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An Ghaeilge sa Bhunscoil

Tá sé mar cheann de phríomhaidhmeanna Churaclam na Bunscoile go gcuirfí ar chumas na ndaltaí

ón uair a thosaíonn siad ar scoil meas agus eolas a bheith acu ar an nGaeilge. Cuidíonn a leithéid le

heispéiris theanga na ndaltaí agus neartaíonn sé a bhfeasacht chultúrtha. Tá sé tábhachtach, trí

fhoghlaim na Gaeilge, go n-éiríonn le daltaí léirthuiscint agus meas a bheith acu ar shaibhreas a

gcultúr Gaelach agus deiseanna a bheith acu tuiscint ar a bhféiniúlacht náisiúnta agus chultúrtha a

fhorbairt. 

Déanann an tuarascáil seo cur síos ar na príomhthorthaí ar mheastóireacht na Gaeilge i

mbunscoileanna a rinne Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta i 2005. Tugtar cuntas sa

tuarascáil ar a mhéid agus a léirigh torthaí na meastóireachta go raibh an curaclam á chur i

bhfeidhm i ngnáthscoileanna (scoileanna a bhíonn ag teagasc trí mheán an Bhéarla), agus déantar

cur síos freisin ar an léargas a bhí le fáil ag cigirí ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sa

Ghaeilge. 

Cé gur leiríodh sa mheastóireacht go raibh ag éirí go maith le gnéithe áirithe den churaclam

athbhreithnithe, ba léir freisin dúshláin bhunúsacha ar ghá dul i ngleic leo chun cuspóirí an

churaclaim a bhaint amach. Ábhar suntais a bheidh sa tuarascáil seo do mhúinteoirí, do

phríomhoidí, do bhainistíocht scoileanna, do thuismitheoirí, do lucht deartha polasaí, agus don

phobal i gcoitinne a bhfuil sé mar mhian acu go ndéanfaí an teanga a chaomhnú agus a chothú.
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Brollach
Fáiltím roimh an tuarascáil chuimsitheach seo ar chaighdeáin na Gaeilge i mbunscoileanna. I 1999

foilsíodh curaclam don Ghaeilge a raibh mórathruithe ann, agus treoirlínte do mhúinteoirí, mar

chuid de Churaclam na Bunscoile athbhreithnithe. Tugann an tuarascáil seo, atá bunaithe ar

mhionscrúduithe cigireachta i 40 scoil agus ar bhreathnóireachtaí i 159 rang le linn 2005, anailís ar a

mhéid agus atá aidhmeanna an churaclaim leasaithe á mbaint amach i scoileanna. 

Léirítear sa tuarascáil go bhfuil roinnt dul chun cinn déanta ag múinteoirí agus ag scoileanna agus

iad ag dul i ngleic de réir a chéile leis na hathruithe i gCuraclam na Bunscoile. Is léir freisin ón

tuarascáil áfách, go bhfuil dúshláin shuntasacha le sárú againn uilig a bhfuil sé mar chúram orainn

caighdeáin na Gaeilge sa chóras oideachais a fheabhsú. 

Creidim go dtugann an tuarascáil seo léiriú ar roinnt buncheisteanna nach mór do mhúinteoirí agus

do scoileanna, do choláistí agus dóibh siúd uile a bhfuil baint acu leis an oiliúint thosaigh agus leis

an bhforbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí, mar aon leis na seirbhísí tacaíochta scoile agus

leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, aird a thabhairt orthu. Tá súil agam go mbeidh an

tuarascáil ina hacmhainn luachmhar don phlé ar fhorbairt pholasaí agus don ghníomhú i ranganna, i

scoileanna agus sa chóras oideachais i gcoitinne.

Gearóid Ó Conluain
Leas-Phríomhchigire
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1.1. Struchtúr an churaclaim Ghaeilge
Dáileadh Curaclam na Bunscoile (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999) ar mhúinteoirí

bunscoile i mí Mheán Fómhair 1999. Tá an curaclam curtha i láthair in achair fhoghlama, agus tá

cuid acu sin foroinnte arís ina n-ábhair.

Cuirtear an curaclam Gaeilge in iúl in dhá leabhrán: Ráiteas Curaclaim agus Treoirlínte do

Mhúinteoirí. Tá ábhair theagaisc agus fhoghlama an churaclaim leagtha amach faoi shnáitheanna

do cheithre leibhéal ranga: naíonáin shóisearacha agus shinsearacha, rang 1 agus 2, rang 3 agus 4,

agus rang 5 agus 6.

Tugtar aitheantas sa churaclam don Ghaeilge mar chéad teanga i scoileanna Gaeltachta agus i

scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc. Déantar tagairt do na scoileanna sin sa

churaclam mar scoileanna T1. Tugtar aitheantas don Bhéarla mar chéad teanga i bhformhór na

scoileanna, agus sna scoileanna sin bíonn an Ghaeilge á foghlaim ag daltaí mar dhara teanga nó

mar theanga bhreise. Déantar tagairt do na scoileanna sin mar scoileanna T2. Tá curaclam na

Gaeilge tógtha ar bhealach a léiríonn sainchuspóirí ar leith don dá chineál scoile.

An Ghaeilge sa Bhunscoil
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1.2 Snáitheanna an churaclaim
Tá ábhar teagaisc agus foghlama an churaclaim Ghaeilge eagraithe ina cheithre shnáithe:

• Éisteacht

• Labhairt

• Léitheoireacht

• Scríbhneoireacht.

Toisc gurb í forbairt ar na scileanna tuisceana agus labhartha is mó a bhíonn i gceachtanna teanga

na luathbhlianta, is iad Éisteacht agus Labhairt a bhíonn mar bhunchloch churaclaim sna ranganna

naíonán agus sna ranganna sóisearacha. Sna meánranganna agus sna ranganna sinsearacha

déantar leathnú ar an gclár agus déantar scileanna gabhchumais agus ginchumais na ndaltaí a

fhorbairt trí na ceithre shnáithe. 

Déantar cur síos i gcuspóirí an churaclaim ar an taithí fhoghlama a bheidh ag na daltaí. Soiléiríonn

na sainchuspóirí sin na scileanna a bheidh á bhforbairt ag na daltaí sna ceithre shnáithe. Déantar

miondealú breise ar gach ceann de na ceithre shnáithe ina snáithaonaid. Is iad na snáithaonaid ná

(a) cothú spéise, (b) úsáid teanga, agus (c) tuiscint teanga. Moltar sa churaclam gan na snáitheanna

a mhúineadh mar aonaid ar leith ach deis a chruthú do na daltaí scileanna agus ábhar teanga a

fhorbairt trí na ceithre shnáithe a úsáid ar bhealach comhtháite.

1.2.1 Éisteacht 
Aithnítear sa churaclam gur céim bhunúsach í an éisteacht i dtreo na labhartha. Is é sin le rá gur scil

ghabhchumais í an éisteacht a réitíonn an bealach do scileanna ginchumais na cainte. Maidir leis an

nGaeilge, bítear ag brath ar an scoil go hiondúil deis a chruthú ar scileanna éisteachta na ndaltaí a

fhorbairt.

Is scil ar leith í an éisteacht ar gá í a fhorbairt go céimneach. I gCuraclam na Bunscoile tugtar

aitheantas ar leith do chothú na héisteachta ar bhealach foirmiúil. Áirítear cumas fuaimeanna na

teanga a inmheánú, tuiscint a fháil ar rithim agus ar struchtúr na teanga agus tuiscint ar ábhar na

cainte mar chuid de na scileanna ar gá do dhaltaí a fhorbairt i rith na ngníomhaíochtaí éisteachta.

Bíonn baint lárnach ag tuin chainte agus ag comhthéacs le forbairt na scileanna seo. I scoileanna

bítear ag súil go gcruthófar deis chuige sin go struchtúrtha agus sa tsaorchaint nádúrtha a

tharlaíonn i rith bainisteoireacht ranga agus scoile agus sna ráite molta agus treoracha a thugtar. Is é

an dúshlán atá ann do mhúinteoirí ná gníomhaíochtaí a eagrú chun go n-éireoidh leis na daltaí na

cumais sin a inmheánú gan bhrú. Is iontach an chabhair chuige sin gníomhaíochtaí ar nós scéalta,

rainn agus dánta a aithris agus a léamh do pháistí go laethúil.

Réamhrá Caibidil 1
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1.2.2 Labhairt 
Is í príomhaidhm an churaclaim ná an Ghaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide a chur chun cinn.

Díríonn an curaclam aird ar thábhacht an taitnimh do dhaltaí agus iad ag foghlaim Gaeilge, agus

moltar fáil a bheith ag daltaí ar raon leathan gníomhaíochtaí, ar a n-áirítear cluichí, tascanna teanga,

rainn, dánta, amhráin rithimeacha, imeartas focal, rabhlóga agus drámaí chun cuidiú leo dearcadh

dearfach a fhorbairt i leith na Gaeilge. Sa churaclam moltar struchtúr ar leith don cheacht Gaeilge

chun go mbeadh an ceacht chomh cumarsáideach agus is féidir. Bíonn trí thréimhse sa struchtúr sin.

Sa tréimhse réamhchumarsáide múintear ionchur teanga nua. Sa tréimhse chumarsáide eagraítear

tascanna agus idirghníomhú sóisialta chun taithí a thabhairt do na daltaí an teanga atá foghlamtha

acu a úsáid chun fíorchumarsáid a dhéanamh lena chéile. Sa tréimhse iarchumarsáide déanann an

múinteoir measúnú ar an teanga a bhíonn in úsáid ag na páistí, agus féachtar chuige go dtuigeann

siad an teanga agus go mbíonn siad in ann í a úsáid i suímh eile.

Is é atá le déanamh go gcloífeadh an múinteoir leis an nGaeilge mar theanga theagaisc i rith an

cheachta agus go n-úsáidfí áiseanna oiriúnacha, agus go leor aithrise agus athrá, chun tuiscint na

teanga a inmheánú. Moltar sa churaclam na suímh chainte a chruthaítear a bheith chomh

cumarsáideach agus is féidir agus an bhéim sa tréimhse sin a bheith ar fhoghlaim agus ar úsáid

cheart na teanga. Tugann an cleachtadh seo muinín do na daltaí máistreacht a fháil ar na frásaí agus

ar na struchtúir a bheidh uathu chun fíorchumarsáid a dhéanamh lena chéile i rith thréimhse na

cumarsáide.

1.2.3 Léitheoireacht
Dearbhaítear sa churaclam gur cuid an-tábhachtach de réimse foghlama na Gaeilge í an

léitheoireacht. Tosaítear ar theagasc na léitheoireachta go foirmiúil i rang 2, agus bíonn taithí cúpla

bliain faighte ag daltaí ar bhunscileanna léitheoireachta i mBéarla a fhorbairt sula dtosaíonn siad ar

léamh i nGaeilge. Cothaítear cumas tuisceana ar an teanga i rith gníomhaíochtaí éisteachta, agus

spreagtar suim sa léitheoireacht trí scéalta a léamh agus trí shaghsanna éagsúla téacsanna a chur ar

fáil sa seomra ranga.

Aithnítear go bhfuil fo-scileanna agus straitéisí faoi leith ann a bhaineann le forbairt na

léitheoireachta. Is gá díriú ar fhuaimeanna na Gaeilge agus ar chomhréir na teanga a theagasc le

forbairt a dhéanamh ar chumas na ndaltaí tabhairt faoi léitheoireacht i nGaeilge. Is gá freisin go

mbeadh stór leathan focal ar eolas ag na daltaí agus tuiscint acu ar dhul na teanga. Cuirtear béim

freisin ar na scileanna ard-oird léitheoireachta, mar shampla brí a bhaint as téacs, eolas a fháil ón

sliocht léitheoireachta, focail nua a thomhas ón gcomhthéacs nó ón gcomhréir, réamhinsint ón

teideal, nó comparáid idir an réamhinsint agus an scéal féin.

An Ghaeilge sa Bhunscoil
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1.2.4 Scríbhneoireacht
Aithnítear sa churaclam gur gníomhaíocht chumarsáideach í an scríbhneoireacht. Tá gá le bunús maith

teanga chun ardchaighdeán a bhaint amach sa scríbhneoireacht. Tá cumas litrithe ag teastáil mar aon

le tuiscint ar an difríocht idir an rud is foghar ann agus an rud is litir ann, is é sin idir an fhuaim féin

agus na comharthaí a léirítear di sa teanga scríofa. Chomh maith leis an mbunstór focal caithfidh an

duine a bhíonn ag scríobh a bheith ábalta deilbhíocht na Gaeilge a láimhseáil go cumasach. Chun

ardchaighdeán a bhaint amach caithfidh an scríbhneoir a bheith tuisceanach ar an teanga scríofa sa

chomhthéacs sóisialta agus aitheantas a thabhairt don lucht léitheoireachta. Glactar leis go mbíonn an

comhthéacs sin an-teoranta maidir leis an nGaeilge agus gur annamh a fheiceann na daltaí Gaeilge

scríofa i dtimpeallacht an phobail thart orthu. Fágann sin gurb í an scoil an príomh chomhthéacs ina

mbíonn teagmháil ag daltaí le litearthacht na Gaeilge, ní hionann is mórtheangacha na linne. Bíonn

tionchar ag an easnamh sin ar thaithí litearthachta na bpáistí.

Tugann an curaclam le fios go mbeidh daltaí ag scríobh do phobail éagsúla agus i genres éagsúla.

Ba chóir tabhairt faoin scríbhneoireacht fheidhmiúil agus chruthaitheach le daltaí ó rang 2 ar

aghaidh i scoileanna T2. Cruthaítear deis do na daltaí ar théacsanna a dhréachtú agus a

athdhréachtú chun scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt agus a leathnú.

1.2.5 An t-ábhar agus téamaí an churaclaim
Is é an páiste féin agus a réimse spéise an túsphointe a bhíonn ag an múinteoir agus ábhar an

cheachta á roghnú. Tá sé fíorthábhachtach, dá bhrí sin, go mbeadh na comhthéacsanna a

chruthaítear d’úsáid na teanga bunaithe ar shaol na bpáistí agus go mbeidís gníomhach agus na

tascanna idir lámha acu. Tá rianú déanta sa churaclam ar dheich gcinn de théamaí a thagann le

comhthéacs foghlama na ndaltaí agus le forbairt na bhfeidhmeanna teanga. Tá na téamaí bunaithe

ar thaithí na ndaltaí, agus is iad: mé féin, sa bhaile, an scoil, bia, an teilifís, siopadóireacht,

caitheamh aimsire, éadaí, an aimsir, agus ócáidí speisialta.

1.3 Tacaíocht do chur i bhfeidhm an churaclaim
Chruthaigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta raon tionscnamh agus clár chun tacú le cur i

bhfeidhm an churaclaim de réir a chéile i scoileanna na hÉireann. Sna blianta scoile 2001/02 agus

2002/03 bhí fáil ag múinteoirí ar sheimineáir inseirbhíse don churaclam Gaeilge ón gClár Tacaíochta

don Churaclam Bunscoile (CTCB). Chuir na seimineáir ábhar agus modhanna múinte an churaclaim i

láthair do mhúinteoirí. Cuireadh deis ar fáil dóibh chomh maith ar thaithí a fháil ar na

gníomhaíochtaí a léirigh athruithe sa chur chuige teagaisc don Ghaeilge. Eagraíodh laethanta

pleanála scoile uile chun tacú leis an gcur i bhfeidhm ar athruithe curaclaim ag leibhéal na scoile

féin. Ina theannta sin cuireadh oiliúnt ar ábhar mhúinteoirí sna coláistí oideachais ar mhodhanna

múinte an churaclaim.
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Chuidigh comhairleoirí ón tSeirbhís Pleanála um Fhorbairt Scoile (SPFS) leis an bpróiseas pleanála

scoile uile. Bhí fáil ar shuímh idirlín CTCB agus SPFS ar theimpléid phleanála do mhodhanna a

d’fhéadfaí a úsáid sa scoil agus sa seomra ranga. Thug cuiditheoirí ón tSeirbhís Tacaíochta

Réigiúnach Curaclaim cuairt ar scoileanna freisin. Bhí siad ar fáil chun comhairle a chur ar

mhúinteoirí maidir le curaclam na Gaeilge a chur i bhfeidhm agus chun eolas faoi na hacmhainní

teagaisc don Ghaeilge a scaipeadh. Bhí sé ar intinn ag na seirbhísí tacaíochta (CTCB agus SPFS) na

príomhtheachtaireachtaí ó na laethanta inseirbhíse a shoiléiriú, a dhaingniú agus a athrá tríd an

tseirbhís bhreise sin.

1.4 Clár ama don chur i bhfeidhm
Thosaigh an cur i bhfeidhm ar gach achar curaclaim sa bhliain tar éis do scoileanna freastal ar an

gclár tacaíochta inseirbhíse, agus ba de réir a chéile thar thréimhsí timthriallacha dhá bhliain a

cuireadh gach ábhar i bhfeidhm. Rinne Imlitir 40/03 (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2003)

cur síos ar an sceideal do phleanáil agus do chur i bhfeidhm an Churaclaim Bhunscoile. Dar leis an

imlitir, “I rith na chéad bhliana beidh an fócas ar chur i bhfeidhm tosaigh agus ar chur chun cinn na

pleanála a thosaigh le linn na tréimhse ullmhúchán eagraithe ag CTCB. Sa dara bliain beidh an fócas

ar phleananna a thabhairt chun críche agus cur i bhfeidhm a chomhdhlúthú.” Is léir dá bhrí sin ó

Imlitir 40/03 go raibh sé le tuiscint ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go mbeadh an obair

phleanála scoile uile don Ghaeilge déanta faoi dheireadh na bliana scoile 2003/04 agus go mbeadh

an curaclam á chur i bhfeidhm as sin amach.

