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1. RÉAMHRÁ 
 
Tá fáil sa tuarascáil seo ar thorthaí roinnt cás-staidéar a rinne Cigireacht na Roinne Oideachais agus 

Scileanna (ROS) le linn na tréimhse Márta go Meitheamh 2014 i raon samplach bunscoileanna agus 

iar-bhunscoileanna atá lonnaithe sa Ghaeltacht. Bhí fócas na gcás-staidéar ar an soláthar oideachais trí 

mheán na Gaeilge. De réir staitisticí na ROS do 2013/2014, déanann an soláthar trí mheán na Gaeilge 

i gceantair Ghaeltachta freastal faoi láthair ar thart ar 70% de na daltaí bunscoile agus thart ar 60% de 

na scoláirí iar-bhunscoile atá cláraithe i scoileanna Gaeltachta mar a shainítear iad faoi láthair, agus 

déantar oideachas trí mheán an Bhéarla a sholáthar do na daltaí agus na scoláirí eile sa dá chomhthéacs 

scoile.   

 

Tá na cás-staidéir seo ar cheann de roinnt snáitheanna in athbhreithniú na ROS ar an soláthar 

oideachais sa Ghaeltacht. Tá sé i gceist go mbeidh torthaí an athbhreithnithe seo mar bhonn eolais do 

bheartas na ROS agus do roghanna beartas don soláthar oideachas todhchaí sa Ghaeltacht. Tá an t-

athbhreithniú ar an oideachas Gaeltachta ag tarlú i gcomhthéacs ina bhfuiltear ag súil go n-ullmhóidh 

gach pobal Gaeltachta plean teanga agus go ndéanfar a stádas mar cheantar Gaeltachta a shoiléiriú, i 

gcomhréir le riachtanais Acht na Gaeltachta, 2012. 

 

Is é cuspóir na gcás-staidéar ar bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna Gaeltachta ná léargas níos 

doimhne a fháil ar na cuir chuige éagsúla trí mheán na Gaeilge atá in úsáid faoi láthair i suíomhanna 

éagsúla agus thar chomhthéacsanna sochtheangeolaíocha éagsúla.  

 

Cuirtear an cuntas agus anailís ar fáil sa tuarascáil seo ar na cuir chuige don teagasc agus ar struchtúir 

an tsoláthair oideachais i scoileanna Gaeltachta mar atá sainmhínithe faoi láthair. Déantar iniúchadh 

sa tuarascáil freisin ar na príomhthiomántóirí a chuireann taca faoin oideachas éifeachtach trí mheán 

na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta. Mar chríoch, tugtar cur síos sa tuarascáil ar na príomhthorthaí agus 

ar na bearta gaolmhara atá le breithniú i gcomhar le torthaí na snáitheanna eile den athbhreithniú ar an 

oideachas Gaeltachta.  

 

 

2. MODHEOLAÍOCHT 
 

Thug an Chigireacht cuireadh do shampla 15 scoil (9 mbunscoil agus 6 iar-bhunscoil), scaipthe thar 

phríomhcheantair na Gaeltachta, páirt a ghlacadh sna cás-staidéir. Bhí na scoileanna sin a roghnaíodh 

lonnaithe sna ceantair is láidre ó thaobh labhairt na Gaeilge agus ar imeall na Gaeltachta araon, agus 

iad ionadaíoch dá réir ar raon comhthéacsanna sochtheangeolaíocha i seacht gcontae. Cé go raibh 

scoileanna na gcás-staidéar go léir nach mór ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge amháin, chlúdaigh an 

sampla freisin iar-bhunscoil Ghaeltachta atá ag feidhmiú den chuid is mó trí mheán an Bhéarla ach go 

gclúdaítear sa scoil sin freisin soláthar trí mheán na Gaeilge do líon beag scoláirí. 

 

Beirt chigirí a rinne gach cuairt cás-staidéar. I measc na bhfoinsí fianaise bhí athbhreithniú ar 

dhoiciméadúchán inscoile, obair na scoláirí, sonraí ó mheasúnuithe, agus breathnóireacht ar theagasc 

agus ar fhoghlaim thar raon achar curaclaim agus i rangleibhéil agus bliainghrúpaí éagsúla. Bailíodh 

faisnéis chúlra scoilbhunaithe freisin, mar a bhain le comhthéacs na scoile, an líon ar rolla, soláthar 

foirne, agus aicmiú Gaeilge ó thaobh an teagaisc sula ndearnadh na cuairteanna.   

 

I gcás gach scoile cás-staidéir, baineadh úsáid as fócasghrúpaí agus as agallaimh pháirtstruchtúrtha 

chun eolas a bhailiú agus chun léargais a fháil ón bpearsanra scoilbhunaithe, ó scoláirí, agus ó 

ionadaithe mhórphobal na Gaeltachta. Rinneadh agallaimh le príomhoidí, le boird bhainistíochta, le 

baill na bhfoirne bainistíochta inscoile, le hionadaithe ó chumainn tuismitheoirí agus cúntóirí teanga. 

Cuireadh agallaimh freisin ar mhúinteoirí, ina measc múinteoirí i gcomhthéacs an oideachais speisialta 

agus múinteoirí a raibh freagrachtaí scoile uile don Ghaeilge mar chúram orthu. Tharla agallaimh agus 

fócasghrúpaí freisin le heagraíochtaí seachtracha a bhfuil ceangal acu leis na scoileanna aonair ar a n-
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áirítear óg-eagraíochtaí agus grúpaí pobail éagsúla a chlúdaíonn na hearnálacha státmhaoinithe agus 

deonacha ar nós Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teoranta, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Údarás na 

Gaeltachta agus Cumann Lúthchleas Gael.  

 

Cuireadh ráiteas achomair le chéile ar an soláthar oideachais i ngach scoil a bhí páirteach sna cás-

staidéir. Clúdaíodh mar chuid de gach ráiteas achomair cur síos orthu seo a leanas: 

 comhthéacs na scoile 

 an múnla oideachais trí mheán na Gaeilge a bhíonn ar fáil sa scoil ó thaobh soláthar curaclaim, 

modhanna teagaisc, agus foghlaim na scoláirí 

 éifeachtacht an mhúnla theagaisc Ghaeilge atá in úsáid ó thaobh chothaithe fhorbairt inniúlachta 

agus úsáide Ghaeilge na bhfoghlaimeoirí, a ngnóthachtáil tríd an gcuraclam, agus cumasúcháin na 

scoile ar an nGaeilge mar theanga an phobail a chur chun cinn  

 a mhéid agus a bhí tiomántóirí éagsúla ag tacú le soláthar an mhúnla oideachais trí mheán na Gaeilge 

sa scoil ar a n-áirítear ceannasaíocht agus bainistíocht, pleanáil agus féinmheastóireacht scoile 

(FMS), páirteachas agus tacaíocht na dtuismitheoirí, naisc agus tacaíocht an phobail, úsáid na 

Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC), acmhainní agus tacaíochtaí, inniúlacht na 

múinteoirí ar an nGaeilge mar aon lena n-eolas agus a scileanna oideolaíocha.  

Rinneadh na ráitis achoimre ar scoileanna cás-staidéar aonair a chomhordú agus tá siad curtha ar fáil 

sa tuarascáil seo. Tá fáil sa tuarascáil ar dhréachtaí ó raitis achoimre na mbunscoileanna agus na n-iar-

bhunscoileanna aonair chun na cleachtais a bhreathnaigh na cigirí a léiriú.  

 

Baintear úsáid as na téarmaí cainníochtúla a leanas sa tuarascáil seo:  
 

Téarma cainníochtúla Céatadán tarluithe 

Iad go léir nach mór Níos mó ná 90% 

Formhór 75-90% 

Tromlach 50-74% 

Níos lú ná leath/mionlach suntasach 25-49% 

Líon beag 16-24% 

Líon an-bheag  Suas go 15% 

 

2.1 Próifíl scoile na gcás-staidéar  
 

Ar aon dul le gach bunscoil in Éirinn nach mór, tá an naoi mbunscoil Ghaeltachta a ghlac páirt sna 

cás-staidéir faoi phátrúnacht shainchreidmheach. Ag an iar-bhunleibhéal, tharla na cás-staidéir i dtrí 

phobalscoil, in iar-bhunscoil dheonach amháin faoi iontaobhas CEIST1, agus in dhá iar-bhunscoil faoi 

iontaobhas na mBord Oideachas agus Oiliúna. Scoileanna comhoideachais iad gach scoil a bhí 

páirteach sna cás-staidéir. 

 

Is é an raon méide ag bunscoileanna na gcás-staidéar ná ó bheag (cúigear múinteoirí nó níos lú) go 

meánach (idir 7 múinteoir agus 15 mhúinteoir). Tá príomhoidí riaracháin ag ceithre cinn de na naoi 

mbunscoil cás-staidéar. Sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta cás-staidéar, áirítear scoileanna beaga 

(níos lú ná 200 scoláire), scoileanna meánacha (200-400 scoláire) agus scoileanna móra (breis agus 400 

scoláire cláraithe).  

As na sé iar-bhunscoil a roghnaíodh, tá Aonaid lán-Ghaeilge sainithe ag dhá scoil chun tacú le soláthar 

an oideachais trí mheán na Gaeilge do shainchohórt daltaí, agus iad sin i suíomhanna 

                                                           
1 CEIST = Oideachas Caitliceach Iontaobhas Scoileanna Éireann 
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sochtheangeolaíocha atá an-éagsúil lena chéile. I measc na n-iar-bhunscoileanna a bhí páirteach sna 

cás-staidéir, bhí iar-bhunscoil amháin ina raibh nasc-chlár tacaíochta dátheangach (‘Droichead’). 

Tá cúig cinn de na bunscoileanna agus de na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta cás-staidéar mar chuid 

den scéim DEIS (Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh), plean gníomhaíochta na ROS 

um chuimsiú oideachais. Bíonn mar bhuntáiste ag na scoileanna seo go bhfaigheann siad maoiniú agus 

foirniú breisithe, agus go mbíonn fáil acu ar raon tionscnamh chun an litearthacht agus an uimhearthacht 

a fheabhsú. Bíonn leas á bhaint ag gach ceann de na scoileanna cás-staidéar, seachas dhá iar-bhunscoil, 

as Scéim na gCúntóirí Teanga, atá maoinithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. I 

sceacht gcinn de na scoileanna cás-staidéar, iar-bhunscoileanna go príomha, tagann líon beag scoláirí ó 

theaghlaigh nach iad Béarla ná Gaeilge an chéad teanga baile acu.  

 

 

3. CUIR CHUIGE TEAGAISC A BREATHNAÍODH 
 

Léiríonn na cás-staidéir go gcleachtar raon modhanna don soláthar ar oideachas trí mheán na Gaeilge 

i scoileanna Gaeltachta. Cé go bhfuil roinnt difríochtaí idir na comhthéacsanna bunscoile agus iar-

bhunscoile, déantar na cuir chuige trí mheán na Gaeilge a breathnaíodh sna cás-staidéir a rangú go 

leathan, mar seo a leanas:  

 

 Teagasc iomlán trí mheán na Gaeilge 

 Cur chuige dátheangach 

 Páirt-teagasc trí mheán na Gaeilge 

 

Tá sé tábhachtach a chur san áireamh nach gá gur léiriú iad na scoileanna Gaeltachta  ar tugadh 

cuairteanna orthu agus cionroinn na scoileanna sa Ghaeltacht a dhéanann a gcuid oibre teagaisc trí 

mheán na Gaeilge go hiomlán, trí chur chuige dátheangach, nó trí pháirt-teagasc i nGaeilge. 

 

3.1 Teagasc iomlán trí mheán na Gaeilge 
 

Is é an teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge an cur chuige atá i bhfeidhm i dtromlach na 

mbunscoileanna agus na n-iar-bhunscoileanna cás-staidéar, in ainneoin phróifílí teanga na  

bhfoghlaimeoirí sa scoil. Ina leithéid de chásanna, is í an Ghaeilge an teanga teagaisc a bhíonn in úsáid 

chun na hábhair go léir a theagasc, seachas Béarla i ngach scoil, agus na nuatheangacha freisin sna 

hiar-bhunscoileanna.  

 

Cothú teanga nó cur chuige tumtha  

 

Is ionann, nach mór, an cur chuige úsáide Gaeilge don teagasc iomlán i scoileanna cás-staidéar, ina 

dtagann formhór na scoláirí cláraithe ó theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge, agus an cur síos atá le fáil sa 

litríocht faoi oideachas teanga agus cur chuige do chothú na teanga. Ina leithéid de chásanna, tacaíonn 

dlús ard na gcainteoirí dúchais Gaeilge agus an sainaitheantas teangeolaíoch a eascraíonn dá réir le 

hiarrachtaí na scoile Gaeltachta cur le cothabháil na Gaeilge mar chéad teanga na ndaltaí:  

 
Tá seasamh agus stádas na Gaeilge go láidir sa scoil seo. Is cainteoirí ó dhúchais formhór mór na dteaghlach. 

Tugann polasaí iontrála na scoile le tuiscint do gach tuismitheoir gur scoil Ghaeltachta í an scoil seo ionas go 

dtuigfear go soiléir na himpleachtaí a bhaineann leis sin.  Tá plean soiléir insroichte don Ghaeilge leagtha amach 

ag an scoil chun go mbeadh gach ball den fhoireann ar aon intinn faoi thábhacht agus úsáid na Gaeilge sa scoil.  

Is í an Ghaeilge an teanga chumarsáide a úsáidtear i gcónaí ag cruinnithe an bhoird, cruinnithe choiste na 

dtuismitheoirí, i measc na ndaltaí, sa seomra foirne, agus laistigh agus lasmuigh den seomra ranga. (Bunscoil: 

A) 

 

Tá an scoil suite i limistéar pleanála teanga Gaeltachta (LPTG) mar a bhfuil stádas láidir ag an nGaeilge. 

Aithníonn pobal na scoile an ról tábhachtach atá aici i dtacú leis an nGaeilge a choimeád mar theanga phobail.  

Ag teacht le polasaí Gaeilge na scoile, is trí Ghaeilge a fheidhmíonn an bord agus coiste na dtuismitheoirí agus 
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is i nGaeilge atá polasaithe na scoile ar fáil. Tá an scoil éifeachtach i gcur i bhfeidhm múnla oideachais a bhfuil 

soláthar teagaisc agus foghlama trí mheán na Gaeilge mar bhunaidhm leis. (Iar-bhunscoil: E) 

 

I scoileanna cás-staidéar ina bhfuil cainteoirí dúchais mar mhionlach, is ionann, nach mór, an cur 

chuige don teagasc iomlán trí mheán na Gaeilge agus cur chuige tumtha i.e. déantar tromlach na 

scoláirí a thumadh sa dara teanga acu, an Ghaeilge. Tá cleachtas don chur chuige lántumtha 

seanbhunaithe i roinnt de na scoileanna Gaeltachta seo agus, i gcás scoileanna eile, tugadh an 

lántumadh isteach le blianta beaga anuas chun freastal ar phróifíl teanga na scoláirí atá ag athrú ó 

labhairt na Gaeilge go labhairt an Bhéarla sa bhaile, agus freisin chun stádas na Gaeilge a threisiú in 

obair na scoile Gaeltachta: 

 
B’fhéidir go raibh úsáid na Gaeilge ag ‘sleamhnú’ ón scoil, ach tá athmhachnamh déanta ag pobal na scoile le 

cúpla bliain anuas agus tuigeann an bord bainistíochta, an príomhoide, na múinteoirí agus an pobal uile an 

tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge agus an ról atá ag an scoil chun í a chaomhnú. Bhí fianaise láidir le sonrú 

sa phlean scoile agus le linn na n-agallamh agus na bhfócasghrúpaí éagsúla go bhfuil an múnla oideachais trí 

Ghaeilge mar sprioc ag an bpobal scoile ina iomláine. Áiríodh gurb í an Ghaeilge an teanga teagaisc i ngach 

suíomh agus an teanga chumarsáide a úsáidtear i gcónaí sa seomra foirne agus sna seomraí ranga. (Bunscoil: 

H) 

 

Tá an scoil ag tacú go mór le caomhnú na teanga sa cheantar. Eagraítear na gníomhaíochtaí go léir trí mheán 

na Gaeilge agus glactar leis gurb í an Ghaeilge príomhtheanga chaidrimh na scoile. Is tacaíocht an-mhór don 

iar-bhunscoil í go bhfuil na bunscoileanna as a dtagann na scoláirí ag teagasc trí Ghaeilge agus go leagtar an-

bhéim iontu ar labhairt na teanga. Is cainteoirí dúchais iad formhór na múinteoirí ar an bhfoireann. Is léir go 

bhfuil siad ar fad thar a bheith dílis don Ghaeilge agus don scoil mar scoil Ghaeltachta. (Iar-bhunscoil: B) 

 
Comhthuiscint agus comhthiomantas don teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge 

 

Tréith chomónta ag na scoileanna cás-staidéar a bhfuil teagasc iomlán trí mheán na Gaeilge á chur i 

bhfeidhm acu, pé acu cur chuige cothaithe teanga nó lántumtha, ná an chomhthuiscint ar 

inmhianaitheacht agus ar bhuntáistí an oideachais trí mheán na Gaeilge mar aon le tiomantas láidir dá 

chur i bhfeidhm. Ar an iomlán, ina leithéid de scoileanna Gaeltachta, déantar gnéithe éagsúla de chultúr 

na Gaeilge a chur chun cinn ar bhonn scoile uile. Bíonn fonn láidir dul i bhfeidhm go dearfach ar 

iompar agus ar dhearcadh bhaill uile phobal na scoile i leith na Gaeilge, agus éiteas na Gaeilge mar 

aon le haitheantas teangeolaíoch na scoile a neartú.  

 

I scoileanna Gaeltachta ina bhfuil an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge á chur i bhfeidhm acu, bíonn 

gach cumarsáid trí mheán na Gaeilge, agus gríosaítear scoláirí chun an teanga a úsáid ina n-

idirghníomhuithe sóisialta le daoine fásta agus le piaraí. Bíonn ardionchais leagtha síos ag boird 

bhainistíochta, ag príomhoidí agus ag lucht bainistíochta sinsearach d’úsáid na Gaeilge mar an teanga 

chun críche cumarsáide agus teagaisc. Déantar iarrachtaí comhfhiosacha an Ghaeilge a spreagadh agus 

a húsáid a léiriú. Sna cásanna inar léir barrchleachtas, bhí na hionchais seo curtha in iúl go sonrach sa 

doiciméadúchán a bhain leis an bpleanáil don scoil uile: 
 

Mar thaca leis an múnla oideachais trí Ghaeilge a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ar fud na scoile, léiríonn 

an polasaí teanga scoile uile go bhfuil sé mar aidhm ag an scoil go nglacfaidh na páistí leis gur rud nádúrtha í 

an Ghaeilge a labhairt sa chlós agus i dtimpeallacht na scoile. Is í fís na scoile ná sároideachas cothrom cóir 

trí Ghaeilge a chur ar fáil do gach dalta i dtimpeallacht sona spreagúil, agus meas, forbairt intinne, forás 

buanna, saibhriú cultúir agus teanga a fhorbairt.…Tá pobal na scoile ina iomláine ar aon fhocal gurb í an 

Ghaeilge an teanga a úsáidtear i ngach cumarsáid sa scoil, ar shuíomh gréasáin na scoile agus i 

gcomhfhreagras na scoile. Cé go bhfuil úsáid an Bhéarla ag brú isteach ar an nGaeilge sa phobal le himeacht 

ama, tuairiscíodh go bhfuil meas níos mó ar an nGaeilge ag tuismitheoirí an cheantair i ngach aicme sóisialta, 

seachas mar a bhíodh… Ba léir le linn na cuairte go mbíonn na múinteoirí airdeallach i gclós na scoile, gurb í 

an Ghaeilge an teanga chumarsáide i measc na ndaltaí (Bunscoil: A) 
 

Tá an bord bainistíochta agus an bhainistíocht shinsearach aontaithe ar a bhfís don scoil mar scoil Ghaeltachta 

a sholáthraíonn oideachas trí Ghaeilge. Meabhraítear polasaí Gaeilge na scoile go rialta don fhoireann 

teagaisc. Cabhraíonn an polasaí Gaeilge freisin leis an múnla oideachais atá á chur i bhfeidhm a shainiú do 
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phobal na scoile… Is trí Ghaeilge a fheidhmíonn an bord agus coiste na dtuismitheoirí agus is i nGaeilge atá 

polasaithe na scoile ar fáil. Ina theannta sin, agus mar thaca don soláthar curaclaim trí Ghaeilge, is i nGaeilge 

a thuairiscíonn an scoil ar ghnóthachtáil na scoláirí. Ní bhíonn bac ar thuismitheoir gan Ghaeilge eolas nó 

cabhair a lorg i mBéarla áfach. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Ina lán de na bunscoileanna cás-staidéar ina raibh teagasc iomlán trí mheán na Gaeilge á chur i 

bhfeidhm, léiríodh an chomhthuiscint seo go follasach ag tionóil scoile uile nuair a rinneadh iarrachtaí 

acadúla agus gnóthachtálacha cultúrtha na ndaltaí sa Ghaeilge a cheiliúradh agus a aithint: 
 

Bronntar duaiseanna ag tionól scoile uile gach mí i ngach rang do dhaltaí a dhéanann iarracht ar leith leis an 

nGaeilge a úsáid. (Bunscoil: A).  

Bíonn dea-thoradh  ar an tionól seachtainiúil agus ar iarrachtaí ghrúpa ceoil na scoile. Cuireann siad leis an 

atmaisféar Gaelach sa scoil agus le cultúr na Gaeilge a chur chun cinn. Bronntar duaiseanna ar dhaltaí i leith 

iarrachtaí an Ghaeilge a labhairt. Múintear amhráin Ghaeilge agus tugtar deiseanna éisteacht le ceol Gaelach. 

(Bunscoil: D) 
 

Teagasc go hiomlán trí Ghaeilge agus moilliú ar theagasc an Bhéarla a thosú 

 

I bhformhór na mbunscoileanna cás-staidéar ina raibh an cur chuige don teagasc go hiomlán trí mheán 

na Gaeilge á chur i bhfeidhm, moillítear ar Bhéarla a theagasc do thréimhsí éagsúla i ranganna na 

naíonán. Tosaíonn trí scoil ar Bhéarla a theagasc ó thús an téarma dheiridh sna naíonáin shóisearacha, 

tosaíonn trí scoil ar fhónaic an Bhéarla a theagasc ó thús an chéad téarma sna naíonáin shinsearacha, 

tosaíonn scoil amháin ar an mBéarla ón dara téarma sna naíonáin shinsearacha, agus tosaíonn scoil 

amháin ar fhónaic an Bhéarla a theagasc ag tús na naíonán sóisearach. Ina lán cásanna, leagtar béim 

láidir ar theanga chumarsáide na Gaeilge agus ar scileanna fónaice na Gaeilge a fhorbairt sa tréimhse 

sula dtosaítear ar an mBéarla:   

 
Leantar clár fóineolaíochta, clár grádaithe i dteagasc na léitheoireachta agus go leor áiseanna spreagúla ó 

Thuaisceart Éireann sna bunranganna chun an curaclam Gaeilge a chur i bhfeidhm, mar shampla, Fonáic na 

Gaeilge; Fiosrú Focal; Túsfhuaimeanna agus áiseanna fuaimníochta féin-deartha ar luas chártaí. (Bunscoil: C) 

 

I dtromlach na mbunscoileanna cás-staidéar ina bhfuil sé mar chleachtas anois moilliú a dhéanamh ar 

an mBéarla a thosú, is le déanaí a tosaíodh an nós seo. Cuireadh tús leis an gcleachtas i ngeall ar 

fheasacht na bpríomhoidí agus na múinteoirí faoin ngá a bhí ann a dheimhniú go mbíonn teagmháil 

bhreise leis an teanga ag cainteoirí dúchais agus cainteoirí dara teanga na Gaeilge araon, i gcomhthéacs 

ina bhfuil laghdú ag teacht go leanúnach ar líon na gcainteoirí dúchais Gaeilge agus ar chumas Gaeilge 

na ndaltaí a bhíonn ag clárú sa scoil.  

 

Áirítear ar na cúiseanna eile leis an moilliú ar theagasc an Bhéarla ná an fonn a bhíonn  ar phearsanra 

na scoile éiteas Gaeilge na scoile a bhuanú ar bhonn níos láidre agus scileanna Gaeilge na ndaltaí a 

shaibhriú, ionas gur féidir lena bhfoghlaim trí mheán na Gaeilge a bheith níos éifeachtaí amach anseo. 

Thuairiscigh roinnt scoileanna Gaeltachta go mbíonn tuiscint ar fheasacht fhóineolaíoch na ndaltaí sa 

Bhéarla brostaithe nuair a dhéantar teagasc an Bhéarla a mhoilliú i ranganna na naíonán, mar thoradh 

ar an méid ama breise a bhíonn caite ar fhónaic na Gaeilge agus an t-aistriú scileanna a tharlaíonn dá 

réir ar fheasacht fóineolaíochta ó theanga amháin go teanga eile: 

 
Tá scéim fóneolaíochta as Gaeilge ón Áisonad á chur i bhfeidhm sa scoil i mbliana. Tá na múinteoirí sásta go 

bhfuil sé ag líonadh bearnaí a bhíodh ann agus go bhfuil scileanna i bhfad níos fearr á bhforbairt ag daltaí chun 

focail a bhriseadh suas agus chun ‘ionsaí’ a dhéanamh orthu i nGaeilge. Braitheann siad go mbeidh traschur 

scileanna go dtí an Béarla níos éifeachtaí chomh maith. (Bunscoil: D) 

 

Sna bunscoileanna ilghrád cás-staidéar ina raibh suas le ceithre rang-ghrúpa, thuairiscigh pearsanra na 

scoile go mb’fhéidir go mbíonn an tionchar dearfach a thagann ón moilliú ar Bhéarla a thosú caolaithe 

i gcásanna ina mbíonn daltaí ó na naíonáin shóisearacha i láthair nuair a bhíonn Béarla á theagasc do 

dhaltaí i rang-ghrúpaí eile (naíonáin shinsearacha, ranganna a haon agus a dó). I gcásanna áirithe, 
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áfach, tá scoileanna cás-staidéar a dhéanann socruithe eile chun tacú leis an luath-thumadh i nGaeilge 

a chur i bhfeidhm, mar a léiríonn an sampla seo a leanas:  

  
Cé go bhfuil naíonáin shóisearacha agus shinsearacha sa seomra ranga céanna, tá cleachtas sa scoil nach 

múintear an Béarla do na páistí sna naíonáin shinsearacha go dtí an iarnóin, ionas nach mbeadh na naíonáin 

shóisearacha sa seomra ranga ag an am sin. (Bunscoil: C) 

 

Teagasc agus foghlaim sa mhúnla don teagasc go hiomlán trí Ghaeilge  
 

Tugadh faoi deara roinnt cleachtas éifeachtach bainteach le teagasc agus foghlaim i scoileanna 

Gaeltachta cás-staidéar ina mbíonn an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge agus ba iad sin an t-idirdhealú 

ar fhoghlaim teanga na scoláirí, úsáid na Gaeilge, úsáid ábhar agus acmhainní tacaíochta, cúntóirí 

teanga, agus cleachtais don tuairisciú ar ghnóthachtáil na scoláirí. 

 

Foghlaim idirdhealaitheach 

 

Léiríodh roinnt samplaí sna scoileanna cás-staidéar den idirdhealú éifeachtach i bhfoghlaim teanga na 

scoláirí bunaithe ar a gcuid riachtanas agus a bpróifílí teanga: 
 

Tugadh saoirse do na daltaí cumasacha chun abairtí níos dúshlánaí a chumadh a fhad is a bhí na daltaí eile ag 

cumadh abairtí le scafaill chuí. Ligtear do na daltaí an teanga a chumadh as a stuaim féin tríd an drámaíocht 

gan script… Méadaítear ar thaithí léitheoireachta a bhíonn ag na daltaí trí dheiseanna a thabhairt dóibh 

leabhair dhúchasacha a bhaineann leis an gceantar agus leabhair chomhaimseartha thaitneamhacha a léamh, 

agus trí chomhléamh le tuismitheoirí. (Bunscoil: C) 

 

Tá an scoil airdeallach faoi riachtanais fhoghlama na ndaltaí ó chúlraí teanga éagsúla trí thacaíochtaí breise a 

riar go cothrom idir na ranganna… Cuidíonn na heispéiris choincréiteacha i gcomhthéacsanna cumarsáideacha 

le fíornithe, gníomhaíochtaí praiticiúla agus ábhar ón timpeallacht le daingniú sna hábhair churaclaim éagsúla. 

