtear éiteas Gaeltachta na scoile
chun cinn.  Mínítear go mbeidh gach rud ar
siúl ar scoil trí Ghaeilge agus go bhfuil ról
láidir ag an scoil ó thaobh tacú le leanaí a
bhfuil an Ghaeilge acu mar chéad teanga.
Mínítear go mbeidh an leanbh gan Ghaeilge
ag cailleadh amach ó thaobh an oideachais
de, toisc go mbeidh gach rud ar siúl trí
Ghaeilge. Deir an príomhoide go bhfuil sé
an-tábhachtach do pé tuismitheoir a bhfuil
an Ghaeilge acu, nó an bheirt acu, an
Ghaeilge a labhairt leis an leanbh chun go
mbeidh an teanga nádúrtha dóibh ar scoil.
Má bhíonn fadhb ag an leanbh leis an

Matamaitic ar scoil, tá sé tábhachtach go
bhfuil a fhios ag an scoil gur fadhb leis an
Matamaitic atá i gceist agus nach fadhb leis
an nGaeilge atá ann.  Ag an ócáid seo tugtar
amach pacáiste beag réamhscolaíochta do na
tuismitheoirí nach bhfuil an Ghaeilge acu –
bunliosta focal a bheadh ag teastáil ón
leanbh ag teacht chun na scoile agus eolas
faoi ranganna Gaeilge. Tugtar eolas do na
tuismitheoirí go léir maidir leis na háiseanna
foghlama ar fad atá ann don oideachas trí
Ghaeilge. Bíonn taispeántas ag eagraíochtaí
éagsúla ag an ócáid seo chun na háiseanna
– CD, CD ROManna agus leabhair a
thaispeáint do thuismitheoirí- Cló
IarChonnachta, Futa Fata srl. Mínítear cé
chomh tábhachtach agus atá sé an
léitheoireacht Ghaeilge a spreagadh le linn
na mblianta bunscoile chun go mbeadh an
léitheoireacht Ghaeilge agus Bhéarla
taitneamhach don leanbh. Anuas ar an ócáid
seo bíonn cruinniú ag an bpríomhoide le
gach lánúin/tuismitheoir ina n-aonar chun
an leanbh a chlárú don scoil agus chun
polasaithe na scoile a mhíniú dóibh. Bailítear
eolas faoin dalta ar fhoirm iontrála na scoile
agus bíonn cúlra theanga an pháiste mar
chuid den eolas a bhailítear. Mínítear go
bhfuil an t-eolas seo á bhailiú ar mhaithe le
hobair phleanála an mhúinteora – chun go
bhféadfadh sí pleanáil a dhéanamh don
bhliain seo chugainn ó thaobh obair ghrúpa
leis na daltaí le cúlraí éagsúla teanga.  Tá an
dea-chleachtas seo bunaithe ar thaithí an
phríomhoide ar an tslí is éifeachtaí chun
sároideachas Gaeltachta a chur chun cinn
agus tá na múinteoirí ar fad ar aon fhocal go
bhfuil a leithéid de chleachtas an-tairbheach.
Cé gurb í an Ghaeilge an teachtaireacht is
láidre atá le tabhairt ag an mórchruinniú seo,
cuirtear é i láthair i slí go dtuigfeadh na
tuismitheoirí gurb é oideachas a gcuid leanaí
i gcoitinne atá á phlé ach go bhfuil an teanga
lárnach ansin. Dar leis an bpríomhoide
“caithfear na tuismitheoirí a mhealladh agus
tacú leo, is comhoibriú agus tacú idir
foireann na scoile agus na tuismitheoirí atá
fíorthábhachtach anseo. Ní hé cad atá i ndán
don Ghaeilge nó don Ghaeltacht an chloch
is mó atá ar phaidrín roinnt mhaith de na
tuismitheoirí, is cad atá i ndán dá bpáistí atá
tábhachtach dóibh”.  Sa tslí sin caithfear



tábhacht na Gaeilge a mhíniú i gcomhthéacs
an oideachais “ní bheidh sároideachas á fháil
ag a gcuid páistí mura bhfuil sárGhaeilge
acu, agus is comhoibriú idir an scoil agus na
tuismitheoirí atá ag teastáil chun sárGhaeilge,
agus sároideachas dá bharr, a thabhairt do
na páistí.  Glacann na tuismitheoirí go maith
leis má mhínítear é seo dóibh, anuas ar an
bpointe go bhfuil ról ag an scoil i slánú na
Gaeilge mar chéad teanga sa phobal” a deir
an príomhoide.

(2) Obair ghrúpa a dhéanamh go rialta
le leanaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga

Rinne dhá scoil Ghaeltachta mion-chur síos
ar an saghas straitéisí a bhíonn acu chun
obair i ngrúpaí le leanaí a bhfuil an Ghaeilge
acu mar chéad teanga a chur chun cinn.  Is
é an príomhrud atá i gceist ná grúpáil rialta
na gcainteoirí dúchais leis an gcúntóir teanga
ar mhaithe le saibhreas teanga – díriú ar
nathanna cainte saibhre, slite difriúla le rudaí
a rá, ról-ghníomhachtaí idir leanaí agus anois
agus arís sárchainteoirí Gaeilge ón bparóiste
a thabhairt isteach chun cainte leis an ngrúpa
seo – scéalta nó eachtraí staire – nó údar ón
bparóiste le cur síos ar an leabhar a scríobh
sé agus dul trí roinnt den téarmaíocht ann.
Is cleachtas é seo atá i bhfeidhm sa scoil le
roinnt blianta agus d’eascair sé as smaointe
na foirne go léir maidir le saibhreas Gaeilge
agus polasaí Gaeilge na scoile. Bíonn
cruinniú míosúil ag foireann na scoile chun
na cleachtais ar fad atá acu i leith saibhriú
agus iompar Gaeilge na ndaltaí ar scoil a
phlé agus is as ceann de na cruinnithe a
d’eascair an smaoineamh seo. Tá ról lárnach
ag múinteoirí go léir na scoile i smaointe
nua, ar nós an ceann seo, a chur chun cinn
agus dar leis an bpríomhoide go bhfuil sé
an-thábhachtach go bhfásfadh roinnt mhaith
de na smaointe seo ón mbonn aníos.  Bíonn
an cúntóir teanga sa scoil dhá lá sa
tseachtain agus oibríonn sí le gach rang ina
n-aonar ar feadh trí ceathrú uair a chloig sa
ló.  Nuair a thógann sí gach rang amach ón
seomra ranga, scarann sí na daltaí ina
ngrúpaí chun go mbeadh na daltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga ag obair le chéile.
Is spreagadh iontach é seo, dar leis an
príomhoide, do na daltaí go léir.  Spreagann