1.5 Athbhreithniú agus meastóireacht ar chur i
bhfeidhm an churaclaim

Rinneadh an mheastóireacht sheachtrach ar chur i bhfeidhm na Gaeilge sa bhliain 2005 i dtréimhse

ina raibh sé le tuiscint go raibh an curaclam Gaeilge á chur i bhfeidhm ina iomláine ag scoileanna.

Déanann an tuairisc seo cur síos ar chaighdeán chur i bhfeidhm na Gaeilge sna scoileanna ina raibh

an Ghaeilge mar dhara teanga teagaisc agus foghlama (T2). Díríonn sí aird ar na dea-chleachtais i

mbunscoileanna agus ar na láidreachtaí agus ar na dúshláin a ghabhann le múineadh na Gaeilge.

1.6 Spriocanna meastóireachta
Ba í aidhm na meastóireachta tuairisc a thabhairt ar chaighdeán mhúineadh agus fhoghlaim na

Gaeilge i scoileanna T2. Ba iad príomhchuspóirí an tsuirbhé ná tuarascáil ilchodach ar theagasc na

Gaeilge a chur ar fáil a léireodh

• cáilíocht an teagaisc sa Ghaeilge

• cáilíocht na foghlama sa Ghaeilge.

An Ghaeilge sa Bhunscoil
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Bhí sé mar fho-aidhm ag an meastóireacht moltaí a dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt do chur i

bhfeidhm an churaclaim Ghaeilge agus treoir ina leith sin a thabhairt don Roinn Oideachais agus

Eolaíochta agus dá cuid gníomhaireachtaí.

1.7 Roghnú na scoileanna
Roghnaíodh daichead scoil ón liosta scoileanna a rabhthas le cigireacht (tuairisc scoile) a dhéanamh

orthu i rith na bliana scoile 2004/05. Míníodh do na scoileanna sin go ndéanfaí athbhreithniú ar

chur i bhfeidhm an churaclaim sa Ghaeilge agus in ábhar amháin eile (Béarla nó Matamaitic).

Féachadh chuige go raibh cineálacha éagsúla scoileanna sa sampla: scoileanna aonghnéis agus

scoileanna comhoideachais, scoileanna uirbeacha agus scoileanna tuaithe, scoileanna móra agus

scoileanna beaga.

Tábla 1.1: Na cineálacha scoileanna ó thaobh suímh de a bhí páirteach sa mheastóireacht 

Cineál scoile Líon na scoileanna
Scoil uirbeach 17

Scoil tuaithe 19

Scoil faoi bhuntáiste (uirbeach) 4



1.8 Gnéithe den mheastóireacht 
Tá an tuairisc seo bunaithe ar an bhfianaise a tháinig as na gníomhaíochtaí meastóireachta seo a leanas:

• Rinneadh an mheastóireacht ar chur i bhfeidhm an churaclaim don Ghaeilge i sampla ranganna

príomhshrutha i ndaichead scoil. Rinneadh measúnú freisin ar mhúineadh ábhair eile (Béarla nó

Matamaitic) i ngach scoil.

• Líon na príomhoidí foirm fhaisnéise scoile.

• Eagraíodh agallaimh struchtúrtha le príomhoide na scoile agus pléadh cleachtas pleanála na

scoile uile, soláthar an churaclaim, measúnacht agus gnóthachtáil, agus tacaíocht don fhorbairt

ghairmiúil. Thug an plé deis do phríomhoidí ar a léargais a thabhairt ar na gnéithe den churaclam

ar éirigh go maith leo agus na gnéithe ar bhain dúshlán leo.

• Líon na múinteoirí ranga foirm ghearr cheistiúcháin inar fiafraíodh díobh cad a cheap siad féin faoi

shnáithaonaid éagsúla an churaclaim, faoi na tacaí a thug cabhair dóibh sa phróiseas feidhmithe,

agus faoi na gnéithe de chur i bhfeidhm an churaclaim ar bhain a gcuid daltaí tairbhe astu.

• Rinneadh iniúchadh ar líon na ndaltaí a fuair díolúine ón nGaeilge agus ar an soláthar a bhí sa

scoil do na daltaí sin i rith na gceachtanna Gaeilge.

• Rinneadh athbhreithniú ar cháipéisí a bhain le pleanáil scoile don Ghaeilge, ar phleananna

curaclaim na múinteoirí, ar pholasaí measúnaithe, agus ar fhaisnéis maidir le gnóthachtáil daltaí.

• Rinne na cigirí idirghníomhaíocht le daltaí de réir ranga uile chun meastóireacht a dhéanamh ar

an méid a bhí foghlamtha acu.

Sna scoileanna beaga bhí gach rang páirteach sa mheastóireacht. I scoileanna móra roghnaíodh

cúig nó sé cinn de ranganna go randamach, ag cur réimse na leibhéal ranga a bhí sna scoileanna

san áireamh. Rinneadh breathnú ar 159 suíomh ranga san iomlán. Áirítear ar an iniúchadh breathnú

ar theagasc agus ar fhoghlaim, athbhreithniú ar obair na ndaltaí, athbhreithniú ar cháipéisí pleanála

na múinteoirí, agus tuairisciú ar na socruithe a bhí i bhfeidhm chun freastal ar riachtanais na ndaltaí

a raibh díolúine ón nGaeilge acu. 

Nuair a bhí an obair sna scoileanna thart d’ullmhaigh gach foireann cigireachta tuairisc

mheastóireachta a liostaigh príomhthorthaí na meastóireachta ar theagasc agus ar fhoghlaim sa

Ghaeilge agus san ábhar eile. Bhí cruinniú iarmheastóireachta ag na cigirí le foireann na scoile i

ngach ceann de na scoileanna chun aiseolas a thabhairt, chun athbhreithniú a dhéanamh ar a raibh

sa tuarascáil, agus chun deis díospóireachta a sholáthar ar an gcaoi le breis forbartha a dhéanamh ar

an soláthar don Ghaeilge.

Agus an tuarascáil á cur le chéile, cuireadh an mheicníocht scálaithe mar atá i dtábla 1.2 i bhfeidhm i

leith ráiteas agus breithmheasannna chigirí.

An Ghaeilge sa Bhunscoil
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Tábla 1.2: An scála grádaithe agus na téarmaí cainníochtúla a úsáideadh sa mheasúnú

Leibhéal Neasleibhéal feidhmíochta Téarmaíocht sa bhreis
4 Barrchleachtas An-mhaith

3 Cleachtas inniúil Maith, is treise na láidreachtaí ná na laigí

2 Scóip chun forbartha Gá le forbairt, measartha, níos mó laigí ná láidreachtaí

1 Deacracht shuntasach Lag, laigí suntasacha

Téarmaí cainníochtúla a úsáidtear sa tuarascáil Neaschéatadán an tarlaithe
Iad go léir, beagnach Níos mó ná 90%

Formhór mór 75–90%

Tromlach 50–74%

Níos lú ná leath 25–49%

Líon beag 16–24%

Líon an-bheag Suas le 15%

Réamhrá Caibidil 1
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2.1 An comhthéacs
I rith na meastóireachta scrúdaigh na cigirí an comhthéacs ina raibh an Ghaeilge á múineadh agus

na tosca a raibh tionchar acu ar an obair sna scoileanna. I measc na réimsí a scrúdaíodh bhí

dearcadh na dtuismitheoirí agus an phobail i leith na Gaeilge, líon na ndaltaí ar mhian lena

dtuismitheoirí díolúine ón nGaeilge a bheith acu, cáilíochtaí na múinteoirí, cumas teanga na

múinteoirí, agus an t-am a caitheadh le teagasc na Gaeilge.

2.2 Dearcadh na mbord bainistíochta agus na
dtuismitheoirí i leith na Gaeilge

Is i ngnáthscoileanna amháin a rinneadh an mheastóireacht seo. Sna gnáthscoileanna foghlaimíonn

nach mór gach dalta an Ghaeilge mar dhara teanga: bíonn an Béarla acu ón gcliabhán. Is annamh

ar fad a chloiseann siad an Ghaeilge ina dtimpeallacht, agus is leor dóibh an Béarla chun feidhmiú

sa phobal. Ní mór dul i bhfeidhm ar na daltaí sin chun go mbeidh meas acu ar an nGaeilge agus

chun go mbainfidh siad taitneamh as an bhfoghlaim. Caithfear na daltaí, agus go deimhin a

dtuismitheoirí, a spreagadh chun tábhacht na teanga a thuiscint.

An Ghaeilge sa Bhunscoil
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Ceistíodh na príomhoidí faoi thacaíocht na dtuismitheoirí agus an bhoird bhainistíochta i leith chur

chun cinn na Gaeilge. Thuairisc príomhoidí go raibh dearcadh dearfach ar an iomlán ag tuismitheoirí

ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge, agus go bhfaca siad an Ghaeilge mar chuid den

fhoghlaim a bhí á déanamh ag a bpáistí ar scoil. I mbeagán cásanna dúirt siad go raibh tuismitheoirí

neodrach, agus corruair luaigh siad go raibh dearcadh diúltach ag roinnt tuismitheoirí. Dúirt

príomhoide amháin:

Tá céadatán de thuismitheoirí a shílfeadh gur ualach breise í an Ghaeilge dá leanaí agus iad cheana féin
ag streachailt le litearthacht agus le matamaitic. Tá roinnt dul chun cinn déanta againn i mbliana agus
freastalaíonn roinnt tuismitheoirí ar ranganna Gaeilge a eagraíonn an comhordaitheoir teagmhála baile is
scoile. Mar sin féin, bíonn sé deacair tacaíocht na dtuismitheoirí a fháil. Is bocht an caighdeán Gaeilge atá
sa bhaile, agus ní áirítear aon tosaíocht a bheith ag baint léi.

Tuairiscíodh go raibh formhór mór na mbord bainistíochta (86%) ag tacú leis an nGaeilge agus le

múineadh na Gaeilge sna scoileanna. Bhí sé le rá ag na príomhoidí go raibh tacaíocht na mbord le

fáil d’fhorbairt leanúnach ghairmiúil na múinteoirí do mhúineadh na Gaeilge agus gur cuireadh

maoiniú ar fáil do mhúinteoirí chun freastal ar chúrsaí Gaeilge agus chun acmhainní breise teagaisc

a fháil. Ba nós le roinnt cathaoirleach boird bhainistíochta labhairt i nGaeilge leis an bhfoireann agus

le daltaí nuair a bhí siad ar cuairt sa scoil. Thug a lán scoileanna tacaíocht do ghníomhaíochtaí a

eagraíodh le linn Sheachtain na Gaeilge nó a d’eagraigh Glór na nGael. Léirigh príomhoide amháin

an tacaíocht a bhí tugtha ag an mbord bainistíochta don Ghaeilge agus dúirt:

Tá meon dearfach, fabhrach ag baill an bhoird maidir le múineadh agus le foghlaim na Gaeilge.
Eagraítear imeachtaí Sheachtain na Gaeilge le cead an bhoird agus cuirtear airgead ar fáil de réir mar is
gá chun fearas agus trealamh a cheannach a chabhródh in aon tslí le foghlaim agus le múineadh na
Gaeilge. Tagann muintir an bhoird go dtí céilí a bhíonn eagraithe ag an bhfoireann. Labhraíonn an
Cathaoirleach beagáinín Gaeilge ar a chuairteanna.

2.3 Tacaíocht ón bpobal chun an Ghaeilge a chur
chun cinn

Bhí sé le rá ag formhór na bpríomhoidí go raibh tacaíocht le fáil ón bpobal chun an Ghaeilge a chur

chun cinn. Bhí an chuid ba mhó de thacaíocht an phobail, áfach, dírithe ar ghnéithe eile den chultúr

Gaelach seachas an teanga. Dúirt a lán príomhoidí gur eagraíodh ócáidí speisialta, ar nós

ceolchoirmeacha scoile agus ceachtanna rince Ghaelaigh. Dúirt príomhoidí i gcuid de na scoileanna

go ndearna Comhaltas Ceoltóirí Éireann ranganna ceoil a chur ar fáil i ndiaidh na scoile agus go

ndearna an Cumann Lúthchleas Gael cluichí mar aon le Scór na bPáistí a eagrú mar

ghníomhaíochtaí iarscoile do dhaltaí. Dúirt na príomhoidí i roinnt bheag scoileanna gur thug an

pobal áitiúil tacaíocht don Ghaeilge. Seo mar a bhí le rá ag príomhoide amháin:

Tá meon dearfach agus bá don Ghaeilge go forleathan i measc an phobail. Bíonn an Ghaeilge in úsáid go
minic mar mheán cumarsáide ag roinnt mhaith múinteoirí laistigh den scoil féin agus bíonn deis ag na
daltaí teanga bheo a chloisint agus a aithris. Bíonn an-chuid beannú as Gaeilge le cloisint idir múinteoirí
agus daltaí agus cuairteoirí chun na scoile. Bíonn iarracht ar leith á déanamh ag pobal na scoile an
Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir le linn Sheachtain na Gaeilge. Tá ról suntasach ag Comhaltas
Ceolteoirí Éireann sa cheantar.
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Le deich mbliana anuas is pobal ilghnéitheach a bhíonn ag foghlaim na Gaeilge seachas an pobal

aonghnéitheach a bhíodh ann tráth. Tá líon na ndaltaí ó thíortha eile ag méadú, agus is cuid

shuntasach den phobal scoile anois iad. Níor tháinig aon fhianaise ar leith ón meastóireacht seo

maidir le foghlaim na Gaeilge i measc daltaí ó thíortha eile. Thug cigirí faoi deara, áfach, le linn a

gcuairteanna ar na ranganna go ndearna a lán múinteoirí tagairt go neamhfhoirmiúil don dearcadh

dearfach i leith fhoghlaim teanga a bhí ag na daltaí a raibh Gaeilge agus Béarla mar theangacha

breise acu. Thug múinteoirí ranga faoi deara gur éirigh leis na daltaí sin teangacha a shealbhú gan

dua agus gur gnách iad a bheith níos dearfaí ná a gcomhpháirtithe Éireannacha maidir le foghlaim

na Gaeilge.

2.4 Díolúine
Is ceadmhach díolúine ó fhoghlaim na Gaeilge a thabhairt do dhaltaí ar iarratas a dtuismitheoirí ar

chúiseanna áirithe. Baineann na coinníollacha leis an aois a bhíonn ag daltaí ar theacht go hÉirinn

den chéad uair dóibh, nó deacrachtaí áirithe foghlama a bheith acu. Má thugtar díolúine sa

bhunscoil tugtar an díolúine sin ag leibhéal na hiarbhunscoile gan iarratas eile a dhéanamh. Tá na

rialacha faoina gceadaítear díolúine leagtha amach in Imlitir 12/96 na Roinne, agus tá athscrúdú á

dhéanamh orthu faoi láthair. Tá líon an-bheag daltaí ann ar mian lena dtuismitheoirí díolúine ón

nGaeilge a bheith acu.

Tábla 2.1: Céatadáin daltaí sna scoileanna a raibh díolúine ón nGaeilge acu

Céatadán na ndaltaí a raibh díolúine acu Líon scoileanna
0% 18

Níos lá ná 1% 4

1%–2.9% 12

3%–9% 6

40 scoil

Maidir leis na scoileanna sa suirbhé, ní raibh díolúine ag aon dalta i gcuid mhaith acu (45%). Sna

scoileanna eile bhí an céatadán faoi bhun 3% i ngach cás, cé is moite de chúpla scoil ina raibh

díolúine ag líon idir 3% agus 9% de na daltaí. Is é an cur chuige atá ann faoi láthair ná go ndéantar

an cinneadh maidir le díolúine sna scoileanna a bhunú ar na rialacha a leagtar síos in Imlitir 12/96.

Toisc gan sonraí náisiúnta a bheith ar fáil ar líon na ndaltaí a bhfuil díolúine acu, is deacair a mheas

an bhfuil líon na ndaltaí sna scoileanna sa sampla níos airde nó níos ísle ná an meán. Léiríonn na

samplaí, áfach, na héagsúlachtaí i líon na ndíolúintí, agus seans gur léiriú é sin ar an léamh éagsúil a

dhéantar ar an imlitir agus í á cur i bhfeidhm sna scoileanna. Maidir le cuid de na daltaí a raibh

díolúine acu, dúirt na príomhoidí gurb amhlaidh a d’iarr a dtuismitheoirí díolúine fad is a bhí na

daltaí sa bhunscoil chun a chinntiú go mbeadh an díolúine acu sula rachaidís go dtí an iar-bhunscoil.

An Ghaeilge sa Bhunscoil
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Sa chás go gceadaítear díolúine ón nGaeilge do dhalta, caithfidh an scoil féachaint chuige go

ndéanann an dalta obair i ngné eile den churaclam i rith na gceachtanna Gaeilge. I roinnt de na

scoileanna ina raibh díolúine ag daltaí tugadh faoi deara gur ghlac na daltaí sin páirt sna ceachtanna

Gaeilge, go háirithe sna gnéithe a bhain le héisteacht agus le labhairt. Dúirt na múinteoirí nár chuir

siad ar na daltaí sin léitheoireacht ná scríbhneoireacht a dhéanamh.

I níos lú na leath de na scoileanna (48%) bhí sé le rá ag na príomhoidí gur eagraíodh

gníomhaíochtaí foirmiúla do na daltaí faoi threoir an mhúinteora nuair nach raibh siad ag glacadh

páirt sna ceachtanna Gaeilge. Thuairisc na cigirí, áfach, nár léir go raibh aon chuspóir cruinn leis an

obair a bhí ar siúl ag na daltaí sin i méid níos lú ná leath de na cásanna (41%).