Gné an-dearfach is ea é go bhfuil gach múinteoir ranga ag díriú isteach ar shaibhriú agus ar chruinneas 

foghraíochta agus scríofa na Gaeilge a fheabhsú. Ar an iomlán, leagtar béim an-mhaith ar scileanna ardoird 

smaointeoireachta a spreagadh trí cheistiúcháin éifeachtach na múinteoirí agus trí úsáid a bhaint as sraith 

leathan de fhíorleabhair agus scéalta foilsithe a scríobh údair áitiúla. De réir mar a théann na daltaí ar aghaidh 

sa scoil, tagann forbairt chumasach ar chaighdeán na scríbhneoireachta i seánraí éagsúla agus in ábhair 

éagsúla…Cuireann na deiseanna sínte cainte a chuirtear ar fáil do na daltaí sa drámaíocht agus sna 

gníomhaíochtaí seach-churaclaim go mór lena bhforbairt labhartha Gaeilge agus lena saibhreas teanga a 

thabhairt chun cinn. (Bunscoil: A)  

 

Ní mór a rá, áfach, gurbh annamh ba léir cleachtais idirdhealaithe dá leithéid de réir fianaise na 

gcuairteanna cás-staidéar, go háirithe ag an iar-bhunleibhéal:  
 

Tá go leor scóipe sna cleachtais teagaisc agus foghlama chun éagsúlacht níos mó de chuir chuige a úsáid, chun 

níos mó freagrachta a thabhairt do na scoláirí, a bhfeasacht orthu féin mar fhoghlaimeoirí a fhorbairt agus 

dushláin chuí san fhoghlaim a chinntiú.... Ní mór freisin díriú ar phleanáil chórasach chun rannpháirtíocht agus 

gnóthachtáil scoláirí sna hábhair trasna an churaclaim a fheabhsú agus leas a bhaint as an bpleanáil don 

litearthacht agus uimhearthacht chuige sin. (Iar-bhunscoil: E) 

 

An úsáid ar ábhair agus ar acmhainní tacaíochta don Ghaeilge 

 

Baineann a lán scoileanna cás-staidéar ina mbíonn an teagasc go léir trí mheán na Gaeilge úsáid as 

téacsleabhair Ghaeilge nó as ábhair Ghaeilge múinteoir-dheartha, ar a n-áirítear TFC do chur i láthair 

agus do bhileoga oibre a bhíonn mar fhorlíonadh ar obair na dtéacsleabhar nó mar mhalairt ar 

théacsleabhair:   

 
Leagtar béim chuí ar an téarmaíocht Ghaeilge agus ar réim na teanga do na hábhair churaclaim a mhúineadh 

trí úsáid a bhaint as na cláir bhána idirghníomhacha, cóipleabhair na ndaltaí, agus acmhainní ón timpeallacht 

chun Gaeilge na ndaltaí a shaibhriú. Cuirtear béim ar an saibhreas teanga a sholáthar do dhaltaí tríd an 

gcuraclam mar chéim thábhachtach le go mbeidh rath ar an bhfoghlaim. (Bunscoil: C) 
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Tá socruithe déanta freisin ag cuid de na scoileanna cás-staidéir iar-bhunscoile foclóir agus struchtúir 

theanga an churaclaim agus achair churaclaim ar leith a theagasc go follasach ar bhonn scoile uile, nó 

ag leibhéal roinne an ábhair: 

 
Tá iarrachtaí an-mhaithe déanta ag ranna ábhair áirithe chun an téarmaíocht Ghaeilge agus réim na teanga 

don ábhar a chur ar fáil go comhoibríoch i nGaeilge ar mhaithe le tuiscint agus foghlaim na scoláirí, le haird 

faoi leith ar scoláirí de chúlraí teanga éagsúla. (Iar-bhunscoil: F) 

 

Ina lán scoileanna cás-staidéar ina bhfuil an teagasc go léir ag tarlú trí Ghaeilge, déantar naisc láidre a 

chothú idir obair ar an nGaeilge sna ranganna agus an tacaíocht teanga a bhíonn ar fáil ó na cúntóirí, 

ar cainteoirí dúchais iad go léir nach mór. Baintear úsáid as cuir chuige éagsúla i scoileanna éagsúla 

chun tacaíocht a thabhairt do chainteoirí dúchais agus do chainteoirí dara teanga na Gaeilge: 
 

Tugtar an-tacaíocht sna rangsheomraí do dhaltaí agus tugann an cúntóir grúpaí beaga chun grúpléitheoireacht 

a dhéanamh leo chomh maith faoi stiúir an mhúinteora.  Múintear foclóir an-chinnte ar dhóigh an-struchtúrtha 

agus déantar measúnú leanúnach ar a bhfuil foghlamtha ag na daltaí. (Bunscoil: C) 

 

Tá cúntóir teanga leis sa scoil a oibríonn le tuismitheoirí is scoláirí. Den chuid is mó, is ag obair le scoláirí atá 

lag sa Ghaeilge a bhíonn an cúntóir teanga. Arís, lasmuigh den seomra ranga a bhíonn an chabhair sa bhreis 

seo ar fáil. (Iar-bhunscoil: D) 

 

Cleachtais don tuairisciú 

 

Cuireann formhór na scoileanna cás-staidéar a bhíonn ag teagasc go hiomlán trí Ghaeilge tuairiscí 

scoile ar fáil do thuismitheoirí trí mheán na Gaeilge. I gcásanna áirithe cuirtear gluais ar fáil i mBéarla. 

I gcásanna eile, más gá, cuirtear soiléirithe ar fáil ó bhéal i mBéarla. 

 

Úsáid na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga 

 

Go minic baineann na scoileanna cás-staidéar ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal, ina 

mbíonn an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge, úsáid as spreagadh, atreisiú agus monatóireacht dhearfach 

chun daltaí a chur ag úsáid Gaeilge lasmuigh den seomra ranga, mar shampla i gclós na scoile agus i 

ngníomhaíochtaí seach-churaclaim. Ina leithéid de chásanna, is féidir aird ar leith a dhíriú ar theagasc 

scoite don teanga shóisialta ionas gur féidir le daltaí an teanga a chleachtadh sa chlós le linn amanna 

sosa: 

 
Tá plean feabhsúcháin scoile forbartha agus tá sé mar aidhm ag an scoil tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 

scileanna teanga na ndaltaí trí ‘Ár dTeanga Dhraíochta’ a chur i bhfeidhm. Is leabhrán teanga an-úsáideach é 

seo le foclóir cabhrach do dhaltaí agus do thuismitheoirí chun tacú le foghlaim agus le húsáid na teanga. Dírítear 

aird ar an teanga chuí a mhúineadh do na daltaí, botúin choitianta na ndaltaí a cheartú chun an cruinneas a 

fheabhsú, réaltaí agus duaiseanna a bhronnadh ar iarrachtaí, teanga agus cluichí ar leith a mhúineadh don chlós, 

cluichí a imirt sa rang, agus Séideán Sí a úsáid go sistéamach. Tá timpeallachtaí prionta spreagúla i nGaeilge le 

feiceáil ar fud na scoile agus tá béim ar theanga agus ar théarmaíocht Ghaeilge sna taispeántais. Baintear leas 

fónta anois as ceol, dánta, rainn agus amhráin chun an teanga a mhúineadh agus a chur chun cinn. Tá muinín 

na ndaltaí in úsáid na teanga feabhsaithe go mór agus is léir go mbaineann siad taitneamh as na gníomhaíochtaí 

foghlama.(Bunscoil: G) 

 

Ba léir le linn na cuairte go mbíonn na múinteoirí airdeallach gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide i 

measc na ndaltaí i gclós na scoile …. Bronntar duaiseanna i bhfoirm ticéad ar dhaltaí gach lá má dhéanann 

siad iarracht ar leith an Ghaeilge a úsáid i gclós na scoile. (Bunscoil: C) 

 

I gcásanna eile, is féidir le daltaí sinsearacha bunscoile nó le daltaí iar-bhunscoile na hIdirbhliana 

feidhmiú mar mheantóirí comhchéime chun foghlaimeoirí níos óige ina scoil féin nó i scoil eile a 

ghríosadh chun Gaeilge a labhairt lasmuigh den seomra ranga: 
 

Déanann na daltaí sinsearacha monatóireacht ar na naíonáin sa chlós chun iad a spreagadh chun Gaeilge 

amháin a úsáid ar scoil. (Bunscoil: F) 
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Bíonn deis ag scoláirí na hIdirbhliana cabhrú le cluichí clóis a mhúineadh sa bhunscoil Ghaeltachta  taobh leis 

an scoil. Is faoi scéim ‘Cluas sa Chlós’ a eagraítear an tionscnamh seo. (Iar-bhunscoil: B) 

 

Mar a léiríodh, áfach, go háirithe sna hiar-bhunscoileanna cás-staidéar, ní i gcónaí a thapaítear an deis 

scoláirí a chumasú chun freagracht a ghlacadh as cur chun cinn na teanga lasmuigh den rang, agus is 

gá don scoil Ghaeltachta a bheith réamhghníomhach sa ghnó seo:  

 
Ní thugtar aon fhreagracht do scoláirí ceannasaíocht a ghlacadh ar cheist úsáid na Gaeilge sa scoil. Níl aon 

chóras meantóirí chun cabhrú le cur chun cinn na Gaeilge. Cé go bhfuil ceannairí ranga ag feidhmiú sa scoil ní 

thagann ceist maidir le húsáid na Gaeilge aníos ag leibhéal na scoláirí in aon chor seachas go gcuirtear i 

gcuimhne dóibh an teanga a labhairt ó am go chéile...Tá deiseanna á gcailliúint anseo freagracht a bhronnadh 

ar scoláirí maidir le labhairt agus cur chun cinn na teanga. (Iar-bhunscoil: B) 

 

Acmhainn den scoth iad na scoláirí sa scoil agus caithfear leas níos leithne a bhaint astu chun aidhm na scoile 

don Ghaeilge a chur i gcrích. (Iar-bhunscoil: D) 

 

3.2 Cur chuige dátheangach 
 

Ní raibh cur chuige dátheangach, ina ndéantar ábhar an churaclaim a theagasc ag baint úsáide as Gaeilge 

agus Béarla araon, mar ghnáthchleachtas sna scoileanna a bhí páirteach sna cás-staidéir sa Ghaeltacht. 

I mbunscoil cás-staidéar amháin glacadh cinneadh ag leibhéal na scoile uile an cur chuige dátheangach 

a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs ina raibh Béarla mar theanga baile ag formhór na ndaltaí. Cuireadh 

cur chuige dátheangach i bhfeidhm sna ceachtanna freisin, ar bhealach neamhfhoirmiúil ad-hoc, le 

daltaí aonair nó le grúpaí daltaí i roinnt iar-bhunscoileanna cás-staidéar.  

 

Cur chuige dátheangach ag an mbunleibhéal 

 

Maidir leis an mbunscoil cás-staidéar Ghaeltachta ina mbíonn cur chuige dátheangach i bhfeidhm, tá 

tagairt ar leith déanta den chur chuige dátheangach i bplean Gaeilge na scoile atá ar fáil do mhórphobal 

na scoile ar an láithreán gréasáin. Glacadh le cinneadh athrú go cur chuige dátheangach tar éis leibhéil 

ghnóthachtála na ndaltaí sa Ghaeilge a athbhreithniú agus tar éis a lán plé a dhéanamh ag leibhéal na 

scoile uile, i measc na foirne agus ag an mbord bainistíochta.  

 
Tá bunsprioc leagtha síos ag an scoil go mbeadh líofacht mhaith sa Ghaeilge ag na daltaí ach is ar an gcaighdeán 

ard oideachais a dhíríonn foireann iomlán na scoile..... Dúirt an bord gur cúis bhróid dóibh  go raibh na daltaí 

in ann an Ghaeilge a labhairt agus go raibh siad bródúil as an teanga. Tá sé inmhianaithe go mbeadh an bord 

agus foireann na scoile aontaithe mar gheall ar thábhacht na teanga agus is léir go bhfuil forbairt déanta ag an 

scoil maidir le labhairt na Gaeilge a chur chun cinn le blianta beaga anuas. (Bunscoil: I) 

Glacadh cinneadh na scoile maidir le cur chuige dátheangach go príomha faoi thionchar stádas 

sochtheangeolaíoch agus socheacnamaíoch phobal na scoile a bhí ag athrú. Cuireadh san áireamh sa 

chinneadh sin chomh maith na deacrachtaí a bhí ag roinnt daltaí a raibh Béarla mar mháthairtheanga 

acu an curaclam a rochtain trí mheán na Gaeilge. Cúinse tábhachtach eile a cuireadh san áireamh maidir 

le cur chuige dátheangach a roghnú ná na hábhair imní a bhí ag tuismitheoirí agus ag múinteoirí faoin 

teagasc a bheith go hiomlán trí Ghaeilge go háirithe i ngeall ar na srianta a bhaineann le hoideachas iar-

bhunscoile trí mheán na Gaeilge a rochtain sa phobal. Cúis eile a luaigh múinteoirí ná go raibh ar dhaltaí 

a bhí ag aistriú go dtí an iar-bhunscoil measúnú Matamaitice a dhéanamh trí Bhéarla agus go ndéantar 

iad a mheas ar a leibhéil inniúlachta i mBéarla, seachas i nGaeilge.   

Freastalaíonn an bhunscoil ar líon beag teaghlach a bhfuil an Ghaeilge mar mháthairtheanga acu, agus 

tá níos lú ná leath de na teaghlaigh sin a bhfuil tuismitheoir amháin acu atá cumasach sa Ghaeilge. Bhí 

sé mar ábhar imní ag múinteoirí agus ag tuismitheoirí ar leith go bhféadfadh an t-am breise a bhí á 

chaitheamh ar théarmaíocht an churaclaim a theagasc trí Ghaeilge leibhéil ghnóthachtála na ndaltaí, in 

achair churaclaim sna scrúduithe teastais ag an iar-bhunleibhéal, a chur i gcontúirt, sa Mhatamaitic 

agus san Eolaíocht mar shampla. Toisc eile a bhain le cinneadh na scoile Gaeltachta seo tabhairt faoin 
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gcur chuige dátheangach ná gan fáil a bheith ar aon treoir shoiléir ná ar staid polasaí uileghabhálach 

faoin tumoideachas ag leibhéal náisiúnta. 

 

Mar sin féin, maireann an Ghaeilge mar phríomhtheanga chumarsáide i dtimpeallacht na scoile agus do 

na gníomhaíochtaí cultúrtha go léir. Tá ionchais shoiléire ann freisin go ndéanfaidh na daltaí an 

Ghaeilge a úsáid sna hidirghníomhaíochtaí sóisialta uile laistigh agus lasmuigh de na ranganna. Leagtar 

béim láidir ar imeachtaí cultúrtha Gaeilge chun cur le haitheantas Gaeilge na scoile. Le blianta beaga 

anuas, tá iarrachtaí breise déanta ag múinteoirí an Ghaeilge a úsáid agus a húsáid a spreagadh, naisc 

níos láidre a fhorbairt le tuismitheoirí, acmhainní TFC a úsáid, agus Séideán Sí, an clár Gaeilge do 

scoileanna a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge, a chur i bhfeidhm ar bhealach córasach i ngach 

rang. Déantar eolas na ndaltaí ar fhoclóir agus ar struchtúr abairte na Gaeilge a fhorbairt trí amhráin 

agus rímeanna a úsáid ag luath-thréimhsí na forbartha. Áirítear scríbhinn i nGaeilge agus i mBéarla 

araon i dtimpeallachtaí na rangsheomraí go léir nach mór. I gcúpla rangsheomra is i nGaeilge amháin 

nach mór a bhíonn an scríbhinn.  

Sa phleanáil scoile uile don scoil seo ní thugtar an tosaíocht chéanna is gá, áfach, do theagasc córasach 

theanga agus théarmeolaíocht na Gaeilge ionas gur féidir an curaclam a theagasc trí Ghaeilge: 
 

Cé go bhfuil aidhm ag an scoil chun oideachas d’ardchaighdeán a chur ar fáil do dhaltaí uile na scoile seo, is 

léir go ndéanann foireann na scoile a ndícheall le go mbeidh an Ghaeilge in uachtar ina gcumarsáid laethúil 

agus mar theanga shóisialta na scoile. Is léir i ranganna éagsúla nach bhfuil an téarmaíocht acadúil do na 

hábhair éagsúla á múineadh trí mheán na Gaeilge. (Bunscoil: I) 

 

Ciallaíonn cur i bhfeidhm dátheangach na scoile seo go gcuirtear formhór na bpolasaithe scoile ar fáil 

trí Bhéarla ach go gcuirtear aidhmeanna na bpolasaithe ar fáil trí Ghaeilge. Tá líon beag polasaithe ar 

fáil go dátheangach nó i nGaeilge amháin. Tá polasaithe do roinnt achar curaclaim, ar nós Eolaíocht, 

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus na hEalaíona, nach léiríonn i gcónaí an bhéim 

a leagtar i roinnt ranganna ar an ábhar a theagasc trí Ghaeilge. 

Cé gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide a úsáidtear i ngach rang sa bhunscoil seo ina bhfuil an cur 

chuige dátheangach i bhfeidhm, bíonn éagsúlachtaí ó rang go rang  agus thar réimsí an churaclaim sa 

cheannasacht a bhíonn ag an nGaeilge mar theanga teagaisc tríd an gcuraclam. Nuair a bhíonn luí breise 

leis an teagasc trí mheán na Gaeilge, leagann múinteoirí béim ar leith ar fhoclóir Gaeilge na réimsí 

curaclaim a theagasc trí dhrámaíocht a úsáid, agus/nó nótaí breise ar an bpríomhfhoclóir a ullmhú, agus 

ciallaíonn sé seo go mbíonn taca breise ar fáil do dhaltaí. Cuirtear bileoga ar fáil do thuismitheoirí 

chomh maith ina mbíonn fáil ar fhrásaí agus ar an bpríomhfhoclóir i nGaeilge: 

Le linn an cheachta míníodh na téarmaí eolaíochta agus an foclóir nua ar shlí an-éifeachtach agus bhí na daltaí 

an-ghníomhach san fhoghlaim. Mheas an t-oide seo go raibh an Ghaeilge ró-dheacair sa téacsleabhar don 

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta agus rinne sí amach a cuid nótaí féin don teagasc. D’ullmhaigh 

sí bileoga chun na frásaí nua a chleachtadh sa bhaile mar dhaingniú. Chreid an t-oide seo chomh maith go 

gcabhraíonn an dramaíocht go mór le muinín na ndaltaí agus le máistreacht an fhoclóra agus na bhfrásaí 

Gaeilge. (Bunscoil: I) 

Sa scoil seo, cuirtear tús leis an mBéarla go foirmiúil agus le léitheoireacht na Gaeilge i dtreo dheireadh 

na naíonán sóisearach. Baintear úsáid as raon clár Gaeilge agus Béarla, ar nós na gclár a bhaineann le 

feasacht fóineolaíochta, chun léitheoireacht a theagasc.   

De réir mar a bhíonn na daltaí ag gluaiseacht chun cinn sa bhunscoil seo agus raon ábhar curaclaim níos 

leithne á láimhseáil acu, laghdaítear, ar an iomlán, ar an mbéim a leagtar ar an teagasc go hiomlán trí 

Ghaeilge. Mar shampla, faoin am a shroicheann na daltaí rang a sé, leagtar béim níos mó sa chur chuige 

dátheangach a bhíonn in úsáid i bhformhór na n-achar curaclaim ar théacsleabhair Bhéarla a úsáid agus 

ar mhínithe a chur ar fáil i mBéarla.  

Déantar téarmaíocht na Matamaitice a theagasc trí Ghaeilge den chuid is mó go dtí rang a haon, agus ó 

rang a dó ar aghaidh baintear úsáid as cur chuige dátheangach. Ar an iomlán déantar táblaí agus áireamh 

a theagasc trí Ghaeilge agus, de réir mar a mhéadaíonn ar chastacht agus ar dhúshlán na gcoincheapanna 

matamaiticiúla,  is é an Béarla an teanga ceannasach a bhíonn in úsáid chun coincheapanna a mhíniú. 
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Bhí sé seo le feiceáil freisin in obair chóipleabhar na ndaltaí. Ghlac an bhunscoil a raibh an cur chuige 

dátheangach á chleachtadh acu le cinneadh téacsleabhair Bhéarla a úsáid don Mhatamaitic. Baintear 

úsáid chomh maith as leagan Béarla de na trialacha caighdeánaithe  don Mhatamaitic.  

Nuair a bhíonn riachtanais foghlama breise ag daltaí sa bhunscoil ina bhfuil an cur chuige dátheangach  

i bhfeidhm, bíonn fáil ar thacaíocht bhreise don Bhéarla agus don Mhatamaitic, agus tacaíocht don 

Ghaeilge ach gan an méid céanna ar fáil. Dírítear an tacaíocht bhreise ar riachtanais aitheanta na ndaltaí 

agus cuirtear í ar fáil trí Ghaeilge más í an Ghaeilge teanga baile an dalta. I bhformhór na gcásanna, 

áfach, go háirithe i gcás na Matamaitice, cuirtear an tacaíocht bhreise ar fáil ag baint úsáide as cur 

chuige dátheangach agus as Béarla go príomha, agus as acmhainní agus as tástálacha diagnóiseacha i 

mBéarla. Cuirtear tuairiscí scoile ar fáil do thuismitheoirí i mBéarla nó i nGaeilge, ag brath ar 

inniúlacht theanga baile na ndaltaí. 
 

Cur chuige dátheangach ag an iar-bhunleibhéal 

 

Ag an iar-bhunleibhéal, tá an cur chuige dátheangach á chur i bhfeidhm i roinnt scoileanna Gaeltachta 

cás-staidéar chun freastal ar dheacrachtaí tuisceana teanga ag mionlach daltaí in ábhair éagsúla. Deir 

pearsanra na scoileanna seo gurb iad na cúiseanna is mó go mbíonn úsáid á baint as cur chuige 

dátheangach lena leithéid de scoláirí ná gan fáil a bheith ar théacsleabhair oiriúnacha i roinnt ábhar, an 

téarmaíocht a bheith casta dothuigthe sna téacsleabhair Ghaeilge atá ar fáil, agus leibhéal na deacrachta 

teicniúla a bhaineann le roinnt ábhar: 
 

Áiríodh deacrachtaí leis an téarmaíocht agus le héagsúlacht sa téarmaíocht a bhíonn in úsáid i dtéacsleabhair 

agus i scrúdpháipéir, lena n-áirítear ábhair ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit ó bhliain go bliain, agus an fáil a 

bhíonn ag iarrthóirí ar leagan Gaeilge agus Béarla de scrúdpháipéir sna scrúduithe stáit ar na cúiseanna leis 

an gcleachtas seo. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Ba chóir aird a thabhairt ar an méid seo, go mbaineann an cur síos seo le dearcadh phearsanra sna cás-

staidéir agus go mb’fhéidir nach léiríonn sé go cruinn na feabhsuithe dearfacha a tharla le blianta beaga 

anuas sa soláthar ar raon leathan ábhar ar ardchaighdeán i nGaeilge. Díríonn COGG agus Coimisiún 

na Scrúduithe Stáit (CSS) aird ar leith ar úsáid an Chaighdeáin Oifigiúil san obair aistriúcháin agus 

eagarthóireachta a bhíonn ar bun acu. Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit tar éis leaganacha Gaeilge 

d’iarpháipéir scrúdaithe a chur ar fáil do scoileanna agus do scoláirí ar a láithreán gréasáin 

www.examinations.ie chun a chur ar chumas na scoláirí a bheith eolach ar an téarmaíocht agus ar an 

bhfoclóir a úsáidtear in ábhair éagsúla. 

 

I gcúpla cás agus mar a bhí le feiceáil le linn cuairteanna cás-staidéar, d’fhéadfadh an úsáid ar chur 

chuige dátheangach chun tacaíocht bhreise a sholáthar do scoláirí a bheith mar thoradh ar easpaí i 

leibhéil inniúlachta Gaeilge roinnt múinteoirí: 

Is cúis mhór imní í inniúlacht agus cumas roinnt múinteoirí sa Ghaeilge agus sa mhúinteoireacht dá bharr. 

In aon cheathrú de na ranganna, ba léir nach raibh an múinteoir compordach leis an teanga. Is mór an ní 

é seo agus cuireann sé isteach go mór ar an teagasc is foghlaim agus ar dhearcadh na scoláirí i leith na 

Gaeilge agus i leith na n-oidí gan mórán Gaeilge acu. Tá dúshlán ag an scoil dul i ngleic le fadhbanna 

earcaíochta foirne chun teacht ar mhúinteoirí láncháilithe atá láninniúil ar labhairt na Gaeilge...Cé gurb í 

an Ghaeilge a bhí in úsáid don teagasc agus don chumarsáid i dtromlach na gceachtanna, luaigh daltaí go 

raibh an teanga a bhí in úsáid don ghrúpobair ag brath ar chumas teanga an mhúinteora agus na scoláirí. 

Glacadh leis go raibh béim ar chur chuige dátheangach chun tacú leis an bhforbairt ar scileanna 

litearthachta na scoláirí. (Iar-bhunscoil: D)  

3.3  Páirt-teagasc trí mheán na Gaeilge  
 

Cuirtear páirt-teagasc trí Ghaeilge nó cur chuige páirt-tumtha i bhfeidhm nuair a chaitheann scoláirí 

cuid den lá scoile ag foghlaim roinnt ábhar trí mheán na Gaeilge chun inniúlacht teanga a fhorbairt. 

Don chuid eile den lá scoile, déantar na hábhair eile go léir seachas teangacha iasachta a theagasc trí 

Bhéarla. Bíonn éagsúlachtaí sa tslí ina gcuirtear an páirt-tumadh trí mheán na Gaeilge i bhfeidhm ó 

http://www.examinations.ie/
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thaobh líon na n-ábhar a bhíonn á dteagasc trí Ghaeilge, agus maidir leis an méid Gaeilge a úsáidtear 

agus an méid den chultúr Gaelach a chothaítear i dtimpeallacht na scoile lasmuigh de na seomraí ranga. 

I gcomparáid leis an teagasc trí mheán na Gaeilge, bíonn i bhfad níos lú fáil ar an nGaeilge ag scoláirí 

a mbíonn an cur chuige páirt-tumtha mar thaithí acu. 

 

Ní raibh an páirt-teagasc trí mheán na Gaeilge le feiceáil ach i suíomh iar-bhunscoile amháin i.e. an 

tAonad lán-Ghaeilge a bhí ceangailte le hiar-bhunscoil mhór a bhí ag teagasc trí mheán an Bhéarla ar 

imeall na Gaeltachta. Tá fáil ag scoláirí an Aonaid ar theagasc trí mheán na Gaeilge do cheithre ábhar 

- Matamaitic, Eolaíocht, Stair agus Tíreolaíocht. Baintear úsáid go hiondúil as téacsleabhair Ghaeilge 

do na hábhair seo agus cuirtear leo, de réir mar is gá, le tacaíochtaí a cheap an múinteoir, nótaí breise 

do scoláirí, úsáid TFC, agus modheolaíochtaí don fhoghlaim ghníomhach. Bíonn gach soláthar 

oideachais eile ar fáil ag scoláirí an Aonaid, an Ghaeilge mar ábhar san áireamh, san óstscoil a bhíonn 

ag teagasc trí Bhéarla.   

 

Nuair a bunaíodh an tAonad, is é a bhí i gceist ná go mbeadh teagasc go hiomlán trí Ghaeilge ar fáil 

do scoláirí go dtí leibhéal na sraithe sóisearaí ar dtús. Deir baill de phobal na scoile go mbíonn éifeacht 

dhíobhálach ar an éileamh ó scoláirí ar áiteanna san Aonad toisc nach bhfuil soláthar trí Ghaeilge ar 

fáil go leibhéal na sraithe sinsearaí. Cé go bhfuil thart ar an tríú cuid de theaghlaigh na scoile a bhfuil 

a gcuid bpáistí ag freastal ar an óstscoil ina gcainteoirí Gaeilge, bhí an líon daltaí a bhí cláraithe san  

Aonad ag am an chás-staidéir an-bheag. Is léiriú a leithéid ar easpa muiníne i soláthar teoranta an 

Aonaid trí mheán na Gaeilge agus rogha na dtuismitheoirí dírithe ar an soláthar trí mheán an Bhéarla 

seachas soláthar leathchoda trí mheán na Gaeilge. 