sé daltaí a bhíonn ag obair sna grúpaí is laige
iad féin a fheabhsú chun go mbeadh sé mar
aidhm acu a bheith ábalta oibriú leis na
daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga. Mura
mbeadh a leithéid seo de ghrúpáil i gceist a
mhíníonn an príomhoide, ní bheadh aon
spreagadh ann do na daltaí nach bhfuil a
gcuid Gaeilge chomh láidir ag teacht chun
na scoile dóibh. “Dá gceapfaidís go rabhadar
i gcónaí ag dul amach go dtí an cúntóir
teanga toisc iad a bheith lag sa Ghaeilge, ní
haon spreagadh a bheadh ansin dóibh. Ach
de bharr go gcítheann siad go dtéann na
daltaí a bhfuil sárGhaeilge acu amach chomh
maith agus gur obair eile a dhéantar leo sin,
bíonn spreagadh iontach ann dóibh, tá sé
thar a bheith éifeachtach, gach aon bhliain
éiríonn le dalta eile bogadh isteach agus
obair leis na daltaí arb í an Ghaeilge a gcéad
teanga” a deir an príomhoide.  Bíonn seó
scoile ag deireadh na bliana agus bíonn
obair an chúntóra teanga le feiceáil go soiléir
ann. Is taispeántas atá sa seó seo ar
shaibhreas Ghaeilge na ndaltaí agus ar obair
ríthábhachtach an chúntóra teanga agus is é
an cúntóir teanga is mó atá freagrach as
eagrú na hócáide, ag tabhairt cuireadh do
scéalaithe agus sárchainteoirí an pharóiste.
Téann an ócáid seo i bhfeidhm go mór ar
thuismitheoirí.  Tá ról ag tuismitheoirí sna
cleachtais go léir a bhaineann le polasaí
Gaeilge na scoile toisc go mínítear é go
maith dóibh ag oíche eolais a bhíonn á
reáchtáil ag an scoil faoi gach aon ghné a
bhaineann leis an scoil.  Ag caint leo faoin
gcleachtas a bhaineann leis an gcúntóir
teanga, fiafraíonn an príomhoide den
tuismitheoir cén obair ba mhaith leo go
ndéanfadh an cúntóir teanga lena leanbh.
“Bíonn tuismitheoirí thar a bheith sásta leis
seo, má bhíonn aon rud ar leith gur mhaith
le tuismitheoirí atá ag tógaint a leanaí le
Gaeilge go ndéanfadh an cúntóir teanga leo,
is féidir leo é sin a chur chun cinn. Bíonn an
deis céanna ag gach aon tuismitheoir eile,
gan dabht”.  

Anuas ar an ngrúpáil leis an gcúntóir teanga,
déantar obair ghrúpa eile uaireanta. Is
grúpáil é seo le linn roinnt gníomhaíochtaí
ranga ar nós ullmhú d’aistí agus ceachtanna
éagsúla scríbhneoireachta agus go minic
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tugtar obair bhaile ar leithligh do dhaltaí arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga – cuirtear iad
abhaile go dtí na tuismitheoirí críonna
(seantuismitheoirí) ar bhonn an-rialta chun
eolas staire, Gaeilge nó eile a bhailiú.
D’fhéadfaí roinnt den cheacht Gaeilge don
lá dár gcionn (don rang go léir) a bhunú ar
scéal/caint seo na seantuismitheoirí. Anois is
arís tugtar duine de na tuismitheoirí críonna
seo isteach sa rang chun cabhrú le Tráth na
gCeist sheachtainiúil a bhíonn ag an rang go
léir a bhíonn bunaithe ar eolas
teanga/saibhreas teanga nó stair áitiúil.
Bíonn Tráth na gCeist seo an-spraíúil agus
bíonn duaiseanna le buachan ag na leanaí.

Na cleachtais seo a thugann aitheantas do
dhaltaí arb í an Ghaeilge a gcéad teanga tá
na cleachtais sin an-éifeachtach dar leis an
bpríomhoide.  Cuireann na tuismitheoirí in
iúl go bhfuil siad an-sásta leo agus pléann
an fhoireann iad ag na cruinnithe foirne go
minic ar mhaithe le haon athbhreithniú a
bheadh ag teastáil orthu na cleachtais seo a
chur i bhfeidhm. Is polasaithe scoile iad na
cleachtais seo ag an bpointe seo toisc go
bhfuil aitheantas scríofa tugtha dóibh i
bPlean Gaeilge na scoile.