2.5 Cáilíochtaí na múinteoirí le Gaeilge a
mhúineadh

Ceann de na tosca is tábhachtaí a bhaineann le múineadh teanga ar bith ná cumas teanga an

mhúinteora. De bhreis air sin, is gá tuiscint a bheith ag an múinteoir ar an gcaoi a múintear teanga

agus ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn daltaí í. Cuirtear le scileanna teagaisc an mhúinteora i rith

tréimhse oiliúna agus i rith cúrsaí inseirbhíse ina dhiaidh sin.

Go dtí le déanaí bhí formhór mór de mhúinteoirí bunscoile na hÉireann á n-oiliúint i gcoláistí

oideachais in Éirinn, cé is moite de bheagán a oileadh thar lear. Tá athrú mór tagtha ar an scéal sin

anois: cé go n-oiltear mórchuid de na múinteoirí sna coláistí oideachais in Éirinn fós, tá fás an-mhór

tagtha ar líon na múinteoirí a fuair a gcuid oiliúna thar lear agus nach bhfuil oiliúint chuimsitheach i

dteagasc na Gaeilge orthu.

Figiúr 2.1: Réimse na gcáilíochtaí a bhí ag múinteoirí sna scoileanna, N=159
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Le linn an mheasúnaithe sonraíodh go raibh céim BOid nó dioplóma OS ag 90% de na múinteoirí. Bhí

5% ann a raibh oiliúint curtha orthu thar lear agus a raibh an Scrúdú Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG)

bainte amach acu, agus bhí 5% ann nach raibh aon cháilíocht acu chun an Ghaeilge a theagasc.

Tá tábhacht ag baint le stádas na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge sa chéim BOid atá ar fáil sna

coláistí oideachais in Éirinn. Is bunriachtanas é go mbeadh onóracha sa Ghaeilge san

Ardteistiméireacht ag mic léinn a gcuirtear oiliúint orthu sna coláistí oideachais sa Stát. Faoi láthair

faigheann na scoláirí oiliúint i modhanna múinte na Gaeilge, glacann formhór páirt sa Ghaeilge

ghairmiúil, agus roghnaíonn roinnt mac léinn an Ghaeilge mar ábhar acadúil. Tá athrú tagtha thar

na blianta ar áit na Gaeilge sna coláistí oideachais, áfach. Blianta ó shin ba í an Ghaeilge an

phríomhtheanga theagaisc sna coláistí sin, ach tá úsáid na teanga níos teoranta anois ná mar a bhí.

Tá imní léirithe sa chóras oideachais faoin gcumas Gaeilge atá fiú ag múinteoirí lán-oilte. Sa tuairisc

ar ghnéithe áirithe d’oiliúint ábhar múinteoirí, luaigh Kellaghan et al. (2002) nach raibh na coláistí

oideachais sásta le caighdeán na Gaeilge a bhí ag formhór na mac léinn a bhí ag tosú ar chúrsaí

oiliúna don mhúinteoireacht. Tuairiscíodh freisin go raibh scoileanna agus an Roinn Oideachais agus

Eolaíochta míshásta leis an gcumas sa Ghaeilge a bhí ag múinteoirí nuacháilithe agus an chéim á

bronnadh orthu. Mhol Kellaghan et al. (2002) straitéisí éagsúla chun dhá aidhm a bhaint amach:

feabhas a chur ar scileanna na n-ábhar múinteoirí chun an Ghaeilge a mhúineadh sa bhunscoil,

agus dóthain oiliúna a chur ar fáil do na múinteoirí cáilithe i gcúrsaí modhanna múinte d’fhonn

curaclam na bunscoile a theagasc ar chaighdeán sásúil.

2.6 Cumas teanga na múinteoirí
I rith na meastóireachta sa daichead scoil tugadh cumas labhartha teanga na múinteoirí faoi deara.

Ba í tuairim na gcigirí gur bhain deacrachtaí suntasacha le cumas labhartha Gaeilge 3% de na

múinteoirí. Ní raibh ach cumas measartha labhartha ag 20% de na múinteoirí, bhí caighdeán sásúil

ag 55% agus bhí ardchaighdeán ag 22% acu. Tá an ráta sin ag teacht leis an bhfigiúr a luann Harris

et al. (2006, lch. 128), bunaithe ar shuirbhé náisiúnta, nuair a d’admhaigh na múinteoirí a bhí ag

25% de na daltaí i ngnáthscoileanna gur lagchainteoirí Gaeilge iad.
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Figiúr 2.2: Cumas labhartha Gaeilge na múinteoirí agus a gcuid teagaisc, N = 158

Nuair a fhéachtar ar chumas teanga na múinteoirí agus ar an gcaighdeán a bhain lena gcleachtas

teagaisc sa Ghaeilge, is léir ó na sonraí i bhfigiúr 2.2 go bhfuil tionchar áirithe acu ar a chéile. Nuair

a bhí laigí ag baint le cumas teanga an mhúinteora ní raibh cleachtas sásúil nó barrchleachtas sa

teagasc go ginearálta. Rinne cigire amháin cur síos ar theagasc a léirigh tréithe lagchumais sa

Ghaeilge agus tréithe lagchumais modheolaíochta.

Tá deacrachtaí móra ag baint le múineadh agus le foghlaim na Gaeilge. Sonraítear caighdeán lag sna
scileanna teanga uile. Baintear úsáid as an nGaeilge mar theanga an teagaisc ach baineann mí-chruinneas
agus drochfhoghraíocht leis an gcaint. Is deacair ag an oide na daltaí a mhealladh chun oibre agus níl an
obair dúshlánach go leor do roinnt daltaí. Teipeann ar fhormhór na ndaltaí sa rang seo caighdeán
inghlactha a bhaint amach in aon cheann de na ceithre snáitheanna. Baineann deacrachtaí suntasacha
leis an teagasc, agus ní léir go bhfuil tuiscint ag an oide ar mhodhanna múinte na Gaeilge.

Ar an iomlán ba léir go raibh caighdeán níos airde ag baint leis an teagasc nuair a bhí cumas maith

teanga ag an múinteoir. Measadh nach mór dhá thrian de na múinteoirí a léirigh máistreacht ar an

nGaeilge a bheith go maith nó go han-mhaith ina gcumas i dteagasc na teanga. Ní raibh ach líon beag

múinteoirí (18%) a raibh ardchaighdeán acu i labhairt na Gaeilge a léirigh laigí i dteagasc na teanga.
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Léiríonn an toradh sin gur gá do mhúinteoirí máistreacht a bheith acu ar an teanga mar aon le cur

chuige maith modheolaíochta chun éifeacht mhúinteoireachta na Gaeilge a dheimhniú.

2.7 Forbairt leanúnach ionghairme do mhúinteoirí
Dúirt 76% de na múinteoirí a ndearnadh measúnacht ar a gcuid oibre gur ghlac siad páirt in oiliúint

inseirbhíse Ghaeilge a chuir an Clár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (CTCB) ar fáil. Chuir na

cúrsaí sin, a ndearnadh éascaíocht orthu de ghnáth thar thréimhse dhá lá, réamhléiriú ar fáil do

mhúinteoirí ar an gcuraclam Gaeilge. Thug na cúrsaí breac-chuntas d’fhoirne scoile ar na modhanna

múinte agus ar an gcur chuige don Ghaeilge, agus tugadh forbhreathnú freisin ar shnáitheanna an

churaclaim do gach leibhéal ranga. Níor ghlac roinnt múinteoirí páirt sna cúrsaí sin toisc gur

fostaíodh iad ó cuireadh an oiliúint inseirbhíse ar fáil. Ghlac 18% de na múinteoirí páirt i gcúrsaí

inseirbhíse samhraidh sa Ghaeilge. Ní bhaineann ach fíorbheagán de na cúrsaí samhraidh a chuirtear

ar fáil le foghlaim nó le teagasc na Gaeilge.

Bhí socruithe faoi leith ag 14% de na scoileanna sa suirbhé maidir le múineadh na Gaeilge do

ranganna ina raibh múinteoirí nach raibh cáilíocht acu i dteagasc na Gaeilge. Rinne príomhoide

amháin trácht ar an réimse tacaíochta a chuirtear ar fáil do na múinteoirí gan cháilíocht i dteagasc

na Gaeilge:

Tá córas meantóireachta curtha ar fáil againn chun tacú le polasaí na scoile don Ghaeilge a chur i
bhfeidhm. Bíonn na meantóirí agus na múinteoirí nuacháilithe ag obair taobh le taobh le chéile sna
ranganna le linn na gceachtanna Gaeilge go dtí go mbíonn muinín acu an rang a mhúineadh. Déanann
an bord bainistíochta maoiniú ar thréimhsí sa Ghaeltacht do na múinteoirí seo.

Cuireadh réimse tacaí ar fáil do mhúinteoirí nuacháilithe ina lán scoileanna le cuidiú leo sa chéad

bhliain múinteoireachta. I roinnt an-bheag scoileanna (14%) rinneadh córas meantóireachta a

eagrú, agus ba ghnách do dhuine den fhoireann bhainistíochta inscoile freagracht a ghlacadh as

tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí nuacháilithe. Rinne príomhoide amháin cur síos ar

thosaíochtaí éagsúla a cuireadh chun cinn i scoil mhór uirbeach chun tacú le múinteoirí nuacháilithe:

Tá sé mar chúram ar mhúinteoir le dualgas speisialta cabhair agus comhairle a thabhairt do mhúinteoirí
nuacheaptha sa scoil. Sa chás sin, tugtar cabhair agus treoracha dóibh a chuideoidh go ginearálta le
múineadh na Gaeilge. Chomh maith leis sin bíonn cabhair agus comhairle ar fáil acu ón múinteoir atá i
bhfeighil ar chomhaontú oibre na Gaeilge maidir leis na modhanna teagaisc, na hacmhainní atá ar fáil sa
scoil, na modhanna measúnaithe, srl. Is nós traidisiúnta é sa scoil seo go mbíonn an-chuid comhoibriú
agus comhphleanáil idir na múinteoirí a bhíonn ag múineadh ag an leibhéal céanna.

Maidir le nach mór leath de na múinteoirí sa ghrúpa meastóireachta seo ní raibh máistreacht acu sa

Ghaeilge nó bhain deacrachtaí leis an gcur chuige a bhí acu do theagasc na Gaeilge. De dheasca sin

is gá clár forbartha gairmiúil a sholáthar chun cabhrú le múinteoirí a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus

forbairt a dhéanamh ar a scileanna teagaisc sa Ghaeilge. Níor mhiste cúrsaí breise inseirbhíse a chur
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ar fáil le linn an tsamhraidh, i gceantair Ghaeltachta agus i mbailte timpeall na tíre. Moltar don

Roinn Oideachais agus Eolaíochta dul i gcomhairle leis na coláistí oideachais chun féachaint ar

bhealaí le cumas teanga na n-ábhar múinteoirí a fhorbairt i rith a dtréimhse oiliúna. Is gá freisin

féachaint ar bhealaí le hoiliúint i dteagasc an dara teanga a chur ar fáil do mhúinteoirí a fuair a

gcuid oiliúna lasmuigh den stát.

2.8 An t-am a caitheadh le teagasc na Gaeilge
Tháinig laghdú ar an íosmhéid ama atá leagtha síos don Ghaeilge i gCuraclam na Bunscoile. Is é an

t-íosmhéid ama atá molta do theagasc na Gaeilge sa churaclam ná 2.5 uair an chloig sa tseachtain

do ranganna naíonán agus 3.5 uair an chloig do ranganna eile. Roimhe seo, ba ghnáth le múinteoirí

suas le huair an chloig in aghaidh an lae a chaitheamh ag múineadh Gaeilge.

De réir thorthaí an mheasúnaithe, caitear am cuí mar atá i dtreoirlínte an churaclaim ar theagasc na

Gaeilge i bhformhór mór na ranganna. I líon an-bheag cásanna (5%) caitheadh níos lú ama leis an

nGaeilge ná an t-íosmhéid ama atá molta. I 14% de ranganna caitheadh breis is ceithre huaire in

aghaidh na seachtaine léi.

2.9 Achoimre 
Ba léir ón meastóireacht go raibh tacaíocht shuntasach ar fáil do theagasc na Gaeilge agus do chur

chun cinn na Gaeilge i bhformhór na scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu. Rinne formhór

na bpríomhoidí tagairt don tacaíocht a léirigh tuismitheoirí don Ghaeilge. D’eagraigh scoileanna

agus boird bhainistíochta imeachtaí ar nós Seachtain na Gaeilge agus ócáidí cultúrtha eile chun

ceiliúradh a dhéanamh ar an teanga. I roinnt bheag scoileanna bhí sé le rá ag an bpríomhoide go

raibh sé deacair tacaíocht na dtuismitheoirí a fháil don Ghaeilge.

Bhí formhór mór na múinteoirí sna scoileanna a bhí páirteach sa mheastóireacht cáilithe le Gaeilge a

mhúineadh. Thug beagnach gach múinteoir riar cothrom ama, mar atá molta, do theagasc na

teanga. Ba í tuairim na gcigirí, áfach, go raibh laigí ag baint lena gcumas labhartha sa Ghaeilge nó

lena n-ábaltacht i dteagasc na Gaeilge ag nach mór leath de na múinteoirí sa mheastóireacht seo.

Ghlac formhór na múinteoirí sa suirbhé páirt sna cláir náisiúnta inseirbhíse a cuireadh ar fáil tríd an

gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile. Bhí cúrsaí breise déanta ag líon beag acu freisin chun

cur lena scileanna teanga.

I 45% de na scoileanna sa mheastóireacht bhí gach dalta ag foghlaim na Gaeilge. I 40% de na

scoileanna bhí díolúine ón nGaeilge faighte ag thart ar 3% no níos lú de na daltaí. I roinnt bheag

scoileanna, áfach, bhí líon suntasach daltaí nach raibh an Ghaeilge á foghlaim acu. Ba léir do na

cigirí gur mheall roinnt múinteoirí na daltaí chun páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí éisteachta
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agus san obair ó bhéal. I mbeagnach leath de na ranganna ba bheag feidhm a bhí ag baint leis na

gníomhaíochtaí a eagraíodh do na daltaí le díolúine ón nGaeilge.

2.10 Moltaí
Tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh ar mhaithe le tacú le timpeallacht agus le comhthéacs

teagaisc agus foghlama na Gaeilge sna bunscoileanna.

Inniúlacht múinteoirí sa Ghaeilge
• Is scil bhunúsach do gach múinteoir bunscoile í inniúlacht i labhairt agus i scríobh na Gaeilge. Is

gá do scoileanna a dheimhniú, chomh fada agus is féidir leo, go mbíonn múinteorí a bhíonn i

mbun ranganna príomhshrutha láncháilithe chun Gaeilge a mhúineadh. Muna mbíonn fáil ar

mhúinteoir láncháilithe do rang, ba chóir don scoil éascaíocht a dhéanamh ar shocrú

comhtheagaisc ar mhaithe lena chinntiú go mbíonn fáil do theagasc Gaeilge ag daltaí ar oide eile

a bhíonn láncháilithe sa Ghaeilge.

• Ní mór do sholáthróirí oideachais múinteoirí na cúrsaí Gaeilge a chuirtear ar fáil d’oidí faoi oiliúnt

a athbhreithniú agus a fheabhsú agus tá gá oiliúint chuimsitheach a chur ar mhúinteoirí a oiltear

thar lear maidir leis na modhanna múinte atá i gcuraclam na Gaeilge.

• Is gá le deis a chur ar fáil do gach múinteoir bunscoile ar a chuid Gaeilge a chleachtadh agus a

scileanna teagaisc a fhorbairt trí fhreastal ar chúrsaí inseirbhíse i gceantar Gaeltachta nó ina

mbaile féin.

Soláthar churaclam na Gaeilge do dhaltaí
• Caithfear tuismitheoirí a chur san airdeall faoi na buntáistí a bhaineann lena bheith ag foghlaim

Gaeilge mar dhara teanga sa bhunscoil agus na himpleachtaí a bhaineann le díolúine ón

nGaeilge do shaolta a bpáistí amach anseo.

• Ba chóir do scoileanna a dheimhniú go mbíonn uasmhéid na ndaltaí páirteach sna

gníomhaíochtaí éisteachta agus labhartha ag gach leibhéal ranga.

• Is gá don mhúinteoir ranga clár a fhorbairt i gcomhpháirt leis na múinteoirí tacaíochta do dhaltaí

a bhfuil díolúine ón nGaeilge faighte acu. I rith na gceachtanna Gaeilge ba chóir do na daltaí sin

a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí struchtúrtha foghlama a chuideodh le heolas na ndaltaí

agus lena scileanna a fhorbairt in achair eile den churaclam.