 

Dearbhaíonn pobal na scoile freisin go raibh muinín na dtuismitheoirí agus na scoláirí as cáilíocht an 

tsoláthair oideachais trí mheán na Gaeilge faoi thionchar diúltach toisc nach raibh fáil le cúpla bliain 

anuas ar mhúinteoir le ról comhordaithe (múinteoir i bhfeighil) don Aonad agus toisc go raibh an 

rollachán íseal agus an rogha ábhar trí mheán na Gaeilge teoranta. Bíonn rogha na n-ábhar a bhíonn ar 

fáil trí Ghaeilge san Aonad ag brath den chuid is mó freisin ar an bhfáil a bhíonn san iar-bhunscoil 

óstach Ghaeltachta ar mhúinteoirí a bhíonn sách cumasach sa teanga chun teagasc trí Gaeilge: 

 
Luadh ag an gcruinniú leis an mbord bainistíochta gur cailleadh deis roinnt blianta ó shin nuair a bhí líon 

réasúnta ard múinteoirí nua á n-earcú riachtanais an Aonaid lán-Ghaeilge a chur san áireamh ó thaobh na 

teanga de. (Iar-bhunscoil: A) 

 

Ina theannta sin, níl tagairt ar leith sa phlean scoile don Aonad ná do shainriachtanais na 

bhfoghlaimeoirí dúchais Gaeilge a bhíonn ag freastal ar an scoil. 

 

3.4 Éifeacht na gcur chuige trí mheán na Gaeilge 
 

Déantar cur síos sa chuid seo ar éifeacht, ó thaobh riachtanais oideachasúla agus teanga na scoláirí a 

shásamh, na gcur chuige éagsúil don oideachas trí mheán na Gaeilge a bhí i bhfeidhm sna 

bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta a bhí páirteach sna cás-staidéir. 

 

Éifeacht an teagaisc trí mheán na Gaeilge go hiomlán 

 

Léiríonn na cás-staidéir go mbíonn éifeacht dhearfach ag an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge, nuair a 

chuirtear i bhfeidhm go héifeachtach é, ar fhoghlaim na scoláirí agus ar fhorbairt na Gaeilge. Ina 

leithéid de chásanna, léiríonn scoláirí ardleibhéil inniúlachta agus dearcadh dearfach i leith na Gaeilge 

agus go hiondúil léirítear dul chun cinn agus gnóthachtáil sa churaclam i gcoitinne a bhíonn go maith 

nó go han-mhaith: 

 
Tá caighdeán ard líofachta sa Ghaeilge bainte amach ag na daltaí sa scoil seo agus léiríonn siad go bhfuil siad 

bródúil as an teanga agus as an gcultúr Gaelach.... Léiríonn anailís ar na torthaí caighdeánaithe sa Ghaeilge, sa 

Bhéarla agus sa Mhatamaitic go bhfuil ag éirí leis an scoil gnóthachtáil na ndaltaí a fheabhsú sna hábhair 

seo......Bhí tuiscint an-mhaith ag na daltaí sna hábhair churaclaim eile a breathnaíodh le linn na cuairte....Is léir 
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go bhfuil an scoil seo ag tacú leis an nGaeilge a fhorbairt mar theanga chumarsáide agus mar theanga phobail 

sa cheantar Gaeltachta seo. (Bunscoil: C) 

 

Is cosúil freisin, nuair a chleachtar teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge, go mbíonn an scoil mar 

lárionad agus mar thaca do chothú na teanga sa phobal áitiúil, go háirithe i gcomhthéacsanna nuair 

nach mbíonn an Ghaeilge á labhairt go forleathan anois. 

 
Tá atmaisféar lán-Ghaeilge sa scoil seo cé nach bhfuil an Ghaeilge láidir sa dúiche... Níl aon teaghlach sa scoil 

seo a labhraíonn Gaeilge sa bhaile....Ina ainneoin sin, úsáidtear an Ghaeilge chun gnáthriachtanais chumarsáide 

agus shóisialta a chomhlíonadh tríd an scoil. Tá an curaclam iomlán á chur i bhfeidhm trí Ghaeilge agus tugann 

na múinteoirí gach cabhair do na daltaí fáil a bheith acu ar oideachas trí Ghaeilge... Tá caighdeán réasúnta sa 

Ghaeilge labhartha ag na daltaí sa scoil ach tá sé i gceist ag an bpríomhoide agus ag na múinteoirí an caighdeán 

a ardú go suntasach le cur i bhfeidhm an phlean feabhsúcháin scoile. Tá an fhoireann tiomanta don phlean seo. 

...Léiríonn anailís ar na torthaí caighdeánaithe sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic go bhfuil dul chun 

cinn suntasach déanta ar leibhéil ghnothachtála na ndaltaí i réimse ama gairid ach tá an-chuid oibre le déanamh 

fós sa ghné seo...Is léir go bhfuil an scoil seo ag tacú leis an nGaeilge a fhorbairt agus a choimeád beo sa cheantar 

Gaeltachta seo ach b’fhéidir go bhfuil an iomad ag brath ar cheannaireacht an phríomhoide. (Bunscoil: G) 

 

Tá an scoil ag tacú go mór le caomhnú na teanga sa phobal. Eagraítear gach rud trí mheán na Gaeilge agus 

glactar leis gurb í an Ghaeilge príomhtheanga chaidrimh na scoile. Éiríonn le scoláirí a thagann chun na scoile 

ar bheagán Gaeilge an teanga a thabhairt leo go maith. Tá an scoil an-mhaith ó thaobh tacaíocht a thabhairt do 

scoláirí ar bheagán Gaeilge... Léirigh na scoláirí ar fad sa bhfócasghrúpa bród agus meas ar an nGaeilge. Ba 

léir go raibh tuiscint ag na scoláirí ar na buntáistí a bhain leis an nGaeilge a bheith mar chéad nó dara teanga 

acu.... Rinne na tuismitheoirí tagairt do thábhacht an chórais oideachais i gcaomhnú agus i gcothabháil na 

Gaeilge sa Ghaeltacht agus rinneadh tagairt don ghéarchéim maidir le hinmharthanacht na Gaeilge mar theanga 

phobail agus theaghlaigh. (Iar-bhunscoil: B) 

 

Ní nach ionadh, léiríonn na cás-staidéir ag an iar-bhunleibhéal gur dócha go mbeidh tionchar dearfach 

ag oideachas trí mheán na Gaeilge, pé acu páirt-teagasc nó teagasc iomlán trí mheán na Gaeilge, ar 

ghnóthachtáil na scoláirí sa Ghaeilge sna scrúduithe teistiméireachta. Léirigh sonraí scrúduithe ag 

leibhéal an iar-bhunoideachais don tréimhse cheithre bliana 2010-2013 go raibh na cúig scoil sna cás-

staidéir ina bhfuil an teagasc ag tarlú go hiomlán trí Ghaeilge chun tosaigh go feiceálach ar an meán 

náisiúnta ó thaobh roghnú na Gaeilge ag an ardleibhéal don teastas sóisearach agus don 

Ardteistiméireacht agus ó thaobh na gnóthachtála sa Ghaeilge sna scrúduithe sin. I ngeall ar an líon 

beag scoláirí a bhí ag freastal ar an aonad oideachais trí mheán na Gaeilge a bhí ceangailte leis an scoil 

ina raibh na scoláirí go léir nach mór á dteagasc trí mheán an Bhéarla, ní dhearnadh na mionsonraí ó 

scrúduithe na scoile seo a chur san áireamh san anailís.   
 

Mar sin féin, shíl scoileanna go mb’fhéidir nár leor ardghnóthachtáil sna scrúduithe teastais mar 

thagarmharc sách ard do leibhéal cumais inmhianaithe na scoláirí i scoileanna Gaeltachta, go háirithe 

i gcás cruinnis scríofa sa Ghaeilge: 
 

Dúshlán a d’aithin an scoil anseo ná go mbíonn na scoláirí ag déanamh talamh slán de go mbainfidh siad grád 

A1 amach sa Ghaeilge, ach go mbíonn siad thiar ag cruinneas scríofa sa Ghaeilge agus ag gramadach na 

Gaeilge. (Iar-bhunscoil: F) 

 

In ainneoin an tionchair dhearfaigh a d’fhéadfadh a bheith ag teagasc iomlán trí mheán na Gaeilge ar 

dhearcadh na scoláirí agus ar na torthaí Gaeilge, léiríonn cás-staidéir na scoileanna Gaeltachta a 

chleachtann lán-teagasc trí mheán na Gaeilge go gcaithfear glacadh de shíor le Béarla a bheith ag trasnú 

ar obair na scoile agus ar chleachtais theanga na scoláirí: 
 

Bhí dearcadh an-dearfach i leith na teanga ag an ngrúpa fócais de scoláirí a chas leis na cigirí don chruinniú. 

Níor smaoinigh duine ar bith acu ag am ar bith ar an iar-bhunoideachas i mBéarla. Cé go raibh an Ghaeilge á 

labhairt sna ceachtanna ar tugadh cuairt orthu, ag múinteoirí agus ag scoláirí lena chéile, agus gur i nGaeilge a 

labhair gach scoláire leis na cigirí, chualathas an Béarla i measc na scoláirí nuair a bhí caint eatarthu féin – fiú 

sna ceachtanna. Chonacthas bearna idir aidhmeanna Pholasaí Gaeilge na scoile agus an teanga is áil leis na 

scoláirí a labhairt ina measc féin. (Iar-bhunscoil: F) 
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Cé go bhfuil seasamh an-láidir á thógáil ag bainistíocht agus foireann na scoile maidir le múineadh trí Ghaeilge 

tá géilleadh beag ann maidir le labhairt an Bhéarla i measc scoláirí agus maidir leis an gcleachtas i leith freagairt 

pháipéir scrúdaithe trí Bhéarla. Cé go bhfuil brú an Bhéarla le brath go láidir sa scoil dar leis an bhfoireann níl 

rudaí ag dul in olcas. (Iar-bhunscoil: B) 

Is léir freisin go mb’fhéidir nach leor an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge ann féin lena dheimhniú go 

mbaintear amach na torthaí oideachasúla inmhianaithe trasna an churaclaim.  

Gnóthachtáil ag leibhéal na bunscoile 

Léiríonn athbhreithniú ar thorthaí na dtrialacha caighdeánaithe a chuir gach bunscoil cás-staidéar sa 

Ghaeltacht go dtí an Roinn i 2013-2014 go raibh an-éagsúlacht idir ghnóthachtáil na n-ocht scoil cás-

staidéar a mbíonn soláthar ar fáil go hiomlán trí Ghaeilge iontu, cé go raibh an ghnóthachtáil ó thaobh 

léitheoireacht an Bhéarla agus na Matamaitice ag a lán de na scoileanna seo sách fabhrach, i gcomparáid 

leis an ngnóthachtáil náisiúnta sna réimsí sin. Tá an éagsúlacht seo sa ghnóthachtáil go feiceálach go 

háirithe i gcás riar na scoláirí sna scoileanna seo a bhain leibhéil ghnóthachtála arda nó leibhéil 

ghnóthachtála ísle amach.  

 Sa Mhatamaitic, i seacht as na hocht scoil cás-staidéar ina raibh an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge, 

níor ghnóthaigh aon dalta STen2 1 i gcomparáid le díreach faoi bhun 1% go náisiúnta. I sé cinn de 

na hocht scoil seo níor ghnóthaigh aon dalta raon STen 1-2 i gcomparáid le díreach faoi bhun 3% 

go náisiúnta, agus i gceithre cinn de na hocht scoil níor ghnóthaigh aon dalta raon STen 1-3 i 

gcomparáid le 5% go náisiúnta. Os a choinne sin, bhí dhá scoil le líon sách ard daltaí a ghnóthaigh 

STen 1-3 (19.5% agus 11.8%) faoi seach.  

 I scoil cás-staidéar amháin, ghnóthaigh 50% de na daltaí raon STen 8-10 sa Mhatamaitic. 

Ghnóthaigh idir 35%-40% de na daltaí in dhá scoil eile raon STen 8-10. Mar sin féin, bhí ceithre 

scoil ina raibh lán-teagasc trí mheán na Gaeilge i bhfeidhm agus níor ghnóthaigh aon dalta STen 

10 sa Mhatamaitic.  

 Sa léitheoireacht Bhéarla, i dtrí cinn de na hocht scoil cás-staidéar, níor ghnóthaigh aon dalta sa 

raon íseal STen 1-3. Seachas scoil amháin ina raibh líon sách ard daltaí (11.7%), ní raibh aon scoil 

cás-staidéar a raibh an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge inar ghnóthaigh níos mó ná 4% de na daltaí 

STen 1-3 don léitheoireacht Bhéarla.  

 Ghnóthaigh idir 26% agus 38% de dhaltaí i gcúig cinn de na scoileanna cás-staidéar, ina raibh an 

teagasc go hiomlán trí Ghaeilge, STen san ardraon STen 8-10 don léitheoireacht Bhéarla. Tá sé 

seo fabhrach i gcomparáid le meán náisiúnta 26%. I dtrí scoil, áfach, bhí níos lú daltaí go mór san 

ardraon STen don léitheoireacht Bhéarla. 

 Ar aon dul leis seo, bhí éagsúlacht shuntasach sa ghnóthachtáil don léitheoireacht Ghaeilge i measc 

na scoileanna cás-staidéar a raibh an teagasc trí Ghaeilge acu, mar atá léirithe ach go háirithe i 

gcoibhneasa na ndaltaí ardghnóthachtála agus ísealghnóthachtála.  

 Bhí seacht as na hocht scoil cás-staidéar a raibh an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge iontu nach 

raibh aon dalta leo ag feidhmiú ag STen 1 sa léitheoireacht Ghaeilge, agus bhí leath de na  

scoileanna cás-staidéar seo nach raibh aon dalta leo ag feidhmiú ag raon STen 1-2. Astu seo, bhí 

trí scoil ina raibh an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge nach raibh aon dalta leo a ghnóthaigh STen 3 

nó níos lú. Bhí ceann amháin de na scoileanna nach raibh aon dalta leo ag feidhmiú ag raon STen 

                                                           
2 Is féidir an ghnóthachtáil ar thrialacha caighdeánaithe a thuairisciú freisin i dtéarmaí Scór STen (scór 

caighdeánach a deich). Bíonn na scóir seo ar an scála ó 1 go 10. Insíonn siad dúinn faoi ghnóthachtáil  na bpáistí 

sa léitheoireacht Ghaeilge, sa léitheoireacht Bhéarla agus sa Mhatamaitic. Mar shampla, léiríonn scór STen ag 5 

nó 6 go bhfuil gnóthachtáil na bpáistí ar thrialacha caighdeánaithe ‘meánach’ i gcomparáid le páistí eile ag leibhéal 

ranga na bpáistí go náisiúnta. Tá scóir STen freisin atá os cionn agus faoi bhun an mheáin.   
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1-4 don léitheoireacht Ghaeilge i gcomparáid le trí scoil eile a raibh an teagasc trí Ghaeilge acu, 

inar ghnóthaigh 30-37% de na daltaí raon STen 1-4.  

 I dtrí scoil, ghnóthaigh idir dhá chúigiú agus trí chúigiú de na daltaí sa raon STen 8-10. Bhí thart 

ar thrian  de na daltaí i dtrí scoil eile a ghnóthaigh sa raon STen 8-10, agus bhí 8% agus 20% de na 

daltaí sa dá scoil eile a ghnóthaigh STen 8-10.  I gceann de na scoileanna seo, níor ghnóthaigh aon 

dalta STen 9 ná STen 10. 

Gnóthachtáil ag an iar-bhunleibhéal 

 

Léiríonn athbhreithniú ar shonraí scrúdaithe as cúig cinn de na sé iar-bhunscoil cás-staidéar ina mbíonn 

an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge gur gá do na scoileanna seo, i gcomparáid leis na noirm náisiúnta 

agus gan cúpla cás eisceachtúil a áireamh, ionchais níos airde a bheith acu do ghnóthachtálacha a gcuid 

scoláirí agus don líon a roghnaíonn ábhair ag an ardleibhéal.  

 

 Cé go raibh roghnú an Bhéarla ag an ardleibhéal go mór os cionn an mheáin náisiúnta sna hiar-

bhunscoileanna cás-staidéar, bhí éagsúlachtaí sna torthaí ó idir beagán agus go mór faoi bhun an 

mheáin náisiúnta.  

 I gcás roghnú na Matamaitice ardleibhéil sa Teastas Sóisearach agus san Ardteistiméireacht, bhí 

an glacadh faoi bhun an mheáin náisiúnta, agus bhí an ghnóthachtáil don Mhatamaitic ag an 

ardleibhéal go mór faoi bhun na norm náisiúnta, ach amháin i gcás dhá scoil, agus bhí ceann de na 

scoileanna sin go mór os cionn na norm náisiúnta.  

 Bhí roghnú agus torthaí na Fraincise ag ardleibhéal an Teastais Shóisearaigh, sna hiar-

bhunscoileanna cás-staidéar ina raibh fáil ar an ábhar, go mór os cionn an mheáin náisiúnta cé go 

raibh éagsúlachtaí i roghnú agus i dtorthaí na Fraincise ag ardleibhéal na hArdteistiméireachta. 

Ghnóthaigh dhá iar-bhunscoil cás-staidéar go mór os cionn an mheáin náisiúnta sa Fhraincis ag 

ardleibhéal na hArdteistiméireachta. 

 Bhí roghnú agus torthaí na hEolaíochta ardleibhéil sa Teastas Sóisearach roinnt faoi bhun an 

mheáin náisiúnta. Sna hábhair Eolaíochta Ardteistiméireachta ag an ardleibhéal a scrúdaíodh 

(Bitheolaíocht agus Ceimic), bhí roghnú na n-ábhar agus na rátaí gnóthachtála ard i scoil cás-

staidéar amháin i gcomparáid leis an meán náisiúnta. Bhí éagsúlachtaí sa roghnú agus sa 

ghnóthachtáil don eolaíocht sna scoileanna cás-staidéar eile, iad beagán os cionn nó beagán faoi 

bhun an mheáin, nó go mór faoi bhun an mheáin náisiúnta i níos lú ná leath de na scoileanna cás-

staidéar. 

 In ábhar na ndaonnachtaí a scrúdaíodh (mar shampla, Tíreolaíocht), bhí na rátaí roghnaithe i 

dtromlach na n-iar-bhunscoileanna cás-staidéar gar don mheán náisiúnta, agus léirigh na rátaí 

gnóthachtála treocht a bhí ag feabhsú i mbeagnach gach cás ón Teastas Sóisearach go dtí an 

Ardteistiméireacht.  

 

Tugann na cás-staidéir le fios nach mór na struchtúir cheannasaíochta agus phleanála, na próisis 

theagaisc agus foghlama, agus na príomhthiomantóirí eile is gá a bheith ar fáil chun tacú leis an soláthar 

éifeachtach. Léirítear a leithéid seo sna samplaí thíos:   

Tá an múnla oideachais trí mheán na Gaeilge éifeachtach ar an iomlán. Éiríonn le scoláirí a thagann chun na 

scoile ar bheagán Gaeilge an teanga a thabhairt leo go maith. Tá an scoil an-mhaith ó thaobh tacaíocht a thabhairt 

do scoláirí ar bheagán Gaeilge. Is beag áfach atá ar siúl ag an scoil chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc 

scoláirí mar theanga chumarsáide seachas an bhéim a leagtar ar chúrsaí drámaíochta. Ba cheart dianchúrsa 

struchtúrtha Gaeilge a sholáthar do scoláirí a thagann chun na scoile ar bheagán Gaeilge nó gan aon Ghaeilge.... 

Thug bainistíocht na scoile le fios go mbíonn leibhéal an-mhaith gnóthachtála ag na scoláirí sa Ghaeilge agus in 

ábhair eile ag teacht lena gcumas. Is fíor é seo i dtaobh na Gaeilge agus 100% de na scoláirí ag baint grád A, B 

nó C amach san ardleibhéal sa Teastas Sóisearach agus 95% san ardleibhéal san Ardteistiméireacht. Bhain 27% 

grád A1 nó A2 amach san ardleibhéal ag leibhéal na hArdteistiméireachta sna blianta ó 2010 go 2013. In imeacht 

na gceithre bliana céanna rinne 55% de na scoláirí Béarla ardleibhéil agus fuair 75% dóibh siúd grád A, B nó 

C....I gcaitheamh na tréimhse céanna, tá an scoil faoi na noirm náisiúnta ó thaobh rannpháirtíochta agus 
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gnóthachtála de ag an ardleibhéal sa Mhatamaitic de réir na hanailíse ar na torthaí sa dá scrúdú 

teistiméireachta ... 

Ní mór don scoil díriú ar phleanáil chórasach chun rannpháirtíocht agus gnóthachtáil scoláirí trasna an 

churaclaim a fheabhsú agus leas a bhaint as an bpleanáil don litearthacht agus uimhearthacht chuige sin. (Iar-

bhunscoil: B) 

Ach, is léir go bhfuil dúshláin cheannaireachta eile roimh an scoil. Luíonn sé le réasún go mba cheart don scoil 

dul i ngleic leis an gcaighdeán teagaisc agus foghlama. .. Níl plean teanga bunaithe ar mhodhanna múinte ar 

fáil... Is ag brath ar chlú na scoile ó thaobh an cheoil is na healaíne, chomh maith le torthaí scrúdaithe 

teistiméireachta, atá an scoil seachas ag brath ar chaighdeán na múinteoireachta. Is doiléir d’fhoireann na scoile  

an nasc idir gníomhaíochtaí an tseomra ranga agus dul chun cinn sa teanga féin. B’fhiú go mór an próiseas um 

fhéinmheastóireacht scoile a chur i bhfeidhm chun teacht i dtír ar spriocanna intuigthe theanga na scoile is 

mhuintir na háite. (Iar-bhunscoil: D) 

 

Tugann na cás-staidéir le fios freisin, nuair a bhíonn na tiomántóirí cuí ann, go mbíonn tionchar dearfach 

ag an lán-teagasc trí mheán na Gaeilge ar ghnóthachtáil na bhfoghlaimeoirí, ní hamháin sa Ghaeilge 

ach thar an gcuraclam go léir. Cruthaíonn ceann de na hiar-bhunscoileanna cás-staidéar, a chuireann 

lán-teagasc ar fáil trí Ghaeilge, go fabhrach i gcomparáid leis na noirm náisiúnta don ghlacadh ar ábhair 

ag an ardleibhéal agus don ghnóthachtáil in ábhair na scrúduithe teastais trí chéile, agus cruthaíonn siad 

go minic os cionn na norm náisiúnta. Éiríonn go han-mhaith leis an scoil seo freisin ó thaobh na 

tacaíochta a bhíonn acu ó thuismitheoirí agus ón bpobal áitiúil agus ó thaobh scoláirí a bheith páirteach 

i gcúrsaí agus i ngníomhaíochtaí cultúrtha eile.   

 

Ar aon dul leis seo ag an mbunleibhéal, éiríonn le roinnt scoileanna cás-staidéar ina mbíonn an teagasc 

go hiomlán trí Ghaeilge torthaí maithe a bhaint amach sa léitheoireacht Bhéarla agus sa Mhatamaitic, 

mar a léiríonn na trialacha caighdeánaithe, i gcomparáid le scoileanna eile sa Ghaeltacht agus go 

náisiúnta. Éiríonn leis na scoileanna seo torthaí maithe a bhaint amach freisin sa léitheoireacht Ghaeilge 

i gcomparáid le scoileanna Gaeltachta eile, agus i gcomparáid le scoileanna lán-Ghaeilge eile go 

náisiúnta, lasmuigh den Ghaeltacht.  

 

Éifeacht an chur chuige dhátheangaigh 

 

In ainneoin na srianta comhthéacsúla faoi ráitis ghinearálta a bhunú as an sampla cás-staidéar, léiríonn 

na cás-staidéir roinnt teorainneacha sa chur chuige dátheangach, cé go mb’fhéidir go bhfuil roinnt 

buntáistí ag baint leis an gcur chuige ó thaobh an diminsiúin chumarsáide agus chultúrtha a bhaineann 

le sealbhú teanga. 

 

Cur chuige dátheangach - bunleibhéal 

 

Mar a bhí le feiceáil i mbunscoil Ghaeltachta cás-staidéar amháin, is féidir leis an gcur chuige 

dátheangach tionchar dearfach a bheith aige ar inniúlacht agus ar líofacht Ghaeilge na bhfoghlaimeoirí, 

má bhíonn fáil acu ar Ghaeilge shaibhrithe ó mhúinteoirí, agus má thugtar tosaíocht don fhorbairt ar 

scileanna cumarsáide sóisialta na ndaltaí agus ar a bpáirteachas i ngníomhaíochtaí cultúrtha chun úsáid 

na Gaeilge a chur chun cinn: 
 

Cuireann ardcháilíocht inniúlachta agus teanga labhartha na múinteoirí uile go mór le gníomhú an mhúnla 

oideachais dhátheangaigh sa scoil seo. Cuirtear béim láidir ar an drámaíocht trí Ghaeilge agus ar pháirt a 

ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha agus spóirt, agus i gcomórtais amhránaíochta, 

scríbhneoireachta agus drámaíochta, chun saibhreas teanga na ndaltaí a chur chun cinn.  Bhí caighdeán maith 

líofachta ag na daltaí sa Ghaeilge agus léirigh siad go raibh siad bródúil as an teanga agus as an gcultúr 

Gaelach. (Bunscoil: C) 

 

Éiríonn leis an scoil seo freisin torthaí an-arda a ghnóthachtáil sa léitheoireacht Bhéarla agus sa 

Mhatamaitic, mar atá léirithe, mar shampla, i dtorthaí na dtrialacha caighdeánaithe. Ní mór gan 

dearmad a dhéanamh, áfach, go bhfuil a lán tosca eile seachas an teagasc trí mheán na Gaeilge a 
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bhféadfadh tionchar a bheith acu ar ghnóthachtáil dhaltaí na scoile seo, ar nós stádas 

socheacnamaíochta na scoile agus úsáid na n-oideolaíochtaí éifeachtacha teagaisc, mar a breathnaíodh.   

 

Is cosúil, áfach, nach dtacaíonn úsáid an chur chuige dhátheangaigh, nuair a ghlactar leis mar chur 

chuige scoile uile mar a bhí le feiceáil sa scoil Ghaeltachta seo, le daltaí an cumas is gá a fhorbairt sa  

Ghaeilge ionas gur féidir leo dul i ngleic go cognaíoch leis an gcuraclam go léir trí mheán na Gaeilge, 

go háirithe sna meánranganna agus sna ranganna sinsearacha mar a mbíonn fairsinge agus 

doimhneacht bhreise ag baint le hábhar an churaclaim a bhíonn le teagasc agus le foghlaim.  

 
Dar le bainistíocht na scoile go bhfuil sé níos tábhachtaí an coincheap a bheith ar eolas ag na daltaí in ionad a 

bheith ag streachailt leis na coincheapa trí Ghaeilge.  Luadh chomh maith an deacracht do dhaltaí le riachtanais 

ar leith sa rang agus an tábhacht le coincheapa a mhíniú sa Bhéarla ar mhaithe le feabhsúchán ar thuiscint 

agus ar ghnóthachtáil na ndaltaí. (Bunscoil: C)  

 

Tá léiriú áirithe ar an dúshlán a bhaineann leis an gcur chuige dátheangach le feiceáil sa líon níos lú 

daltaí a n-éiríonn leo ardleibhéil a bhaint amach i léitheoireacht na Gaeilge sna trialacha 

caighdeánaithe. Níl na torthaí seo chomh maith le torthaí na ndaltaí don léitheoireacht Bhéarla agus 

don Mhatamitic sa scoil seo agus le torthaí na ndaltaí don léitheoireacht Ghaeilge i mbeagnach gach 

scoil cás-staidéar ina mbíonn lán-teagasc trí mheán na Gaeilge. Is féidir lena leithéid de theorainneacha 

dul i bhfeidhm go diúltach ar spreagadh na dtuismitheoirí agus na ndaltaí don oideachas trí mheán na 

Gaeilge ag an iar-bhunleibhéal.   