(3) Aird de shíor ar
chruinneas/shaibhreas Ghaeilge na
ndaltaí

Mhínigh cúpla múinteoir agus an
príomhoide i scoil amháin go mbíonn
cruinneas na Gaeilge laistiar de gach ceacht
atá á ullmhú acu, is cuma cad é an t-ábhar.
Tuigeann siad na botúin is coitianta a
dhéanann na leanaí agus bíonn siad i gcónaí
ag faire amach dóibh chun iad a cheartú i
bhfoirm spraíúil. Déanann siad go leor leor
comhairimh leis na daltaí – ag comhaireamh
na ndaltaí a bhíonn i láthair/as láthair gach
lá mar aon le ról-ghníomhachtaí imeartha an-
rialta le béim a chur ar an difríocht idir “is”
agus “tá” sa Ghaeilge.  Díríonn siad ar an
ainm briathartha laistiar de mhórán
ceachtanna gramadaí – ‘bíonn sé á
dhéanamh’, ‘tá sí á ithe’, ‘tá sé ag fáil na
liathróide’, ‘an bhfuil cead agam an liathróid
a fháil’ srl. Bíonn abairt na seachtaine i gceist
gach seachtain ina mbíonn na múinteoirí
ranga go léir ag cur béime ar an abairt seo

agus bíonn go leor leor athrá i gceist agus
an abairt á rá i slite difriúla. D’fhéadfadh aon
mhúinteoir ceist a chur ar aon dalta ag am
sosa nó lóin a bheadh bunaithe ar an abairt
seo agus ar chruinneas gnéithe éagsúla den
abairt. Ag an tionól gach maidin Aoine bíonn
ceist nó dhó nó gníomhaíocht nó dhó
bunaithe ar an abairt.  Bíonn cruinniú ag
múinteoirí uile na scoile ag tús gach
seachtaine chun an mhír teanga atá le ceartú
a roghnú (abairt na seachtaine) agus
malartaíonn siad a gcuid tuairimí faoi conas
is fearr an abairt a úsáid i rith na seachtaine.
Is iad na múinteoirí iad féin a smaoinigh ar
an dea-chleachtas seo agus d’eascair sé as a
mbuairt faoi na botúin Ghaeilge is coitianta
a dhéanann na daltaí.   Bíonn roghnú na
míre nó na habairte seo gach seachtain
bunaithe ar mhíchruinneas teanga atá cloiste
ag na múinteoirí i rith na seachtaine atá
imithe.  Cé go bhfuil sé mar cheann
d’aidhmeanna ag Séideán Sí (an pacáiste do
mhúineadh na Gaeilge mar ábhar) na
príomhbhotúin sa Ghaeilge a cheartú,
ceapann múinteoirí na scoile seo nach leor
é sin agus go bhfuil gá le aird
leanúnach/gníomhaíochtaí leanúnacha
comhordaithe idir mhúinteoirí chun teacht i
dtír ar na botúin seo.  Cuireann na múinteoirí
abairt na seachtaine abhaile le gach dalta
agus déanann siad iarracht tuismitheoirí a
mhealladh le bheith páirteach san obair “Tá
sé fíor-thábhachtach go bhfuil na
tuismitheoirí ar an eolas fén obair seo chun
gur féidir leo tacú leis an obair, ach is gá iad
a mhealladh i slí tharraingteach seachas go
mbraithfidís faoi bhagairt ag an obair” a
mhínigh an príomhoide.  Níl na cleachtais
seo aitheanta i bpolasaí scríofa na scoile ach
deir an príomhoide go bhfuil sé i gceist acu
a leithéid a dhéanamh.  Ceapann foireann na
scoile go bhfuil éifeacht leis an gcleachtas
seo atá acu maidir le haird de shíor a bheith
acu ar chruinneas/saibhreas Ghaeilge na
ndaltaí agus go bhfuil an obair ag dul i
bhfeidhm ar Ghaeilge na ndaltaí ach níl aon
mheasúnú foirmeálta á dhéanamh le fáil
amach an bhfuil sé ag oibriú.



(4) Imeachtaí a chuireann béim ar an
gcaint - drámaíocht & scéalaíocht,
puipéadóireacht, agus
sárchainteoirí ón bpobal

Cuireann roinnt mhaith scoileanna an-bhéim
ar an scéalaíocht nó an drámaíocht nó an
phuipéadóireacht mar straitéis láidir do
shaibhriú theanga na ndaltaí go léir. As na
scoileanna ar tugadh cuairt orthu, is iad an
scéalaíocht (scéalta áitiúla nó atá taifeadta go
háitiúil) nó an drámaíocht an dá rud is mó a
luadh a bhí tairbheach chun saibhreas agus
muinín teanga a thabhairt do na daltaí go
léir.  In os cionn leath na scoileanna ar
tugadh cuairt orthu déanann siad
mórdhráma amháin in aghaidh na bliana a
mbíonn na ranganna go léir páirteach ann.
Formhór na scoileanna ar tugadh cuairt
orthu i gceantar Ghaeltacht na Gaillimhe tá
siad páirteach i scéim drámaíochta le
comhlacht drámaíochta Léirithe Rua.
Cuireann an comhlacht seo cúrsa 10
seachtaine ar fáil do na daltaí bunscoile (uair
an chloig/uair an chloig go leith sa
tseachtain), ag clúdach gach gné de léiriú na
drámaíochta – stáitsiú, soilsiú,
scríbhneoireacht, aisteoireacht srl. Déanann
siad áisitheoireacht  do na daltaí chun iad a
ullmhú chun dráma a chur ar an stáitse ag
deireadh na bliana. Go minic bíonn na daltaí
sna hardranganna páirteach i scríobh an
dráma.