• B’fhiú do scoileanna na féidearthachtaí maidir le breis rannpháirtíochta tuismitheoirí i gcur chun

cinn na Gaeilge a iniúchadh. D’fhéadfaí deis a chur ar fáil do thuismitheoirí ar Ghaeilge a

fhoghlaim mar cheann de réimse gníomhaíochtaí scoile. Chuideodh sé le tuismitheoirí treoir a

fháil maidir leis an tslí is fearr chun cuidiú lena bpáistí an Ghaeilge a fhoghlaim.
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3.1 Pleanáil scoile uile
Dearbhaítear i gCuraclam na Bunscoile (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999) gur

bunriachtanas de chur i bhfeidhm éifeachtach an churaclaim é próiseas comhoibritheach pleanála a

dhíríonn go príomha ar fheabhsú an tsoláthair oideachais do na daltaí ar bhonn na scoile ina

hiomláine. Ba chóir go soiléireofaí sa phlean bunphrionsabail an churaclaim Ghaeilge i gcomhthéacs

na scoile féin. Bítear ag súil go dtabharfaí treoracha cinnte, bunaithe ar an gcuraclam, don chur

chuige scoile uile maidir le múineadh na snáitheanna éagsúla ó bhun go barr na scoile sa tslí is go

dtógfaí go córasach ar fhoghlaim na ndaltaí ó rang go rang. Dá bhrí sin is gá go n-aontófaí ar

threoracha maidir le forbairt chumas éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta

na ndaltaí agus go mbeadh plean ag an scoil do sholáthar agus d’úsáid acmhainní oiriúnacha

teagaisc chun tacú leis an gclár oibre. Ba chóir go mbeadh soiléiriú sa phlean freisin ar an gcur

chuige maidir le measúnú rialta a dhéanamh ar dhul chun cinn foghlama na ndaltaí. Ní mór a chur

san áireamh gur próiseas leanúnach córasach í an phleanáil don scoil ina hiomláine toisc gur gá

athbhreithniú rialta a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na bpolasaithe scoile uile sna seomraí ranga trí

cheangal a chothú idir pleanáil foirne agus pleanáil múinteoirí ar leith. Tá ról nach beag ag an

bpríomhoide san obair sin chun ceannaireacht a chur ar fáil. Agus an phleanáil á déanamh tá sé thar

a bheith tábhachtach go dtabharfaí deis do na múinteoirí ar a dtallanna agus a saineolas ar leith a

nochtadh.
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3.2 An cleachtas i leith pleanála scoile uile

3.2.1 Plean scoile a fhorbairt
Is i gcomhpáirt le chéile, agus trí theagmháil rialta a dhéanamh le baill phobal na scoile, a rinne

formhór na bhfoirne an plean scoile a fhorbairt. I bhformhór mór na scoileanna (81%) bhí sé le

tuairisciú ag an bpríomhoide gur go comhoibritheach a cuireadh na pleananna scoile le chéile. Ba

mhinic a chuir an fhoireann tús leis an obair phleanála tar éis dóibh freastal ar chúrsa inseirbhíse. Ba

iad na múinteoirí agus na príomhoidí a dhear na pleananna, cé go raibh daoine eile as pobal na

scoile páirteach sa phróiseas i dtromlach na scoileanna. Rinne cigire amháin cur síos ar an tslí inar

cuireadh an plean le chéile:

Tá an fhoireann iomlán agus an bord bainistíochta páirteach i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm an phlean
scoile ó thaobh na Gaeilge de. Déantar an phleanáil ar bhonn comhoibritheach scoile uile. Tá treoir agus
cinnireacht ar leith tugtha ag an bpríomhoide don fhoireann sa ghné seo don obair agus is an-
éifeachtach mar a chomhghníomhaíonn na múinteoirí uile san obair seo ar leas na ndaltaí.

Maidir le scoil nó dhó, rinne an bord bainistíochta ionadaithe a fhostú chun cuidiú le múinteoirí

obair i gcomhpháirt lena chéile ar an bplean.

Dúirt a lán múinteoirí gur mhór an chabhair dóibh an tseirbhís chuiditheoireachta a chuir an Clár

Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (CTCB) agus an tSeirbhís Pleanála um Fhorbairt Scoile (SPFS) ar

fáil. I líon beag scoileanna, áfach, níor baineadh úsáid thorthúil as na teimpléid ó na seirbhísí

tacaíochta. Dá bhrí sin cuireadh srian ar na scoileanna a bpleananna féin a chur in oiriúint dá

gcomhthéacs féin. Seo é an tuairim a léirigh cigire amháin:

Tá an fhoireann ag brath an iomarca ar theimpléid CTCB agus STPFS. Tá mórán cáipéisí ó na heagrais seo
sna fillteáin ach gan aon eagar ró-mhór orthu. Ní léir mórán machnaimh déanta ag na hoidí ranga ar na
modhanna múinte ná ar conas na cuspóirí éagsúla sna ceithre shnáithe a chur i bhfeidhm sa
chomhthéacs seo.

I bhformhór na scoileanna bhí fianaise le fáil ón bpríomhoide gur tugadh deis do bhaill eile de

phobal na scoile ar pháirt a ghlacadh san obair ar phlean scoile a dhearadh don Ghaeilge. Léiríonn

figiúr 3.1 go ndeachthas i gcomhairle leis an mbord bainistíochta agus leis na tuismitheoirí i

bhformhór na scoileanna maidir le hábhar an phlean. I gcásanna áirithe rinneadh teagmháil freisin le

páirtithe eile, ar nós daltaí, cúntóirí riachtanas speisialta agus éascaitheoirí de chuid na seirbhísí

tacaíochta scoile. I níos lú ná 30% de na scoileanna ba iad foireann na scoile amháin a rinne na

pleananna a dhréachtadh. Bhí fianaise ann go raibh na pleananna faofa go hoifigiúil ag an mbord

bainistíochta i gcuid mhaith de na scoileanna.
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Figiúr 3.1: Baill phobal na scoile a bhí páirteach sa phróiseas pleanála scoile uile, N = 39

scoil

Bhí dea-chleachtais maidir le múineadh agus le foghlaim na Gaeilge le sonrú i scoileanna inar ghlac

an príomhoide nó baill eile den fhoireann bhainistíochta inscoile páirt threorach maidir le cur chun

cinn na hoibre. Thug na cigirí faoi deara, áfach, nár cuireadh cúram i leith na Gaeilge ar mhúinteoir

ainmnithe ach i 38% de na scoileanna. I líon an-bheag scoileanna, cé go raibh cúramaí ar

mhúinteoir le post freagrachta maidir leis an nGaeilge, bhain na dualgais a ghabh leis an bpost le

ceannach, cothabháil agus eagrúchán acmhainní foghlama agus teagaisc. Ní raibh aon ról

ceannasaíochta maidir le forbairt polasaí scoile uile do theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge i

gceist. I bhformhór na scoileanna, áfach, ní raibh aon chomhordaitheoir Gaeilge iontu.

Is inmholta mar a cuireadh cuid mhaith ama i leataobh ag cruinnithe foirne chun cúrsaí curaclaim a

phlé i gcuid de na scoileanna. Bhí sé le tuairisciú ag príomhoidí gur chuir scoileanna thart ar 20% dá

gcuid ama ag cruinnithe foirne ar fáil don phlé ar ghnóthaí curaclaim. Ina theannta sin thuairisc

roinnt scoileanna gur glacadh miontuairiscí ar na cruinnithe go córasach agus gur dáileadh

cóipeanna de na miontuairiscí ar bhaill uile na foirne chun iad a choimeád ar an eolas faoi na cinntí

pleanála a bhí déanta. Bunaíodh coistí i measc na foirne i roinnt scoileanna móra chun deis a

thabhairt do mhúinteoirí, go minic ag na leibhéil éagsúla ranga, ar dhul i gcomhairle lena chéile,

agus ba léir go raibh toradh fónta ar an gcur chuige sin.

Bhí plean gnímh mar chuid lárnach den obair i líon beag scoileanna (20%). Sna scoileanna sin

rinneadh cur síos sa phlean gnímh ar an mbealach ina gcuirfí an plean scoile i bhfeidhm. Cláraíodh

dáta don athbhreithniú ar conas mar a bhí ag éirí leis an gcur i bhfeidhm. Aithníodh freisin na critéir

ratha don athbhreithniú sin.
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3.3 Cáilíocht na pleanála scoile uile
Ar an iomlán, bhí caighdeán na pleanála scoile uile don Ghaeilge go maith nó go han-mhaith i

mbeagnach leath de na scoileanna (47%) a bhí mar chuid den mheastóireacht. I gcothrom le leath

de na scoileanna tugadh suntas do ghnéithe den phleanáil scoile ar nós soláthar acmhainní, forbairt

ghairmiúil mhúinteoirí, agus an fhorbairt ar fheasacht chultúrtha na ndaltaí, agus ba léir go raibh na

gnéithe sin den phleanáil á gcur i bhfeidhm sna scoileanna.

Ba léir laigí sa phleanáil scoile uile don Ghaeilge i bhformhór na scoileanna. Bhí laigí, dar leis na

cigirí, i bhformhór na scoileanna maidir le gnéithe den phleanáil scoile uile ar nós measúnú ar dhul

chun cinn na ndaltaí, torthaí ó mheasúnaithe a úsáid mar threoir eolach don teagasc agus don

fhoghlaim, agus an bhéim ar ghnóthachtáil daltaí a fheabhsú, mar aon le feabhas scoile ina

iomláine a bhaint amach. Ní raibh scoileanna tar éis dóthain airde a thabhairt ar phleanáil don

réimse modhanna múinte ná don réimse leathan sa chur chuige a chuideodh le múinteoirí i soláthar

an churaclaim. Beidh plé cuimsitheach ar na torthaí sin sna codanna a leanann sa tuairisc seo.

Figiúr 3.2: Forbhreathnú ar mheastóireacht na gcigirí ar ghnéithe den phlean scoile uile

don Ghaeilge, N= 39 plean scoile

3.3.1 Béim ar fheabhsú chaighdeán na Gaeilge sna scoileanna
Bhí dea-chleachtais le sonrú sa phleanáil i dtaca le feabhsú chaighdeán na Gaeilge sa scoil i dtrian de

na scoileanna. Bhí an dea-phleanáil sin dírithe ar fheabhsú leanúnach na foghlama a chur chun cinn.

Bhí sí bunaithe ar leagan amach an churaclaim, agus cuireadh snáitheanna uile an churaclaim san

áireamh. Tugadh treoir shoiléir sa phlean maidir leis an tréimhse chuí ama ba chóir a chaitheamh ag

plé le múineadh agus le foghlaim na Gaeilge, bunaithe ar mholtaí an churaclaim. Sna scoileanna ba

mhó a léirigh éifeacht bhí treoir sa phlean gníomhaíochta faoin teanga a bhí le múineadh i ngach

rang ar bhealach grádaithe agus faoin achar ama a chaithfí le téamaí Gaeilge faoi leith. Bhí
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leanúnachas agus forbairt le brath i méid, i saibhreas agus i ndoimhneacht na teanga nua a bhí le

múineadh. Bhí spriocanna cinnte foghlama do na leibhéil ranga aitheanta sa phlean agus iad curtha

in oiriúint do chomhthéacs na scoile. Léiríonn an ráiteas meastóireachta seo an dea-chleachtas i scoil

amháin:

Tá na polasaithe atá curtha le chéile maidir le múineadh na Gaeilge le moladh go mór. Leagtar amach an
clár foghlama do na rangleibhéil éagsúla agus feictear go ndéantar tagairt do na haidhmeanna, na
cuspóirí, na snáitheanna, na téamaí, na fo-théamaí agus don Ghaeilge neamhfhoirmiúil. Cláraítear,
freisin, an mhodheolaíocht, liostaí na leabhar agus na háiseanna a mbaintear feidhm astu. Tá soláthar
breá sa phlean scoile Gaeilge do mheascán de chleachtais fhoghlama agus theagaisc: comhfhoghlaim,
gníomhfhoghlaim agus obair chomhoibritheach ina measc. Dírítear aird inmholta ar an tábhacht a
bhaineann le húsáid neamhfhoirmiúil na teanga agus leis an gcur chuige cumarsáideach. Tá aidhmeanna
oiriúnacha fadtréimhseacha leagtha amach don Ghaeilge, agus aird dírithe ar chothú na scileanna atá
riachtanach d’fhoghlaim na teanga. Tá foghlaim agus gnóthachtáil fite fuaite sa phleanáil ar dhóigh an-
éifeachtach ar fad.

I mionlach na scoileanna bhí córas ann chun ceangal a chothú idir an phleanáil aonair agus an

phleanáil foirne. Sna cásanna sin bhí cóipeanna de na polasaithe ag na múinteoirí agus bhí rian

láidir den phlean scoile le sonrú go háirithe i bpleananna fadtréimhseacha na múinteoirí.

Thuairisc na cigirí, áfach, gur beag an ceangal a bhí i bhformhór na scoileanna idir an plean scoile

uile don Ghaeilge agus feabhas agus forbairt na Gaeilge sa scoil. Ba bheag suntas nó tagairt a

rinneadh do chuspóirí foghlama an churaclaim nó do na spriocanna a bhí le baint amach ag na

daltaí sna réimsí scileanna teanga. Ní raibh dearcadh scoile uile ann maidir leis an gcaighdeán a bhí

le baint amach ag na daltaí. Mar aon leis sin ba bheag béim a leagadh ar chéimniú na foghlama a

chinntiú sna réimsí gníomhaíochtaí nó sna cuspóirí teanga ó rang go rang. Ní raibh dóthain

athbhreithnithe déanta ag na príomhoidí agus ag na múinteoirí ar cé chomh sásúil agus a bhí cur i

bhfeidhm an churaclaim sna seomraí ranga. I dtromlach na scoileanna ní raibh aon nasc idir an

phleanáil aonair agus an plean scoile.

I bhformhór na scoileanna ba bheag tionchar a bhí ag a lán de na pleananna scoile ar chaighdeán

Gaeilge na ndaltaí, toisc gur mhinic nach raibh ceangal cinnte idir an phleanáil, an teagasc agus an

fhoghlaim sna seomraí ranga, gnóthachtáil na ndaltaí, agus an measúnú. Seo mar a léirigh cigire

amháin an pointe sin:

Níl tionchar dearfach ag an bplean scoile ar an bpleanáil aonair. Leagtar béim chuí sa phlean ar ghnéithe
tábhachtacha den churaclam ar nós feidhmeanna teanga agus an tábhacht a bhaineann le raon leathan
straitéisí a úsáid sa teagasc ach níl sa phleanáil aonair ach liosta gníomhaíochtaí do cheacht an lae. Tá clár
ama leagtha amach de réir treoirlínte an churaclaim. Ní chuirtear pleanáil fhadtéarmach ar fáil. Níl aon
tagairt do spriocanna foghlama agus ní chuirtear an curaclam in oiriúint do leibhéil éagsúla cumais na
ndaltaí. Cuirtear béim sa chuntas míosúil ar chlárú na dtéamaí agus na ngníomhaíochtaí éagsúla sna
téacsleabhair. Níl aon chóras measúnaithe i bhfeidhm don Ghaeilge. Ní léir go ndéantar
féinmheastóireacht ar an teagasc ná ar dhul chun cinn na ndaltaí.
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Is annamh a bhí prionsabal an fhéinmheasúnaithe mar ghné lárnach rialta de chleachtas na scoile.

Ní raibh straitéisí leagtha amach ag na scoileanna chun athbhreithniú rialta a dhéanamh ar gach mír

de mhúineadh agus d’fhoghlaim na Gaeilge. Dúirt cigire amháin:

Tá tagairt sa phlean do bhealaí ina ndéanann na hoidí meastóireacht ar chur i bhfeidhm an phlean ach níl
aon phlean gníomhaíochta ann le dul chun cinn a mheas i gcomhthéacs na spriocanna. Fágtar faoi gach
múinteoir a bhfuil sa phlean a chur i bhfeidhm ina rang féin.

3.3.2 Modhanna múinte
Tuairiscíodh i níos lú ná leath de na scoileanna (39%) go raibh cur síos soiléir sa phleanáil scoile maidir

leis an soláthar a rinneadh do mhodhanna múinte agus do dhifreálú, is é sin an clár teagaisc a chur in

oiriúint do na leibhéil éagsúla sa rang. Sna pleananna sin tugadh samplaí de straitéisí oiriúnacha chun

gníomhaíochtaí foghlama a eagrú. Cláraíodh líon cuimsitheach nathanna cainte, frásaí agus stór focal

a bhain leis na feidhmeanna teanga do na leibhéil ranga go léir. Díríodh aird ar an gcur chuige

cumarsáideach, ar chomhtháthú na snáitheanna, agus ar na modhanna múinte. Ba mhinic freisin a

meabhraíodh do mhúinteoirí an tábhacht a bhain le Gaeilge a labhairt taobh amuigh den cheacht. I

gcásanna áirithe tugadh treoir chinnte maidir leis an nGaeilge a chomhtháthú le hábhair eile.

I dtromlach na scoileanna (61%), áfach, bhí scóip chun forbartha nó bhí deacrachtaí suntasacha le

sonrú sa phleanáil scoile uile ó thaobh modhanna múinte de. Níor léirigh na scoileanna raon

modhanna múinte ná gníomhaíochtaí foghlama do chuid de na snáitheanna. Léirigh na cigirí imní

faoin easpa cinnteachta a bhain le spriocanna foghlama sna snáitheanna éagsúla agus conas mar a

cuireadh na cláir fhoghlama in oiriúint do riachtanais éagsúla na ndaltaí. Chonacthas go raibh gá le
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hathbhreithniú a dhéanamh ar na straitéisí éagsúla a úsáideadh agus teacht ar chomhthuiscint, ar

bhonn foirne, maidir leis na cleachtais ba thorthúla. Moltar do scoileanna na modhanna múinte a

phlé agus a chlárú sna cáipéisí pleanála scoile uile. Moltar freisin féachaint chuig lámhleabhair an

churaclaim, agus na treoirlínte do mhúinteoirí, ach go háirithe, a úsáid go rialta mar fhoinsí

cleachtais i leith éagsúlachta sna modhanna múinte. Braitheadh go raibh easpa tuisceana i measc

roinnt múinteoirí ar chuid de na téarmaí a bhíonn in úsáid sna lámhleabhair churaclaim. Molann na

cigirí go bhfuil gá le soiléiriú a dhéanamh ar na téarmaí a bhaineann leis na straitéisí teagaisc sna

treoirlínte do mhúinteoirí chun cabhrú le múinteoirí iad a úsáid.