 

Cur chuige dátheangach - iar-bhunleibhéal 

 

Mar atá léirithe i roinnt iar-bhunscoileanna cás-staidéar, is féidir le cur chuige dátheangach a 

láimhseáiltear go stuama a bheith ina bhuntáiste do scoláirí a bhfuil deacrachtaí foghlama nó 

riachtanais speisialta oideachais acu, arb í an Ghaeilge an dara teanga acu, chun a dtuiscint ar 

choincheapa casta san achar curaclaim ar leith a dhaingniú nó a threisiú:  

 
Bhí an Ghaeilge á labhairt go forleathan le linn ceachtanna agus bhí soiléiriú á thabhairt i mBéarla nuair ba 

ghá. Rinneadh iarracht inmholta ar thuiscint scoláirí ar théarmaí a chinntiú agus bhí rath faoi leith ar an 

gcleachtas nuair a cuireadh ar scoláirí úsáid na dtéarmaí seo a chleachtadh ó bhéal.... Soláthraíodh cúnamh 

aonair do scoláirí nuair ba ghá. (Iar-bhunscoil: C) 

Mar a léiríodh i gcúpla scoil cás-staidéar, áfach, is féidir le ró-spleáchas nó le ró-úsáid an chur chuige 

dhátheangaigh éiteas Gaeilge na scoile a chreimeadh thar thréimhse ama. Mar aon leis sin, mura 

mbíonn polasaí aontaithe, soiléir ag an scoil ar éiteas agus ar theanga teagaisc na scoile, is féidir le 

héiginnteacht fás i measc múinteoirí, scoláirí, tuismitheoirí, agus i measc an phobail áitiúil faoi ionad 

na Gaeilge in obair na scoile. Mar thoradh ar a leithéid d’éiginnteacht, tarlaíonn uaireanta go n-

eascraíonn ró-spleáchas ar mhodh an aistriúcháin agus ar théacsleabhair i mBéarla. Tarlaíonn freisin 

go mbíonn neamhréireacht i dteagasc an fhoclóra agus na téarmeolaíochta teanga agus curaclaim is gá 

chun tacú le hinniúlacht teanga na scoláirí i scoileanna aonair: 
 

Tuairiscíodh gur féidir gur i mBéarla a dhéanann scoláirí an scrúdú tí agus/nó scrúdú teistiméireachta in ábhair 

áirithe. Áiríodh deacrachtaí leis an téarmaíocht agus le héagsúlacht sa téarmaíocht a bhíonn in úsáid i 

dtéacsleabhair agus i scrúdpháipéir… Cruthaíonn sé seo dúshláin ar leith d’fhorfheidhmiú pholasaí na scoile 

oideachas a sholáthar trí Ghaeilge (Iar-bhunscoil:  E) 

 

Éifeacht an pháirt-teagaisc trí mheán na Gaeilge 

 

Léiríonn an scoil cás-staidéar inar cuireadh páirt-teagasc trí mheán na Gaeilge i bhfeidhm, cé go 

mbíonn roinnt buntáistí ó thaobh gnóthachtála daltaí i nGaeilge, go mbíonn teorainneacha ag baint leis 

an bpáirt-teagasc trí mheán na Gaeilge i gcomhthéacs scoil Ghaeltachta, mar nach mbíonn an teagmháil 

chéanna ag na daltaí leis an oideachas trí mheán na Gaeilge agus a bhíonn ar fáil i suíomhanna ina 

mbíonn an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge. Tugann taithí na scoile seo le fios go bhféadfadh na 

teorainneacha a bheith dianaithe má bhíonn an páirt-teagasc trí mheán na Gaeilge á sholáthar in Aonad 
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ceangailte le hóstscoil a bhíonn ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla, agus go háirithe mura mbíonn an 

soláthar trí mheán na Gaeilge ar fáil ach don tsraith shóisearach amháin:  

 
Tá an soláthar trí mheán na Gaeilge ró-theoranta faoi láthair. Níl féiniúlacht ná seasamh ag an Aonad féin i 

bpobal na scoile, rud a lagaíonn spéis agus tiomantas na dtuismitheoirí, na múinteoirí agus na scoláirí.... Léirigh 

na tuismitheoirí an-bhá leis an Aonad ach bhí frustrachas le brath ina measc freisin maidir leis an soláthar 

teoranta a bhí ar fáil trí Ghaeilge dá bpáistí… Léirigh na scoláirí go léir an tuairim go mbeadh rath níos mó ar 

an Aonad dá mbeadh an soláthar trí mheán na Gaeilge ag dul chomh fada leis an Ardteist.  Luaigh siad go raibh 

scoláirí eile ar chainteoirí dúchais Ghaeilge iad nár roghnaigh an tAonad de bharr an tsoláthair theoranta trí 

Ghaeilge agus de bharr na ndeacrachtaí a bhaineann le hiompú ar an mBéarla sa tsraith shinsearach. (Iar-

bhunscoil: A) 

 

4. STRUCHTÚIR AN TSOLÁTHAIR OIDEACHAIS 
  

Léiríonn na cás-staidéir go bhfuil trí phríomhstruchtúr a thacaíonn leis an soláthar oideachais sa 

Ghaeltacht: 

 

 An scoil Ghaeltachta neamhspleách 

 An scoil Ghaeltachta neamhspleách le nasc-chlár tacaíochta dátheangach (an clár Droichead) 

 An tAonad lán-Ghaeilge 

 

4.1 An scoil Ghaeltachta neamhspleách 
 

Tá formhór an tsoláthair oideachais sna scoileanna cás-staidéar le fáil i bhfoirgnimh neamhspleácha. 

Ag an mbunleibhéal, is scoileanna beaga le ranganna ilghrád agus príomhoidí teagaisc iad líon ard de 

na scoileanna cás-staidéar ‘neamhspleácha’. Bíonn an-éagsúlacht i méid na scoileanna ag an iar-

bhunleibhéal, cé go bhfuil príomhoidí riaracháin acu go léir. Bunaíodh na scoileanna ‘neamhspleácha’ 

Gaeltachta cás-staidéar go léir nach mór idir lár na 1930idí agus lár na 1970idí. Bhí bunscoil amháin 

a bunaíodh go luath san fhichiú haois agus, ag an iar-bhunleibhéal, bunaíodh scoil amháin sa chéad 

deich mbliana den aonú haois is fiche. I measc na scoileanna a bhí páirteach sna cás-staidéir bhí iar-

bhunscoileanna beaga le níos lú ná 200 scoláire. Bíonn an-srianta ar scoileanna den raon sin sa mhéid 

ábhar roghnach ar féidir leo a chur ar fáil dá scoláirí.  

 

Le blianta fada, is é an príomhfhócas a bhí ag an scoil Ghaeltachta ‘neamhspleách’ ná oideachas a chur 

ar pháistí ón bpobal áitiúil a raibh an Ghaeilge mar chéad teanga go príomha acu. Tá athrú suntasach 

tagtha ar an bpróifíl thraidisiúnta, i ngeall ar an athrú atá ag teacht ar na próifílí sochtheangeolaíocha 

ag na pobail Ghaeltachta ina bhfuil na scoileanna lonnaithe. Is gá do scoileanna Gaeltachta a 

dheimhniú anois go ndéantar freastal ar riachtanais na gcainteoirí cheád agus dara teanga Gaeilge mar, 

go minic, bíonn an Béarla mar chéad teanga ag tromlach na ndaltaí ar na rollaí.   

 

Bíonn teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge mar shaintréith ag formhór na mbunscoileanna agus 

na n-iar-bhunscoileanna ‘neamhspleácha’ Gaeltachta a ghlac páirt sna cás-staidéir. Mar a léiríonn na 

cás-staidéir, lárionad tábhachtach a bhíonn sa scoil neamhspleách don Ghaeilge i bpobail áitiúla na 

Gaeltachta. Tacaíonn an struchtúr neamhspleách, go háirithe, leis an scoil Ghaeltachta sainaitheantas 

teanga a bhunú, rud a dheimhníonn dá réir go mbíonn áit ar leith ag an nGaeilge sna pobail sin a 

mbíonn Béarla á labhairt acu go príomha. Mar a léiríodh ina lán scoileanna Gaeltachta cás-staidéar, 

cothaíonn an bhéim láidir ar ghníomhaíochtaí cultúrtha Gaeilge, agus ar naisc leis an bpobal áitiúil, 

mórtas agus dílseacht láidir don scoil i measc an phobail.   
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4.2 An scoil Ghaeltachta neamhspleách le nasc-chlár tacaíochta dátheangach (an 

      clár Droichead)  
 

I gceann de na hiar-bhunscoileanna neamhspleácha a bhí páirteach sna cás-staidéir Ghaeltachta, tá nasc-

chlár tacaíochta dátheangach ar a dtugtar an clár Droichead i bhfeidhm, taobh le taobh leis an teagasc 

go hiomlán trí mheán na Gaeilge a tharlaíonn sa phríomhchuid den scoil. Freastalaíonn an clár 

Droichead ar scoláirí ar leith sa tsraith shóisearach a mbíonn deacrachtaí acu, toisc cumas íseal a bheith 

acu sa Ghaeilge, páirt a ghlacadh sa soláthar oideachais ina mbíonn an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge. 

Tugann an clár Droichead deis do scoláirí a mbíonn deacrachtaí acu leis an nGaeilge oideachas 

dátheangach a bheith acu ar bhonn idirlinne, agus tacaíochtaí breise a fháil chun a gcuid Gaeilge a 

fheabhsú ionas gur féidir leo aistriú go dtí an soláthar lán-Ghaeilge sa phríomhchuid den scoil. Bunaíodh 

an clár Droichead faoi shocrú Ard-Chúirte a bhí dírithe ar theidlíocht scoláirí do rogha oideachais, trí 

Bhéarla nó trí Ghaeilge, i scoil i gceantar Gaeltachta ina bhfuil polasaí lán-Ghaeilge.   

 

Faoi láthair tá acmhainní suntasacha breise mar thaca ag an gclár Droichead, ar a n-áirítear naonúr 

múinteoirí lasmuigh den chuóta maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, mar aon le 

comhordaitheoir teanga agus beirt chúntóirí teanga (Cúntóirí Teanga) maoinithe ag an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG). Baintear úsáid as an mbeirt chúntóirí teanga san iar-bhunscoil 

chun tacú leis na riachtanais bhreise teanga ag cainteoirí chéad teanga agus dara teanga na Gaeilge.  Is 

ionann na múinteoirí breise agus 18.4% de chohórt na foirne teagaisc. Déanann fochoiste de bhord 

bainistíochta na scoile, ar a n-áirítear ionadaíocht ó thuismitheoirí, an Droichead a mhaoirsiú. Bhí 23 

scoláire, thart ar 5% de rollú iomlán na scoile, cláraithe sa Droichead nuair a bhí an cás-staidéar ar 

bun.  

 

Feidhmíonn an comhordaitheoir teanga mar phointe teagmhála agus mar idirghabhálaí idir an bord 

bainistíochta agus na fochoistí ábhartha, an bhainistíocht shinsearach, na múinteoirí, na tuismitheoirí, 

agus mórphobal na scoile: 
 

Is iomaí agus is éagsúil iad na cúraimí ar fad a chomhlíonann an comhordaitheoir. Is í is mó atá freagrach as 

bailiú, anailísiú agus scaipeadh eolais ar na tionscadail agus gníomhaíochtaí éagsúla. Ina theannta seo, 

feidhmíonn sí mar phointe teagmhála do phobal na scoile uile sa chás go n-éiríonn aon saincheist teanga. (Iar-

bhunscoil: C) 

 

Cuirtear an clár Droichead i bhfeidhm ó thús na chéad bhliana go dtí deireadh na sraithe sóisearaí. Is í 

an Ghaeilge teanga na cumarsáide agus an teagaisc go príomha agus baintear úsáid as an mBéarla, de 

réir mar is gá, chun foghlaim na scoláirí a thacú agus a dhaingniú. Laghdaíonn ar an ngá Béarla a úsáid 

le linn an teagaisc de réir mar a ardaíonn muinín agus cumas na scoláirí in úsáid na Gaeilge agus iad ag 

gluaiseacht ar aghaidh sa chlár Droichead.  

 

Bíonn an cinneadh faoi scoláirí a chur isteach sa chlár Droichead bunaithe ar eolas ó bhunscoileanna 

faoi na daltaí, measúnú ar riachtanais teanga na ndaltaí a bhíonn ag teacht isteach agus an plé leis na 

bunscoileanna friothálacha, le tuismitheoirí nó caomhnóirí, agus le daltaí. Tá roinnt tacaíochtaí ar fáil 

ón iar-bhunscoil chun aistriú na ndaltaí ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil a éascú, ina measc cúrsa 

teanga speisialta trí Ghaeilge agus clár idirlinne do dhaltaí a bheidh ag teacht isteach chun na scoile. 

 

I measc na dtacaíochtaí a bhíonn á soláthar sa Droichead tá: 

 socruithe don tráthchlár a thugann deis do scoláirí sa Droichead rochtain a bheith acu ar gach ábhar 

trí Ghaeilge 

 clár Gaeilge saincheaptha do scoláirí na chéad bhliana 

 cúntóirí teanga a thacaíonn leis na scoláirí agus leis na múinteoirí araon 

 monatóireacht leanúnach ar dhul chun cinn na scoláirí i scileanna na Gaeilge agus san ábhar 

curaclaim trí Ghaeilge 

 raon gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus comhchuraclaim a thacaíonn leis an bhfoghlaim 

uileghabhálach do scoláirí a chuirtear go dtí an clár Droichead  
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 fáil a bheith ar chlub obair bhaile i nGaeilge  

 fáil a bheith ar chúrsaí Gaeilge sa Ghaeltacht trí scéim scoláireachta na Gaeilge atá maoinithe ag 

an REOG 

 prótacail shoiléire don chumarsáid chun eolas a roinnt ar, agus a sholáthar do, thuismitheoirí agus 

do bhaill ábhartha foirne. 

 

Tá córas tacaíochta ar fáil sa tsraith shinsearach chun tacú le scoláirí a rinne dul chun cinn ón gclár 

Droichead. I measc na dtacaíochtaí tá soláthar modúl agus gníomhaíochtaí Idirbhliana saincheaptha, 

sainchlár teanga i nGaeilge don Idirbhliain mar aon le ceardlanna ar scileanna staidéir do scoláirí sa 

chúigiú agus sa séú bliain. Cuirtear tacaíocht aonair ar fáil freisin d’iarscoláirí ón Droichead, agus 

déantar Ráiteas Tacaíochta Aonair (RTA) a fhorbairt do gach scoláire. Déantar cur síos sa RTA ar  

inniúlacht na scoláirí sa teanga, a riachtanais foghlama ó thaobh théarmaíocht gach ábhair ar leith, na 

spriocanna foghlama a bhíonn leagtha amach, agus na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil.  

 

Déantar monatóireacht go leanúnach ar dhul chun cinn agus ar ghnóthachtálacha iarscoláirí ón 

Droichead. Cuirtear tacaíochtaí breise, cosúil le nótaí ábhar, cúnamh aonair le linn ceachtanna, agus 

ceachtanna breise ar fáil de réir mar is gá, i bhfianaise an athbhreithnithe go leanúnach ar riachtanais 

foghlama na scoláirí. Cuirtear baill foirne ar fáil do scoláirí aonair mar phointe teagmhála chun a ndul 

chun cinn a phlé.  

 

4.3 Éifeacht an chláir Droichead 
 

Is léir go bhfuil rath ar bhealaí éagsúla ar an gclár Droichead atá á chur ar fáil in iar-bhunscoil cás-

staidéar amháin. Ar an iomlán, déanann an clár Droichead polasaí lán-Ghaeilge na scoile a chosaint, 

ach tugann sé deis do scoláirí a mbíonn deacrachtaí acu le Gaeilge fáil a bheith acu ar oideachas 

dátheangach ar bhonn idirlinne, agus iad ag fáil tacaíochtaí breise chun a gcuid Gaeilge a fheabhsú. 

Déantar dualgas na scoile faoin Acht Oideachais, 1998, maidir le cur le cothabháil na Gaeilge mar 

phríomhtheanga an phobail, a chosaint.  

 

Tá an Droichead tar éis tionchar dearfach a bheith aige ar dhearcadh na scoláirí i leith na Gaeilge. Tá 

sé tar éis cur ar chumas scoláirí a bhfuil cumas teoranta sa Ghaeilge acu dóthain scileanna Gaeilge, 

mar aon le heolas curaclam-bhunaithe i nGaeilge, a fhorbairt chun rochtain a bheith acu ar an teagasc 

go hiomlán trí Ghaeilge agus chun aistriú go sásúil chuig an chuid lán-Ghaeilge den iar-bhunscoil. Tá 

an Droichead freisin tar éis cur ar chumas scoláirí lánpháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí seach-

churaclaim agus comhchuraclaim trí mheán na Gaeilge: 
 

Tugtar le fios agus is léir ó ghnóthachtálacha sna scrúduithe teistiméireachta go bhfuil gnóthachtáil na 

bhfoghlaimeoirí sa Ghaeilge thar an meán, scoláirí sa Droichead nó a bhíodh sa Droichead, ina measc. Maidir 

le gnóthachtáil na bhfoghlaimeoirí trasna an churaclaim, is léir nach gcuireann úsáid na Gaeilge mar theanga 

chumarsáide bac le gnóthachtáil na scoláirí. De bharr an chláir Droichead bíonn deis ag na ranganna sa 

soláthar lánGhaeilge bualadh ar aghaidh agus dul chun cinn a dhéanamh go hiomlán trí mheán na Gaeilge. 

(Iar-bhunscoil: C) 

 

Is léir freisin  go bhfuil an clár Droichead tar éis éascú a dhéanamh ar chaidrimh dhearfacha agus ar 

chumarsáid idir an iar-bhunscoil agus na bunscoileanna friothálacha, agus bíonn sé seo tairbheach do 

riachtanais teanga agus oideachasúla na scoláirí ó thaobh na Gaeilge. Tá an Droichead tar éis ról 

criticiúil a bheith aige chomh maith chun dearcthaí dearfacha a chothú i measc tuismitheoirí agus an 

phobail áitiúil ar éiteas teanga na scoile agus ar an oideachas trí mheán na Gaeilge atá á sholáthar. Thar 

aon ní eile, is cosúil go bhfuil an Droichead tar éis ábhair imní na dtuismitheoirí nach bhfuil inniúlacht 

ar an nGaeilge ag a bpáistí a laghdú: 
 

Ón tús, agus fiú scoláirí sna bunscoileanna friothálacha, téann muintir na scoile i dteagmháil le tuistí. Maidir 

le sannadh sa Droichead, agus gach rud ráite is pléite, déantar de réir thoil na dtuismitheoirí faoin gcinneadh 

sin. Toisc na bealaí cumarsáide oscailte is na fo-choistí ina mbíonn tuistí mar bhaill, bíonn guth na dtuistí le 
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cloisteáil. Is cinnte go bhfuil tionchar deimhneach anois ag plean na Gaeilge sa scoil, ar ghníomhaíochtaí teanga 

sna bunscoileanna áitiúla. (Iar-bhunscoil: C) 

 

Is fiú breathnú ar an gclár Droichead maidir leis an deis atá ann lena leathnú go cláir Ghaeltachta iar-

bhunoideachais eile. Mar sin féin, is gá deis leathnaithe an chláir Droichead a chur i gcomhthéacs roinnt 

tosca, go háirithe an costas a bhaineann leis an soláthar ar acmhainní breise teagaisc agus Gaeilge.  

 

Is cinnte gur chuir na hacmhainní breise teagaisc agus teanga le rath an chláir Droichead agus gur 

cuireadh le soláthar Gaeilge agus oideachasúil trasna na scoile i gcoitinne. Is léir freisin gur chuidigh 

na hacmhainní breise le tacaíocht a ghnóthí ón bpobal áitiúil. Mar sin féin, ní féidir neamhshuntas a 

dhéanamh de thionchair ó thosca eile, ar nós cháilíocht na bainistíochta agus na ceannasaíochta sa scoil, 

tiomantas na foirne don Ghaeilge agus d’fhís oideachasúil na scoile, agus na hardleibhéil inniúlachta ar 

an nGaeilge i measc na foirne san óstscoil i gcoitinne. Bheadh cur i bhfeidhm rathúil an chláir 

Droichead i gcomhthéacsanna scoile eile ag brath ar thiomántóirí dá leithéid seo a bheith ar fáil.  

 

4.4 An tAonad lán-Ghaeilge  
 

I gcásanna nuair nach mbíonn sé indéanta, de réir an éilimh áitiúil, iar-bhunscoil neamhspleách trí 

mheán na Gaeilge a bhunú cuireann an ROS Aonad lán-Ghaeilge ar fáil a bhíonn ceangailte leis an iar-

bhunscoil príomhshrutha ar an láthair chéanna nó ar chianláthair. Rinneadh cás-staidéir ar dhá aonad 

lán-Ghaeilge ceangailte le hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus iad seo lonnaithe i gcomhthéacsanna 

sochtheangeolaíocha atá an-éagsúil lena chéile.  

 

Aonad lán-Ghaeilge 1 (Aonad 1) 

 

Tá Aonad lán-Ghaeilge 1 nó Aonad 1 lonnaithe ar imeall na Gaeltachta ar an láthair chéanna lena 

óstscoil iar-bhunoideachais. Feidhmíonn an iar-bhunscoil mhór seo trí Bhéarla agus tá sí ag freastal ar 

scoilcheantar leathan, ar a n-áirítear ceantair ina bhfuil Béarla mar theanga cheannasach ag an bpobal 

áitiúil agus ceantair eile arb í an Ghaeilge teanga cheannasach an phobail. Is í an Ghaeilge an teanga 

baile ag thart ar an tríú cuid de theaghlaigh na scoláirí. Sa tríú cuid de na teaghlaigh tá tuismitheoir 

amháin le heolas ar an nGaeilge. Tá Aonad 1 lonnaithe níos lú ná 20 km ón iar-bhunscoil neamhspleách 

is gaire sa Ghaeltacht ina bhfuil oideachas á sholáthar trí mheán na Gaeilge. 

 

Cuireann Aonad 1 páirt-teagasc ar fáil trí Ghaeilge i raon sainithe ábhar do chohórt beag scoláirí. Tá 

sé lonnaithe laistigh d’fhoirgneamh scoile atá ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla. Ó bunaíodh Aonad 1 

breis agus deich mbliana ó shin tá laghdú thart ar 75% tagtha ar na rolluithe ó uasmhéid 60 dalta. Bhí 

15 scoláire, ionann agus thart ar 0.3% de rollachán uile na scoile, cláraithe in Aonad 1 nuair a rinneadh 

an cás-staidéar.  

 

Dar le pobal na scoile, is í an phríomhchúis go bhfuil an rollachán in Aonad 1 ag titim ná an easpa 

rochtana ar sholáthar trí Ghaeilge sa tsraith shinsearach, rud a chuireann bac ar na scoláirí an t-iar-

bhunoideachas a chríochnú trí mheán na Gaeilge. Bhíothas den tuairim freisin gur chuir an easpa 

leanúnachais i dteanga an teagaisc isteach ar oideachas na scoláirí agus iad leath slí trí thimthriall an 

iar-bhunoideachais sula ndearna siad an Ardteistiméireacht: 
 

Bhí sé fíordheacair ar scoláirí a gcuid oideachais a fháil go huile is go hiomlán trí mheán na Gaeilge go dtí aois 

sé bliana déag agus ansin go mbeadh orthu iompú ar oideachas trí Bhéarla san Idirbhliain nó sa chúigiú bliain. 

(Iar-bhunscoil: A) 

 

Toisc eile a mbíonn tionchar diúltach aige ar fhás agus ar fhorbairt an aonaid, dar le pobal na scoile, 

ná nach bhfuil fáil ar chomhordaitheoir chun maoirsiú a dhéanamh ar an obair in Aonad 1:  

 
Ba léir go raibh tiomantas d’fhorbairt an Aonaid i measc bhaill an bhoird bhainistíochta….. Is gá áfach, go 

mbeadh duine ar leith i gceannas ar an Aonad chun forbairt agus fás an Aonaid a thiomáint agus a stiúradh go 

héifeachtach. Gan múinteoir éifeachtach i bhfeighil tá an baol ann go mbeidh an tAonad mar bhád gan stiúir... 



 

21 
 

Léirigh na scoláirí go léir an tuairim go mbeadh rath níos mó ar an Aonad dá mbeadh an soláthar trí Ghaeilge 

ag dul chomh fada leis an Ardteist. Luaigh siad go raibh scoláirí eile ar chainteoirí dúchais iad nár roghnaigh 

an tAonad de bharr an tsoláthair theoranta trí Ghaeilge agus na ndeacrachtaí a bhaineann le hiompú ar an 

mBéarla sa tsraith shinsearach. Dúradh go raibh buntáistí a bheith san Aonad de bharr go raibh sé níos fusa 

foghlaim i ranganna beaga agus trí mheán na Gaeilge. (Iar-bhunscoil: A) 

 

Le déanaí d’fháiltigh pobal na scoile go forleathan roimh chinneadh na ROS an fáil ar oideachas trí 

mheán na Gaeilge in Aonad 1 a leathnú ón tsraith shóisearach go dtí an tsraith shinsearach agus an 

Ardteistiméireacht, ach an t-éileamh a bheith ann dá leithéid. Táthar den tuairim gur céim shuntasach í 

seo chun an t-éileamh ar oideachas trí mheán na Gaeilge sa scoilcheantar Gaeltachta seo a mhéadú, agus 

ba chóir go mbeadh tionchar dearfach ag a leithéid ar rollachán na scoláirí san aonad. Ba chóir go 

dtacódh sé seo le hinmharthanacht thodhchaí Aonaid 1 atá ceangailte leis an iar-bhunscoil Ghaeltachta 

neamhspleách, ach go gcaithfear tréaniarracht a dhéanamh ag leibhéil na scoile uile agus an phobail 

chun na buntáistí a bhaineann leis an oideachas trí mheán na Gaeilge a chothú i measc na 

mbunscoileanna friothálacha ionas go ndéanfar na rátaí rollacháin san aonad a bhoilsciú. 

An tuar dóchais is mó atá ann ná go bhfuil cead tugtha go leanfaidh an soláthar go dtí leibhéal na 

hArdteistiméireachta…Ba cheart bealaí cumarsáide cinnte a leagan síos chun teagmháil a dhéanamh le 

tuismitheoirí, leis na bunscoileanna friothálacha agus leis an bpobal i gcoitinne d’fhonn eolas cuimsitheach 

cruinn a chur ar fáil faoina bhfuil ag tarlú san Aonad. (Iar-bhunscoil: A) 

Aonad lán-Ghaeilge 2 (Aonad 2) 

 

I gcontrárthacht le hAonad 1, tá Aonad lán-Ghaeilge 2 nó Aonad 2 lonnaithe i gcóiríocht shealadach 

ar shuíomh neamhspleách i bpobal oileáin a bhíonn ag feidhmiú go príomha trí Ghaeilge. Tá iar-

bhunscoil óstach na scoile, a bhíonn ag feidhmiú freisin trí mheán na Gaeilge, lonnaithe ar an míntír. 

Ar an dul céanna, seachas Béarla agus nua-theanga, cuireann Aonad 2 teagasc ar fáil trí Ghaeilge go 

hiomlán do líon beag scoláirí thar thréimhse uile na hiar-bhunscolaíochta.  

 

Ag am na cuairte don chás-staidéar, bhí 23 scoláire cláraithe in Aonad 2, ionann agus thart ar 8% de 

rollachán uile na scoile. Bhí os cionn leath de na scoláirí a bhí cláraithe in Aonad 2 ag teacht ó cheantair 

eile in Éirinn agus bhí scoláireachtaí Gaeilge faighte acu trí Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge, scéim 

atá maoinithe ag an REOG chun cumas inniúlachta na scoláirí sa Ghaeilge a fheabhsú agus chun fáil 

ar oideachas i suíomh údarach Gaeltachta a leathnú. 

 

Tá Aonad 2 á bhainistiú ó lá go lá ag ball den fhoireann teagaisc (múinteoir i bhfeighil) agus tá fáil ag 

an aonad ar fhoirgneamh, ar áiseanna, ar acmhainní agus ar mhúinteoirí dá chuid féin. Léiríonn an cás-

staidéar go bhfuil comhcheannasaíocht agus comhfhís idir an óstscoil agus comhordaitheoir Aonad 2 

agus go dtacaíonn a leithéid leis an teagasc trí mheán na Gaeilge go hiomlán: 
 

Ba léir an bord bainistíochta, an bhainistíocht shinsearach agus an múinteoir i bhfeighil a bheith aontaithe ar 

fhís na scoile mar scoil Ghaeltachta a sholáthraíonn oideachas trí Ghaeilge agus a fhreastalaíonn ar riachtanais 

an phobail agus ar chaomhnú thraidisiúin agus chultúr an cheantair. Cabhraíonn an polasaí Gaeilge leis an 

múnla oideachais atá á chur i bhfeidhm a shainiú do phobal na scoile. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Tá líon beag múinteoirí (naonúr san iomlán) a chuireann raon maith rogha ábhar ar fáil do scoláirí trí  

mheán na Gaeilge, cuid acu seo atá lasmuigh dá speisialachas ábhar féin. Bíonn cumas Gaeilge ar 

ardleibhéal mar phríomhriachtanas nuair a bhíonn múinteoirí á n-earcú d’Aonad 2 agus don óstscoil 

iar-bhunoideachais lena mbaineann sé. 