Bhí scoil amháin acu seo atá páirteach i
scéim Léirithe Rua, a raibh dianmhacnamh
déanta ag foireann na scoile, ar na slite is
fearr chun tairbhe a bhaint as an drámaíocht
mar chleachtas saibhrithe teanga.  Tá an
drámaíocht aitheanta i bPlean Gaeilge na
scoile seo mar ghníomhaíocht lárnach i gcur
chun cinn na Gaeilge ar scoil agus tá an-
suim ag formhór na múinteoirí sa scoil seo
sa drámaíocht.  Tugtar cuireadh d’aon
tuismitheoir a bhfuil suim acu cabhrú leis an
mórdhráma ag deireadh na bliana é sin a
dhéanamh -  is comhoibriú iontach é idir
múinteoirí agus tuismitheoirí agus baineann
na tuismitheoirí go léir an-sásamh as na
daltaí go léir a fheiceáil ag glacadh le róil
éagsúla i léiriú mórdhráma ag deireadh na
bliana. Mínítear do thuismitheoirí gur
gníomhaíocht spraíúil oideachasúil í an

drámaíocht agus go bhfuil mórán á
fhoghlaim ag na daltaí anuas ar dheiseanna
saibhrithe teanga á dtabhairt dóibh.  Déantar
cinnte go bhfuil gach aon duine ar an
tuiscint nach bhfuil an drámaíocht ag baint
ó aon ghné eile de churaclam na scoile, go
bhfuil an bhéim chéanna ar gach aon ghné
eile den sároideachas Gaeltachta agus atá ar
an drámaíocht sa scoil.  Is tar éis am scoile a
dhéantar roinnt mhaith den ullmhúchán don
mhórdráma ag deireadh na bliana agus
ceapann foireann na scoile go gcabhraíonn
sé seo le muinín an phobail sa tsuim ar leith
atá ag an scoil sa drámaíocht a chothú.  Is
as an spéis ar leith atá ag múinteoirí na scoile
seo, a d’fhás an cultúr drámaíochta sa scoil.
Mhínigh múinteoir amháin sa scoil seo go
mbunaíonn sí roinnt dá ceachtanna Gaeilge
ar shaibhreas na Gaeilge atá sa mhórdhráma
bliantúil agus go gceapann sí gur áis iontach
saibhrithe teanga iad na drámaí atá scríofa
go háitiúil. “Tugann na drámaí muinín
iontach sa teanga do na daltaí go léir agus
piocann siad suas teanga atá an-saibhir.
Déanaimse cinnte go n-úsáideann siad an
teanga seo arís mar bunaím cuid de mo
cheachtanna ranga ar na línte sa dráma.”
Ceaptar sa scoil seo gur dea-chleachtas an-
éifeachtach í an drámaíocht maidir le
hiompar theanga na ndaltaí chomh maith, go
háirithe nuair a bhíonn deis ag na daltaí páirt
a ghlacadh i bhFéilte agus i gcomórtais
dhrámaíochta le scoileanna eile. “Bíonn deis
acu a bheith ag bualadh le daltaí ó
scoileanna eile i dtimpeallacht go bhfuil an
Ghaeilge in uachtar go mór mar theanga
chumarsáide agus spreagann sé seo iad go
mór chun an Ghaeilge a labhairt ina measc
fhéin” a dúirt an múinteoir.

(5)  Polasaí a spreagann scileanna
litearthachta comhionanna sa dá
theanga (an délitearthacht – cén
polasaí is éifeachtaí le cinntiú go
mbeidh léamh agus scríobh na
Gaeilge ar chomhchaighdeán le
léamh agus scríobh an Bhéarla)

Pléadh ceist an pholasaí litearthachta
(cathain a thosaítear ag múineadh
léitheoireacht na Gaeilge agus an Bhéarla)
go mion i gcomhthéacs an tumoideachais i
gCaibidil a hAon (1.6 agus 1.7).  Is léir ón
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eolas a bailíodh ó na scoileanna éagsúla go
bhfuil cleachtais éagsúla i bhfeidhm, ach
gurb é an nós is coitianta atá ann i measc
scoileanna Gaeltachta i gCatagóir A go
dtosaíonn siad leis an nGaeilge agus go
leanann siad ag forbairt na scileanna
réamhlitearthachta agus litearthachta Gaeilge
amháin go dtí an dara nó an tríú téarma sna
naíonáin mhóra. Bhí scoil Ghaeltachta
amháin a d’fhan go dtí rang a hAon chun
léitheoireacht an Bhéarla a mhúineadh go
foirmeálta.  Bunaithe ar an tacaíocht atá sa
litríocht idirnáisiúnta dá leithéid seo de
chleachtas (dhá bhliain de thumadh iomlán
sa sprioctheanga) agus ar dhiongbháilteacht
an phríomhoide seo ar éifeacht an pholasaí
seo, roghnaíodh an cleachtas seo mar dhea-
chleachtas. Is é príomhoide na scoile seo an
t-aon phríomhoide a ghlac páirt sa taighde
seo a dúirt leis an taighdeoir go raibh sí thar
a bheith muiníneach go raibh an polasaí
litearthachta a bhí á chleachtadh sa scoil i
gceart agus thar a bheith éifeachtach ó
thaobh chothú scileanna comhionanna
délitearthachta.

Bhí an cleachtas seo (gan léitheoireacht an
Bhéarla a thosú go foirmeálta go dtí rang a
hAon) sa scoil roimh an bpríomhoide reatha.
Is cleachtas a bhí sa scoil riamh toisc an
tuiscint a bhí agus atá fós sa scoil nach
ndéanfadh aon saghas cleachtais eile aon
chiall i bhfianaise saibhriú/sealbhú na
Gaeilge sa Ghaeltacht.  Míníonn an
príomhoide go bhfuil an cleachtas ag dul leis
an gcuraclam go hiomlán ó thaobh an treoir
atá ann ó thaobh léitheoireacht sa T1 agus
T2. I scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht, is
é an Béarla an teanga teagaisc (T1) agus
múintear an Ghaeilge mar ábhar (an T2).
Tugann an curaclam an treoir nach gá tosú
le scileanna litearthachta sa T2 go dtí rang a
hAon (léitheoireacht na Gaeilge i gcás na
scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht).  Tá a
mhalairt fíor ó thaobh na Gaeltachta, a
mhíníonn an príomhoide. “Is í an Ghaeilge
T1 i scoil Ghaeltachta Chatagóir A agus is é
an Béarla an T2.”  Ní chiallaíonn sé sin nach
mbaintear ardchaighdeán amach sa Bhéarla
chomh maith céanna, a mhíníonn an
príomhoide “is é seo an tslí chun an
caighdeán céanna a bhaint amach sa