3.3.3 Acmhainní teagaisc
I bhformhór na scoileanna (65%) bhí plean ag an bhfoireann le hacmhainní a sholáthar. Ba léir ó na

cuairteanna ar na ranganna go raibh cuid mhaith áiseanna teagaisc iontu. Thuairisc príomhoidí gur

mór an tacaíocht an chabhair airgid a chuireann na boird bhainistíochta agus cumainn tuismitheoirí

ar fáil chun cur leis na hacmhainní a ceannaíodh ó dheontais na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.

Nuair a bhí forbairt na Gaeilge mar chúram ar mhúinteoir ar leith b’iondúil gur cuireadh leis an

gcnuasach acmhainní go rialta agus go raibh níos mó leabhar leabharlainne agus áiseanna eile ar

fáil agus eagar cuí orthu. I líon an-bheag scoileanna bhí ceangal sa phlean idir áiseanna faoi leith

agus téamaí as an gcuraclam. I dtrian de na scoileanna, áfach, ní dhearnadh ach na hacmhainní a

liostú. Go rómhinic tugadh faoi deara go raibh ganntanas mór ábhar léitheoireachta do na daltaí

agus don scéalaíocht i gcoitinne.

Bhí sé soiléir do na cigirí go raibh dlúthbhaint idir ceartúsáid áiseanna, dea-theagasc an mhúinteora,

agus gnóthachtáil na ndaltaí. Moladh do scoileanna plean a leagadh amach ina soiléireofaí an úsáid

ab fhearr a d’fhéadfaí a bhaint as na hacmhainní chun ceachtanna ar leith a mhúineadh. Tá sé

tábhachtach go mbeadh liostaí amhrán agus dánta ar fáil sa scoil agus go mbeadh treoir ar fáil

maidir leis na ranganna a mbeidís oiriúnach dóibh.

3.3.4 Feasacht chultúrtha: ag cothú spéis sa chultúr
Tagraíodh i gcuid mhaith de na pleananna don tábhacht a bhain le tuiscint na ndaltaí a fhorbairt ar

chultúr na tíre, agus moladh bealaí le tabhairt faoi sin. Níor léir, áfach, i gcuid mhaith scoileanna gur

tapaíodh an deis ar thuiscint ar oidhreacht na tíre a chothú trí amhráin agus ceol Gaelach a

theagasc. Níor léir ó phleanáil scoile gur múineadh rincí Gaelacha mar chuid den chlár

Corpoideachais ach i bhfíorbheagán scoileanna. Leagadh an-bhéim i bhformhór mór na scoileanna

ar chluichí Gaelacha a theagasc agus a imirt. Ba léir freisin gur thug foirne scoile aitheantas ar leith

do chúrsaí Gaeilge trí Sheachtain Ghaeilge a eagrú uair sa bhliain.

Thug formhór na bpleananna aitheantas don tábhacht a bhain le dearcadh dearfach i leith na

Gaeilge a chothú, ach ba bheag soiléiriú a rinneadh ar straitéisí cinnte leis an aidhm sin a chur i
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gcrích. I gcuid mhaith pleananna cláraíodh stór focal le húsáid ar ócáidí le linn an lá scoile, agus

céimníodh na frásaí chun iad a chur in oiriúint do leibhéil ranga na ndaltaí i bpleananna áirithe. Ní

raibh an cleachtas sin in úsáid go forleathan, áfach, toisc nach raibh córas i bhfeidhm sna scoileanna

ina leith sin.

3.3.5 Measúnú
Ba é cur chuige na scoileanna maidir le measúnú an laige ba mhó a bhí le sonrú san athbhreithniú

ar an bpleanáil. Níor bhain cleachtas inniúil ná barrchleachtas leis an gcur chuige ach i líon beag

scoileanna (16%). Sna scoileanna sin bhí córas scoile uile ann chun measúnú a dhéanamh ar dhul

chun cinn na foghlama, agus bhí plean measúnaithe deartha chun gnóthachtáil na ndaltaí a

thomhas. Ar an iomlán, áfach, níor léir go ndearnadh ceangal idir measúnú ar an bhfoghlaim agus

pleanáil na hoibre ar bhonn scoile uile ná fiú i ranganna ar leith.

I bhformhór mór na bpleananna scoile rinneadh tagairt d’uirlisí éagsúla measúnaithe atá luaite sa

churaclam. Ba iad na huirlisí ba choitianta a cláraíodh ná dírbhreathnú an mhúinteora ar an bpáiste,

tascanna agus trialacha a dhear an múinteoir, agus bailiúcháin d’obair na ndaltaí. Rinneadh

monatóireacht rialta ar shaothar scríofa na ndaltaí i bhformhór mór na ranganna. I roinnt ranganna

tugadh aischothú éifeachtach do dhaltaí maidir leis an saothar sin. 

Is ábhar imní é nár léir go bhfacthas an ceangal idir feabhsú ar chaighdeán na Gaeilge sa scoil agus

pleanáil scoile uile. Chuige sin ba cheart go mbeadh an measúnú mar thúsphointe don phleanáil.

Mhol na cigirí do scoileanna an measúnú a fhorbairt mar chuid lárnach den phleanáil ar bhonn

scoile uile agus ar bhonn ranga. Is gá a leithéid de chleachtas a chur chun cinn lena chinntiú go

mbunaítear an t-ábhar foghlama ar riachtanais na ndaltaí agus go dtógtar go céimneach ar a bhfuil

foghlamtha acu.

3.3.6 Forbairt ghairmiúil
Bhí tacaíocht faighte ag formhór mór na scoileanna a ndearnadh breathnóireacht orthu ó fhoirne an

Chlár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile agus na Seirbhíse Tacaíochta Pleanála um Fhorbairt Scoile

chun cabhrú leis an bhfoireann teagaisc an curaclam a chur i bhfeidhm. Is i bhfíorbheagán

scoileanna a rinneadh aon tagairt d’fhorbairt foirne i leith na Gaeilge sa phlean scoile. I gcúpla cás

tugadh le fios gur chuir an bord bainistíochta cabhair airgid nó cabhair múinteoir ionadaíochta ar

fáil do mhúinteoirí chun freastal ar chúrsaí. Is go fíorannamh a rinneadh tagairt sa phlean scoile don

tacaíocht a bhí de dhíth ar mhúinteoirí nach raibh an Scrúdú Cáilíochta sa Ghaeilge bainte amach

fós acu. I bhfíorbheagán scoileanna eagraíodh cúrsa samhraidh don fhoireann inar díríodh aird ar

fhorbairt scileanna teagaisc na múinteoirí i leith na Gaeilge.

Pleanáil don Ghaeilge Caibidil 3

29



Chun tairbhe a bhaint as na struchtúir thacaíochta atá ann faoi láthair i dtaca le hoiliúint inseirbhíse

samhraidh (mar shampla, lárionaid oideachais, coláistí oideachais, Cumann Múinteoirí Éireann),

b’fhiú go mór do scoileanna, tar éis a gcuid riachtanas a mheá, dul i gcomhairle le lucht soláthar

cúrsaí d’fhonn cúrsaí oiliúna Gaeilge a chur ar fáil go háitiúil. Moltar tairbhe a bhaint as an gcóras

meantóireachta chun tacú le múinteoirí nuacháilithe agus le múinteoirí gan cáilíochtaí i dteagasc na

Gaeilge sa bhunscoil.

3.4 Pleanáil múinteoirí aonair

3.4.1 Tábhacht na pleanála
Aontaítear gur bunriachtanas de chuid na dea-mhúinteoireachta é ullmhúchán cúramach a

dhéanamh. Níl aon amhras ach gur fearrde an teagasc an dea-phleanáil agus an dea-ullmhúchán.

Tá an curaclam Gaeilge leagtha amach go córasach ina cheithre shnáithe - Éisteacht, Labhairt,

Léitheoireacht, agus Scríbhneoireacht - agus tá siad sin roinnte ina snáithaonaid. Bítear ag súil go

gcuirfeadh múinteoirí iad sin san áireamh nuair a bhíonn pleanáil á déanamh acu. Ba chóir freisin go

soiléireoidís spriocanna cinnte teanga agus an t-ionchur teanga a mhúinfí sa chaoi go mbeadh ar

chumas na ndaltaí gníomhaíochtaí cumarsáideacha a chur i bhfeidhm. Is gá freisin go léireodh an

phleanáil prionsabail eile dea-theagaisc: aitheantas a thabhairt d’éagsúlachtaí cumais sa rang, tógáil

ar an ábhar atá ar eolas cheana féin, comhtháthú a dhéanamh idir ghnéithe éagsúla, agus bealaí a

cheapadh chun eolas nua a dhaingniú.

3.4.2 Caighdeán pleanála an mhúinteora aonair
Bhí an phleanáil ag leibhéal an mhúinteora aonair á déanamh ag nach mór gach uile mhúinteoir, cé

go raibh sí neamhiomlán go minic. In aghaidh na coicíse nó in aghaidh na seachtaine a rinneadh an

phleanáil ghearrthréimhseach go hiondúil. In aghaidh an téarma nó in aghaidh na bliana a rinneadh

an phleanáil fhadtréimhseach.

Léiríonn figiúr 3.3 go ndearna na cigirí cur síos ar chaighdeán pleanála an mhúinteora aonair a

bheith go maith nó go han-mhaith i 50% de na seomraí ranga ar thug siad cuairt orthu. Sna

cásanna ina raibh an phleanáil go maith bhí leagan amach cúramach intuigthe uirthi. Cláraíodh

aidhmeanna agus cuspóirí foghlama, deimhníodh na spriocanna teanga a bhí le baint amach, agus

ba léir go raibh léargas in aigne an mhúinteora faoin teanga a shealbhódh an dalta dá bharr. Thug

na cigirí faoi deara go raibh struchtúr maith ar na ceachtanna agus go raibh na cuspóirí foghlama

soiléirithe sna ranganna sin. Rinne na múinteoirí sna ranganna sin iarracht choinsiasach ar a

gceachtanna a bhunú ar an bhfoghlaim a bhí déanta cheana féin ag na daltaí. Rinneadh ceangal leis

na scileanna teanga agus leis an taithí theanga a bhí daingnithe agus sealbhaithe ag na daltaí. Sna

pleananna ab fhearr rinneadh tagairt do mhodhanna múinte agus cuireadh éagsúlacht cumais na

ndaltaí san áireamh. Rinneadh soláthar don éisteacht, don labhairt, don léitheoireacht, agus don
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scríbhneoireacht. Rinneadh pleanáil do mhúineadh na filíochta agus d’úsáid na scéalaíochta sa chlár

foghlama.

Figiúr 3.3: Meastóireacht ar phleanáil na múinteoirí aonair, N=159 múinteoirí

Bhain laigí leis an bpleanáil i leath de na ranganna, áfach. Ar na laigí móra a aithníodh bhí: gan aon

sprioc teanga a bheith luaite, gan aon ionchur teanga (stór focal, abairtí, teanga chumarsáide) a

bheith leagtha síos, agus gan an t-ábhar teagaisc a bheith curtha in oiriúint do chumais éagsúla na

ndaltaí. Cé go dtráchtar ar chuspóirí teagaisc uaireanta, is annamh a shoiléirítear an t-ionchur

teanga atá beartaithe ag an múinteoir nó go bhfeictear forás cinnte ag leanúint ó choicís go coicís.

Ní dhearna na múinteoirí sin pleanáil do chéimeanna éagsúla an cheachta, agus bhí deacrachtaí acu

na sainscileanna ginchumais agus gabhchumais teanga a theastaigh uathu a fhorbairt sna

ceachtanna a aithint. I leath de na ranganna bhí an phleanáil bunaithe ar ábhar na dtéacsleabhar.

Uaireanta bhí mar thoradh air sin nár caitheadh dóthain machnaimh le hoiriúnacht an ábhair don

rang agus nár chruthaigh an rang chomh maith agus ba chóir. Ba mhinic a d’eascair ón gcleachtas

seo go raibh na gníomhaíochtaí teoranta dóibh siúd a bhí sna téacsleabhair, agus nach ndearnadh

aon soláthar do na riachtanais fhoghlama ar leith a bhí ag na daltaí. Thagair cigire amháin don

chleachtas sin mar seo a leanas:

Bunaítear an plean oibre ar an ábhar atá i sraith téacsleabhar, ach ní dhéantar soláthar chun scileanna
teanga a fhorbairt. Ainneoin go bhfuil an-éagsúlacht i gcumais na ndaltaí ní dhéantar difreálú ar bith sa
chlár teagaisc. Sa scéim ghearrthéarmach roghnaítear na gníomhaíochtaí agus na téamaí sa téacsleabhar
ach ní dhírítear aird ar aon ionchur teanga cinnte don teagasc ná ar an gcur chuige cumarsáideach. Ní
thugtar aird ar chumas teanga na ndaltaí a fhorbairt agus ní leagtar amach spriocanna cinnte ó thaobh
scileanna teanga faoi leith a chothú.
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3.4.3 Taifid ar chuntais mhíosúla
Déanann múinteoirí clárú ar an gcuid sin den churaclam a bhíonn clúdaithe acu i rith na míosa sna

cuntais mhíosúla. Is gnách gurb í an fhoireann teagaisc a dhéanann an leagan amach ar na

clárchuntais, agus is féidir lena leithéid cuidiú le dul chun cinn na ndaltaí a rianú, le monatóireacht a

dhéanamh ar chur i bhfeidhm an churaclaim sa scoil, agus le hathbhreithniú a dhéanamh ar an dul

chun cinn agus ar an leanúnachas ó rang go rang in achair churaclaim.

Moltar comhthuiscint a bheith i measc na foirne maidir le húsáid na gcuntas míosúil agus

comhionannas a bheith á bhaint amach sna taifid a bheadh ar fáil. B’fhiú díriú sna cuntais ar na

cuspóirí foghlama a bhí curtha i gcrích le linn na tréimhse. Ar an gcaoi sin chuirfí ar chumas na

foirne measúnú éifeachtach a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an churaclaim ar bhonn scoile.

Chabhródh an cur chuige sin le múinteoirí a gcuid pleanála gearrthréimhsí a bhunú ar riachtanais

fhoghlama na ndaltaí agus tógáil go céimneach ar a gcumas teanga.

Bhí sé le rá ag na cigirí go raibh caighdeán maith nó an-mhaith léirithe i leath de na seomraí ranga

ar an mbainisteoireacht a rinneadh ar na taifid ar dhul chun cinn. Sna ranganna ab fhearr cleachtais

cláraíodh an obair a bhí déanta faoi shnáitheanna agus faoi shnáithaonaid an churaclaim, agus

leagadh béim ar na scileanna agus ar an teanga a bhí foghlamtha ag na daltaí. Breacadh síos nótaí

faoin dul chun cinn a rinne daltaí ar leith, agus rinne múinteoirí áirithe, féinmheastóireacht agus

gearrchuntas scríofa a chlárú faoi ghnéithe éagsúla na hoibre. Bhí sé le rá ag na cigirí go raibh na

clárchuntais i leath de na ranganna lag, nó go raibh gá le forbairt bhreise. I scoil amháin, mar

shampla, scríobh an cigire nach raibh tuairisc shásúil á coimeád ar a raibh foghlamtha ag na daltaí

agus dá bhrí sin “nach raibh sé soiléir go dtógtar ar an bhfoghlaim atá déanta cheana féin.”
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3.5 Achoimre 
Ghlac formhór na scoileanna sa mheastóireacht seo páirt i bpleanáil chomhoibritheach scoile uile,

ach ba bheag tionchar a bhí ag a lán de na pleananna scoile ar chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, toisc

gur mhinic nach raibh ceangal idir na pleananna agus pleanáil na múinteoirí, nó idir an teagasc agus

an fhoghlaim sna seomraí ranga. Ba i líon an-bheag scoileanna a léiríodh gur chuid lárnach den

phleanáil é an measúnú agus go raibh béim fheiceálach sa phleanáil ar fheabhsú chaighdeán na

Gaeilge sa scoil. Ba mhinic cur síos sna pleananna ar phríomhtheachtaireachtaí an churaclaim, ach

níor leagadh síos treoracha cinnte chun cabhrú leis na múinteoirí na snáitheanna a phleanáil agus a

chur i bhfeidhm de réir an churaclaim, agus ní dhearnadh athbhreithniú rialta ar mhaithe le feabhas

a chothú.

I leath (50%) de na seomraí ranga ar tugadh cuairt orthu rinne na cigirí cur síos ar chaighdeán

pleanála an mhúinteora aonair a bheith go maith nó go han-mhaith. Cláraíodh aidhmeanna agus

cuspóirí foghlama, deimhníodh na spriocanna teanga a bhí le baint amach, agus ba léir go raibh

plean ag an múinteoir faoin teanga a shealbhódh an dalta dá bharr. Rinneadh tagairt do

mhodhanna múinte, agus cuireadh éagsúlacht cumais na ndaltaí san áireamh. Sa leath eile de na

ranganna ar tugadh cuairt orthu ba é breithmheas an chigire ar phleanáil an mhúinteora aonair go

raibh gá le forbairt bhreise nó go raibh laigí suntasacha ag baint léi. Sna cásanna sin bhí ullmhúchán

múinteoirí aonair bunaithe ar shraith áirithe téacsleabhar. Níor shoiléirigh na múinteoirí sna

ranganna sin cuspóirí foghlama do na ceachtanna, agus ní raibh dóthain airde dírithe ar an ionchur

nua teanga a bhí le múineadh. Ní raibh dóthain machnaimh déanta ag na múinteoirí sin ar conas an

cur chuige cumarsáideach a chur i bhfeidhm, agus níor chláraigh siad na modhanna múinte a

bheadh riachtanach don chleachtas sin. Ní raibh forbairt fheiceálach sa phleanáil ó choicís go coicís.