 

Éifeacht na nAonad lán-Ghaeilge  

 

Tugann eispéaras Aonad 1 le fios go bhfuil sé an-dúshlánach éiteas follasach agus aitheantas ar leith a 

chruthú don Ghaeilge nuair a bhíonn aonad a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge ceangailte le 

scoil a bhíonn ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla. Cúngaíonn sé go mór, ach go háirithe, na deiseanna 

a bhíonn ag scoláirí an Ghaeilge a úsáid lena gcomhscoláirí lasmuigh den rang agus sa mhórphobal, 
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go speisialta má bhíonn an t-aonad a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge lonnaithe go fisiceach 

sa phríomhfhoirgneamh scoile: 

 
Tá sé tábhachtach go gcuirfí sciar amháin den scoil ar leataobh don Aonad nuair a thagann fás ar na 

huimhreacha. Thabharfadh a leithéid de shocrú deis do scoláirí an Ghaeilge a labhairt ina measc féin i gcuid 

d’fhoirgneamh na scoile ina mbeadh sin inghlactha. Ní bheadh an brú céanna ón mBéarla nó óna gcomhscoláirí 

sa mháthairscoil. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Tugann eispéaras Aonad 2 le fios go gcuireann suíomh aonaid a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na 

Gaeilge in áit eile, ar oileán sa chás seo, ar chumas an aonaid aitheantas leithleach a chruthú.  

Cruthaíonn sé dúshlán, áfach, maidir lena dheimhniú go ndéantar cumarsáid a éascú go rialta idir an 

óstscoil agus an t-aonad a bhíonn lonnaithe go cianda. Is féidir le húsáid TFC bealach amháin a chruthú 

le dul i ngleic leis na deacrachtaí cumarsáide idir an óstscoil neamhspleách agus an cianaonad a bhíonn 

ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge: 
 

Maidir le húsáid na teicneolaíochta, b’fhiú don bhainistíocht féachaint ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le 

húsáid TFC chun cumarsáid níos rialta a éascú idir an scoil agus an t-aonad agus mar thaca do na coistí éagsúla 

a fheidhmíonn ar mhaithe leis an dá ionad, agus an bord bainistíochta i gcomhlíonadh a ndualgas. (Iar-bhunscoil: 

E) 

 

Léiríonn an t-eispéaras ag Aonad 1 gur féidir le heaspa rochtana ar oideachas trí mheán na Gaeilge go 

leibhéal ardteistiméireachta éifeacht dhíobhálach a chruthú don éileamh ar áiteanna san aonad. 

Cuireann sé seo isteach, dá réir, ar acmhainn an aonaid raon ábhar a sholáthar trí mheán na Gaeilge 

agus a chuireann le dícheangal na dtuismitheoirí i leith an rogha seo.  

 

Mar a bhí le feiceáil in Aonad 2, cuidíonn an soláthar ar lán-teagasc trí mheán na Gaeilge le héiteas 

teanga agus le haitheantas soiléir teanga a bhunú. Os a choinne sin, in Aonad 1 ina dtarlaíonn páirt-

teagasc trí mheán na Gaeilge agus go dtéann scoláirí go dtí an chuid sin den scoil a bhíonn ag feidhmiú 

trí Bhéarla chun teagasc na Gaeilge a fháil agus chun tromlach na n-ábhar eile a fhoghlaim trí Bhéarla, 

lagaítear go mór ar acmhainn an aonaid aitheantas dá chuid féin, braistint chomhuintearais, nó 

aitheantas Gaeilge a bhunú i measc na scoláirí agus na foirne.   

 

Léiríonn na cás-staidéir ar an dá aonad Gaeilge, gach ceann acu lonnaithe i gcomhthéacsanna éagsúla 

agus le láidreachtaí agus dúshláin dá gcuid féin acu araon, an tábhacht a bhaineann le ceannasaíocht 

agus tiomantas láidir ón óstscoil, le hardleibhéil inniúlachta Gaeilge i measc na múinteoirí, agus fáil a 

bheith ar acmhainní cuí agus ar thacaíochtaí don phleanáil ón óstscoil, chun cabhrú le hoideachas trí 

mheán na Gaeilge a sholáthar san aonad. Tugtar suntas freisin don ghá atá le comhordaitheoir agus le 

plean straitéiseach chun forbairt an aonaid trí mheán na Gaeilge a chothú agus a threorú. 

 
  

5. PRÍOMH-THIOMÁNTÓIRÍ/CHÚINSÍ AR OIDEACHAS ÉIFEACHTACH TRÍ   MHEÁN 

NA GAEILGE I SCOILEANNA GAELTACHTA 
 

Tugann anailís ar na cás-staidéir le fios go bhfuil na príomh-thiomántóirí seo a leanas riachtanach chun 

tacú leis an soláthar ar oideachas ardcháilíochta trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta: 

 

 Ceannasaíocht agus bainistíocht 

 Comhfhís 

 Pleanáil na scoile uile agus féinmheastóireacht scoile 

 Inniúlacht Ghaeilge agus eolas agus scil oideolaíoch na múinteoirí 

 Páirteachas agus tacaíocht na dtuismitheoirí 

 Acmhainní agus tacaíochtaí do scoileanna Gaeltachta 

 Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) 

 Naisc phobail. 
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Tá léargas ginearálta le fáil sa chuid seo ar na príomhthréithe agus ar na gnéithe sainitheacha a 

bhaineann le gach tiomántóir. Sa chuid seo freisin aithnítear, maidir le gach tiomántóir, na 

príomhbhearta ba chóir a áireamh don tacú le soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge i scoileanna 

Gaeltachta.  

 

5.1 Ceannasaíocht agus bainistíocht 
 

Léiríonn a lán de na cás-staidéir Ghaeltachta go bhfuil dlúthcheangal idir cur chun cinn na Gaeilge 

mar theanga mar aon le soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge agus cáilíocht na ceannasaíochta agus 

na bainistíochta sna scoileanna.  

 

Sna scoileanna cás-staidéar uile, tá tuiscint mhaith ag na príomhoidí agus ag an mbainistíocht 

shinsearach ar chultúr leithleach agus ar chomhthéacs sochtheangeolaíoch na Gaeltachta. Léiríonn 

tromlach na bpríomhoidí sna scoileanna cás-staidéar, gan trácht ar phroifíl teanga a scoile, fís agus 

tiomantas láidir don oideachas trí mheán na Gaeilge.  Déanann a leithéid de cheannairí iarracht ar leith, 

le tacaíocht ón bhfoireann agus ó phobail áitiúla, úsáid na Gaeilge a chur chun cinn, inniúlacht teanga 

a scoláirí a shaibhriú agus caighdeán maith oideachais a sholáthar dá ndaltaí. Bíonn ard-ionchais acu 

d’fhoghlaim a scoláirí agus déanann siad iarracht dul i bhfeidhm ar an bhfoireann agus ar an bpobal 

scoile níos leithne chun tacú le hobair na scoile: 
 

Tá sé mar aidhm ag an bpríomhoide atmaisféar dearfach lán-Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil. Comhoibríonn 

an pobal scoile ina iomláine go mór le cur i gcrích na físe seo. Tá ceannaireacht agus úinéireacht i leith na 

Gaeilge comhroinnte agus tá comhoibriú torthúil le sonrú idir na páirtithe go léir sa scoil chun an Ghaeilge a 

chur chun cinn. Tá muinín ag an bpríomhoide as na múinteoirí chun an múnla oideachais trí Ghaeilge a chur i 

gcrích go héifeachtach agus oideachas fairsing a chur ar fáil do gach dalta. Tá tuiscint an-mhaith ag an 

bpríomhoide ar an gcaighdeán oideachasúil a shroicheann na daltaí sna ranganna uile ar fud na scoile. 

(Bunscoil: E) 

 

Tá an-mheas ar an bpríomhoide i measc na foirne agus sa phobal i gcoitinne. Cabhraíonn sé go mbíonn sé lárnach 

sa phobal mar dhuine a ghlacann páirt i léirithe drámaíochta go rialta. Léiríodh an-mheas ar obair agus ar 

thiomantas na bainistíochta agus na foirne. Rinneadh tagairt don obair dheonach a dhéanann an fhoireann maidir 

le drámaíocht, ceol, díospóireacht agus spórt...Tá bainistíocht, ceannaireacht agus treoir shoiléir ag teacht ó 

bhainistíocht na scoile maidir le húsáid na Gaeilge agus stádas na scoile mar scoil láidir Ghaeltachta. Tá an 

bhainistíocht shinsearach an-tiomanta d’oideachas trí mheán na Gaeilge ach tuigeann siad chomh maith an 

tábhacht a bhaineann le freastal ar an bpobal ina iomláine. Eagraítear gach rud trí mheán na Gaeilge agus 

glactar leis gurb í an Ghaeilge príomhtheanga chaidrimh na scoile. (Iar-bhunscoil: B) 

 
Ina lán cásanna, is iad tiomantas agus tiomáint an phríomhoide a dheimhníonn go mbíonn an Ghaeilge 

go lárnach in obair na scoile.  Mar shampla, i scoil cás-staidéar amháin ag an mbunleibhéal, ina dtagann 

formhór na ndaltaí ó theaglaigh ina mbíonn Béarla mar theanga baile acu, ba iad ceannasaíocht agus fís 

an phríomhoide an spreagadh a thug faoin scoil na nósanna teagaisc a athrú ón teagasc dátheangach go 

príomha chuig teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge in achar ama sách gairid. Gné chriticiúil a bhain 

le rath an athraithe seo ná an cumas a bhí ag an bpríomhoide tacaíocht agus comhoibriú na foirne 

teagaisc a mhealladh ar dtús, mar aon le tacaíocht an bhoird bhainistíochta agus na dtuismitheoirí:  

Bhí sé an-soiléir go bhfuil forbairt na teanga sa scoil agus sa phobal áitiúil ag brath go mór ar cheannaireacht 

an phríomhoide seo.  Sular ceapadh an príomhoide seo, ní raibh aon pholasaí soiléir sa scoil agus bhí múinteoirí 

ag teagasc go dátheangach nó trí Bhéarla .... Tá fís ar leith ag an bpríomhoide agus teastaíonn uaithi an Ghaeilge 

agus an cultúr a choimeád beo sa cheantar. Spreagann sí daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí an teanga a úsáid 

mar ghnáth-theanga chumarsáide ar scoil agus lasmuigh.... Tá meas ag na tuismitheoirí ar an scoil agus tá siad 

dearfach go bhfuil an scoil ag cur na Gaeilge chun cinn sa cheantar. Tuigeann siad an tábhacht a bhaineann leis 

an teanga anois, rud nár chreid siad cúpla bliain ó shin.... Tá polasaí cuimsitheach uile-scoile ar fáil anois chun 

obair na scoile sa Ghaeilge a fhorbairt agus tá na daltaí féinmhuiníneach in úsáid na teanga agus bródúil aisti.... 

Tá an fhoireann tiomanta don phlean seo...Tá an-tacaíocht ar fáil ó thuismitheoirí, ón mbord bainistíochta, agus 

ón bpobal maidir le cur chun cinn na Gaeilge sa scoil ... Dúirt an príomhoide gur ag an scoil a bhí an ról is 

tábhachtaí sa Ghaeltacht agus go bhfuil sé tábhachtach aird a dhíriú ar an ról seo. (Bunscoil: G) 
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Sa tslí chéanna i mbunscoileanna eile, chruthaigh ceannasaíocht an phríomhoide bealach chun cinn 

chun an soláthar oideachasúil trí mheán na Gaeilge a láidriú, ar a n-áirítear polasaí a thabhairt isteach 

don teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge: 
 

Tá suim ar leith ag an bpríomhoide sa scoil seo i dteagasc na Gaeilge agus sa tumoideachas. Léiríonn an 

príomhoide tuiscint ar an gcaighdeán oideachasúil a shroicheann na páistí sna ranganna éagsúla… Mheas an 

príomhoide go raibh líon áirithe daltaí a raibh dearcadh acu nach raibh an Ghaeilge de dhíth orthu sa domhan 

mór mar sin nach fiú dóibh an teanga a úsáid. Mar gheall ar na dúshláin sin, bheartaigh an scoil ar roinnt 

gníomhaíochtaí den scoth a chur le chéile chun an Ghaeilge a láidriú agus a neartú. Tosaíodh ar ‘Feachtas 

Gaeilge’ sa scoil - tumoideachas sa Ghaeilge sna bunranganna; polasaí Gaeilge láidir uile-scoile; téacsleabhair 

Ghaeilge in úsáid; an cúntóir teanga ag obair leis na bunranganna chun an Ghaeilge a láidriú; moladh a 

thabhairt d’úsáid rialta na Gaeilge; nasc leis an chlub óige; agus tacaíocht do chomórtais trí mheán na Gaeilge 

a bhíonn ar siúl. Is cinnte go bhfuil an fhís chomh maith le gníomhú na scoile i gcur chuige aontaithe an-

tábhachtach i mbuanú na teanga sa scoil seo. (Bunscoil: C) 

 

I gcásanna eile, ba léir ról criticiúil ag foireann na bainistíochta sinsearaí sa scoil, an príomhoide san 

áireamh, maidir le láidreachtaí, dúshláin agus deiseanna na scoile a aithint, agus maidir le héascú a 

dhéanamh ar chultúr pleanála, féinbhreathnaithe agus forbartha i leith na Gaeilge: 
 

Is ceannairí maithe iad an bhainistíocht shinsearach is an comhordaitheoir teanga. Tá siad go léir tiomanta don 

fheachtas teanga atá ar bun sa scoil agus tuigeann siad suíomh lárnach na scoile maidir leis an Ghaeilge sa 

cheantar Gaeltachta seo. Bíonn an bhainistíocht shinsearach de shíor ag plé cheist na Gaeilge, is ag gríosadh 

is ag spreagadh a gcomhleacaithe ina leith. Tá sé i gceist an próiseas um fhéinmheastóireacht scoile a úsáid a 

thuilleadh fós chun láidreachtaí chomh maith le réimsí feabhais a leagadh amach.(Iar-bhunscoil: C) 

 

Léiríonn na cás-staidéir nuair nár léir ceannasaíocht láidir, go raibh neamhchinnteacht agus 

neamhréireacht sa scoil faoi stádas na Gaeilge mar theanga teagaisc. Ina leithéid de chásanna, ní raibh 

an cuspóir a bhí luaite faoin gcur chuige teagaisc go hiomlán trí Ghaeilge ar bhonn scoile uile, agus an 

cleachtas a breathnaíodh i seomraí ranga aonair, ar aon dul lena chéile: 
 

Ní léir go bhfuil cur amach sách iomlán ag an mbainistíocht faoi láthair ar an oideachas Gaeltachta ná ar an 

oideachas trí mheán na Gaeilge. Tá gá le bealaí cumarsáide cinnte a leagan síos chun teagmháil a dhéanamh le 

tuismitheoirí, leis na bunscoileanna friothálacha agus leis an bpobal i gcoitinne d’fhonn eolas cuimsitheach 

cruinn a chur ar fáil do thuismitheoirí.  Tuairiscíodh nach raibh aon oíche eolais, lá oscailte, cruinniú ag tús na 

bliana nó aon fhoinse eolais d’aon saghas ar fáil do scoláirí ná do thuismitheoirí chun iad a choimeád ar an eolas 

agus cabhrú leo cinneadh a dhéanamh faoi fhreastal ar an Aonad. (Iar-bhunscoil: A) 

 

Áiríodh éiginnteacht áirithe ar bhainistíocht na scoile maidir le ceannaireacht níos láidre a thabhairt do mhúnla 

oideachais na scoile trí Ghaeilge atá ann le sinsearacht. Bhí srianta ar an mbainistíocht toisc an gá a bhain le 

rollachán na scoile a ardú agus a insroichte is a bhí iar-bhunscoileanna eile. Déantar talamh slán de go seasann 

na tuismitheoirí ar fad le ráiteas misin na scoile, maidir le hoideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil ach níl aon 

chinnteacht ann gur mar sin atá. Dúshlán mór don cheannaireacht sna dálaí seo is ea an cúlú ón staidéar ar 

ábhair trí Ghaeilge i measc líon méadaitheach scoláirí. (Iar-bhunscoil: F) 

 

Léiríonn na cás-staidéir easpa eolais agus tuisceana i measc roinnt príomhoidí faoi chuir chuige don 

oideachas trí mheán na Gaeilge, ar nós an tumoideachais, agus chruthaigh sé seo éiginnteacht faoi 

fhiúntas an oideachais trí mheán na Gaeilge, faoin tionchar a bhíonn aige ar fhoghlaim na scoláirí, agus 

faoinar chóir a leithéid de chur chuige a mholadh: 
 

Cé gur tiomanta is díograiseach iad an príomhoide is an príomhoide tánaisteach, níl siad ag díriú go mion ar 

mhodhanna múinte ná ar an dlúthbhaint idir tacaíocht in-ranga agus dul chun cinn na scoláirí i máistreacht na 

teanga trí  na ranganna éagsúla sa scoil. Ní fheictear do bhainistíocht na scoile an bun-nasc atá idir 

gníomhaíochtaí ranga agus staid reatha na Gaeilge sa scoil. (Iar-bhunscoil: D) 

 
Léiríonn na cás-staidéir freisin tábhacht ról an bhoird bhainistíochta chun an cheannasaíocht is gá a 

sholáthar chun próifíl na scoile mar aonán Gaeilge sa phobal áitiúil a ardú agus chun tacaíochtaí cuí a 

chur ar fáil do phríomhoidí scoile agus don fhoireann teagaisc. Mar atá léirithe i roinnt cás-staidéar, is 
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féidir leis an mbord bainistíochta i scoil Ghaeltachta ról lárnach a ghlacadh i bhforbairt, i bhfaomhadh, 

i gcur i bhfeidhm agus in athbhreithniú pholasaí teanga na scoile don tumoideachas. Tá ról tábhachtach 

ag an mbord chomh maith in earcú múinteoirí, i gcur chun cinn na teanga agus na dtraidisiún Gaelach, 

agus sa chumarsáid le pobal áitiúil na scoile: 
 

Tá Gaeilge líofa agus ardchumas inniúlachta sa teanga riachtanach do gach múinteoir atá le ceapadh sa scoil. 

Tacaíonn an bord bainistíochta le forbairt ghairmiúil na múinteoirí. Cuireadh neart fianaise ar fáil go gcuireann 

bainistíocht na scoile gach tacaíocht a bhíonn ag teastáil ó na múinteoirí ar fáil chun an soláthar oideachais trí 

Ghaeilge a neartú mar thaca leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim. Tá infheistíocht mhór déanta ag an mbord 

bainistíochta i dtrealamh teicneolaíochta do gach rang, m. sh. cláir bhána idirghníomhacha, amharcléiritheoirí 

agus ríomhairí glúine, chun tacú leis an bhfoghlaim agus leis an teagasc. (Bunscoil: A) 

 
Bhí an Ghaeilge an-lag sa scoil ach tá ath-mhachnamh déanta le cúpla bliain anuas agus tuigeann an bord 

bainistíochta, an príomhoide, na múinteoirí agus an pobal scoile an tábhacht a bhaineann leis an teanga agus an 

ról atá ag an scoil chun í a chaomhnú agus a fhorbairt... Tá plean uile-scoile leagtha amach don Ghaeilge agus 

tugann sé treoir mhaith do phobal na scoile. Tá polasaí cuimsitheach faofa don Ghaeilge ag an mbord 

bainistíochta faoi stiúir an phríomhoide...Léiríodh go bhfuil ardchumas sa Ghaeilge riachtanach do gach 

múinteoir atá le ceapadh sa scoil ach go mbíonn sé seo deacair uaireanta. (Bunscoil: G). 

 

Díríonn na léargais seo ó thuairiscí na gcigirí go láidir ar an ngá atá le treoir chinnte a chur ar fáil do 

phríomhoidí agus do bhoird bhainistíochta ar shuntas a ról bainistíochta i gcomhthéacs scoile 

Gaeltachta, agus ar a ról tacaíochta don oideachas trí mheán na Gaeilge. 
 

5.2  Comhfhís 
 

Tá comhfhís don tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge in obair na scoile ag formhór na scoileanna 

Gaeltachta cás-staidéar ag an mbunleibhéal, agus ag tromlach na scoileanna ag an iar-bhunleibhéal do 

na pobail scoile lena mbaineann siad: 
 

Léirigh na páirtithe uile go bhfuil an meon atá ag an bhfoireann an-tábhachtach agus go gcaitheann said  bheith 

dearfach agus báúil i leith na Gaeilge...Tá an fhís chéanna ag an mbord bainistíochta agus ag an mbainistíocht 

inscoile agus feiceann siad an Ghaeilge mar phríomhtheanga na scoile....Déanann siad a ndícheall bród as an 

teanga agus an cultúr Gaelach a chruthú i measc phobal na scoile. (Bunscoil: G) 

 

Tá ráitis i scríbhinn ag roinnt scoileanna a dhéanann cur síos ar an bhfís atá acu, ach níl a leithéid ag 

scoileanna eile. Ina lán de na scoileanna cás-staidéar ina raibh fáil i scríbhinn ar fhísráiteas, bhí cur 

chun cinn na Gaeilge agus forbairt na feasachta cultúrtha mar bhonn leo seo: 

 
Is é fo-choiste an tsoláthair lán-Ghaeilge atá freagrach as cruthú agus monatóireacht ar phlean Gaeilge na 

scoile. Sa phlean seo,  leagtar amach fís aontaithe maidir le cur chun cinn na Gaeilge i saol na scoile. (Iar-

bhunscoil: C) 

Tá béim níos lú dírithe ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim trí mheán na Gaeilge, áfach, sna físráitis i 

scríbhinn a chuir na scoileanna cás-staidéar ar fáil. Is léir mar sin féin ó thaithí roinnt scoileanna cás-

staidéar go gcuidíonn an fáil ar ráiteas soiléir faoi shuíomh na Gaeilge in obair na scoile le hionchais 

a shoiléiriú agus le tiomantas do chur i bhfeidhm an oideachais trí mheán na Gaeilge i measc múinteoirí 

agus daltaí: 

 
Tá fís an-láidir leagtha amach i bplean na scoile, le pleanáil don churaclam ó thaobh an chur chuige leagtha 

amach do gach rang leibhéil agus an phleanáil eagraíochta leagtha amach go mion chomh maith (Bunscoil: C) 

Mar a léiríodh i gcúpla scoil, cuidíonn cur i láthair na físe seo ag fóraim, cosúil le cruinnithe foirne agus 

tionóil scoile uile, leis an bhfís a dhaingniú agus a léiriú in imeachtaí na scoile ó lá go lá. I measc samplaí 

eile tá an t-atreisiú dearfach ó mhúinteoirí ar úsáid na Gaeilge ag daltaí laistigh agus lasmuigh den 

seomra ranga agus le linn tréimhsí idir ranganna, an comhthiomantas do ghnéithe uile an churaclaim a 

chur i láthair trí mheán na Gaeilge mar aon leis an teanga shóisialta agus acadúil is gá a theagasc do 

dhaltaí ionas gur féidir leo páirt a ghlacadh trí Ghaeilge i ngach gné de shaol na scoile: 



 

26 
 

Tugadh le fios go gcuidíonn na tionólacha seachtainiúla scoile uile agus na cruinnithe foirmeálta agus 

neamhfhoirmeálta a eagraítear leis an bhfoireann bhainistíochta inscoile le cur i bhfeidhm an mhúnla oideachais 

trí Ghaeilge. (Bunscoil: A) 

Bíonn an scoil de shíor ag féachaint ar cheist na Gaeilge sa scoil agus feidhmiú an mhúnla oideachais trí Ghaeilge 

ar fud na scoile... Is í an comhordaitheoir teanga, le tacaíocht ó bhainistíocht shinsearach na scoile, a stiúrann 

na beartais ar fad a dhéantar chun úsáid na Gaeilge i ngach gné d’obair na scoile a chur chun cinn.... Aithníonn 

an scoil go mbíonn gá le sainscileanna teagaisc agus teanga chun dul i ngleic leis an teagasc trí mheán na 

Gaeilge. (Iar-bhunscoil: C) 

5.3  Pleanáil na scoile uile agus féinmheastóireacht scoile 
 

Léiríonn na cás-staidéir Ghaeltachta an tábhacht a bhaineann le pleanáil na scoile uile agus le 

féinmheastóireacht scoile chun tacú le teagasc trí Ghaeilge a sholáthar i scoileanna Gaeltachta. 

Léiríonn na cás-staidéir Ghaeltachta, ach go háirithe, go mbíonn comhsheasmhacht níos fearr sa 

soláthar ar theagasc trí mheán na Gaeilge ar fud na scoile nuair a dhéantar forbairt go comhoibríoch ar 

pholasaí dea-shainithe teanga na scoile uile, agus nuair a bhíonn a leithéid curtha in iúl don fhoireann 

agus do mhórphobal na scoile: 

 
Tá plean soiléir insroichte don Ghaeilge leagtha amach ag an scoil chun go mbeadh gach ball den fhoireann ar 

aon intinn faoi thábhacht agus úsáid na Gaeilge sa scoil agus na himpleachtaí a bhaineann le scoil Ghaeltachta. 
Tá an plean seo á chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach ar fud na scoile. (Bunscoil: A) 
 

Cuidíonn an fáil ar a leithéid de phlean, taobh le taobh le fís scríofa, le comhthuiscint a bhunú i measc 

múinteoirí agus tuismitheoirí ar bhuntáistí an oideachais trí mheán na Gaeilge, agus éascaíonn sé 

tuiscint chomhfhreagrachta a bhunú faoi sholáthar an phlean. Mar a léiríodh i gcúpla scoil cás-staidéar, 

cuidíonn soláthar an phlean scoile uile, taobh le taobh le bearta chun tacú le cur i bhfeidhm an phlean, 

le neamhcheangal a sheachaint idir cuspóir lán-teagaisc trí Ghaeilge ar bhonn scoile uile agus soláthar 

an chuspóra sa chleachtas ranga.  

 

Léiríonn na cás-staidéir freisin, áfach, go bhfuil, i níos lú ná leath de na scoileanna a bhí páirteach sna 

cás-staidéir, easpa soiléireachta agus easpa treoraithe faoi pholasaí teanga na scoile. Ina leithéid de 

chásanna, ní bhíonn pobal na scoile ar an eolas go hiomlán faoi ionchais agus faoi mhodhanna teagaisc 

teanga na scoile, agus cruthaíonn a leithéid neamhréireacht i gcoitinne sa soláthar don oideachas trí 

mheán na Gaeilge: 
 

Tá polasaí Gaeilge dréachtaithe ag an mbord bainistíochta, ach tá tuilleadh forbartha le déanamh air…Tá gá le 

plean straitéiseach cinnte a chur le chéile chun todhchaí an tsoláthair oideachais trí Ghaeilge sa scoil a shoiléiriú 

ag tabhairt san áireamh riachtanais teanga na scoláirí go léir. Ba cheart bealaí cumarsáide cinnte a leagan síos 

chun teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí, leis na bunscoileanna friothálacha agus leis an bpobal i gcoitinne 

d’fhonn eolas cuimsitheach cruinn a chur ar fáil faoina bhfuil ag tarlú sa scoil. (Iar-bhunscoil: A) 

 

An dúshlán is mó atá roimh mhúnla oideachais na scoile ná an cúlú méadaitheach atá le sonrú ar líon na scoláirí 

ó staidéar a dhéanamh ar na hábhair trí Ghaeilge – fiú i measc scoláirí a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu. 