Ghaeilge agus a bhaintear amach sa Bhéarla
ag deireadh na tréimhse bunscolaíochta”.  Is
cleachtas é seo atá sa scoil i bhfad siar agus
anois tá an cleachtas seo aitheanta i bpolasaí
na scoile sa Phlean Gaeilge agus sa Phlean
Béarla.  Tá sé mínithe sa Phlean Gaeilge go
dtosaítear leis na scileanna
reámhleitheoireachta (fuaimeanna agus
focail a aithint) as Gaeilge sna naíonáin
bheaga agus go ndéantar treisiú air seo sna
naíonáin mhóra. I bPlean Béarla na scoile tá
sé mínithe go dtosaítear ar léitheoireacht
fhoirmeálta an Bhéarla i rang a hAon ach go
dtosaítear ag ullmhú na ndaltaí dó seo sa tríú
téarma sna naíonáin mhóra nuair a
mhúintear na fuaimeanna Béarla do na
daltaí, ag cur béime ar na fuaimeanna atá
difriúil sa Ghaeilge agus sa Bhéarla.

Níor ceistíodh an polasaí seo ag leibhéal an
Bhoird Bhainistíochta nó i measc na
dtuismitheoirí riamh toisc go bhfuil a fhios
ag pobal na scoile go bhfuil sé ag obair. “Tá
tuismitheoirí an-shásta leis an bpolasaí seo,
tuigeann siad go n-oibríonn sé agus tá siad
an-mhuiníneach asainn, tuigeann siad gur ar
mhaithe leis na gasúir atáimid agus déarfainn
go mbeadh fadhb mhór againn dá ndéarfaí
le tuismitheoirí go rabhthas chun an
cleachtas seo a athrú” a deir an príomhoide.

Úsáidtear na háiseanna Gaeilge ar fad sna
naíonáin chun na scileanna
réamhleitheoireachta a dhéanamh .i. an
pacáiste foghraíochta agus fóineolaíochta atá
ag Muintearas agus atá fite fuaite tríd an
bpacáiste Séideán Sí. Úsáidtear luaschártaí
agus breis áiseanna eile atá ullmhaithe ag an
múinteoir chun focail agus fuaimeanna a
aithint agus a mhúineadh. Cuirtear leabhar
Gaeilge abhaile leis na daltaí gach oíche mar
obair bhaile chun go léifidh na daltaí an
leabhar i dteannta na dtuismitheoirí.  Sa tríú
téarma sna Naíonáin mhóra tosaítear ag
múineadh na bhfuaimeanna Béarla ag úsáid
meascán d’áiseanna – The Newell Literacy
Programme agus Letterland.  Bíonn na
daltaí ullamh tosú le léitheoireacht
fhoirmeálta an Bhéarla i Rang a hAon.  Is
ansin a thosaíonn siad ag tabhairt leabhair
Bhéarla abhaile mar obair bhaile. Nuair a
thosaítear leis an léitheoireacht Bhéarla



bíonn na daltaí an-tapa á sealbhú, “gan
dabht níl aon fhadhb acu le fuaimeanna an
Bhéarla agus bíonn leabhair Bhéarla ar
chaighdeán a gcomhaoisigh in aon scoil
Bhéarla á léamh acu an-tapaidh” a mhíníonn
an príomhoide.  Cé nach dtosaítear an
léitheoireacht Bhéarla go foirmeálta go dtí
rang a hAon, is le leabhair Bhéarla
caighdeán Rang a hAon a thosaítear. Ní
bhíonn aon ghá tosú le leabhair Bhéarla níos
simplí ná caighdeán rang a hAon.   

Is suíomh ilrangach atá ag múinteoir na
naíonán – tá 4 rang aici idir na naíonáin agus
rang a hAon agus a Dó, agus mar sin,
déantar formhór an Bhéarla le rang a hAon
agus a Dó idir a dó agus a trí a chlog nuair
a bhíonn na naíonáin imithe abhaile.

Maidir leis na tástálacha caighdeánacha a
dhéantar leis na daltaí sa Bhéarla, mínítear
go maith do thuismitheoirí na ndaltaí go
mbeidh STEN an Bhéarla idir 4 agus a 6
(meánach) nuair a dhéantar an tástáil den
chéad uair i rang a hAon ach faoi dheireadh
rang a dó nuair a dhéantar an tástáil den
dara huair bíonn an léitheoireacht Bhéarla
agus Ghaeilge ar chomhchéim. Bítear ag súil
le STEN idir 6 agus 8 sa Bhéarla
(sárchaighdeán) faoi dheireadh rang a Dó ag
brath ar an dalta, marc atá inchurtha nó níos
fearr ná aon scoil eile nach bhfuil ag
múineadh trí Ghaeilge.  Maidir leis an tástáil
chaighdeánach sa Ghaeilge a tosaíodh den
chéad uair i mbliana (an tástáil Dhroim
Conrach sa Ghaeilge a réitíodh go speisialta
do scoileanna atá ag teagasc trí Ghaeilge),
níor éirigh leis an scoil na tástálacha a
dhéanamh leis na daltaí toisc nár tháinig siad
go dtí an scoil in am. D’éirigh le formhór
dhaltaí na scoile seo lánmharcanna a bhaint
amach sa leagan píolótach don tástáil seo a
rinneadh anuraidh, áfach.  Cé gur do
scoileanna atá ag teagasc trí Ghaeilge sa
Ghaeltacht agus lasmuigh di (scoileanna T1)
a dearadh an tástáil nua seo don Ghaeilge,
bheadh príomhoide na scoile seo amhrasach
faoin gcaighdeán Gaeilge a éilíonn sé chun
lánmharcanna sa Ghaeilge a bhaint amach
sa tástáil seo, bunaithe ar an leagan
píolótach.  