3.6 Moltaí
Is í seo a leanas achoimre ar na príomh-mholtaí a rinne na cigirí tar éis dóibh pleanáil scoile agus

pleanáil na múinteoirí a scrúdú:

Pleanáil scoile uile agus pleanáil múinteoirí aonair
• Ba chóir do phleananna scoile uile léargas tairbheach a thabhairt ar na cuspóirí curaclaim a

leagfar síos do dhaltaí ag gach leibhéal ranga. Ba chóir rianú a dhéanamh ar an teanga a bheadh

le foghlaim agus ar na hacmhainní go mba chóir a chur ar fáil chun iad sin a bhaint amach.

• Moltar spriocanna a aithint chun teagasc agus foghlaim na Gaeilge a fheabhsú agus an bhéim a

leagan ar na caighdeáin agus na scileanna teanga lena mbeifí ag súil sna leibhéil chuí ranga i

gceithre shnáithe an churaclaim. B’fhiú go mór athbhreithniú a dhéanamh go leanúnach ar na

spriocanna sin ionas gur féidir an fhorbairt agus an dul chun cinn a dheimhniú ag gach leibhéal

ranga.
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• Is gá go mbeadh pleanáil múinteoirí aonair bunaithe ar shainchuspóirí an churaclaim. Ní cóir

ábhair réamhfhoilsithe a úsáid ach chun tacú le cur i bhfeidhm na gcuspóirí curaclaim sin, agus ní

cóir go mbeidís mar bhac ar mhúinteoirí an réimse taithí agus scileanna teagaisc atá acu cheana

féin a chur i bhfeidhm.

• B’fhiú go mór do scoileanna machnamh a dhéanamh ar ghnéithe eile den churaclam a

mhúineadh trí Ghaeilge agus pleanáil chuige sin go córasach.

Ceannasaíocht churaclaim
• Ba chóir do scoileanna a dheimhniú go nglacann ball d’fhoireann bhainistíochta inmheánaigh na

scoile freagracht as comhordú agus as soláthar don Ghaeilge sa scoil.

• B’fhiú go mór don cheannaire curaclaim sin díriú ar an bpróiseas pleanála scoile uile, tosaíocht a

ghlacadh ar athbhreithniú ar chur i bhfeidhm an churaclaim, agus comhordú a dhéanamh ar an

measúnú ar fhoghlaim na bpáistí ag gach leibhéal ranga.

• Moltar plean gnímh a leagadh amach mar chuid lárnach den phróiseas athbhreithnithe.

Modhanna múinte
• Ba chóir go gcuirfí treoir ar fáil do mhúinteoirí sa phlean scoile le cur ar a gcumas na trí thréimhse

sa cheacht cumarsáideach a chur i bhfeidhm. Moltar d’fhoirne scoile leas a bhaint as na seirbhísí

tacaíochta atá ag an CTCB chun iad a threorú sa phleanáil do na ceithre shnáithe.

• Moltar saintreoracha a bheith ar fáil do mhúinteoirí sna pleananna maidir le freastal ar dhaltaí a

bhfuil riachtanais éagsúla foghlama acu.

Measúnú
• Ba chóir treoirlínte a eisiúint do scoileanna ar conas is cóir dul chun cinn na ndaltaí sa Ghaeilge

mar dhara teanga a mheas. Beidh gá le

o trialacha caighdeánaithe a fhorbairt chun gnóthachtáil dhaltaí sa Ghaeilge mar dhara teanga a

mheas

o próifílí measúnaithe atá bunaithe ar an gcuraclam a fhorbairt i nGaeilge do na leibhéil éagsúla

ranga.

• Moltar cur síos a dhéanamh sna pleananna scoile uile ar na sainstraitéisí measúnaithe agus

monatóireachta le dul chun cinn sa Ghaeilge a mheas. I gcomhthéacs a scoile féin, ba chóir do

gach foireann rianú a dhéanamh ar na cuspóirí foghlama ba chóir do dhaltaí a bhaint amach ag

gach leibhéal ranga sna ceithre shnáithe. Níor mhiste na cuspóirí foghlama sin a mheas chun

tagarmharcanna don fhoghlaim a aithint agus na sonraí a eascraíonn ón measúnú a úsáid ar

mhaithe le pleanáil don fhoghlaim.
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4.1 Réamhrá
Is é bunaidhm churaclam na Gaeilge ná úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide a chur

chun cinn. Tugtar faoi chumas tuisceana agus labhartha na ndaltaí a fhorbairt ón gcéad lá a

thagann siad ar scoil. Aithnítear go mbíonn cumarsáid ann tríd an éisteacht, tríd an labhairt, tríd an

léitheoireacht agus tríd an scríbhneoireacht agus gur fearr a fhorbraítear cumas cumarsáide na

ndaltaí nuair a bhíonn an fhoghlaim sna gnéithe sin den teanga comhtháite.

Múintear na snáitheanna Éisteacht agus Labhairt ó rang na naíonán sóisearach ar aghaidh, agus

tugtar faoi theagasc na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta ó rang 2 ar aghaidh. Tá sonraí le

fáil sa chaibidil seo ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama in dhá cheann de na ceithre

shnáithe: Éisteacht agus Labhairt. Níos déanaí sa tuairisc seo cuirfear torthaí an mheasúnaithe i

láthair faoi na snáitheanna eile, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht.

Déantar iniúchadh sa chaibidil seo ar an mbealach ina gcuirtear an cur chuige cumarsáideach i

bhfeidhm. Tá léiriú tugtha freisin ar leibhéal rannpháirtíochta na ndaltaí agus ar an leibhéal taitnimh

a bhíonn le baint acu as bheith ag foghlaim na Gaeilge. Cuireann Curaclam na Bunscoile: Gaeilge

(An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999, Ich. 4) béim ar an ngné seo den fhoghlaim nuair a

luaitear gur “fearr a fhoghlaimeoidh an páiste an Ghaeilge má bhíonn taitneamh le baint aisti agus

dearcadh dearfach á chothú”.
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De bhreis ar bhuneolas cumarsáideach a bhaineann le gnáth-eachtraí an lae tá saibhreas ag baint le

cultúr na teanga. Tá dualgas ar scoileanna an cultúr sin a chur ar fáil don chéad ghlúin eile. Áirítear

mar dhlúthchuid den saibhreas sin scéalaíocht, filíocht, amhráin, paidreacha dúchais, drámaíocht,

agus seanfhocail. Cé nach ndéantar na gnéithe sin a rianú mar shnáithaonaid ar leith, ná mar

chodanna ar leith den churaclam, tugann Curaclam na Bunscoile: Gaeilge aitheantas dá saibhreas

agus don pháirt lárnach atá acu i gcroí na teanga nuair a luaitear go gcuireann “foghlaim na

Gaeilge ar chumas an pháiste eolas a chur ar chultúr, ar litríocht, ar sheanchas agus ar amhránaíocht

na tíre” (lch. 2).

Áirítear mar cheann de chuspóirí ginearálta an churaclaim taitneamh agus rannpháirtíocht na

ndaltaí san fhilíocht agus sa drámaíocht. Nuair a bhí na cigirí ag tabhairt faoin measúnú ar theagasc

agus ar fhoghlaim na Gaeilge cuireadh na gnéithe sin san áireamh le léargas a fháil ar réimse an

teagaisc. Tá na torthaí maidir le múineadh na filíochta, na scéalaíochta agus na drámaíochta fite

fuaite sa chaibidil seo.

4.2 Éisteacht sa churaclam
Aithnítear sa churaclam nach bhfuil aon amhras faoi thábhacht na héisteachta i sealbhú teanga. Is

céim bhunúsach í an éisteacht i dtreo na labhartha. Is é sin le rá gur scil ghabhchumais í an éisteacht

a réitíonn an bealach do scileanna ginchumais na cainte. Maidir leis an nGaeilge, bítear ag brath ar

an scoil, go hiondúil, deis a chruthú ar scileanna teanga na ndaltaí a fhorbairt. Is fíorbheagán deis a

fhaigheann daltaí ar an teanga a chloisteáil lasmuigh den scoil, cé is moite de TG4, Raidió na

Gaeltachta, corrchlár teilifíse agus raidió, agus corrtheaghlach ina mbaintear úsáid as an teanga.

Caithfear an-chuid deiseanna a chur ar fáil do na daltaí ar an teanga a chloisteáil, agus dá mhéid

cainteoirí agus suíomh a bhíonn acu chuige sin is ea is fearr.

Is scil ar leith í an éisteacht ar gá í a fhorbairt go córasach. Ainneoin gur tuigeadh i gcónaí go raibh

gá le tuiscint a fháil ar an nGaeilge sula labhrófaí í, tugtar aitheantas ar leith i gCuraclam na

Bunscoile: Gaeilge do chothú na héisteachta ar bhealach foirmiúil. Is iad na scileanna ar gá do na

daltaí a fhorbairt i rith na ngníomhaíochtaí éisteachta ná cumas fuaimeanna na teanga a inmheánú,

tuiscint a fháil ar rithim agus ar struchtúr na teanga, agus tuiscint a fháil ar ábhar na cainte. Bíonn

baint lárnach ag tuin chainte agus ag comhthéacs le forbairt na scileanna sin. Sna scoileanna bítear

ag súil go gcruthófaí deis chuige sin go struchtúrtha agus sa tsaorchaint nádúrtha a tharlaíonn i rith

bhainisteoireacht ranga agus scoile, sna ráite molta, agus sna treoracha a thugtar. Is é an dúshlán

atá ann do mhúinteoirí ná gníomhaíochtaí a eagrú chun go n-éireoidh leis na daltaí na cumais sin a

inmheánú gan stró. Is iontach an chabhair chuige sin gníomhaíochtaí ar nós scéalta, rainn agus

dánta a aithris agus a léamh do dhaltaí go laethúil.
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4.3 Teagasc agus foghlaim: éisteacht

4.3.1 Múineadh scileanna éisteachta
Bhí dea-chleachtas le sonrú san obair fhoirmiúil ar chothú na héisteachta i níos lú ná leath de na

ranganna (48%). Baineadh leas éifeachtach as áiseanna closamhairc, as acmhainní i dteicneolaíocht

faisnéise agus cumarsáide agus as dlúthdhioscaí do chothú na héisteachta sna ranganna sin.

Figiúr 4.1: Meastóireacht ar mhúineadh scileanna éisteachta, N = 156 rang

Sna ranganna inar baineadh ardchaighdeán tuisceana amach tuairiscíodh go raibh taithí ag na daltaí

ar shaibhreas teanga a chloisteáil go rialta, go raibh stór leathan focal sealbhaithe acu, agus go

raibh tuiscint an-mhaith acu ar chomhréir na teanga. Bhí daltaí aireach i rith na ngíomhaíochtaí

éisteachta a d’eagraigh an múinteoir dóibh. Sna ranganna ina raibh dea-chleachtas le sonrú léirigh

na daltaí tuiscint thorthúil ar threoracha an mhúinteora agus ar na ceisteanna a cuireadh orthu. Bhí

ar a gcumas abairtí simplí a fhreagairt, agus ghlac siad páirt go fonnmhar sna gníomhaíochtaí

foghlama.

I dtromlach na ranganna (52%) ba bheag éisteacht le feidhm faoi leith a bhí á déanamh. Cé gur

caitheadh tréimhsí ceachta ar chluichí cumarsáide a imirt, tuairiscíodh nach raibh sprioc foghlama

cinnte ann nó nach rabhthas ag tógáil go céimneach ar thaithí na ndaltaí. Ar an iomlán níor bhain

dóthain éagsúlachta leis na gníomhaíochtaí éisteachta, agus i gcásanna áirithe bhí deacrachtaí ann

na gníomhaíochtaí sin a eagrú. Tuairiscíodh nár baineadh úsáid thorthúil as dlúthdhioscaí i gcomhair

tascanna éisteachta i ranganna áirithe agus freisin nár cuireadh comhairle ar na daltaí faoi éisteacht

chúramach a dhéanamh. Bhain cúinge agus easpa foghlama le cuid de na gníomhaíochtaí a
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chonacthas agus níor leor de dhúshlán na gníomhaíochtaí éisteachta a cuireadh ar fáil do chuid

mhaith de na daltaí.

4.3.2 Múineadh scéalta, filíochta agus rann
Maidir le cur i láthair scéalta, filíochta agus rann bhí cleachtas inniúil nó barrchleachtas i gcaighdeán

an teagaisc i dtromlach na ranganna a ndearnadh breathnóireacht orthu (59%). Sna seomraí ranga

sin múineadh cnuasach breá rann, léadh scéalta go rialta, agus cuireadh béim ar an bhfilíocht mar

ionchur teanga a bhí saibhir agus taitneamhach. Baineadh feidhm thairbheach as ábhar léirithe agus

as leabhair mhóra chun stór focal a chur i dtuiscint do na daltaí agus chun a spéis a chothú.

Figiúr 4.2: Meastóireacht ar mhúineadh scéalta, filíochta agus rann, N = 157 rang.

Filíocht
Sna ranganna a raibh dea-chaighdeán Gaeilge iontu tugadh faoi deara gur aithris na daltaí a lán

dánta, rann agus amhrán, rud a chuidigh le forbairt na dea-fhoghraíochta agus le taithí a thabhairt

dóibh ar luas agus ar rithim na teanga. Múineadh an fhilíocht go rialta, agus go minic bhí an-

taitneamh le baint as an obair sin. I leath de na ranganna a ndearnadh breathnóireacht orthu, go

háirithe na ranganna sóisearacha, bhí dánta gníomhaíochta á ndéanamh leis na daltaí, agus

chabhraigh an cur chuige sin leis an stór focal a dhaingniú agus le dul i dtaithí ar struchtúir agus ar

chomhréir na teanga.

Is trí mheán na slua-aithrise is mó a múineadh an fhilíocht, na daltaí ag aithris dánta i ndiaidh an

mhúinteora. Cé go mbíonn mar thoradh air sin go gcothaítear dea-fhoghraíocht maille le rithim

nádúrtha cainte, ba cheart éagsúlacht modhanna a úsáid. I líon an-bheag ranganna ceanglaíodh an

fhoghlaim sin leis an drámaíocht, agus bhain tairbhe mhór leis an gcur chuige seo.
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Go minic, áfach, bhí cúinge ag baint leis an stór filíochta a bhí á fhoghlaim sna ranganna. Nuair a

scrúdaíodh na dánta a bhí á múineadh ba dhánta iad den chuid is mó a tógadh as na leabhair

shaothair a bhí in úsáid sa rang agus nach raibh aon bhaint acu le hábhar an cheachta. Ní fhacthas

ach cásanna fíorfhánacha inar roghnaíodh dánta de réir théamaí faoi leith, de réir an fhile a chum

iad, nó de réir ábhar suime na ndaltaí. Ba chúis díomá a laghad filíochta a cuireadh de

ghlanmheabhair. Ní raibh cnuasach oiriúnach dán ar eolas ag daltaí i dtrian de na ranganna a

ndearnadh breathnóireacht orthu. Sna foirmeacha ceistiúcháin a líon múinteoirí thug tromlach acu

le fios gur mhúin siad idir dhán amháin agus trí dhán sa mhí, agus thuairisc líon beag múinteoirí gur

mhúin siad idir cheithre dhán agus sé dhán in aghaidh na míosa. I líon an-bheag ranganna dúirt

múinteoirí nár mhúin siad aon dán. Moltar breis béime a chur ar fhoghlaim na filíochta sna

scoileanna, agus teacht ar chomhthuiscint maidir leis an bhfiúntas a bhaineann le cnuasach leathan

filíochta a chur de ghlanmheabhair.

Scéalaíocht
Sna ranganna ina raibh dea-chaighdeán Gaeilge bhí béim an-mhór ar scéalta nó ar eachtraí beaga a

insint mar réamhthéacs don ghníomh cumarsáide. Míníodh an stór nua focal a bhain leis an scéal

sular thosaigh an múinteoir ar an insint leanúnach, agus cinntíodh go raibh dóthain tuisceana ag na

daltaí chun príomhphointí an scéil a leanúint. In áiteanna ina raibh obair an-éifeachtach ar siúl ba

mhinic na múinteoirí ag baint úsáid as áiseanna spreagúla, as leabhair mhóra, as téipeanna agus as

fearas teicneolaíochta chun an scéal a mhíniú. Sna ranganna sin insíodh scéal agus ansin rinneadh

cumarsáid dhrámata chun beocht a chur sa scéal. Bhí na daltaí gafa san fhoghlaim, tógtha leis an

scéal, agus ar bís chun é a léiriú.

Níor tharla an cineál sin oibre, áfach, ach i líon an-bheag ranganna. Níor baineadh leas as an

scéalaíocht ach i níos lú ná leath de na ranganna ar breathnaíodh orthu, agus ba sna bunranganna

ba mhó a baineadh úsáid as an straitéis sin. Den chuid is mó, nuair a bhí scéalaíocht ann d’éist na

daltaí leis an múinteoir nó le dlúthdhiosca gan dóthain réamh-mhínithe ná dóthain réamhoibre lena

chinntiú gur thuig siad an scéal. Uaireanta bhí na scéalta ródheacair agus ní raibh siad oiriúnach

d’ábhar suime na ndaltaí. Ba mhinic nach raibh an scéal inmheánaithe ag an múinteoir chun go

bhféadfadh sé/sí an scéal a aithris le brí. Is minic nach raibh ceangal feiceálach idir an scéal agus an

chuid eile den cheacht. Ar uairibh tugadh bileog cheisteanna do na daltaí le freagairt ag deireadh na

haithrise nuair ab fhearr tuilleadh plé ó bhéal a dhéanamh ar an scéal.
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4.3.3 An Ghaeilge mar theanga an teagaisc

Figiúr 4.3: An Ghaeilge mar theanga an teagaisc sna ceachtanna Gaeilge, N = 159 rang

Chloígh tromlach (68%) na múinteoirí leis an nGaeilge mar theanga an teagaisc i rith na

gceachtanna a breathnaíodh. Sna ranganna ina raibh an dea-chleachtas sin ar siúl bhain na

múinteoirí an-leas as áiseanna oiriúnacha agus as ábhair léirithe i rith na réamhchumarsáide chun brí

na cainte a chur in iúl agus chun tacú leis na daltaí an t-ionchur teanga nua a thuiscint. Nuair a

labhair na múinteoirí i nGaeilge go leanúnach tugadh deis luachmhar do na daltaí ar an teanga

bheo a chloisteáil á labhairt go nádúrtha, rud a chothaigh a gcuid tuisceana ar an teanga. Bhí caint

na múinteoirí mar eiseamláir do chaint na ndaltaí.