Léiríonn sé seo nár mhór don scoil polasaí soiléir comhaontaithe scoile maidir leis an teanga teagaisc a fhorbairt 

agus straitéis a chur i bhfeidhm seachas freastal ar an dá thrá a thuilleadh. (Iar-bhunscoil: F) 

 

Léiríonn na cás-staidéir gur fearr a chuirtear polasaí Gaeilge i bhfeidhm nuair a dhéantar na róil agus 

na freagrachtaí a rianadh go soiléir, agus nuair a dháiltear freagracht na ceannasaíochta agus an 

athbhreithnithe don chur i bhfeidhm ag leibhéal na scoile uile ar chomhordaitheoir le tacaíocht ón 

bpríomhoide, ón bhfoireann, ó thuismitheoirí agus ón mbord bainistíochta. I níos lú ná leath de na 

bunscoileanna agus na hiar-bhunscoileanna cás-staidéar, áfach, níl freagracht ar leith tugtha don 

chomhordú ar pholasaí na Gaeilge ag leibhéal na scoile uile. Easnamh an-mhór é seo i ngeall ar 

thábhacht na Gaeilge do raison d’être na scoile Gaeltachta agus, i roinnt cásanna, is é an míniú a 

tugadh ná gur laghdaíodh na foirne bainistíochta inscoile go suntasach le blianta beaga anuas de bharr 

ciorruithe buiséid.  
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Nuair a bhíonn fáil orthu, is iondúil go mbíonn na pleananna scoile curtha le chéile ag an bpríomhoide 

agus ag foireann na scoile i gcomhpháirt leis an mbord bainistíochta agus leis na tuismitheoirí. Sna 

pleananna scoile uile seo, bíonn fáil ar ghearrchuntas ar chomhthéacs na scoile agus déantar 

aidhmeanna agus ráiteas misin mar aon le nósanna imeachta, cuir chuige agus modheolaíochtaí 

comhaontaithe a rianadh chun cleachtais na scoile uile a threorú ar ghnóthaí cosúil le cur i bhfeidhm 

an churaclaim, an soláthar ar theagasc trí mheán na Gaeilge, measúnú, úsáid acmhainní, naisc phobail, 

obair bhaile, teagmháil le tuismitheoirí agus tuairisciú dóibh: 
 

Tá plean Gaeilge curtha le chéile ag an scoil agus déanann an plean seo cur síos ar na príomhaidhmeanna atá 

ag an scoil; mar a chuirtear na haidhmeanna i bhfeidhm; ról na dtuismitheoirí; oideachas na naíonán;áiseanna 

Gaeilge; tacaíocht foghlama; agus measúnú ar an nGaeilge. Sna pointí le hurchar a luaitear sa phlean, ó thaobh 

na n-aidhmeanna a chur i bhfeidhm, luaitear: timpeallacht atá fabhrach a chothú, úsáid na Gaeilge i measc 

dhaltaí agus fhoireann na scoile a spreagadh; timpeallacht Ghaeilge a chruthú; cúntóir teanga; béim ar cheol, 

rainn  agus drámaíocht na Gaeilge; béim ar theanga labhartha na ndaltaí; forbairt na Gaeilge i ngach rang trí 

theanga ó bhéal, éisteacht, léitheoireacht, scríbhneoireacht; Seideán Sí agus acmhainní on Áisaonad i mBéal 

Feirste agus an suíomh gréasáin ‘an muinteoir.ie’ in úsáid. (Bunscoil: C) 

 

Bhí plean scoile uile agus cáipéisí polasaithe eile ag an scoil uile scríofa i nGaeilge amháin.  Déantar tagairt i 

bhformhór na ndoiciméad seo do stádas Gaeltachta na scoile agus d’áit lárnach na Gaeilge i saol agus i 

gcuraclam na scoile.  (Iar-bhunscoil: B) 

 

Baineann roinnt scoileanna cás-staidéar ag an mbunleibhéal úsáid as eilimintí de theimpléad an pholasaí 

scoile uile do bhunscoileanna Gaeltachta a rinne Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta3 a fhorbairt le 

cúnamh ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) chun a bpleanáil a 

threorú. Cuireann an teimpléad seo ar chumas na scoile a stádas a shoiléiriú maidir le: 

 

 cur chuige lántumtha a chur i bhfeidhm 

 tús na léitheoireachta 

 cur chun cinn na Gaeilge mar theanga chumarsáide 

 cumarsáid le agus tuairisciú do thuismitheoirí 

 baill foirne a earcú 

 ionchais bainteach le héiteas teanga na scoile 

 acmhainní don Ghaeilge a úsáid  

 measúnú ar an nGaeilge a úsáid  

 soláthar do thacaíocht foghlama 

 soláthar do ghníomhaíochtaí curaclaim agus traschuraclaim 

 naisc phobail. 

 

Léiríonn na cás-staidéir go bhfuil an soláthar ar theagasc agus ar fhoghlaim idirdhealaithe sna 

ranganna, mar aon le tacaíochtaí ábhartha eile d’fhoghlaimeoirí arb í an Ghaeilge a máthairtheanga, 

mar chleachtas áirithe amháin ar gá aird a dhíriú air ag leibhéal na scoile uile, go fiú sna scoileanna 

sin a bhfuil pleananna teanga acu.  

 

Maidir leis na hiar-bhunscoileanna, is fiú aird a dhíriú ag leibhéal na scoile uile ar an gceist faoin stiúir 

ar theagasc agus ar chleachtais mheasúnaithe agus scrúdaithe trí mheán na Gaeilge, go háirithe toisc 

gur léir i roinnt scoileanna cás-staidéar go bhfuil líon na scoláirí a roghnaíonn scrúduithe a dhéanamh 

trí Bhéarla ag méadú: 
 

Cé go bhfuil seasamh an-láidir á thógáil ag bainistíocht agus foireann na scoile maidir le múineadh trí Ghaeilge, 

tá géilleadh beag ann maidir le labhairt an Bhéarla i measc scoláirí agus maidir leis an gcleachtas i leith 

freagairt pháipéir scrúdaithe trí Bhéarla. (Iar-bhunscoil: B) 

 

                                                           
3 Eagraíocht ionadaíoch náisiúnta a bhí in Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta a bhí ar fáil cheana do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí i 

gceantair Ghaeltachta. 
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Bhí an fhianaise ann go bhfuil an scoil ag feidhmiú go príomha de réir an mhúnla oideachais lán-Ghaeilge a 

bhí sa scoil ó bunaíodh é, ach go bhfuil an scoil ag freastal anois, chomh maith, ar líon scoláirí atá ag déanamh 

staidéir ar ábhair trí Bhéarla, agus ag freagairt na scrúdpháipéar trí Bhéarla sna scrúduithe teistiméireachta, 

sa tsraith shinsearach go háirithe. Bhí fianaise ann freisin go bhfuil an líon sin scoláirí ag méadú go leanúnach 

le blianta beaga anuas. Is dúshlán é seo a théann go croí éiteas na scoile mar scoil Ghaeltachta, lán-Ghaeilge, 

agus is castacht é don mhúnla oideachais atá á sholáthar. (Iar-bhunscoil: F) 

 

Bhí polasaithe scoile uile ar fáil i nGaeilge amháin i dtromlach na scoileanna cás-staidéar ina raibh fáil 

ar pholasaithe scoile uile. Leaganacha dátheangacha de pholasaithe a bhí ar fáil sna scoileanna eile. 

Bhí roinnt scoileanna cás-staidéar a d’athraigh ó pholasaithe a bheith ar fáil i nGaeilge amháin, go 

leaganacha dátheangacha de dhoiciméid na bpríomhpholasaithe ar mhaithe le freastal ar bhaill uile 

phobal na scoile, tuismitheoirí san áireamh.  

 

Léiríonn cleachtais i roinnt scoileanna cás-staidéar an deis a chruthaíonn féinmheastóireacht scoile 

chun gnóthachtáil na ndaltaí sa Ghaeilge agus tionchar an teagaisc trí Ghaeilge a fheabhsú i scoileanna 

Gaeltachta. Cé gur ag luath-thréimhse na forbartha i bhformhór na scoileanna cás-staidéar Gaeltachta 

atá sí, cruthaíonn an fhéinmheastóireacht scoile spreagadh breise do scoileanna Gaeltachta chun a 

raison d’etre agus a n-éiteas scoile a iniúchadh i gcomhar leis na páirtithe ábhartha, tuismitheoirí agus 

daltaí san áireamh. Cruthaíonn an fhéinmheastóireacht scoile deis thábhachtach freisin do scoileanna 

Gaeltachta breathnú ar cháilíocht an tsoláthair sa Ghaeilge, spriocanna a aithint a dhíríonn ar eispéiris 

agus ar ghnóthachtáil na ndaltaí a fheabhsú sa Ghaeilge agus tríd an gcuraclam, agus athbhreithniú a 

dhéanamh ar phróisis theagaisc agus fhoghlama na scoile: 
 

Léiríodh éifeacht an phróisis fhéinmheastóireachta scoile sa tslí inar athraíodh an cur chuige sna naíonáin 

shóisearacha le bliain anuas nuair a rinneadh cinneadh triail a bhaint as an tumoideachas iomlán sa Ghaeilge 

chun nathanna cainte agus saibhreas teanga na ndaltaí a fheabhsú. Tá sé i gceist ag na hoidí monatóireacht 

chúramach a dhéanamh ar thionchar an tumoideachais ar ghnóthachtáil na ndaltaí sa Ghaeilge agus sa 

Bhéarla. (Bunscoil: A) 

 

Tá an scoil ag féachaint ar an nGaeilge mar chuid den phróiseas féinmheastóireachta scoile. Rinne siad 

suirbhéanna leis na tuismitheoirí agus leis na daltaí agus rinne siad anailís ar thorthaí na dtrialacha 

caighdeánaithe tríd an scoil. Léiríonn ceistneoirí na ndaltaí go bhfuil siad dearfach i leith na Gaeilge, agus go 

labhraíonn siad níos mó Gaeilge anois sa chlós agus sa bhaile. Dúirt níos mó ná leath de na tuismitheoirí nach 

gcuireann a bpáistí iad féin in iúl go héasca as Gaeilge. Tá plean feabhsúcháin scoile deartha anois agus tá sé 

mar aidhm ag an scoil díriú isteach chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an teanga. (Bunscoil: G) 

 

Tá an próiséas um fhéinmheastóireacht scoile agus ceist na teanga fite fuaite lena chéile sa scoil seo. Cuirtear 

ceisteanna go rialta ar mhúinteoirí, ar scoláirí agus ar thuismitheoirí faoin scoil agus faoin teanga. É sin ráite 

d’fhéadfaí leas níos leithne fós a bhaint as an aiseolas ar fad a bhailítear ó bhaill éagsúla de phobal na scoile 

agus moltar go ndéanfar athbhreithniú rialta ar úsáid agus ar thionchar na n-acmhainní uile atá ar fáil don 

Ghaeilge. Ba chóir go n-úsáidfí an próiseas um fhéinmheastóireacht scoile dá réir chun láidreachtaí na scoile 

chomh maith le réimsí feabhais a leagadh amach. (Iar-bhunscoil: C) 

 

Léiríonn na cás-staidéir an tábhacht a bhaineann le hionchur na dtuismitheoirí a bhailiú le linn 

phróiseas fhéinmheastóireachta na scoile. Chruthaigh an t-aischothú cuiditheach ó thuismitheoirí le 

linn an phróisis um fhéinmheastóireacht scoile spreagadh do bhunscoil Ghaeltachta cás-staidéar 

amháin béim níos láidre a dhíriú ar an bhforbairt ar inniúlacht na ndaltaí i labhairt na Gaeilge: 
 

Thaispeáin an t-aiseolas ó na tuismitheoirí mar chuid den phróiseas um fhéinmheastóireacht scoile gur mhaith 

le formhór na dtuismitheoirí go mbeadh Gaeilge labhartha a bpáistí níos fearr. (Bunscoil: G) 

 

Tugadh faoi deara i roinnt scoileanna Gaeltachta cás-staidéar gur gá scoláirí agus tuismitheoirí nó 

caomhnóirí a bheith níos gafa leis na próisis um fhéinmheastóireacht scoile chun a dtacaíocht a fháil 

don pholasaí Gaeilge agus dá chur i bhfeidhm: 
 

B’fhiú go mór don scoil leas a bhaint as an bpróiseas um fhéinmheastóireacht scoile chun luachanna na scoile 

a chur chun cinn ar bhonn scoile uile, nó ar a laghad tús a chur leis an bhfeachtas le bliainghrúpaí ar leith sa 
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scoil agus an nasc idir gníomhaíochtaí teanga agus staid reatha na teanga sa scoil a threisiú. Ba cheart don 

scoil níos mó teagmhála a bheith ann leis na bunscoileanna chun modhanna múinte a phlé. (Iar-bhunscoil: D) 

 

5.4  Inniúlacht Ghaeilge agus eolas agus scil oideolaíoch na múinteoirí 
 

Léiríonn na cás-staidéir an tábhacht a bhaineann le hinniúlacht Ghaeilge agus le heolas agus scil 

oideolaíoch na múinteoirí chun oideachas trí Ghaeilge a sholáthar go héifeachtach: 
 

Cuireann ardcháilíocht inniúlachta agus teanga labhartha na múinteoirí uile go mór le gníomhú an mhúnla 

oideachais lán-Ghaeilge sa scoil. Leagtar béim inmholta ar shaibhreas teanga na ndaltaí a fhorbairt laistigh 

agus lasmuigh de na seomraí ranga. Cuirtear béim láidir ar an drámaíocht trí Ghaeilge agus ar pháirt a ghlacadh 

i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha agus spóirt, agus i gcomórtais amhránaíochta, scríbhneoireachta agus 

drámaíochta, chun saibhreas teanga na ndaltaí a chur chun cinn (Bunscoil: A) 

 

Is cainteoirí dúchais cuid mhaith den fhoireann scoile agus iar-scoláirí scoileanna an cheantair níos lú ná leath 

acu...Tugadh suntas d’inniúlacht na múinteoirí seo sa Ghaeilge agus don chumas a bhí iontu chun sealbhú 

scoláirí ar an nGaeilge a fhí isteach go nádúrtha i measc torthaí foghlama a gcuid ceachtanna. (Iar-bhunscoil: 

C) 

 
An dá dhúshlán atá ann agus iad fite fuaite lena chéile, ná go bhfuil múinteoirí ar bheagán Gaeilge, agus 

múinteoirí ann le  neart Gaeilge ach réimse cúng de mhodhanna múinte. (Iar-bhunscoil: D) 

 

Léiríonn na cás-staidéir ócáidí inar léir cleachtas éifeachtach trí mheán na Gaeilge tríd an gcuraclam 

sna rangsheomraí, inar ghlac múinteoirí le hardchumas Gaeilge páirt sa teagasc follasach ar ionchur 

agus ar shaibhriú teanga na ndaltaí agus na scoláirí agus inar chinntigh siad go raibh daltaí agus scoláirí 

gafa go gníomhach ina bhfoghlaim trí úsáid a bhaint as modhanna oideolaíocha idirghníomhacha. 

Díríodh aird ar leith ar fhoclóir agus ar théarmeolaíocht a theagasc go córasach lena dheimhniú gur 

féidir le daltaí agus scoláirí ábhar an churaclaim a rochtain trí mheán na Gaeilge: 

  
Chuir saibhreas teanga na múinteoirí agus comhtháthú na n-ábhar i ngach ceacht a breathnaíodh go mór le 

hatreisiú an mhúnla oideachais trí Ghaeilge. Bhí timpeallacht shaibhir d’ábhair Ghaeilge i bprionta i ngach 

seomra ranga agus i ndorchlaí na scoile. Soláthraíodh deiseanna maithe do na daltaí chun páirt ghníomhach a 

ghlacadh trí phlé, rainn a aithris, agus trí ghníomhaíochtaí praiticiúla comhthéacsaithe trasna réimsí foghlama 

an churaclaim i ranganna éagsúla. Cuireadh fócas ar leith sna ranganna ar shaibhriú na Gaeilge, idir fhorbairt 

foclóra agus struchtúir abairtí…Baineadh feidhm an-mhaith as na cláir bhána idirghníomhacha, ábhar ón 

timpeallacht, agus acmhainní spreagúla. Chuidigh na leabhair nótaí a úsáideadh leis an bhfoclóir nua agus le 

heolas na ndaltaí a dhaingniú sna hábhair churaclaim éagsúla. (Bunscoil: A) 

 

Tugadh suntas d’inniúlacht na múinteoirí seo sa Ghaeilge agus don chumas a bhí iontu chun sealbhú scoláirí ar 

an nGaeilge a fhí isteach go nádúrtha i measc torthaí foghlama a gcuid ceachtanna....Is trí cheisteanna an 

mhúinteora a fhreagairt is mó a cruthaíodh deiseanna ar labhairt na Gaeilge do scoláirí. I ngach cás, thug 

freagraí na scoláirí le fios go raibh bunéirim an cheachta á tabhairt leo.  Ba é an cleachtas ba choitianta ná go 

míneofaí ábhar an cheachta, nó go léireofaí an scil a bhí le cleachtadh, go soiléir ar dtús agus go scaoilfí leis na 

scoláirí chun tabhairt faoi thascanna praiticiúla ina dhiaidh sin. Ba léir gur thaitin an neamhspleáchas seo le 

scoláirí agus thug siad faoi thascanna le fonn agus le díograis. Is údar misnigh é go raibh sé de chumas agus de 

mhuinín ag mórán de na scoláirí seo leas a bhaint as an téarmaíocht a cleachtadh leo roimh ré le linn dóibh 

bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí foghlama seo. (Iar-bhunscoil: C) 

Léiríonn na cás-staidéir, áfach, gur gá a chinntiú go leathnaítear a leithéid de dhea-chleachtas 

oideolaíoch chuig gach múinteoir laistigh de scoileanna agus trasna scoileanna na Gaeltachta, agus a 

chinntiú, go háirithe, go mbíonn daltaí gafa go gníomhach san fhoghlaim trí Ghaeilge agus go mbíonn 

deis acu bheith i gcumarsáid lena chéile le linn na gceachtanna: 

Baineadh úsáid as grúpobair chomhoibritheach i ranganna áirithe ach níor baineadh úsáid go rialta as an 

gcleachtas seo ach i roinnt ranganna. B’fhiú úsáid níos mó a bhaint as an bhfoghlaim chomhoibritheach ionas 

gur féidir le daltaí tuairimí a roinnt agus a mhalartú sna ceachtanna chun an fhoghlaim a dhaingniú. (Bunscoil, 

A) 
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Bhí leibhéal foghlama na scoláirí sna ranganna a breathnaíodh go maith ach ba léir nach raibh na spriocanna 

dúshlánach go leor i gcónaí...Tá go leor scóipe sna cleachtais teagaisc agus foghlama chun éagsúlacht níos mó 

de chuir chuige a úsáid chun níos mó freagrachta a thabhairt do na scoláirí, a bhfeasacht orthu féin mar 

fhoghlaimeoirí a fhorbairt agus dushláin chuí ina gcuid foghlama a chinntiú dóibh. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Ba mhinic an modh díreach i bhfeidhm sna ranganna sa mhéid gurb iad na múinteoirí is mó a stiúraigh obair 

na gceachtanna. Is trí cheisteanna an mhúinteora a fhreagairt, is mó a cruthaíodh deiseanna ar labhairt na 

Gaeilge do scoláirí. (Iar-bhunscoil: D) 

 

Tugann na cás-staidéir le fios go bhfuil sé mar phríomhdhúshlán ag múinteoirí i scoileanna Gaeltachta 

idirdhealuithe a chruthú i modhanna teagaisc agus foghlama sna ranganna chun freastal ar 

shainriachtanais na gcainteoirí dúchais Gaeilge, go háirithe sa chomhthéacs ilghrád nó ilranga. Nuair a 

bhí a leithéid ann, bhain an teagasc idirdhealaithe le bealaí chun cinn san fhoghlaim a chruthú do dhaltaí 

agus scoláirí le cumais agus le hinniúlachtaí teanga éagsúla ó thaobh ábhar curaclaim agus forbairt scile, 

agus ó thaobh rochtana ar dheiseanna cuí chun an fhoghlaim a shaibhriú:  
 

Bhí an teagasc machnamhach agus baineadh úsáid as ábhair agus áiseanna a bhí dírithe ar riachtanais teanga 

agus ar chothú shaibhreas na teanga sa scoil Ghaeltachta seo. Bhí ionchur cinnte teanga eagraithe do gach rang 

leibheál agus do na cumais éagsúla teanga. Bhí saibhriú á dhéanamh ar Ghaeilge na ndaltaí seo faoi mar a bhain 

sé le leathnú foclóra agus muinín in úsáid na teanga ach go háirithe.  Rinneadh go leor dramaíochta gan script 

agus ligeadh do na daltaí scéalta beaga a chumadh as a stuaim féin ó bhéal ar dtús agus ansin sna cóipleabhair. 

Bhí gach dalta gníomhach san fhoghlaim agus chum siad abairtí an-mhaith ó thaobh foclóra agus struchtúir 

de…Múineadh téamaí uile scoile agus cuireadh taispeántas den obair ar fáil i halla na scoile chun deis a thabhairt 

do na tuismitheoirí plé a dhéanamh lena bpaistí mar gheall ar an téama teagaisc sa bhaile. (Bunscoil: C) 

 

Toisc gur ilranganna atá sna seomraí agus toisc líon na ndaltaí sna ranganna a bheith beag, bíonn difreáil ar 

siúl de shíor ag na hoidí. Baintear leas as teagasc foirne comhoibritheach ar bhonn rialta. Tá torthaí saothair 

na n-oidí le feiceáil i dtorthaí foghlamtha na ndaltaí. Tá caighdeán an-ard teanga ag na daltaí agus Gaeilge 

shaibhir ag a lán acu. (Bunscoil: B) 

 

Bhí an fhoghlaim ab fhearr sna ceachtanna sin ina raibh obair thascbhunaithe dea-eagraithe mar chuid lárnach 

de na ceachtanna agus ina ndearna an múinteoir freastal maith ar riachtanais foghlama na scoláirí.(Iar-

bhunscoil: E) 

 

Léiríonn athbhreithniú ar na cleachtais sna scoileanna cás-staidéar, áfach, nach iondúil cleachtas don 

idirdhealú ar ionchuir teanga agus nach mbíonn dóthain dúshlán ar fáil go minic sna ranganna do 

chainteoirí dúchais na Gaeilge: 
 

Ní raibh aon fhreastal ar leith in aon rang do leibhéil éagsúla den Ghaeilge labhartha agus níor tugadh faoi 

deara sna ceachtanna a breathnaíodh aird faoi leith ar dhifreáil na teanga do na daltaí sin ba shaibhre a raibh 

an Ghaeilge acu.  Ba chóir aird ar leith a bheith do dhifreáil don teagasc, ní amháin ar riachtanais na ndaltaí 

is laige sa Ghaeilge, ach ar riachtanais na ndaltaí is inniúla sa teanga ar mhaithe lena n-acmhainneacht mar 

fhoghlaimeoirí a chomhlíonadh. (Bunscoil:H) 

 

Lasmuigh de cheistiúchán an mhúinteora i roinnt bheag cásanna, ní raibh aon fhianaise ar dhifreáil an teagaisc 

ar bhonn inniúlachta sa teanga ná cumais acadúil ar fáil... Bhí an obair sna ranganna múinteoir-lárnach den 

chuid ba mhó ar fad. Sampla fánach d’obair bheirte a breathnaíodh agus níor breathnaíodh aon sampla d’obair 

ghrúpa... Ar bhonn dea-chleachtais, ba cheart aird a thabhairt ar úsáid na difreála chun tacú le forbairt 

scileanna ardoirdsmaointeoireachta na scoláirí agus saibhriú teanga na scoláirí sin a bhfuil an Ghaeilge acu ó 

dhúchas. (Iar-bhunscoil: E) 

 
Níor tugadh faoi deara sna ceachtanna a breathnaíodh aird faoi leith ar dhifreáil sa teanga do na scoláirí sin 

ba shaibhre a raibh an Ghaeilge acu ar mhaithe lena n-acmhainneacht mar fhoghlaimeoirí a chomhlíonadh. 

Áiríodh an difreáil i gceacht ar leith a bheith dírithe ar na scoláirí a bhí lag sa Ghaeilge agus nach raibh dúshlán 

cuí sa Ghaeilge roimh na scoláirí sin a bhí inniúil sa teanga – cuid acu a raibh togha na Gaeilge acu. (Iar-

bhunscoil: F) 
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Earcú múinteoirí 

 

Tugann na cás-staidéir le fios go gcruthaíonn an earcú ar mhúinteoirí le hardleibhéal inniúlachta sa 

teanga dúshlán do bhoird bhainistíochta ina lán scoileanna Gaeltachta, agus go mbíonn a leithéid in 

amanna lasmuigh de smacht díreach na scoileanna. Ag an mbunleibhéal, thuairiscigh scoileanna gur 

bhain sé seo go príomha le múinteoirí a cheapadh ó phainéal ath-imlonnaithe na ndeoisí nó i ngeall ar 

shocruithe braislithe áitiúla chun acmhainní múinteoireachta a dháileadh ar dhaltaí le riachtanais 

speisialta oideachais i scoileanna beaga: 

 
Léirigh an príomhoide go mbíonn deacrachtaí rialta leis an bpainéal múinteoirí do scoileanna Gaeltachta a 

fhostú agus go mbíonn siad faoi bhrú agus faoi gheasaibh glacadh le duine gan Ghaeilge uaireanta. (Bunscoil: 

G) 

 

Uaireanta, ní bhíonn mórán rogha ag an scoil Ghaeltachta maidir le hinniúlacht teanga na n-oidí atá ag soláthar 

seirbhísí do na leanaí le riachtanais speisialta oideachais, atá ag brath ar na cnuas-socruithe atá ann cheana 

féin nach dtógann comhthéacs na Gaeltachta san áireamh. (Bunscoil: F) 

 

Ag an iar-bhunleibhéal, freisin, tuairiscíodh na ceisteanna céanna faoin líon beag múinteoirí le leibhéil 

sách ard in inniúlacht na Gaeilge do na speisialtóireachtaí ábhar i gcoitinne, mar shampla, don 

Eolaíocht, don Teicneolaíocht, agus d’ábhair phraiticiúla eile: 

 
Luadh arís agus arís eile gurb é soláthar múinteoirí, go háirithe sna hábhair phraiticiúla, a bhíonn cáilithe mar 

is cuí agus inniúlacht Ghaeilge shásúil acu, an dúshlán is mó a bhíonn ag an scoil chun fanacht dílis don fhís 

soláthar oideachais trí Ghaeilge a chur ar fáil do phobal an cheantair. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Léiríonn taithí na scoileanna cás-staidéar gur féidir le leibheal inniúlachta an mhúinteora sa Ghaeilge 

tionchar a bheith aige ar rogha ábhar na scoláirí ag an iar-bhunleibhéal. Thuairiscigh scoláirí in iar-

bhunscoil Ghaeltachta cás-staidéar amháin go ndéanann siad a rogha ábhar óna meastachán féin ar 

inniúlacht Ghaeilge na múinteoirí mar aon lena ndearcadh ar chaighdeán an teagaisc san ábhar: 
 

Is cúis mhór imní í inniúlacht agus cumas roinnt múinteoirí i leith na Gaeilge agus i leith na múinteoireachta dá 

bharr. Ba léir, i gcéatadán áirithe de na ranganna, nach raibh an múinteoir compordach leis an teanga. Is mór 

an ní é seo agus cuireann sé isteach go mór ar an teagasc is foghlaim agus ar dhearcadh na scoláirí i leith na 

Gaeilge agus i leith na n-oidí gan mórán Gaeilge acu. (Iar-bhunscoil: D) 

 

5.5 Páirteachas agus tacaíocht na dtuismitheoirí 
 

Leiríonn na cás-staidéir an príomhról tacaíochta is féidir a bheith ag tuismitheoirí do pholasaí na 

Gaeilge sa scoil Ghaeltachta ó thaobh a ndearcadh i leith na Gaeilge, an úsáid a bhaineann siad as an 

nGaeilge, agus a dtacaíocht don teagasc trí mheán na Gaeilge: 
 

Aithníonn an scoil an ról tábhachtach atá ag tuismitheoirí. Tuigeann siad an tionchar atá ag a ndearcadh i leith 

na Gaeilge agus a n-úsáid taobh amuigh den scoil. Tá a fhios ag an scoil go bhfuil formhór na ndaltaí ag teacht 

go dtí an scoil gan Ghaeilge sa bhaile agus cuireann sé seo dúshlán breise ar an scoil... Tá cumann tuismitheoirí 

bríomhar agus gníomhach ag an scoil chun ócáidí sóisialta trí Ghaeilge a eagrú agus tuismitheoirí a ghríosadh 

chun cúrsaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. (Bunscoil: D) 

 

Is é mian na dtuismitheoirí anois na hábhair ar fad a bheith á múineadh trí Ghaeilge. Tá tacaíocht iontach ar fáil 

ag an scoil ó na tuismitheoirí le cúpla bliain anuas – tá an cur chuige reatha sa scoil i dtaobh na Gaeilge soiléir 

do na tuismitheoirí. Ón méid a tuairiscíodh is léir go bhfuil dearcadh dearfa ag na tuismitheoirí maidir le dílseacht 

don mhúnla oideachais trí Ghaeilge atá á chur ar fáil sa scoil. (Bunscoil: F) 

 

Tá éileamh ag tuismitheoirí an cheantair ar oideachas trí mheán na Gaeilge agus bhí tuiscint mhaith ina measc 

faoi na buntáistí a bhaineann le bheith inniúil ar an nGaeilge. (Iar-bhunscoil: B) 

 

Tugann na cás-staidéir le fios, áfach, gur féidir dearcthaí éagsúla a bheith ag an bpobal tuismitheora i 

scoileanna ar leith faoi pholasaí teanga na scoile agus faoin múnla don oideachas trí mheán na Gaeilge 
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a bhíonn i bhfeidhm. Ní haon ionadh é seo i ngeall ar phroifílí sochtheangeolaíocha éagsúla na 

dtuismitheoirí agus a bpáistí. Tá sé ríthábhachtach dá réir sin go mbíonn caidreamh gníomhach ag 

scoileanna le tuismitheoirí faoi fhís, faoi chuspóir, agus faoi chur chuige na scoile i leith an oideachais 

trí mheán na Gaeilge: 
 

Ag cruinniú leis na cigirí, chuir tuismitheoirí in iúl go bhfuil siad thar a bheith sásta leis an soláthar oideachais 

trí Ghaeilge atá á chur ar fáil ag oidí na scoile. Bhí tuismitheoir amháin a léirigh go raibh meon sórt 

“idirdhealaithe” sa scoil i leith daoine nach bhfuil Gaeilge líofa ó dhúchas acu. Bhí sé soiléir go bhfuil dhá 

dhearcadh ag cuid de na tuismitheoirí sa scoil i leith an pholasaí Ghaeilge, na tuismitheoirí a bhfuil Gaeilge 

líofa acu, agus na tuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. (Bunscoil: B) 

 

Ón méid a tuairiscíodh is léir go bhfuil dhá dhearcadh i measc na dtuismitheoirí maidir le dílseacht don mhúnla 

oideachais trí Ghaeilge atá á chur ar fáil sa scoil. Sa chás sin, níor mhiste fís na scoile a phlé leis na tuismitheoirí 

seachas a bheith i dtuilleamaí ráiteas misin na scoile amháin. B’fhiú don scoil Ghaeltachta seo dílseacht na 

dtuismitheoirí i gcoitinne, d’aidhmeanna agus do ráiteas misin na scoile mar scoil Ghaeltachta a dhéanann an 

soláthar curaclaim a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge amháin, a shoiléiriú, ar mhaithe le haidhmeanna na scoile 

agus aidhmeanna na dtuismitheoirí a thabhairt bonn ar aon. (Iar-bhunscoil: F) 

 

Tugann na cás-staidéir suntas freisin don phríomhról is féidir a bheith ag an scoil chun tacaíocht na 

dtuismitheoirí a fháil do pholasaí teanga na scoile, mar shampla, trí pháirteachas tuismitheoirí a 

mhealladh ar choistí scoile, i bpróisis phleanála agus féinmheastóireachta scoile bainteach le Gaeilge, 

agus i dtionscnaimh baile-scoile, ar nós na léitheoireachta beirte. Tugtar suntas ar leith do ról 

bhainistíocht na scoile chun tacaíocht na dtuismitheoirí, agus a muinín, a chothú don pholasaí scoile 

agus do mheán teagaisc na scoile: 

 
Tugadh le fios gurb iad na múinteoirí is mó a bhíodh ag tabhairt faoin bpleanáil churaclaim scoile uile, ach go 

bhfuil ról níos gníomhaí ag tuismitheoirí le cúpla bliain anuas tríd an bpróiseas féinmheastóireachta scoile go 

háirithe. Bunaíodh fochoiste chun an múnla oideachais trí Ghaeilge a chur i gcrích, go mórmhór chun aghaidh 

a thabhairt ar an dúshlán maidir le húsáid an Bhéarla i measc na ndaltaí féin i gclós na scoile. Tá tús curtha le 

cluichí spreagúla Gaeilge a mhúineadh do na daltaí agus meantóirí sna ranganna sinsearacha a cheapadh do 

na daltaí óga. Tá múinteoirí agus comhaltaí ó Chumann na dTuismitheoirí páirteach san fhochoiste seo. 