Tá sé fíordhúshlánach a chinntiú go mbeadh
scileanna litearthachta Gaeilge na ndaltaí
comhionann lena gcuid scileanna
litearthachta sa Bhéarla ag deireadh a
dtréimhse bunscolaíochta dar le príomhoide
na scoile seo. Bíonn mórán de na háiseanna
agus gníomhaíochtaí chun scileanna
litearthachta a fhorbairt (leabhair,
gníomhaíochtaí idirlín, cluichí srl) i bhfad
níos tarraingtí do na daltaí as Béarla.
Caithfear a bheith an-aireach faoi seo agus i
gcónaí ag iarraidh na daltaí a spreagadh i
mbun gníomhaíochtaí litearthachta Gaeilge
chomh maith céanna leis na gníomhaíochtaí
seo as Béarla.   Is iarracht atá sa chleachtas
seo (an luath-thumadh iomlán) le cinntiú go
mbeadh scileanna litearthachta Gaeilge na
ndaltaí chomh maith lena gcuid scileanna
litearthachta sa Bhéarla, rud atá thar a bheith
dúshlánach sa lá atá inniu ann, a mhíníonn
an príomhoide.

(6)  Feachtas chun labhairt na Gaeilge a
spreagadh i measc na ndaltaí

Gan aon cheist is é an dúshlán is mó a
bhraitheann príomhoidí na scoileanna
Gaeltachta maidir leis an nGaeilge ná conas
na daltaí a spreagadh i mbun a húsáide. Ní
raibh ach trí scoil a dúirt nach raibh aon ghá
le feachtas toisc go labhraíonn na leanaí
Gaeilge le chéile go nádúrtha. Bhí na trí scoil
seo an-bheag agus suite sna ceantair
Ghaeltachta is láidre sa tír.  Tá mórán
feachtas á dtriail i scoileanna éagsúla, cuid
acu níos éifeachtaí ná a chéile, dar leis na
príomhoidí.  Ar an iomlán, ba iad na
polasaithe/feachtais ab éifeachtaí na cinn a
raibh atreisiú dearfach (duaiseanna &
moladh) laistiar díobh seachas polasaithe
pionóis, dar leis na príomhoidí.  Bhraith
éifeacht na bhfeachtas, dar leis na
príomhoidí, ar fhonn mhúinteoirí uile na
scoile comhoibriú agus iad a cur i bhfeidhm
le chéile, ar thoil na foirne athmhacnamh
rialta a dhéanamh ar an bhfeachtas agus ar
chomhoibriú ó thuismitheoirí.  Bhí feachtas
amháin ar tháinig an taighdeoir trasna air in
dhá scoil éagsúla agus thuairiscigh
príomhoidí an dá scoil seo go raibh ag éirí
go maith leis an bhfeachtas na daltaí a
mhealladh, go raibh siad deimhneach go
raibh na daltaí ag labhairt níos mó Gaeilge
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ina measc féin dá bharr.  Sna scoileanna seo
buaileann an fhoireann le chéile uair in
aghaidh na míosa chun iompar theanga na
ndaltaí a phlé agus éifeacht an fheachtais a
phlé. Má tá gá le haon athruithe ar an
bhfeachtas, pléitear é sin agus má tá aon
smaointe nua ag aon bhall foirne, cuirtear é
sin chun cinn. Oibríonn an feachtas seo ar
thrí leibhéal:
(1) Ag gach sos (sa chlós) gach lá faigheann

leanbh amháin réalta as a bheith ag
labhairt Gaeilge. Scríobhann an leanbh a
(h)ainm ar chúl na réalta. Ag deireadh na
míosa bíonn crannchur ann agus pioctar
ainm amháin amach - faigheann an
leanbh sin duais 20 euro.

(2) Faigheann na leanaí le réalta seans a
bheith mar laochra na seachtaine. Ar an
Aoine bíonn tionól ann agus is é an
leanbh is mó réalta a bhíonn mar laoch
na seachtaine ag an scoil. Tógtar pictiúr
den leanbh agus crochtar an pictiúr ar
Bhord na Gaeilge – Bord taispeántais
d’imeachtaí móra na scoile.

(3) Téann Corn na Gaeilge chuig an rang is
mó a fhaigheann réaltaí sa tseachtain
agus má fhaigheann rang ar bith an corn
trí huaire i ndiaidh a chéile bíonn cóisir
acu sa rang.  Pé rang a bhaineann an
corn gach seachtain bíonn oíche gan
obair bhaile acu.

Le déanaí rinneadh athbhreithniú ar an
bhfeachtas seo agus tugadh ról níos lárnaí
do thuismitheoirí ann.  Ag oíche eolais do
thuismitheoirí (faoi mhórán gnéithe d’obair
na scoile) míníodh córas na réaltaí seo go
maith do thuismitheoirí (agus gach aon ghné
eile de pholasaí Gaeilge na scoile) agus
trialladh iad a mhealladh le bheith páirteach.
Míníodh dóibh cé chomh sásta agus a bhí na
cigirí a rinne cigireacht ar an scoil le déanaí
go raibh an Ghaeilge le cloisteáil go láidir i
measc na ndaltaí agus go raibh na
tuismitheoirí go léir le moladh.  Is polasaí
scoile é an cleachtas seo, mar aon leis na
dea-chleachtais go léir atá sa scoil chun an
Ghaeilge a chur chun cinn, toisc go bhfuil
aitheantas scríofa tugtha dóibh i bplean
Gaeilge na scoile agus aontaíodh ar na
gnéithe seo ag leibhéal an Bhoird
Bhainistíochta.

3.3 Moltaí
Ag eascairt as an taighde seo, tá moltaí ann
ag dhá leibhéal, leibhéal na n-institiúidí
oideachais náisiúnta (Moltaí A) agus leibhéal
na scoileanna Gaeltachta i gCatagóir A
(Moltaí B).