Bhí gá le forbairt nó deacrachtaí suntasacha sa teagasc agus san fhoghlaim i níos lú ná trian de na

seomraí ranga ar tugadh cuairt orthu (32%). Bhí béim rómhór á leagadh ar mhodh an cheistiúcháin,

agus i gcásanna áirithe tuairiscíodh gur tugadh cuid mhaith treoracha do na daltaí le linn na

gceachtanna trí mheán an Bhéarla, gur míníodh focail nua i mBéarla, agus fiú gur baineadh úsáid as

modh an aistriúcháin le linn an teagaisc ar uairibh. Ba bheag áis a bhí in úsáid chun tacú leis an

bhfoghlaim san ranganna sin, agus níor baineadh an leas ab fhearr as pé acmhainní a bhí ar fáil.

4.3.4 Toradh na héisteachta
I bhformhór mór na ranganna (75%) léirigh na daltaí tuiscint chuí ar ábhar na cainte a bhí mar

bhunús leis an gceacht, ar na ceisteanna a cuireadh orthu, ar chaint an mhúinteora, agus ar

threoracha a tugadh le linn na gceachtanna Gaeilge. Ní raibh forbairt éifeachtach á déanamh ar

chumas teanga na ndaltaí i rith na dtascanna foirmiúla éisteachta i gceathrú chuid (25%) de na
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ranganna, áfach. In dhá thrian de na ranganna léirigh na daltaí tuiscint ar fhuaimeanna agus ar

rithim nádúrtha na cainte. Tuairiscíodh go ndearna na daltaí, sna ranganna sóisearacha go háirithe,

aithris ar dhánta, ar rainn agus ar amhráin le hardchaighdeán foghraíochta.

Figiúr 4.4: Líon na ndaltaí a léirigh tuiscint oiriúnach dá leibhéal ranga ar a raibh cloiste

acu, N = 157 rang

Bhain raon teoranta teanga, áfach, leis na gníomhaíochtaí éisteachta a ndearnadh breathnóireacht

orthu. Ainneoin gur léirigh daltaí i bhformhór na ranganna tuiscint oiriúnach ar a raibh cloiste acu i

rith na gceachtanna, mheas na cigirí san idirghníomhaíocht a bhí acu leis na daltaí nach raibh

dóthain forbartha á déanamh ar scileanna teanga na ndaltaí, agus go raibh gá le breis saibhris

teanga agus obair níos dúshlánaí sna gníomhaíochtaí foirmiúla éisteachta.

4.4 Labhairt sa churaclam
Cuireann Curaclam na Bunscoile: Gaeilge “...béim an-láidir.. ar labhairt na Gaeilge sa churaclam. Dá

bhrí sin, is é an cumas cumarsáide an sprioc is tábhachtaí atá le baint amach ag an bpáiste” (lch. 4).

Tá cur síos sa churaclam ar raon leathan modhanna ar fiú iad a úsáid chun cumas cumarsáide an

pháiste a fhorbairt, agus tá straitéisí agus fo-scileanna ar leith ann a bhaineann leis an labhairt.

Áirítear i measc na straitéisí sin rólghlacadh, agallaimh, drámaí, tascanna, cluichí agus

gníomhaíochtaí cumarsáide a úsáidtear go mór mór sa tréimhse chumarsáide.

Faoi mar atá ráite cheana sa tuairisc seo, is é/í an dalta féin agus a réimse spéise an túsphointe a

bhíonn ag an múinteoir agus ábhar an cheachta á roghnú. Tá sé fíorthábhachtach, dá bhrí sin, go
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mbeidh na comhthéacsanna a chruthaítear d’úsáid na teanga bunaithe ar shaol na ndaltaí agus go

mbeidh siad gníomhach agus na tascanna idir lámha acu. Caithfear an teanga is gá chuige sin a

mhúineadh ionas go mbeidh ar chumas na ndaltaí fíorchumarsáid a dhéanamh lena chéile i rith an

cheachta trí pháirt ghníomhach a ghlacadh sna tascanna. Sa churaclam moltar struchtúr ar leith don

cheacht Gaeilge ionas go mbeidh an ceacht chomh cumarsáideach agus is féidir. Bíonn trí thréimhse

sa struchtúr sin. Sa tréimhse réamhchumarsáide múintear ionchur teanga nua. Sa tréimhse

chumarsáide eagraítear tascanna agus idirghníomhú sóisialta chun taithí a thabhairt do na daltaí ar

an teanga a bhíonn foghlamtha a úsáid chun fíorchumarsáid a dhéanamh lena chéile. Sa tréimhse

iarchumarsáide déanann an múinteoir measúnú ar an teanga a bhíonn in úsáid ag na daltaí, agus

féachtar chuige go dtuigeann siad an teanga agus go mbíonn siad in ann í a úsáid i suímh eile.

Moltar sa churaclam go gcloífeadh an múinteoir leis an nGaeilge mar theanga an teagaisc i rith an

cheachta agus go n-úsáidfí áiseanna oiriúnacha, mar aon le neart aithrise agus athrá, chun tuiscint

na teanga a dheimhniú. Moltar freisin na suímh chainte sin a bheith chomh cumarsáideach agus is

féidir agus béim sa tréimhse sin a bheith ar fhoghlaim agus ar úsáid cheart na teanga. Tugann an

cleachtadh sin muinín do na daltaí máistreacht a fháil ar na frásaí agus ar na struchtúir a bheidh

uathu chun fíorchumarsáid a dhéanamh lena chéile i rith thréimhse na cumarsáide.
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4.5 Teagasc agus foghlaim: labhairt

4.5.1 Múineadh na scileanna labhartha
Chonacthas samplaí fónta de dhea-theagasc an chomhrá le linn na meastóireachta. I 53% de na

seomraí ranga múineadh ionchur cinnte teanga do na daltaí agus díríodh aird ar thréimhsí an

cheachta. Bhí deacrachtaí ag na múinteoirí leis an ngné sin den teagasc i 8% de ranganna, agus bhí

gá le forbairt sa chleachtas ag 39% de na múinteoirí.

Figiúr 4.5: Struchtúr na gceachtanna de réir an churaclaim, N = 158 rang

Sna ranganna ina raibh dea-chleachtas le sonrú cuireadh clár struchtúrtha teanga faoi bhráid na

ndaltaí. Bhí tréimhsí aitheanta sa cheacht agus bhí raon modhanna á n-úsáid. Bhí ionchur cinnte

teanga ann ag tús an cheachta. Chuaigh na múinteoirí siar ar an ionchur teanga sa tréimhse

réamhchumarsáide chun é a dhaingniú sular tosaíodh ar ghníomhaíochtaí ar nós obair bheirte. I

gcuid de na seomraí ranga múineadh frásaí na seachtaine mar chuid d’ionchur teanga an ranga. Ba

léir go raibh toradh fónta air sin nuair a tugadh deis do na daltaí ar na frásaí sin a úsáid go rialta

chun fíorchumarsáid a dhéanamh, mar shampla nuair a iarradh orthu teachtaireachtaí a dhéanamh

agus labhairt le múinteoirí eile.

Eagraíodh gníomhaíochtaí cumarsáide chun an teanga nua sin a chleachtadh agus a athchruthú.

Cothaíodh suímh oiriúnacha chun fíorchumarsáid a spreagadh, ionas go mbeadh deis ag na daltaí

ar an nGaeilge a bhí foghlamtha acu a chleachtadh. Cruthaíodh suímh bhreátha, mar shampla i

siopaí, cois farraige, sa bhaile, agus na daltaí ar lorg nithe éagsúla a bhí curtha i bhfolach sna

seomraí ranga. Tugadh deis dóibh ar phlé a dhéanamh ina mbeirteanna, agus gríosaíodh iad go

héifeachtach chun leas a bhaint as na struchtúir theanga a bhí foghlamtha acu. Ba le fonn a ghlac

na daltaí páirt sna gníomhaíochtaí foghlama, agus d’éirigh leo máistreacht a fháil ar an teanga nua.
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I roinnt seomraí ranga leagadh béim an-inmholta ar na briathra a theagasc mar ionchur teanga.

Baineadh feidhm an-torthúil as seifteanna faoi leith chun struchtúir chainte agus briathra a

dhaingniú ar shlí chumarsáideach thaitneamhach.

Bhí dul siar agus daingniú á ndéanamh go rialta i rith an cheachta, agus ba léir go raibh ceangal

feiceálach ann idir struchtúr maith agus dul chun cinn na ndaltaí. Ag deireadh na gceachtanna

éifeachtacha bhí dul siar ar a raibh foghlamtha sa cheacht, agus sna hardranganna cruthaíodh

comhthéacsanna nua, ar a raibh gníomhaíochtaí scríbhneoireachta, léitheoireachta, agus filíochta,

chun an teanga a chleachtadh arís agus chun a chinntiú go raibh an t-ábhar inmheánaithe ag na

daltaí.

I 47% de na seomraí ranga, áfach, níor díríodh aird ar thréimhsí an cheachta ná ar ionchur teanga

ar leith. Ag tús fhormhór na gceachtanna sna ranganna sin níor múineadh teanga chinnte. Díríodh

go róluath ar thréimhse na cumarsáide. Sa tréimhse chumarsáide caitheadh barraíocht ama le cluichí

nach raibh feidhm theangeolaíochta leo. Is minic nach raibh na cluichí sin ceangailte go dlúth le

hionchur cinnte teanga, agus bhí an fhoghlaim teoranta dá réir. Ní raibh dóthain tógála ar an

teanga a bhí múinte cheana. Níor caitheadh dóthain ama le teanga a chruthú, a chumadh, agus a

chleachtadh. I bhformhór na gcásanna sin bunaíodh ábhar an chomhrá ar na téacsleabhair, agus

pléadh an t-ábhar leis na daltaí. Ba mhinic béim rómhór ar cheistiúchán an mhúinteora. Spreagadh

na daltaí chun sleachta a léamh, agus ceistíodh iad faoin ábhar, ach níor baineadh úsáid as

seifteanna chun a gcuid rannpháirtíochta a chur chun cinn. Dá bhrí sin ba mhinic a rinne na

múinteoirí formhór na cainte agus gur bheag cleachtadh cainte a fuair cuid mhaith de dhaltaí an

ranga, rud a d’fhág gur léirigh siad easpa suime san fhoghlaim. Ní raibh dul siar leanúnach ar bun,

agus níor léir ach go hannamh go raibh measúnú ar bun chun na céimeanna nua teagaisc a

phleanáil. I gcuid mhaith ranganna bhí barraíocht míreanna sa cheacht gan aon cheangal eatarthu.

4.5.2 Raon na modhanna múinte
Tugadh faoi deara gur bhain leath de na múinteoirí (51%) feidhm éifeachtach as raon modhanna

oiriúnacha múinte agus as fearas cuí chun an teanga nua a dhaingniú ar bhealach idirghníomhach

taitneamhach. Níor úsáid mionlach suntasach de na múinteoirí (16%) raon modhanna múinte chun

cur chuige cumarsáideach i bhfoghlaim na teanga a chothú, nó níor éirigh leo sna modhanna

múinte a roghnaigh siad.
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Figiúr 4.6: Raon modhanna múinte sna ceachtanna comhrá, N=158 rang

Nuair ba léir dea-chleachtas a bheith i bhfeidhm, bhain na múinteoirí úsáid éifeachtach as

modhanna ar nós modh na ráite, modh na sraithe, agus modh na lánfhreagartha gníomhaí.

Baineadh leas as puipéid, ábhair nithiúla, grianghraif, rólghlacadh, cluichí cumarsáide agus

gníomhaíochtaí taitneamhacha eile. Le linn na meastóireachta chonacthas feidhm an-tairbheach á

baint as áiseanna ríomhaireachta, obair bheirte, drámaíocht, plé, cumadóireacht neamhspleách agus

raon leathan cluichí teanga chun na daltaí a mhealladh chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh

lena chéile. Sna seomraí ranga ina raibh dea-chleachtais ar bun ba mhinic a baineadh úsáid fhónta

as an bhfilíocht, as rainn, as an scéalaíocht agus as an amhránaíocht mar ionchur saibhir

taitneamhach teanga. Ghabh éifeacht ar leith leis an obair sin nuair a bunaíodh an fhilíocht, an

amhránaíocht nó an scéalaíocht ar an téama ar leith a bhí idir lámha. Tugadh deis rialta do na daltaí

ar stór rann nó amhrán a aithris go taitneamhach. Ba mhinic daltaí agus gnáthchaint ar bun acu ag

baint úsáid go nádúrtha as frásaí a bhí foghlamtha acu ar an mbonn sin.

Baineadh leas an-éifeachtach as druileanna taitneamhacha. Ar an tslí sin forbraíodh tuiscint na

ndaltaí ar an teanga nua, agus tugadh deis dóibh ar an sprioctheanga a shealbhú go céimneach. Le

linn na cigireachta chonacthas neart deiseanna á dtabhairt do na daltaí ar an sprioctheanga a

chleachtadh go hidirghníomhach. Ba mhinic leas éifeachtach bainte as téacs bunaithe ar an ionchur

teanga mar thaca don teagasc agus don fhoghlaim. Scríobhadh na frásaí agus na focail ar

luaschártaí, agus úsáideadh iad le linn an teagaisc chun cabhrú leis na daltaí an teanga a inmheánú i

gcomhthéacsanna éagsúla.

I 49% de na seomraí ranga tugadh faoi deara nár baineadh feidhm as raon modhanna chun

ionchur faoi leith a dhaingniú, ná chun freastal ar dhaltaí a raibh riachtanais ar leith acu. Dá bhrí sin
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ba mhinic na daltaí ag brath ar an bhfocal scríofa sna téacsleabhair agus iad ag iarraidh ceisteanna a

fhreagairt nó bunchumarsáid a dhéanamh. Ba mhinic a d’aistrigh na múinteoirí sin an téacs go

Béarla nó a iarradh ar na daltaí an téacs a aistriú de réir mar a bhí sé á phlé sa rang. Ní raibh páirt

ghníomhach trí Ghaeilge ag na daltaí uile i bhfoghlaim na Gaeilge sna seomraí ranga sin.

Ba mhinic a díríodh aird ar roinnt focal a mhúineadh ach nár múineadh aon struchtúir ar leith le linn

an teagaisc. Bhí barraíocht béime i gcuid de na seomraí ranga ar rudaí a ainmniú, ach ba bheag an

deis a tugadh do na daltaí ar an stór focal a úsáid i gcomhthéacs cumarsáideach. I roinnt ranganna

bhí stór ainmfhocal ag na daltaí ach ba léir iad a bheith easpach ar bhriathra agus ar réamhfhocail a

bhí mar bhunriachtanas don chumarsáid. Ní nach ionadh, dá bhrí sin, gur tugadh faoi deara nach

raibh formhór na ndaltaí sna seomraí sin róchinnte conas an stór focal a bhí acu a chur ag gníomhú.

4.5.3 Difreálú
Is bunphrionsabal den churaclam teagasc agus foghlaim a bheith páistelárnach. Aithnítear go bhfuil

stíleanna éagsúla foghlama ag daltaí agus go bhfuil malairt cumais chun foghlama acu. In aon

bhuíon teagaisc, is cuma an rang amháin nó ilranganna atá i gceist, beidh gá an clár foghlama a

dhifreálú agus a chur in oiriúnt do riachtanais fhoghlama na ndaltaí. Níor mhiste do mhúinteoirí é

seo a chur san áireamh agus iad ag roghnú modhanna múinte agus ábhar foghlama.

Tá tábhacht ar leith ag baint le struchtúr aitheanta an cheachta maidir le freastal a dhéanamh ar

riachtanais fhoghlama éagsúla na ndaltaí. Sna ranganna ina raibh aird á díriú ag an múinteoir ar

dhaltaí a bhí ar leibhéil éagsúla cumais (50% de na seomraí ranga) bhí ag éirí leis na daltaí dul chun

cinn oiriúnach a dhéanamh ina gcuid foghlama. Ba mhór an chabhair do na daltaí sin go raibh béim

ag an múinteoir ar theanga ar leith agus go raibh raon leathan seifteanna agus áiseanna in úsáid

chun an teanga sin a mhúineadh. Ba mhór an chabhair dóibh chomh maith an deis rialta a tugadh

dóibh ar an teanga a chleachtadh go cumarsáideach taitneamhach. Ach sna ranganna ina raibh

béim rómhór ar na téacsleabhair agus nach raibh daingniú á dhéanamh ar sprioctheanga ar leith bhí

deacrachtaí suntasacha ag daltaí lagchumais an teanga a shealbhú. Ba mhinic nár ghlac siad páirt sa

rang.

4.5.4 An drámaíocht
An bharrshamhail is mó i bhfoghlaim teanga ná go sroichfidh an páiste an pointe ag a mbeidh sé/sí

ag cumadh na teanga dó/di féin. Chun teanga a chumadh caithfear an teanga nuashealbhaithe a

fhí sa teanga atá ar eolas cheana. Bíonn spreagadh de dhíth chun na próisis sin a chinntiú. Má

thugann an múinteoir an tacaíocht chuí tapaítear an fhoghlaim nua theangeolaíoch (Baker, 1998).