(Bunscoil: A) 

 

Ábhar misnigh don scoil is ea ról is tacaíocht na dtuismitheoirí. Tá ardmheas ag muintir na háite ar 

cheannaireacht na scoile agus tá siad dílis don scoil. Tuigtear dóibh gur cheist chasta í an Ghaeilge a úsáid istigh 

is lasmuigh den scoil. Bíonn guth na dtuismitheoirí le cloisteáil ar an mbord bainistíochta agus ar na fochoistí 

scoile agus baintear leas go minic as an scoil mar áis phobail. (Iar-bhunscoil: D) 

 

Léiríonn na cás-staidéir freisin gur féidir tuismitheoirí a chumasú chun tacú le héiteas agus le hobair 

na Gaeilge sa scoil trí dheiseanna a chur ar fáil dóibh freastal ar ranganna Gaeilge  a bhíonn á eagrú 

ag eagraíochtaí agus ag comhlachtaí, amhail Acadamh na hOllscolaíochta, Gaillimh, Comharchumann 

Forbartha Chorca Dhuibhne, agus Muintearas. Is féidir, ach go háirithe, lena bhfreastal ar ranganna 

Gaeilge tuismitheoirí a thacú agus iad ag cuidiú le hobair bhaile a bpáistí, agus dearcthaí dearfacha i 

leith na Gaeilge a chothú i measc a bpáistí: 

 
Tá líon beag daltaí ag freastal ar an scoil inar aistrigh a muintir go dtí an Ghaeltacht ó Mheiriceá, ó Shasana 

agus ó chontaetha eile in Éirinn. Is páistí iad seo nach raibh baint ag a muintir leis an nGaeltacht cheana agus 

arbh é an Béarla teanga an bhaile acu roimhe sin. Gné dhearfach is ea é freisin gur roghnaigh tuismitheoirí na 

bpáistí seo freastal ar ranganna Gaeilge iad féin ionas go mbeidís in ann an Ghaeilge a labhairt chun tacú lena 

bpáistí. Léiriú is ea an sampla seo ar a mhéid a chuidíonn dearcadh fabhrach agus tacaíocht na dtuismitheoirí le 

sealbhú na teanga ag a bpáistí – pointe a d’ardaigh bainistíocht na scoile féin. (Bunscoil: E) 

 

Faoin gclár críochnaithe scoile cuirtear ranganna éagsúla ar fáil do thuismitheoirí chun cabhrú leo a gcuid 

Gaeilge agus scileanna eile, a thacaíonn leo chun cabhrú le foghlaim a leanaí, a fhorbairt. Ina theannta sin, bíonn 

fáil ag tuismitheoirí ar raon de ranganna Gaeilge agus imeachtaí cultúrtha eile go háitiúil. (Iar-bhunscoil: E) 
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Rinne bunscoil cás-staidéar amháin tagairt do na deiseanna atá ar fáil do thuismitheoirí an scrúdú 

inniúlachta Gaeilge, Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), atá bunaithe go ginearálta ar Chomhchreat 

Tagartha na hEorpa um Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001) a ghnóthú.  

 

Léiríonn na cás-staidéir, cé go mbíonn éagsúlachtaí sa chleachtas ó thaobh na cumarsáide le 

tuismitheoirí, gurb í an Ghaeilge i gcoitinne a úsáidtear don chumarsáid fhoirmiúil agus 

neamhfhoirmiúil le tuismitheoirí agus leis an bpobal scoile níos leithne, nuair a bhíonn an teagasc go 

hiomlán trí mheán na Gaeilge, go háirithe i scoileanna sna ceantair Ghaeltachta is láidre ó thaobh na 

Gaeilge labhartha. Mar sin féin, léirítear go mbíonn teannas áirithe do scoileanna Gaeltachta idir an 

soláthar ar bhealaí cumarsáide a bhíonn trí Ghaeilge amháin, mar atá ag teacht le héiteas na scoile agus 

lena ról i leith na teanga a chothú mar theanga an phobail, agus an soláthar ar bhealaí cumarsáide 

dátheangacha a éascaíonn cuimsiú na dtuismitheoirí sin nach bhfuil líofacht Ghaeilge acu.  

 
Tá a fhios ag an bpríomhoide agus ag na múinteoirí go bhfuil formhór na ndaltaí ag teacht go dtí an scoil gan 

Gaeilge sa bhaile agus cuireann sé seo dúshláin bhreise ar an scoil…. Bíonn gach cumarsáíd leis an mbaile 

dhátheangach lena n-áirítear nuachtlitreacha, litreacha agus polasaithe scoile. Bíonn na tuairiscí scoile dá-

theangach freisin (Bunscoil: H) 

Dá bhrí seo is cosúil go bhfuil scoileanna, go méadaitheach, ag cur comhfhreagrais, tuairiscí scoile, 

agus polasaithe scoile uile ar fáil go dátheangach, go háirithe má bhíonn Béarla mar chéad teanga ag 

céatadán mór de thuismitheoirí an scoilcheantair ina bhfuil cur chuige dátheangach nó páirt-tumtha i 

bhfeidhm.  

 

Léiríonn na cás-staidéir nach bhfuil, ina lán scoileanna Gaeltachta, lán-acmhainneacht á baint as TFC 

don chumarsáid le tuismitheoirí. Tá beagnach leath de na scoileanna cás-staidéar, bunscoileanna den 

chuid is mó, nach bhfuil láithreán gréasáin acu fós chun obair na ndaltaí a léiriú ná chun eolas ábhartha 

faoin scoil a sholáthar do thuismitheoirí agus do mhórphobal na scoile. Maidir leis na scoileanna sin a 

bhfuil láithreán gréasáin acu, tá láithreacht an ghréasáin i nGaeilge ar fad ag a bhformhór. Tá líon beag 

bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna cás-staidéar tar éis láithreán gréasáin dátheangach a fhorbairt.  

 

5.6 Acmhainní agus tacaíochtaí do scoileanna Gaeltachta   
 

Téacsleabhair agus acmhainní teagaisc 

 

Tugadh aitheantas le linn na gcuairteanna cás-staidéar do ról na Comhairle um Oideachas Gaeltachta 

agus Gaelscolaíochta (COGG) i ngeall ar an raon feabhsaithe acmhainní agus téacsleabhar Gaeilge 

atá ar fáil chun an teagasc agus an fhoghlaim a fheabhsú. 

 

Chonacthas samplaí de chleachtas éifeachtach ar roinnt cuairteanna cás-staidéar nuair a bhain 

bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna úsáid chiallmhar as na téacsleabhair Ghaeilge a bhí ar fáil agus 

nuair a bhain siad úsáid in amanna as acmhainní múinteoir-dheartha, nótaí, scéimeanna tráchtála, agus 

foinsí Gaeilge eile ón idirlíon mar athrú nó mar fhorlíonadh ar na téacsleabhair. Faigheann roinnt 

bunscoileanna cás-staidéar acmhainní Gaeilge do naíonáin agus bunranganna ón gComhairle 

Churaclaim, Scrúduithe agus Mheasúnaithe (CCEA) agus ón Áisaonad,4 i dTuaisceart na hÉireann, 

mar shampla Cleite, Cód sa Ghaeilge and Féasta Focal, chun cur i bhfeidhm an churaclaim a 

shaibhriú.  

 

Dúshlán a bhí le sonrú do scoileanna Gaeltachta, áfach, ná gan fáil a bheith ar théacsleabhair i nGaeilge 

do roinnt achar curaclaim nó go deimhin mí-oiriúnacht na dtéacsleabhar Gaeilge atá ar fáil, go háirithe 

ag an iar-bhunleibhéal. Thuairiscigh scoileanna, i gcomparáid le fairsinge na n-acmhainní atá ar fáil i 

mBéarla, nach raibh fáil ar théacsleabhair trí Ghaeilge do na hábhair go léir ag an iar-bhunleibhéal. 

Dúradh go raibh an Ghaeilge ina lán de na téacsleabhair a aistríodh go Gaeilge ró-theicniúil agus ró-

                                                           
4 Áisaonad,  Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste 
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chasta, go háirithe sna hábhair eolaíochta, agus sa Stair, Tíreolaíocht, Matamaitic, Grafaic Theicniúil, 

Oideachas Fiontraíochta, agus Teicneolaíocht.  

 

Dúradh freisin go raibh teanga agus téarmaíocht na dtéacsleabhar Gaeilge ag leibhéal na bunscoile sa 

Stair, Tíreolaíocht, Eolaíocht agus Reiligiún, mar shampla, ró-dhúshlánach do dhaltaí. Léiríodh go 

raibh teorainn leis an litríocht Ghaeilge a thacódh le forbairt foclóra, inniúlacht theanga agus saibhreas 

teanga na ndaltaí, go háirithe ó na meánranganna go leibhéal deiridh na  hiar-bhunscoile. Tuairim eile 

a léiríodh arís agus arís eile ná nach raibh na téacsleabhair i gcoitinne ag teacht le canúint labhartha na 

gceantar Gaeltachta éagsúil agus gur chuir sé seo isteach uaireanta ar thuiscint na ndaltaí agus na 

scoláirí ar na téacsanna:  
 

Léiríodh freisin go raibh fadhbanna tuisceana leis an bhfoclaíocht chasta i dtéacsleabhair ar leith do na ranganna 

sinsearacha, ach go háirithe sa Mhatamaitic, sa Stair, san Eolaíocht agus sa Tíreolaíocht. Tuairiscíodh nach 

mbíonn an foclóir le cloisteáil sa chanúint Ghaeltachta. (Bunscoil: A) 

 

Maidir leis an soláthar téacsleabhar, thuairisc múinteoirí roinnt deacrachtaí ar nós gan fáil ar chor ar bith a 

bheith ar théacsleabhar, mar shampla, don Oideachas Fiontraíochta (GCAT). I gcásanna eile luadh moill an-

fhada a bheith ar fhoilsiú an leagan Gaeilge tar éis athruithe ar shiollabais mar a tharla i gcás an Tionscadal 

Mata. Ina theannta sin luadh go bhfuil teanga na dtéacsleabhar atá ar fáil i nGaeilge dothuigthe go minic agus 

gur mar gheall air sin a bhaintear úsáid as an leagan Béarla. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Léirigh roinnt scoileanna cás-staidéar ag an mbunleibhéal an gá a bhí le scéimeanna léitheoireachta 

grádaithe breise i nGaeilge, ar aon dul leis na scéimeanna léitheoireachta comhthreomhara i mBéarla: 
 

Dúradh go raibh gá le sraith leabhar céimnithe i mbealach níos soiléire cuimsithí, ar nós na PM Readers as 

Béarla, a chur ar fáil do scoileanna sa Ghaeltacht (Bunscoil: E) 

 

Baineann a lán de na bunscoileanna cás-staidéar úsáid as Séideán Sí, an clár comhtháite Gaeilge do 

scoileanna Gaeltachta. Cé go bhfuil an t-aischothú ó bhunscoileanna faoi Séideán Sí dearfach i 

gcoitinne, dúirt roinnt scoileanna nach raibh an clár sách dúshlánach do chainteoirí dúchais Gaeilge, 

agus go raibh gá cláir Ghaeilge eile a úsáid mar fhorábhair sna ranganna: 
 

Bhí formhór na múinteoirí dearfach faoin gclár Séideán Sí. Dúradh linn go bhfuil sé go hiontach mar áis don 

chaint agus don saibhreas teanga ach go háirithe. (Bunscoil: G) 

 

Dúradh nach bhfuil go leor gníomhaíochtaí i Séideán Sí don réamhléitheoireacht agus don fheasacht 

fóneolaíochta sna ranganna naíonáin agus go raibh ganntanas i gcuid de na leabhair i Séideán Sí ó thaobh 

saibhreas foclóra do na daltaí ag teacht ó theaghlaigh le Gaeilge. (Bunscoil: D) 

 

Léiríodh leibhéal maith sástachta maidir leis an acmhainn Séideán Sí do scoil Ghaeltachta. Tuairiscíodh, áfach, 

go bhfuil easpa dúshláin ag baint le leabhair shaothair an chláir i gcás na leabhar léitheoireachta do léitheoirí 

maithe. (Bunscoil: A) 

 

Curaclam 

 

Thug roinnt iar-bhunscoileanna Gaeltachta cás-staidéar le fios go raibh easpa dúshlán ag baint le 

siollabas na hArdteistiméireachta do scoláirí atá níos líofa sa Ghaeilge, cainteoirí dúchais Gaeilge san 

áireamh: 
 

De réir roinnt scoláirí ba bheag an dúshlán os a gcomhair maidir le siollabas na Gaeilge. B’fhearr leo tascanna 

sa bhreis a bheith acu chun leas níos leithne a bhaint as foghlaim na Gaeilge. Is léir go bhfuil “an cúrsa ró-

éasca” ag an bpointe seo sa timthriall sinsearach. (Iar-bhunscoil: C) 
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Tacaíocht do chainteoirí dúchais Gaeilge 

 

Mar atá luaite go sonrach cheana, níl an teagasc idirdhealaithe chun riachtanais éagsúla teanga na 

ndaltaí agus na scoláirí a shásamh, go háirithe cainteoirí dúchais Gaeilge, mar chleachtas forleathan i 

rangsheomraí na scoileanna Gaeltachta, agus caithfear múinteoirí a thacú ina leith seo.   

 

Tacaíocht ar leith atá ar fáil i scoileanna sa Ghaeltacht ná Scéim na gCúntóirí Teanga, ina bhfostaítear, 

go páirtaimseartha, cainteoirí dúchais Gaeilge chun tacú le Gaeilge na ndaltaí a fhorbairt. Déanann an 

Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an scéim a mhaoiniú agus tá comhordú na scéime mar 

chúram ar Mhuintearas agus ar Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne. Ní luaitear ar chóir do 

bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna Gaeltachta an cúntóir teanga a úsáid chun díriú ar chainteoirí 

dúchais Gaeilge, ar fhoghlaimeoirí Gaeilge nó ar chóir tacaíocht a sholáthar do thuismitheoirí, ach 

caithfidh aon scoil a bhíonn páirteach sa scéim a bheith ag teagasc trí mheán na Gaeilge.   

 

Baineann na bunscoileanna Gaeltachta cás-staidéar go léir, agus formhór na n-iar-bhunscoileanna cás-

staidéar, leas as Scéim na gCúntóirí Teanga chun tacú le riachtanais teanga na scoláirí amháin. Tá 

éagsúlachtaí idir scoileanna sa chleachtas úsáide a bhaintear as an tacaíocht bhreise, scoileanna ag 

baint úsáide as an tseirbhís chun tacú le forbairt na Gaeilge do chainteoirí dúchais Gaeilge nó 

d’fhoghlaimeoirí Gaeilge, nó don dá ghrúpa. Bíonn an plean oibre ag brath go príomha ar chomhairle 

ó mhúinteoirí ranga aonair nó ó phríomhoidí i scoileanna cás-staidéar aonair.  

 

Bíonn cáilíocht na tacaíochta a bhíonn ar fáil ag brath den chuid is mó ar cháilíocht na pleanála ag 

leibhéil na scoile uile agus an ranga. I roinnt scoileanna, baintear úsáid as Scéim na gCúntóirí Teanga 

chun úsáid Ghaeilge na ndaltaí a mhealladh agus a mhonatóireacht i gclós na scoile, agus i gcásanna 

eile, chun páirteachas na scoláirí i ngníomhaíochtaí cultúrtha a éascú, mar shampla, comórtais 

fhilíochta, díopóireachtaí i nGaeilge, drámaíocht srl. Léiríonn na cás-staidéir i gcás cúpla scoil go 

mbaintear úsáid as an gcúntóir teanga do ghníomhaíochtaí eile seachas tacaíocht teanga.  Mar shampla, 

chonacthas ócáidí nuair a bhí an cúntóir teanga in úsáid chun tacaíocht bhreise a sholáthar do dhaltaí 

le deacrachtaí foghlama nó le riachtanais speisialta oideachais. Léiríonn an éagsúlacht seo ar úsáid an 

chúntóra teanga an gá atá ann ról na tacaíochta breise seo a shoiléiriú: 
 

Ba chóir an scéim do chúntóirí  teanga a láidriú sna scoileanna Gaeltachta agus treoirlínte a leagadh amach 

faoin úsáid a bhaintear astu agus monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na seirbhíse. Ba thairbheach 

chomh maith an scéim a úsáid mar áis do na tuismitheoirí agus don phobal iomlán. (Bunscoil: G) 

 

Síltear go mbeadh sé tábhachtach go mbeadh clár cinnte le cur i bhfeidhm ag an gcúntóir chun na tairbhí is mó 

a bhaint as an tacaíocht seo do na foghlaimeoirí seachas go mbeadh an tseirbhís á cur ar fáil ar bhonn ad hoc. 

(Iar-bhunscoil: B) 

 

Tá an-éagsúlacht sa dáileadh ar an gcúntóir teanga thar na scoileanna cás-staidéar, ó idir cúig go sé 

huaire an chloig in aghaidh na seachtaine i roinnt scoileanna, go dáileadh 20 uair an chloig i gcúpla 

scoil cás-staidéar. Cé nach mbíonn sí ar fáil don bhliain scoile go léir, tá an-mheas ag príomhoidí agus 

ag múinteoirí na scoileanna Gaeltachta ar an tseirbhís.  

 

Léiríonn na cás-staidéir gur fearr a oibríonn Scéim na gCúntóirí Teanga nuair a bhíonn na múinteoirí 

ranga aonair agus an cúntóir teanga ag obair go láidir i gcomhpháirt le chéile, agus nuair a chuirtear 

an tacaíocht ar fáil do na daltaí sna seomraí ranga: 
 

Tá seirbhís um chúntóireacht teanga an-éifeachtach ar fad sa scoil agus múintear foclóir an-chinnte ar dhóigh 

an-struchtúrtha agus déantar measúnú leanúnach ar a bhfuil foghlamtha ag na daltaí. Sonraítear go dtugtar taithí 

do na daltaí ar Ghaeilge a úsáid i gcomhthéacsanna éagsúla ar fud na scoile chun bheith cinnte nach mbíonn a 

gcuid Gaeilge teoranta do chomhthéacs an ranga amháin. (Bunscoil: C) 

 

I bhformhór na scoileanna cás-staidéar, úsáidtear múnla tacaíochta na haistarraingte, ina ndéantar an 

tacaíocht a sholáthar lasmuigh de na seomraí ranga, ach bíonn tacaíocht in-ranga ar fáil i líon beag 

scoileanna. Sna cásanna ina ndéantar an tacaíocht a sholáthar lasmuigh den seomra ranga, agus nuair 
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nach ndéantar taifid leanúnacha a choimeád ar ghnóthachtáil na ndaltaí, cruthaítear an-dúshláin do 

mhúinteoirí maidir le tionchar na tacaíochta breise ar fhoghlaim dhaltaí a mhonatóiriú agus a mheas 

go cruinn.  

 

5.7 Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) 
 

Cé go n-úsáidtear TFC go pointe áirithe sna scoileanna Gaeltachta cás-staidéar go léir nach mór,  

léiríonn na cás-staidéir i gcoitinne nach bhfuil iomlán na féidearthachta á baint as TFC chun tacú le 

foghlaim teanga na ndaltaí/scoláirí. Níl dóthain úsáide á baint as TFC don soláthar ar thacaíocht breise 

do dhaltaí le deacrachtaí tuisceana Gaeilge nó do dhaltaí a bhfuil luí ar leith acu le teangacha. 

 

Thuairiscigh tromlach na mbunscoileanna Gaeltachta cás-staidéar gur shaibhrigh úsáid na gclár bán 

idirghníomhach na ceachtanna agus gur chuir siad ar chumas múinteoirí acmhainní a rochtain chun 

tacú le daltaí agus iad ag foghlaim Gaeilge:  
 

Chuir na múinteoirí in iúl le linn na cuairte go n-éascaíonn na cláir bhána idirghníomhaíocha an fhoghlaim trí 

Ghaeilge trasna an churaclaim. (Bunscoil: G) 

 

Chuir na daltaí in iúl le linn an agallaimh leo go n-éascaíonn na cláir idirghníomhacha an fhoghlaim trí 

Ghaeilge in ábhair éagsúla dóibh. (Bunscoil: C) 

 

Tá roinnt bunscoileanna Gaeltachta cás-staidéar a dhéanann acmhainní ar líne a rochtain go rialta ón 

gComhairle Churaclaim, Scrúduithe agus Mheasúnaithe (CCEA) i dTuaisceart na hÉireann chun tacú 

leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim trí mheán na Gaeilge i ranganna naíonán agus sna bunranganna. 

Sna scoileanna Gaeltachta cás-staidéar go léir nach mór, tugadh faoi deara nuair a baineadh úsáid as 

cur i láthair TFC, as láithreáin ghréasáin don fhoghlaim shóisialta, as amharcléiritheoirí nó as táibléid 

mar mheán don phróiseas teagaisc agus foghlama, gur méadaíodh ar rannpháirtíocht na scoláirí. Taca 

luachmhar a bhí in úsáid struchtúrtha agus pleanáilte na dtáibléad in dhá scoil cás-staidéar. Léirigh 

ceann de na cás-staidéir an tábhacht a bhain le pleanáil scoile uile chun cur leis na deiseanna 

comhtháite TFC chun an soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge a fheabhsú: 
 

Maidir le húsáid na teicneolaíochta i bpróiseas an teagaisc agus na foghlama, agus á chur san áireamh go bhfuil 

iPadanna in úsáid, ba cheart don bhainistíocht plean straitéiseach a leagan amach do chomhtháthú TFC leis na 

hábhair éagsúla chun a chinntiú go dtacóidh a n-úsáid le forfheidhmiú pholasaí Ghaeilge na scoile agus le 

forbairt na foghlama. (Iar-bhunscoil: E)   

 

I bhformhór na scoileanna cás-staidéar, ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal araon, bhí 

teorainn leis na deiseanna teagmhálacha a bhí ag daltaí/scoláirí aonair nó ag grúpaí beaga don ghafacht 

ghníomhach le TFC chun foghlaim teanga a shaibhriú:  
 

Tá iPadanna in úsáid le trí bliana anuas ag rang a sé agus léiríodh go bhfuil siad an-áisiúl le haghaidh 

eagarthóireacht ar an scríbhneoireacht Ghaeilge ach go háirithe le pacáistí amhail ‘Evernote’. (Bunscoil: D) 

 

Is iad na múinteoirí amháin a bhain leas as an TFC sna ceachtanna a breathnaíodh. Tá deiseanna á gcailliúint 

anseo freagracht níos mó a bhronnadh ar scoláirí maidir le labhairt agus cur chun cinn na teanga. (Iar-

bhunscoil: D) 

 

Dúradh go minic le linn na gcuairteanna cás-staidéar go raibh an soláthar ar bhogábhair, agus ar 

aipeanna trí mheán na Gaeilge mar thaca do scoileanna Gaeltachta, teoranta: 
 

Tuairiscíodh go raibh bogearraí ríomhaireachta níos fairsinge agus níos tarraingtí ar fáil i mBéarla ná na cinn 

atá ar fáil i nGaeilge. Tuairiscíodh chomh maith go mbíonn an-ullmhúchán le déanamh ag múinteoirí ábhair a 

aistriú go Gaeilge. (Bunscoil:G) 

 

Mheas na daltaí gur mhaith leo níos mó eolais a bheith ar fáil ar an idirlíon trí Ghaeilge agus níos mo cluichí 

ríomhairí a bheith ar fáil trí Ghaeilge. (Bunscoil: C) 
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Chuir oidí agus tuismitheoirí in iúl dúinn go raibh easpa áiseanna trí Ghaeilge, ar chaighdeán ard, ar an 

idirlíon. (Bunscoil: B) 

 

I ngeall ar an raon an-leathan teicneolaíochtaí digiteacha agus ilmheán atá ag teacht chun cinn, agus 

taithí mhéadaitheach na scoláirí ar an teicneolaíocht agus ar na meáin shóisialta sa nua-aois digiteach, 

tá príomhról ag úsáid éifeachtach TFC chun spreagthacht na ndaltaí/scoláirí san oideachas trí mheán 

na Gaeilge a mhéadú.  

 

5.8 Naisc phobail 
 

Gné éifeachtach den chleachtas i mbeagnach gach scoil cás-staidéar ná naisc dhearfacha  a chothú idir 

an scoil agus an pobal chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn. Léirigh na cás-staidéir gur féidir le 

naisc scoile-pobail dá leithéid tacú leis an scoil ar roinnt bealaí, ar a n-áirítear deiseanna Gaeilge a 

leathnú do dhaltaí/scoláirí, Gaeilge na ndaltaí/scoláirí a shaibhriú, agus a gcumas foghlama trí mheán 

na Gaeilge a fheabhsú.  