Moltaí a: Príomhfhreagairt ar na
hinstitiúidí oideachais náisiúnta
Tugtar suntas agus tacaíocht do na moltaí atá
déanta roimhe seo i réimse an oideachais
Ghaeltachta (mar shampla i Staid Reatha na
Scoileanna Gaeltachta 2004 agus sa
Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar
Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht) agus don
chlár oibre atá ag an gComhairle um
Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
agus ag Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta
a bhfuil mar aidhm acu inter alia Bord
Oideachais Ghaeltachta a chruthú a bheadh
freagrach as riaradh an chórais oideachais
Ghaeltachta nua – an t-athstruchtúrú is gá a
dhéanamh ar an gcóras a thabharfaidh
tacaíocht agus aitheantas do na daltaí a
bhfuil an Ghaeilge acu mar chéad teanga
agus a thabharfadh an t-oideachas agus an
tacaíocht teanga chuí go gach aon dalta
Gaeltachta.  Anuas air sin, molann an
taighde seo:

1. Go n-eagrófaí sraith leanúnach de
sheimineáir oiliúna do na scoileanna i
gCatagóir A i ngach mórcheantar
Gaeltachta chun na príomhoidí/na
múinteoirí agus baill na mbord
bainistíochta a oiliúint ar an múnla
tumoideachais Ghaeltachta,  ag aithint na
gné láidre d’oideachas an chainteora
dúchais - .i. na slite/gníomhaíochtaí/dea-
chleachtais a d’fhéadfadh scoileanna i
gCatagóir A a úsáid chun a chinntiú go
mbeadh an múnla oideachais atá acu ag
déanamh an fhreastail chéanna ar dhaltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga agus atá
ar foghlaimeoirí na Gaeilge. 

2. Moltar go gcuirfear clár tacaíochta le
chéile do Scoileanna Gaeltachta (Catagóir
A) a dhéanfadh freastal ar na riachtanais
atá ag na daltaí a bhfuil an Ghaeilge acu
mar chéad teanga – cuirtear san áireamh
anseo go mbeadh, mar shampla,
uaireanta an chloig bhreise/teagascóir



breise ar fáil do gach scoil i gCatagóir A
ag brath ar líon na ndaltaí a bhfuil an
Ghaeilge acu mar chéad teanga sa scoil
chun díriú isteach ar mhéid áirithe
uaireanta an chloig sa tseachtain de
shaibhriú/shealbhú teanga na ndaltaí arb
í an Ghaeilge a gcéad teanga.

3. Moltar go mbeadh seirbhís
chomhairleach ar fáil do scoileanna
Gaeltachta a chuirfeadh comhairle/
tacaíocht ar fáil dóibh faoi conas feidhm
a bhaint as na dea-chleachtais a luaitear
i mír 3.2 thuas ( (1) Teagmháil,
comhoibriú agus cumarsáid éifeachtach
le tuismitheoirí pobal na scoile faoi
pholasaí Gaeilge na scoile agus faoin ról
i gcaomhnú na Gaeltachta; (2) Obair
ghrúpa a dhéanamh go rialta le daltaí
arb í an Ghaeilge a gcéad teanga; (3)
Straitéisí chun aird de shíor a dhíriú ar
chruinneas/saibhreas Ghaeilge na
ndaltaí; (4) Imeachtaí rialta a
chuireann béim ar an gcaint
(drámaíocht & scéalaíocht,
puipéadóireacht) agus ar
shárchainteoirí ón bpobal; (5) Polasaí
éifeachtach maidir le spreagadh
scileanna litearthachta comhionanna
sa teanga (an délitearthacht) le linn
bhlianta na bunscoile agus (6) feachtas
chun labhairt na Gaeilge a spreagadh i
measc na ndaltaí) agus dea-chleachtais
chuí eile, chun sealbhú/saibhriú agus
sóisialú na Gaeilge a threisiú i measc a
gcuid daltaí, agus a dhéanfadh measúnú
leanúnach ar éifeacht na gcleachtas sin. 

4. Moltar go gcuirfeadh COGG agus
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta
comhairle ar an Roinn Oideachais maidir
le polasaithe tumoideachais na
scoileanna Gaeltachta .i. ag míniú an
ghéarghá atá le polasaí, treoir agus
tacaíocht maidir le gnéithe áirithe den
tumoideachas do na Scoileanna
Gaeltachta i gCatagóir A (ar nós
polasaithe litearthachta – tús na
léitheoireachta sa dá theanga).  

5. Go gcuirfeadh COGG tairiscint amach go
luath chun pacáiste/scéim a dhearadh a
bheadh mar thacaíocht do mhúinteoirí
naíonán an tumoideachais agus an
oideachais Ghaeltachta i

bhfoghraíocht/scileanna
réamhléitheoireachta na Gaeilge a
mhúineadh.

6. Go ndéanfaí taighde cuimsitheach ar
scileanna comparáideacha litearthachta
Bhéarla agus Ghaeilge na ndaltaí arb í an
Ghaeilge a gcéad teanga agus go
mbeadh an taighde seo ina threoir
chinnte maidir leis an bpolasaí
litearthachta is éifeachtaí do dhaltaí arb í
an Ghaeilge a gcéad teanga.

Moltaí b: Príomhfhreagracht ar na
scoileanna Gaeltachta
Baineann na moltaí seo a leanas le
gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh tacú le
príomhoidí agus múinteoirí atá ag teagasc i
mbunscoileanna i gCatagóir A ina gcuid
oibre fíordhúshlánaí atá gan polasaí agus
treoir shoiléir ón státchóras.

7. Moltar do phríomhoidí Scoileanna i
gCatagóir A polasaí agus aidhmeanna
soiléire a dhréachtú maidir le dea-
chleachtais saibhrithe/sealbhaithe agus
sóisialaithe teanga do leanaí a bhfuil an
Ghaeilge acu mar chéad teanga, mar aon
le daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge mar
dhara teanga. Moltar na polasaithe seo a
dhréachtú i gcomhar le foireann na
scoile, leis an mBord Bainistíochta.