 

Tá tacaíocht mhaith ag na scoileanna Gaeltachta go léir nach mór ó ghníomhaireachtaí agus ó 

eagraíochtaí áitiúla a bhíonn ag cothú na Gaeilge le gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus 

comhchuraclaim, laistigh agus lasmuigh den scoil Ghaeltachta. Ina measc bíonn ionchuir ó 

eagraíochtaí éagsula a chuireann drámaíocht, spórt, ceol, agus gníomhaíochtaí liteartha agus cultúrtha 

ar fáil trí mheán na Gaeilge:  
 

Bhain buanna suntasacha le díograis na scoile sna céimeanna atá glactha ag an mbainistíocht chun naisc a 

chruthú le seirbhísí tacaíochta agus seachtracha agus eagraíochtaí éagsúla an phobail áitiúil mar thaca don 

mhúnla oideachais trí Ghaeilge…Léiríonn polasaí na scoile go ndéantar sáriarracht i gcónaí go mbeidh Gaeilge 

líofa ag aon aoichainteoir a thagann chun na scoile chun labhairt le haon chomhalta den phobal scoile. (Bunscoil: 

A) 

 

Cuirtear béim láidir ar an drámaíocht trí Ghaeilge agus ar pháirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí 

cultúrtha agus spóirt, agus i gcomórtais amhránaíochta, scríbhneoireachta agus drámaíochta, chun saibhreas 

teanga na ndaltaí a chur chun cinn. (Bunscoil: C) 

 

Tá cáil ar an gceantar maidir le cúrsaí drámaíochta go traidisiúnta. Cuireann roinnt dreamanna áitiúla drámaí 

ar bun agus tacaíonn an traidisiún sin leis an drámaíocht a chothú sa scoil. Tá ceangal láidir ag an scoil leis an 

gComharchumann, leis an Acadamh, leis an gCumann Lúthchleas Gael, agus leis an mbunscoil béal dórais….Tá 

an drámaíocht an-láidir sa scoil. Reáchtáiltear cleachtaí drámaíochta iar-scoile go hiomlán trí Ghaeilge. Dúradh 

gur thug roinnt mhaith scoláirí nach cainteoirí dúchais iad an teanga leo de bharr na drámaíochta. Reáchtáiltear 

cleachtaí agus cluichí spóirt trí Ghaeilge freisin agus arís bíonn fonn níos mó ar scoláirí an teanga a úsáid ar an 

bpáirc imeartha. (Iar-bhunscoil:  B) 

 

Tá naisc thairbheacha bunaithe agus cothaithe ag an scoil agus ag an aonad le grúpaí pobail, le heagrais agus 

gnólachtaí éagsúla a thacaíonn leo soláthar oideachais a dhéanamh trí Ghaeilge agus a dhearbhaíonn a n-áit i 

gcroí an phobail. Leagtar an-bhéim ar an gcultúr agus an spórt agus tá naisc dá réir cruthaithe le cumainn 

drámaíochta agus clubanna spóirt áitiúla. (Iar-bhunscoil: E) 

 

Ina lán scoileanna cás-staidéar, bíonn ionchuir theanga agus chultúrtha bainteach le logainmneacha, 

stair agus béaloideas áitiúil, ceol Gaelach, filíocht, litríocht agus eolaíocht ar fáil ó chuairteoirí agus ó 

shaineolaithe áitiúla. Eagraíonn comharchumainn, Cumann Lúthchleas Gael agus eagraíochtaí eile 

campaí samhraidh i nGaeilge. De ghnáth, sna scoileanna cás-staidéar, déanann na príomhoidí agus na 

foirne bainistíochta sinsearacha an rochtain ar a leithéid de thacaíochtaí a chomhordú, agus i níos lú 

ná leath de na scoileanna, is é an comhordaitheoir DEIS a dhéanann é seo: 

 
Tá bainistíocht agus foireann na scoile an-éifeachtach i gcruthú nasc le grúpaí pobail chun an chuid sin dá dtaithí 

a bhaineann le cultúr an cheantair a neartú agus a bhuanú… Ba léir nasc láidir a bheith cruthaithe le Muintearas 

agus le hOifigeach Gaeilge an Bhoird Oideachais agus Oiliúna chun tacaíocht a chur ar fáil d’fheidhmiú an 

churaclaim trí, mar shampla, Scéim na gCúntóirí Teanga, agus chun imeachtaí a reáchtáil agus rannpháirtíocht 

na scoláirí in imeachtaí áitiúla agus náisiúnta a éascú. (Iar-bhunscoil: E) 
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Tuigeadh ó na hagallaimh ar fad go labhraíonn baill na bhfoirne spóirt de chuid na scoile an Ghaeilge eatarthu 

féin i gcónaí, agus gurb í is mian leo a labhairt, go háirithe in éadan scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an 

Bhéarla. (Iar-bhunscoil: F) 

 

Glacann a lán bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna Gaeltachta cás-staidéar páirt i gcomórtais agus 

i ngníomhaíochtaí taispeántas lena n-áirítear: 

 

 Comórtas BT na nEolaithe Óga agus na Teicneolaíochta 

 Iarratas is fearr trí mheán na Gaeilge maoinithe ag Foras na Gaeilge 

 Scríobh Leabhar eagraithe ag Líonra na nIonad Oideachais 

 Comórtais náisiúnta tallainne, cosúil le Scléip a eagraíonn Gael Linn 

 Comórtais agus ócáidí drámaíochta a eagraíonn An Cumann Scoldrámaíochta agus Baboró 

 Gníomhaíochtaí cultúrtha a bhíonn ar fáil ó Áislann Rann na Feirste 

 Ócáidí ceiliúrtha ar litríocht na Gaeilge m.sh. An Béal Binn (Féile Iorrais)  

 Comórtais chultúrtha, ar nós Oireachtas na Gaeilge.  
 

Chothaigh a lán bunscoileanna cás-staidéar naisc mhaithe agus bealaí cumarsáide le naíonraí an 

cheantair. Thuairiscigh pearsanra sna scoileanna cás-staidéar go raibh tionchar dearfach ag na naíonraí 

ar fhorbairt Ghaeilge na bpáistí: 

  
Is bua suntasach é don scoil go bhfreastalaíonn na naíonáin ar an naíonra sula dtagann siad don scoil. Cé nach 

bhfuil Gaeilge sa bhaile ag gach duine atá ag teacht chuig an scoil, bíonn tuiscint mhaith acu ar an teanga agus 

iad ag tosú sna naíonáin bheaga. (Bunscoil:F) 

 

Léirigh an bord bainistíochta agus an príomhoide go mbíonn an-tacaíocht don scoil ó eagraíochtaí sa cheantar. 

Tá nasc láidir leis an naíonra áitiúil. Cabhraíonn an nasc seo le foghlaim na Gaeilge do na daltaí. Mhol na 

múinteoirí an méid Gaeilge a fhoghlaimíonn na daltaí sa naíonra agus chomh cabhrach is a bhíonn sé seo don 

scoil. (Bunscoil: G) 

 

I gcúpla cás, déantar naisc dhearfacha a chothú idir na hiar-bhunscoileanna cás-staidéar Gaeltachta agus 

na bunscoileanna friothálacha sa cheantar. In iar-bhunscoil cás-staidéar amháin, mar shampla, cuireann 

an Idirbhliain clár meantóireachta, Cluas sa Chlós, i bhfeidhm sa bhunscoil atá in aice láimhe chun 

úsáid na Gaeilge a spreagadh. I gcás eile, cothaítear naisc a bhíonn buntáisteach don dá scoil chun eascú 

a dhéanamh ar aistriú na ndaltaí ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil agus chun cumas na scoláirí sa 

teanga a chur chun cinn: 

 
Is mór don scoil an idirphlé leis na bunscoileanna áitiúla agus is nasc cómhalartach é a thacaíonn le forfheidhmiú 

an mhúnla oideachais trí Ghaeilge..... Is maith an rud é go bhfuil beirt phríomhoidí bunscoile ar an mbord 

bainistíochta. Tuigtear gur aonad uilig an scoil is muintir an cheantair.... Is cinnte go bhfuil tionchar deimhneach 

anois ar phlean na Gaeilge sa scoil, ar ghníomhachtaí teanga sna bunscoileanna. (Iar-bhunscoil: C) 

Tugann na cás-staidéir le fios go mbíonn teagasc iomlán trí Ghaeilge sna hiar-bhunscoileanna 

Gaeltachta ag brath ar thiomantas na mbunscoileanna friothálacha teagasc trí Ghaeilge go hiomlán. Sa 

tslí chéanna, nuair a bhíonn éiteas láidir Gaeilge cothaithe san iar-bhunscoil Ghaeltachta, spreagtar na 

bunscoileanna friothálacha chun ardionchais spriocanna a bheith acu do Ghaeilge na scoláirí.  

 

 

6. CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ DON GHNÍOMHÚ  
 

Chuir na cás-staidéir a rinne an Chigireacht léargais úsáideacha ar fáil ar an bpolasaí agus ar an 

gcleachtas reatha don oideachas trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus ar na príomh-

thiomántóirí a thacaíonn le soláthar éifeachtach don oideachas trí mheán na Gaeilge sna scoileanna seo. 

Sa chuid seo cuirtear achoimre ar fáil ar na léargais, baintear tátail as a bhfuil léirithe, agus aithnítear 

bearta don bhreithniú chun tacú leis an soláthar oideachais do scoileanna Gaeltachta.     
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Scoil Ghaeltachta a shainmhíniú bunaithe ar chleachtas éifeachtach 

 

Is gá don Roinn Oideachais agus Scileanna scoil Ghaeltachta a shainmhíniú i bhfianaise an chleachtais 

éifeachtaigh a breathnaíodh sna scoileanna cás-staidéar, fírinne an scéil maidir le hoideachas trí mheán 

an Bhéarla i mionlach suntasach de scoileanna na Gaeltachta, agus na torthaí ó thaighde náisiúnta agus 

idirnáisiúnta. Ba chóir a leithéid de shainmhíniú a mheas i gcomhthéacs pholasaí na Roinne don 

oideachas sa Ghaeltacht. 

 

Thug na cás-staidéir le chéile a lán de na heilimintí a bhaineann leis an gcleachtas éifeachtach san 

oideachas trí mheán na Gaeilge. Áirítear mar chuid den chleachtas seo an chumarsáid trí Ghaeilge i 

ngach gné de shaol na scoile, an lán-teagasc trí mheán na Gaeilge, agus teagasc an Bhéarla i ranganna 

na naíonán curtha siar ar feadh scaithimh nó b’fhéidir don tréimhse iomlán sna naíonáin,  an tógáil ar 

eispéireas teanga na bhfoghlaimeoirí lasmuigh den seomra ranga, úsáid acmhainní trí mheán na Gaeilge, 

agus an t-idirdhealú san fhoghlaim chun freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí uile, cainteoirí 

dúchais san áireamh.  

 

Cur chuige don oideachas trí mheán na Gaeilge  

 

Léiríonn na scoileanna Gaeltachta cás-staidéar gurb é an teagasc uile trí mheán na Gaeilge, pé acu i 

gcomhthéacs cothaithe teanga nó i gcomhthéacs tumtha teanga, an múnla oideachais inmhianaithe i 

scoileanna Gaeltachta chun inniúlacht Ghaeilge na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt, chun cur lena dtaithí ar 

an nGaeilge agus chun a chur ar a gcumas an curaclam a rochtain trí mheán na Gaeilge. Tugann na cás-

staidéir le fios go bhfuil srianta áirithe ag baint le teagasc dátheangach agus le páirt-teagasc trí Ghaeilge, 

ach go bhféadfaí a leithéid a áireamh mar chuid de chur chuige céimnithe i gcás scoileanna atá ag 

teagasc trí Bhéarla sa Ghaeltacht agus ar mian leo iompú go dtí an teagasc go hiomlán trí Ghaeilge.  

 

Struchtúr don soláthar oideachais 

 

Léiríonn na cás-staidéir gurb é an struchtúr inmhianaithe do sholáthar oideachais trí mheán na Gaeilge 

i gceantair Ghaeltachta ná scoil aonair neamhspleách. Tugann a leithéid seo deis don scoil éiteas agus 

aitheantas teanga a bhíonn sainmhínithe go soiléir a bhunú agus déanann sé éascú ar pholasaithe agus 

ar chleachtais a chruthú, a thacaíonn le sóisialú na bhfoghlaimeoirí trí Ghaeilge agus a chuireann ar a 

gcumas inniúlacht teanga agus saibhreas teanga a fhorbairt i ngach gné dá saol scoile.  

 

I gcomhthéacsanna nach féidir scoil neamhspleách a bhunú, rud a d’fhéadfadh tarlú ag leibhéal na hiar-

bhunscoile i ngeall ar easpa éilimh, ba chóir smaoineamh ar Aonad lán-Ghaeilge a bhunú. Luadh le linn 

na gcás-staidéar, áfach, go bhféadfadh an ceangal idir a leithéid d’aonad agus óstscoil, a bhíonn ag 

teagasc trí mheán an Bhéarla, srian a chur ar acmhainn an aonaid aitheantas dá chuid féin a bhunú agus 

ar dheiseanna tumtha teanga do na scoláirí lasmuigh de na ceachtanna, go háirithe má bhíonn an t-aonad 

lán-Ghaeilge laistigh den fhoirgneamh lena mbaineann an óstscoil a bhíonn ag teagasc trí mheán an 

Bhéarla.  

 

Léiríonn na cás-staidéir gur rogha, ar fiú plé a dhéanamh air, an ceangal cianda idir aonad a bhíonn ag 

feidhmiú trí mheán na Gaeilge agus óstscoil a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge chun deis a 

thabhairt do scoil aitheantas teanga a bhíonn sainmhínithe go soiléir a bhunú. Mar sin féin, is gá a 

dheimhniú go mbíonn fáil ar bhealaí cumarsáide agus ar thacaíochtaí pleanála soiléire idir an óstscoil 

agus cian-aonad na Gaeilge ionas gur féidir na hacmhainní riaracháin, teagaisc agus foghlama a fháil 

ón óstscoil. Ba chóir dá réir breathnú ar fhéidearthacht na TFC chun freastal a dhéanamh ar a leithéid 

de chumarsáid idir óstscoil agus aonad lán-Ghaeilge. Ba chóir breathnú freisin ar fhéidearthacht na TFC 

chun an soláthar ábhar a leathnú sna haonaid a bhíonn ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge agus in iar-

bhunscoileanna beaga na Gaeltachta.  

 

Maidir le bunscoileanna ina mbíonn líon an-bheag daltaí agus acmhainní riaracháin eile teoranta, 

b’fhéidir go bhféadfaí a leithéid de scoileanna a bheith mar chuid de struchtúr cónasctha ina mbíonn na 
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scoileanna uile sa chónasc ag teagasc trí mheán na Gaeilge. Bheadh an struchtúr cónasctha ag feidhmiú 

faoi aon bhord bainistíochta amháin agus ar aon dul leis an soláthar malartach ag leibhéal na hiar-

bhunscoile inar féidir Aonad lán-Ghaeilge a cheangal go cianda le hiar-bhunscoil lán-Ghaeilge.  

 

Is fiú aird a thabhairt ar an gclár dátheangach Droichead atá ceangailte le hiar-bhunscoil Ghaeltachta 

amháin mar mhúnla ar fiú smaoineamh ar é a leathnú go hiar-bhunscoileanna eile. Is éard atá i gceist 

leis an gclár Droichead ná clár ina gcuirtear scoláirí na sraithe sóisearaí a bhfuil lagchumas Gaeilge 

acu, ar bhonn idirlinne, agus ina mbíonn fáil acu ar thacaíocht shaincheaptha chun a gcumas Gaeilge a 

fhorbairt agus chun dul i ngleic leis an gcuraclam trí Ghaeilge ionas go mbíonn rochtain acu, in imeacht 

aimsire, ar oideachas trí Ghaeilge go hiomlán. Cuireann a leithéid de shocrú ar chumas na scoile 

Gaeltachta a héiteas Gaeilge agus a polasaí don teagasc trí mheán na Gaeilge a chosaint, ach freastal a 

dhéanamh ag an am céanna ar riachtanais na scoláirí nach bhfuil cumasach sa Ghaeilge.  

 

Tá an clár Droichead dian ar acmhainní agus ardaítear ceist dá réir faoin indéantacht ar leibhéal 

tacaíochta teanga agus teagaisc den saghas céanna (i.e. an cúigiú cuid nach mór de chohórt iomlán na 

foirne teagaisc) a chur ar fáil do gach iar-bhunscoil Ghaeltachta. Caithfear, freisin, an cheist a chíoradh 

maidir leis an rath a bheadh ar a leithéid de mhacasamhail i gcomhthéacsanna scoile eile gan fáil a 

bheith ar na cúinsí is gá chun tacú lena cur i bhfeidhm go sásúil. Beidh an rath a thiocfaidh as múnla dá 

leithéid a chur ar fáil ag brath ar bhainistíocht agus ar cheannasaíocht láidir scoile, agus ar thiomantas 

scoile-uile na foirne. Mar sin féin, múnla é seo ar éirigh go sár-mhaith leis tacaíocht tuismitheoirí agus 

an phobail áitiúil a mhealladh do bheartas teanga na scoile mar aon lena dtacaíocht chun na scoláirí a 

bhí i gceist a chuimsiú san oideachas trí mheán na Gaeilge go hiomlán.  

 

Príomh-thiomántóirí don oideachas trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta  

 

Aithníodh, ó na cás-staidéir, roinnt príomh-thiomántóirí a bhí rí-thábhachtach don soláthar ar 

oideachas trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta: 

 

 ceannasaíocht agus bainistíocht 

 comhfhís 

 pleanáil na scoile uile agus féinmheastóireacht scoile 

 inniúlacht Ghaeilge agus eolas agus scil oideolaíoch na múinteoirí 

 páirteachas agus tacaíocht na dtuismitheoirí 

 acmhainní agus tacaíochtaí do scoileanna Gaeltachta (ar a n-áirítear tacaíochtaí do chainteoirí 

dúchais Gaeilge) 

 teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) 

 naisc phobail. 

 

Léiríodh roinnt sárshamplaí i scoileanna Gaeltachta ar leith den tslí ina raibh na tiomántóirí ag feidhmiú 

ar son an oideachais trí mheán na Gaeilge. Bhí fianaise, mar shampla, faoi naisc idir bunscoileanna agus 

a naíonraí áitiúla agus idir bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna chun an Ghaeilge a chothú i measc 

na bhfoghlaimeoirí. Tuairiscíodh go raibh tionchar tábhachtach ag an bhfreastal sna naíonraí ar 

inniúlacht Ghaeilge na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt. Tá sé tábhachtach go ndéantar taithí na scoileanna 

ar na tiomántóirí, mar atá sa tuarascáil seo, a dhíriú i dtreo leasa na scoileanna uile, b’fhéidir trí 

threoirlínte don dea-chleachtas a fhorbairt agus a roinnt ar na scoileanna Gaeltachta go léir.  

 

Dúshláin 

 

Léiríonn na cás-staidéir roinnt dúshlán freisin maidir le gach ceann de na tiomántóirí. Mar shampla, ní 

i gcónaí a bhíonn deis ag príomhoidí agus múinteoirí na scoileanna Gaeltachta a dtuiscint agus a n-eolas 

ar chleachtas oideolaíoch, bainteach le teagasc trí mheán na Gaeilge agus le tumoideachas, a fhorbairt.  

 

Ní féidir, i gcónaí, múinteoirí leis an inniúlacht Ghaeilge is gá a cheapadh, i ngeall ar an líon beag 

múinteoirí, ag an iar-bhunleibhéal ach go háirithe, atá ar fáil trasna na n-ábhar agus atá sách cumasach 
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sa teanga le teagasc trí Ghaeilge. Dúshlán ar leith do mhúinteoirí ná an t-idirdhealú is gá a dhéanamh 

sa teagasc agus sa bhfoghlaim trí mheán na Gaeilge chun riachtanais na bhfoghlaimeoirí ó chúlraí 

teangeolaíocha éagsúla, cainteoirí dúchais Gaeilge ina measc, a shásamh.  

 

Thuairiscigh roinnt bunscoileanna Gaeltachta deacrachtaí maidir le múinteoirí líofa go leor sa teanga a 

earcú ón bpainéal ath-imlonnaithe. Tá an Roinn tar éis feabhsuithe a dhéanamh ó shin ar an tslí ina 

bhfeidhmíonn an próiseas ath-imlonnaithe chun freastal ar na deacrachtaí seo. Caithfidh múinteoirí ar 

na painéil ath-imlonnaithe a chur in iúl anois má tá spéis ar leith acu teagasc i scoil a bhíonn ag feidhmiú 

trí mheán na Gaeilge. Cuidíonn sé seo le feidhmiú an phróisis ath-imlonnaithe do scoileanna a bhíonn 

ag teagasc trí Ghaeilge. Tá glactha go dearfach ag na páirtithe oideachais ábhartha go léir leis seo.  

 

Cé go bhfuil feabhas suntasach tagtha ar na hacmhainní Gaeilge le blianta beaga anuas, is gá  

acmhainní trí mheán na Gaeilge a bhreisiú go leanúnach ionas go mbíonn an Ghaeilge intuigthe do 

dhaltaí/scoláirí agus go mbíonn dóthain acmhainní ar fáil, ag an iar-bhunleibhéal,  chun na réimsí ábhar 

go léir a chlúdach. Ag an mbunleibhéal, tá Séideán Sí tar éis an-tacaíocht a thabhairt do scoileanna 

chun cumas Gaeilge na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt, ach b’fhéidir nach bhfuil an clár dúshlánach go 

leor do roinnt cainteoirí dúchais Gaeilge. Caithfear féidearthacht na TFC a bhaint amach go hiomlán 

maidir le teagasc agus foghlaim a thacú, naisc a fhorbairt, agus acmhainní agus samplaí den chleachtas 

oideolaíoch éifeachtach a roinnt. Is mó na héagsúlachtaí ó scoil go scoil i gcleachtas úsáide an chúntóra 

teanga ó thaobh an fhócais a dhírítear ar an tacaíocht a bhíonn ar fáil. Is gá don ROS dul i dteagmháil 

leis an Roinn Ealaíona, Oidhreachta agus Gaeltachta chun ról agus freagrachtaí an chúntóra teanga a 

shoiléiriú agus chun treoir a chur ar fáil faoin tslí inar chóir an áis seo a úsáid chun lán-leas a bhaint as 

an deis atá ann Gaeilge na bhfoghlaimeoirí agus na gcainteoirí dúchais Gaeilge a fheabhsú. 

 

Gníomhaíochtaí  

 

Ag eascairt ó na torthaí agus na dúshláin thuasluaite, is cóir aird a thabhairt ar na gníomhaíochtaí seo 

a leanas: 

 

 Sainmhíniú ar scoil Ghaeltachta a fhorbairt a bhíonn, de réir an dea-chleachtais agus taighde 

náisiúnta agus idirnáisiúnta, bunaithe ar an múnla don teagasc go hiomlán trí mheán na Gaeilge  

 Treoirlínte don dea-chleachtas i scoileanna Gaeltachta a fhorbairt agus a scaipeadh, agus iad dírithe 

ar na príomh-thiomántóirí m. sh. pleanáil teanga, ceannasaíocht agus bainistíocht, úsáid acmhainní, 

soláthar do riachtanais na gcainteoirí dúchais Gaeilge, cleachtas oideolaíoch trí mheán na Gaeilge, 

úsáid TFC, páirteachas na dtuismitheoirí agus naisc phobail. D’fhéadfadh a leithéid de threoirlínte 

tógáil go fóinteach ar an téimpléad don phleanáil teanga atá curtha le chéile ag Eagraíocht na 

Scoileanna Gaeltachta agus foilsithe ag COGG 

 Feasacht a fhorbairt i measc tuismitheoirí i gceantair Ghaeltachta ar fhiúntas an oideachais trí 

mheán na Gaeilge, b’fhéidir trí leabhráin eolais, seimineáir agus/nó  na meáin áitiúla agus shóisialta 

 Plé a dhéanamh ar fhéidearthacht na TFC chun tacú le leathnú agus le soláthar an oideachais trí  

mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta ar a n-áirítear an chumarsáid idir óstscoileanna agus 

aonaid lán-Ghaeilge, leathnú ar an soláthar ábhar in aonaid agus i scoileanna agus ranganna 

Gaeltachta, agus tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí 

 Plé a dhéanamh ar an nasc-chlár tacaíochta dátheangach (Droichead) a leathnú chuig iar-

bhunscoileanna uile na Gaeltachta ina mbíonn an teagasc á sholáthar trí Ghaeilge go hiomlán  

 Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar éifeachtacht na socruithe chun múinteoirí ag an 

mbunleibhéal a ath-imlonnú ar a n-áirítear, ach go háirithe, na socruithe do scoileanna Gaeltachta  

 Forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) saincheaptha a sholáthar do phríomhoidí agus do mhúinteoirí, 

mar aon le gréasáin foghlama agus forbartha pobail (GFFP) a fhorbairt chun dea-chleachtas ar 

eolas agus ar thuiscint ar an oideachas trí mheán na Gaeilge a scaipeadh, eolas ar an tumoideachas, 

ar oideolaíocht idirdhealaithe don teanga, agus ar phróisis phleanála do pholasaí teanga ach go 

háirithe 

 Breathnú ar na roghanna atá ar fáil chun an líon múinteoirí don teagasc trí mheán na Gaeilge a 

mhéadú, ina measc an tOideachas Tosaigh Múinteoirí (OTM) atá ar fáil ó sholáthróir cúrsa 
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saincheaptha do bhunmhúinteoirí, agus an soláthar a leathnú do chúrsa OTM a ullmhaíonn, faoi 

láthair, múinteoirí iar-bhunoideachais don teagasc trí mheán na Gaeilge  

 Daingniú agus leathnú  a dhéanamh ar an tacaíocht FGL atá ar fáil, faoi láthair, do mhúinteoirí i 

scoileanna atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge chun a n-eolas agus a dtuiscint ar an oideachas trí 

mheán na Gaeilge a fhorbairt, a dtuiscint ach go háirithe ar thumoideachas agus ar oideolaíocht 

idirdhealaithe do theagasc teanga  

 Deiseanna a mhéadú do phríomhoidí agus do mhúinteoirí chun páirt a ghlacadh i dtaighde 

iarchéime ar oideachas trí mheán na Gaeilge agus ar thumoideachas, mar aon le hoideolaíocht 

teanga d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge mar chéad agus mar dhara teanga  

 Breathnú ar na féidearthachtaí TFC chun tacú le múinteoirí agus chun éascú a dhéanamh ar 

shaineolas, agus ar acmhainní agus ábhair a roinnt, le cúnamh b’fhéidir ó láithreán gréasáin a 

bheadh tiomnaithe go hiomlán don oideachas trí mheán na Gaeilge  

 Breathnú ar fhéidearthachtaí don chomhoibriú idir an REOG agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí 

Óige (RLGÓ) chun na naisc a láidriú idir an cúram agus oideachas luath-óige agus na 

bunscoileanna sa Ghaeltacht 

 Plé a dhéanamh, i gcomhpháirt leis an REOG, ar an tslí is fearr le húsáid a bhaint as Scéim na 

gCúntóirí Teanga do scoileanna Gaeltachta, b’fhéidir trí Threoirlínte agus clár teanga a chur le 

chéile a bheidh le soláthar ag na cúntóirí teanga  

 Acmhainn COGG a bhreisiú lena chinntiú go mbíonn fáil ar sholáthar sásúil áiseanna teagaisc agus 

foghlama ar ardchaighdeán chun an t-oideachas trí mheán na Gaeilge i mbunscoileanna agus in 

iar-bhunscoileanna na Gaeltachta a láidriú 

 Ábhair agus acmhainní oideachasúla trí mheán na Gaeilge a athchóiriú agus a fhorbairt go 

leanúnach lena chinntiú go dtuigeann foghlaimeoirí iad agus go mbíonn fáil ar raon sách leathan 

do na hábhair go léir ag an iar-bhunleibhéal. Ábhair dhigiteacha fhorlíontacha a fhorbairt do 

Séideán Sí chun dúshlán breise a chruthú do chainteoirí dúchais na Gaeilge.  

 
Ní mór a bheith san airdeall go bhfuil gá le hobair bhreise ar anailís chostais faoina bhfuil i gceist lena 

bhfuil thuas a chur i bhfeidhm, mar shampla an costas a d’fhéadfadh a bheith i gceist dá ndéanfaí an 

nasc-chlár tacaíochta dátheangach Droichead a leathnú, an costas a bhainfeadh le painéal náisiúnta ath-

imlonnaithe a bhunú do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna na Gaeltachta, agus an costas a 

bhainfeadh leis an líon múinteoirí ar chúrsaí OTM a fhreastalaíonn ar an oideachas trí mheán na Gaeilge 

a mhéadú. Beidh gá breathnú freisin ar an tslí ina ndéanfar struchtúir thacaíochta FGL don 

cheannasaíocht agus do mhúinteoirí a chur ar fáil ionas gur féidir cur leis an soláthar trí mheán na 

Gaeilge i scoileanna Gaeltachta. 

 

 