8. Moltar do phríomhoidí Scoileanna
Gaeltachta i gCatagóir A teacht le chéile
le Príomhoidí Scoileanna i gCatagóir A
atá sa cheantar céanna chun aontú ar na
dea-chleachtais/polasaithe a bheidh acu
chun gur féidir leo go léir an pobal a
chur ar an eolas le chéile faoi na
polasaithe/dea-chleachtais seo. Sa tslí seo
ní bheidh ar na scoileanna atá in aice
lena chéile dul in iomaíocht lena chéile
– má tá siad ar fad ag cur na ndea-
chleachtas céanna i bhfeidhm.

9. Moltar do Scoileanna Gaeltachta i
gCatagóir A cruinnithe/ócáidí eolais a
bheith acu do thuismitheoirí gach bliain
chun sainspiorad na scoile a chur os a
gcomhair ag míniú go soiléir dóibh go
bhfuil dualgas ar an scoil freastal ar dhá
riachtanas dhifriúla – riachtanais na
gcainteoirí dúchais agus riachtanais na
bhfoghlaimeoirí. Faoi láthair níl fáil ag
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tuismitheoirí na Gaeltachta ar an eolas
reatha faoi shealbhú teanga agus níl
tuiscint fhorleathan i measc an phobail
go bhfuil gá freastal ar leithligh ar dhaltaí
a bhfuil an Ghaeilge acu mar chéad
teanga.

10. Moltar go mbeadh próiseas iontrála (mar
shampla, foirm chuimsitheach iontrála
móide cruinniú le tuismitheoirí) ag na
bunscoileanna i gCatagóir A a
chuirfeadh eolas cruinn ar fáil do na
scoileanna roimh ré faoi chúlra theanga
na leanaí atá ag lorg áite sa scoil: agus
go bhféadfaí an t-eolas seo a úsáid ar
mhaithe leis an bpleanáil chuí a

dhéanamh chun freastal ar an dá ghrúpa
dalta. Is gá an cur chuige dé-aidhmeach
seo a mhíniú do thuismitheoirí. Bheadh
an saghas seo comhoibrithe an-
tairbheach idir tuismitheoirí agus an
scoil.

11. Moltar go lorgódh na scoileanna
tacaíocht agus comhairle ó na
heagraíochtaí teanga áitiúla, ó na
institiúidí náisiúnta oideachais, ó Bhoird
Bhainistíochta agus ó Choistí
Tuismitheoirí a gcuid scoileanna, ar
mhaithe leis an saghas dea-chleachtais
atá sonraithe in 3.2 thuas a chur i
bhfeidhm sna scoileanna.
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AGUISÍN 1 
Liosta na dtoghranna i gCatagóir A na Gaeltachta (24 toghranna), mar aon le liosta na
mbunscoileanna i ngach ceann de na toghranna sin (40 scoil)

Contae Toghranna: Catagóir A AINM NA BUNSCOILE
Gaillimh Camus Scoil Náisiúnta Muire Gan Smál*

Scoil Náisiúnta Leitir Mucú*
Gaillimh Garmna Scoil Mhuire, An Tuairín

Scoil Náisiúnta Leitir Mealláin*
Scoil Rónáin, Oileán Trá Bhán*

Gaillimh An Crompán Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua*
Gaillimh Scainimh Scoil Náisiúnta Naomh Chiaráin, Cill Chiaráin
Gaillimh Leitir Mór Scoil Náisiúnta Colm Cille*

Scoil Bhríde, Leitir Caladh*
Scoil Náisiúnta Tír an Fhiaidh*

Gaillimh An Turlach Scoil Náisiúnta Mhuire, Turlach Beag
Scoil Náisiúnta Bhriocáin, an Gort Mór

Gaillimh Cill Chuimín Scoil Cholm Cille, Ros a Mhíl*
Scoil Náisiúnta Cholm Cille, An Tulach*

Gaillimh Árainn Scoil Náisiúnta Inis Meáin
Scoil Náisiúnta Eoin Pól 2, Inis Mór
Scoil Náisiúnta Rónáin, Inis Mór
Scoil Naomh Caomháin, Inis Oírr

Gaillimh Sailearna Scoil Náisiúnta Sailearna*
Gaillimh An Cnoc Buí Scoil Náisiúnta na hAirde Móire

Scoil Náisiúnta na hAirde
Scoil Náisiúnta Naomh Treasa, Caiseal
Scoil Cholmáin, Muighnis
Scoil Náisiúnta Mhuire

Gaillimh Cill Aithnín -
Gaillimh Abhainn Ghabhla -
Gaillimh An Spidéal Scoil Éinne
Gaillimh Cill Chuimín -
Dún na nGall Mín an Chladaigh Scoil Bhrighde, Mín an Chladaigh*
Dún na nGall Gort a Choirce Scoil Náisiúnta Chaiseal na gGorr

Scoil Náisiúnta Cnoc na Naomh*
Scoil Náisiúnta Ghort an Choirce*
Scoil Náisiúnta Naomh Dubhthach, Machaire
Uí Rabhartaigh*

Dún na nGall Machaire Chlochair Scoil Naomh Cholm Cille, Oileán Thoraí*
Scoil Mhuire, na Doirí Beaga*
Scoil Phádraig, Dobhar*
Scoil Náisiúnta Adhamhnáin, an Doirí Beaga
Scoil Náisiúnta Chonaill, Machaire Chlochair*

Dún na nGall Dún Lúiche -
Ciarraí Cill Chuáin Scoil Náisiúnta Naomh Eirc, An Fheothanach*
Ciarraí Cill Maoilchéadair Scoil Náisiúnta Mhaolchéádar*
Ciarraí Dún Úrlann Scoil an Fheirtéaraigh*
Ciarraí Márthain -
Ciarraí Dún Chaoin Scoil Náisiúnta Naomh Gobnait*
Maigh Eo Cnoc an Daimh Scoil Náisiúnta Cheathrú Thaidhg

*= na scoileanna a ghlac páirt in obair pháirce an taighde seo. 



     
     

       

   

        

  