Caithfear an teanga nua a fhoghlaim i gcomhthéacs réalaíoch ina mbíonn an teanga ag feidhmiú

go fírinneach. Soláthraíonn an drámaíocht go háirithe an comhthéacs sin. Aithnítear, dá bhrí sin,

tábhacht na drámaíochta sa phróiseas foghlama. Fágtar an ghníomhaíocht dhrámata i nGaeilge,
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cuid mhaith, faoi Curaclam na Bunscoile: Drámaíocht, (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999)

agus ní leagtar béim ar an drámaíocht mar mheán chun an teanga a dhaingniú. Moltar go

ndéanfaidh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) athbhreithniú ar an

gcur chuige sin agus lárnacht na drámaíochta mar mhír thábhachtach fhoghlama sa rang Gaeilge a

athfhógairt.

Thug na cigirí faoi deara gur bhain na daltaí an-taitneamh as an drámaíocht áit ar bith ina raibh sí in

úsáid. Ach ba léir freisin gur bheag an bhéim a cuireadh ar dhrámaíocht i nGaeilge i bhformhór mór

na ranganna (94%). In áiteanna ina raibh barrchleachtas ar bun i dtaca le múineadh agus le

foghlaim na Gaeilge bhí baint mhór ag an drámaíocht leis an teagasc. Bhí fianaise i líon an-bheag

ranganna go raibh múinteoirí ag scríobh drámaí beaga den scoth, a úsáideann siad go héifeachtach

lena ranganna féin. Níl amhras ann ná gur chabhraigh na drámaí beaga sin leis na daltaí gnéithe

úsáideacha den teanga a fhoghlaim de ghlanmheabhair agus greim a fháil ar rithim na teanga. Sna

ceachtanna ba mhó éifeacht chuir na daltaí leis an dráma go cruthaitheach, ag brath ar an

idirtheanga go minic. Bhí gnéithe na drámaíochta chun tosaigh, agus bhí foghlaim ghníomhach na

teanga ann. Bhí an fhoghlaim sa mhír dhrámaíochta ceangailte le teanga nua chinnte. Dúirt cigire

amháin:

Tá mórán de phríomhtheachtaireachtaí an churaclaim á gcur i bhfeidhm go cumasach agus toradh na
hoibre le feiscint ar fhoghlaim na ndaltaí. Cothaítear a gcuid scileanna éisteachta agus labhartha go
foirmiúil. Baintear úsáid as ábhar cinnte agus dírítear aird chuí ar struchtúr an cheachta ionas go nglacann
na daltaí páirt ghníomhach ina gcuid foghlama ar bhonn taitneamhach. Tugtar deiseanna fiúntacha do
na daltaí cleachtadh a dhéanamh ar an nGaeilge agus fíorchumarsáid a dhéanamh. Leagann an t-oide
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béim ar an drámaíocht mar mheán teagaisc agus foghlama agus baineann caighdeán an-bhreá le
taispeántais dhrámaíochta an ranga seo.

4.5.5 Taitneamh agus rannpháirtíocht
Is bunphrionsabal de chuid an churaclaim é go mbeadh na daltaí gníomhach agus rannpháirteach

ina gcuid foghlama. Le linn na meastóireachta ba mhinic a chuir múinteoirí agus príomhoidí in iúl

gurbh í a dtuairim gur mó taitnimh atá á baint ag na daltaí, go háirithe sna bunranganna, as na

ceachtanna Gaeilge ó tosaíodh ar Churaclam na Bunscoile: Gaeilge a chur i bhfeidhm.

Bhí páirt ghníomhach trí Ghaeilge ag na daltaí uile i ngnó na foghlama i 62% de na seomraí ranga.

Thug na cigirí faoi deara go raibh na daltaí sna ranganna sin gafa go hiomlán san fhoghlaim. Ba i

ranganna na naíonán ba mhó a bhí ardleibhéil rannpháirtíochta le sonrú. Ba mhinic a bhain

múinteoirí sna ranganna sin leas as raon gníomhaíochtaí éagsúla a chothaigh rannpháirtíocht na

ndaltaí go nádúrtha sna ceachtanna, mar shampla sa drámaíocht agus sa rannaireacht. 

Figiúr 4.7: Rannpháirtíocht agus taitneamh na ndaltaí sna ceachtanna Gaeilge, N = 157 rang

Ba léir gur bhraith dea-thoradh na hoibre ar oiriúnacht agus ar shoiléireacht na ngníomhaíochtaí

agus na spriocanna foghlama. Chonacthas daltaí ag baint an-taitneamh as foghlaim na Gaeilge

toisc gur bhain struchtúr cinnte leis na ceachtanna, rud a thug deis dóibh ar theanga ar leith a

shealbhú agus a úsáid ar bhealach fíorthaitneamhach chun cumarsáid a dhéanamh lena chéile. Sna

ranganna sin ina raibh na daltaí ag baint an-sásamh as an bhfoghlaim d’úsáid na múinteoirí cur

chuige idirghníomhach spraíúil chun gnéithe ar leith den teanga a dhaingniú.
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Ach sna ranganna ina raibh an múinteoir ag déanamh formhór na cainte agus nár baineadh úsáid

as ceistiúchán cuí chun rannpháirtíocht na ndaltaí a chothú tugadh faoi deara gur mhinic a bhí na

ceachtanna sin leamh leadránach. Ba bheag páirt a ghlac na daltaí sna ceachtanna sin. Nuair nach

raibh ceangal ag an teanga a bhí á múineadh sna míreanna éagsúla den cheacht lena chéile ba

bheag foghlaim a bhí ar siúl ag na daltaí. I roinnt ranganna ba mhinic béim rómhór ar

ghníomhaíochtaí dathadóireachta sna téacsleabhair. Nuair a bhí sé sin ag tarlú ba bheag sásaimh a

bhain na daltaí as an bhfoghlaim.

4.6 Cumas labhartha na ndaltaí
Le linn na gceachtanna d’éirigh leis na daltaí i 56% de na ranganna na ceisteanna a chuir an

múinteoir faoi ábhar an cheachta a fhreagairt. Bhí ar a gcumas freisin ceisteanna a chur agus stór

cuí focal a úsáid nuair a bhí ábhair oiriúnacha faoi chaibidil acu. I 44% de na ranganna, áfach, ní

raibh na daltaí ábalta cumarsáid a dhéanamh i nGaeilge ná labhairt go leanúnach ar ábhar an

cheachta as a stuaim féin. Bhí deacrachtaí móra ag na múinteoirí i gcuid de na ranganna sin an cur

chuige cumarsáideach a chur i bhfeidhm. Nuair nach raibh caighdeán oiriúnach á bhaint amach  ba

léir deacrachtaí suntasacha ag daltaí i 8% de na ranganna labhairt faoi ábhar an cheachta agus

ceisteanna oscailte a fhreagairt. Sna seomraí ranga sin níor cruthaíodh suímh oiriúnacha chun

fíorchumarsáid a spreagadh ionas go mbeadh deis ag na daltaí ar an nGaeilge a chleachtadh.

Figiúr 4.8: Líon na ranganna inar léirigh na daltaí cumas labhartha oiriúnach dá leibhéal

ranga san ábhar a bhí idir lámha acu, N = 156 rang
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4.6.1 Deiseanna foghlama lasmuigh den cheacht Gaeilge
Aithníonn teangeolaithe ar fud an domhain an tábhacht a bhaineann le comhthéacs lasmuigh den

cheacht foirmiúil a sholáthar d’úsáid na teanga. Aontaíonn siad freisin gur beag bealach níos fearr

chuige sin ná gné éigin eile den churaclam a mhúineadh trí mheán na teanga. Sa mheasúnú seo

luaigh 22% de na múinteoirí go múineann siad gnéithe eile trí mheán na Gaeilge. Corpoideachas,

Ceol agus na hAmharcealaíona na hábhair is coitianta ina ndéantar sin. Níl aon fhianaise faoi a

mhinice nó a rialta a úsáidtear an cur chuige sin, cé go ndearnadh breathnóireacht ar chleachtas

den scoth ina leith seo i líon an-bheag ranganna le linn an mheasúnaithe. B’fhiú do scoileanna

teacht ar chomhthuiscint i measc na foirne maidir le fiúntas an chleachtais sin agus straitéisí a aithint

trína bhféadfaí cumas Gaeilge na ndaltaí a fhorbairt. Bheadh sé ina chabhair do mhúinteoirí dá n-

ullmhófaí leabhrán le tacú leo an cleachtas sin a chur i bhfeidhm i gceachtanna in achair eile den

churaclam. Dhíreofaí sa leabhrán sin ar stór focal agus ar nathanna cainte a bhainfeadh leis na

gnéithe eile den churaclam.

Is mór an chabhair d’fhoghlaim na Gaeilge í úsáid a bhaint as an teanga i mbainisteoireacht an

ranga agus na scoile. Thuairisc beagnach gach múinteoir le linn na meastóireachta gur bhain siad

úsáid as an nGaeilge i mbainisteoireacht an ranga. Luadh gur úsáideadh an Ghaeilge ag am rolla, ag

am sosa agus ag am lóin chun na gnáthorduithe a thabhairt do na daltaí. Scríobh cigire amháin

faoin dea-chleachtas sin:

Labhraíonn an t-oide an Ghaeilge go breá líofa, nádúrtha agus tá an rian air go mbaineann sí úsáid go
rialta as an nGaeilge mar theanga bhainisteoireachta ranga.

4.7 Achoimre
Bhí teagasc foirmiúil na scileanna éisteachta lag nó cuíosach i bhformhór na ranganna a ndearnadh

meastóireacht orthu (52%). Thug na cigirí faoi deara nach raibh sainchuspóirí luaite leis na

gníomhaíochtaí a eagraíodh agus gur bheag an fhorbairt nó an dul chun cinn a lean ón obair a bhí

déanta cheana. Cuireadh raon cúng gníomhaíochtaí éisteachta ar fáil, agus ba bheag acmhainn a

bhí in úsáid chun na scileanna sin a fhorbairt.

Ba léir dea-chleachtas i múineadh na filíochta, na scéalaíochta agus na rann i bhformhór na

ranganna (59%). Chuidigh an dea-chleachtas sin le forbairt fhoghraíochta na ndaltaí, le cothú na

tuisceana, agus le taithí a thabhairt dóibh ar luas agus ar rithim na teanga. Sa tríú cuid de na

ranganna, áfach, ní raibh ar chumas na ndaltaí stór dán a aithris, agus bhí an réimse filíochta a raibh

taithí acu air teoranta.

D’úsáid níos mó ná dhá thrian de na múinteoirí (68%) an Ghaeilge mar mheán teagaisc i rith an

cheachta. Léirigh na daltaí i bhformhór na ranganna tuiscint chuí ar an teanga a úsáideadh i rith na

ngníomhaíochtaí éisteachta. I nach mór trian de na ranganna, áfach, baineadh úsáid as an mBéarla 
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i dteagasc na Gaeilge. Ba bheag seans a bhí ag na daltaí sin taithí a fháil ar an nGaeilge mar

theanga bheo, agus ní dhearnadh forbairt chuí ar a scileanna labhartha, éisteachta, ná tuisceana.

Dhírigh níos mó ná leath de na múinteoirí aird chuí ar struchtúr an cheachta Gaeilge agus ar

scileanna teanga ar leith a theagasc. Sna ranganna ab fhearr cleachtais cuireadh béim ar raon

modhanna múinte agus rinneadh daingniú breá ar an teanga nua a bhí múinte. Aithníodh an

dramaíocht mar cheann de na modhanna múinte ba éifeachtúla i dteagasc na Gaeilge. Thuairisc an

cúigiú cuid de na múinteoirí gur mhúin siad achar eile curaclaim trí mheán na Gaeilge. Rinneadh na

gnásanna bainisteoireachta ranga, ar nós beannú do dhaltaí, réiteach le dul amach sa chlós, agus an

rolla a ghlaoch, a eagrú trí Ghaeilge i nach mór gach rang, dar le tuairiscí na múinteoirí.

Bhí deacrachtaí ag nach mór leath de na múinteoirí struchtúr a chur ar a gceachtanna, an t-ionchur

teanga nua a bhí le teagasc a aithint, agus deis a chur ar fáil do dhaltaí ar a scileanna teanga a

chleachtadh agus a fhorbairt. I leath de na ranganna bhí deacrachtaí ag na daltaí labhairt faoi ábhar

an cheachta, agus ba léir nár éirigh le daltaí i mbeagán faoi bhun leath de na ranganna (44%)

scileanna cuí labhartha a bhaint amach.
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4.8 Moltaí 
Is achoimre é an méid seo a leanas ar mholtaí a rinne na cigirí maidir leis an éisteacht agus leis an

labhairt.

Forbairt ghairmiúil múinteoirí
• Ba chóir go gcuirfí forbairt chuí leanúnach ghairmiúil ar fáil do mhúinteoirí i dteagasc na Gaeilge

agus go gcuirfí tacaíocht ar leith ar fáil dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí acu le teagasc na Gaeilge.

• Ba chóir cúrsaí breise inseirbhíse a chur ar fáil do mhúinteoirí chun cabhrú leo scileanna

éifeachtacha a fhorbairt maidir le teanga a mhúineadh. Tá gá, ach go háirithe, le hoiliúint bhreise

a chur ar mhúinteoirí maidir leis an gcur chuige cumarsáideach.

• Ba chóir do chomhairleoirí curaclaim obair i gcomhpháirt le múinteoirí ina seomraí ranga chun na

trí thréimhse sa cheacht Gaeilge a mhúnlú agus chun tacú le múinteoirí a bhfuil deacrachtaí acu

le múineadh na Gaeilge.

An curaclam
• B’fhiú don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta machnamh a chaitheamh le

conas mar is féidir an drámaíocht, an fhilíocht agus an scéalaíocht a fhí isteach ar bhealach níos

foirmeálta sa churaclam Gaeilge.

Cur chuige agus modhanna múinte
• Tá gá le raon leathan modhanna múinte a úsáid chun an t-ábhar éisteachta a dhaingniú, chun

rannpháirtíocht na ndaltaí a chur chun cinn, agus chun freastal ar riachtanais éagsúla teanga na

ndaltaí.

• Is gá forbairt chórasach a dhéanamh ar scileanna éisteachta na ndaltaí, trí thascanna éisteachta

faoi leith a shocrú agus trí fócas cinnte a thabhairt dóibh sula dtugtar faoi ghníomhaíochtaí

éisteachta. Ba chóir don phríomhoide agus don fhoireann teagaisc a dheimhniú go ndéantar

forbairt chórasach ar na scileanna éisteachta ó rang go rang.

• Ba chóir breis filíochta a mhúineadh agus a thuilleadh béime a chur ar an scéalaíocht ar mhaithe

le saibhreas teanga a chothú.

• Ba chóir do mhúinteoirí modh an aistriúcháin a sheachaint i dteagasc na Gaeilge.
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• Is gá aird sa bhreis a dhíriú ar úsáid an chur chuige chumarsáidigh, go háirithe maidir le trí

thréimhse a bheith sa cheacht, agus a chinntiú go gcaitear dóthain ama le múineadh agus le

daingniú an ionchuir nua teanga.

• Moltar béim faoi leith a chur ar shuímh a chruthú ina mbeadh na daltaí ag cruthú na teanga

dóibh féin. Ba chóir go mbeadh áit an-lárnach ag an drámaíocht i ngach ceacht.

• Níor mhiste gníomhaíochtaí foirmiúla éisteachta a eagrú go rialta, agus a chinntiú go mbaineann

saibhreas leis an teanga atá in úsáid. Ba chóir go mbeadh sprioc cinnte foghlama i ngach

gníomhaíocht éisteachta agus go dtógfaí go céimneach ar scileanna éisteachta na ndaltaí.

Pleanáil scoilbhunaithe
• Ní mór do scoileanna spriocanna a aithint d’fhorbairt chumas teanga na ndaltaí ag na leibhéil

éagsúla ranga ar mhaithe le leanúnachas a chothú ó rang go rang i bhforbairt scileanna teanga

na ndaltaí.

• Moltar do phríomhoidí agus do mhúinteoirí athbhreithniú scoilbhunaithe a dhéanamh ar a

gcleachtas maidir le teagasc na Gaeilge agus aitheantas a thabhairt sa phlean scoile do

chomhthéacsanna breise a d’fhéadfaí a fhorbairt chun labhairt neamhfhoirmiúil na Gaeilge a

chur chun cinn. Ba mhór ab fhiú do scoileanna gné éigin d’ábhar eile a mhúineadh trí Ghaeilge

chun comhthéacs breise a chruthú d’úsáid na Gaeilge.

• Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna scoile uile don Ghaeilge chun a dheimhniú go

mbíonn deis ar fáil ar an scéalaíocht, an fhilíocht agus an amhránaíocht a chur chun cinn mar

chuid lárnach den ionchur teanga sna ceachtanna labhartha Gaeilge.

• Ba chóir do scoileanna aird sa bhreis a dhíriú ar an sprioctheanga (frásaí agus struchtúir theanga

chomh maith le stór focal) a chuirtear ar chumas na ndaltaí a úsáid ag na leibhéil éagsúla ranga.

Ba chóir a leithéid a léiriú go soiléir sa phlean scoile uile do gach leibhéal ranga, agus ba chóir

straitéisí ar leith a aithint chun an sprioctheanga a mhúineadh.

Áiseanna
• Moltar áiseanna breise teagaisc a sholáthar sna seomraí ranga agus forbairt a dhéanamh ar raon

na n-acmhainní a chuirtear ar fáil chun scil na héisteachta agus scil na labhartha a chur chun

cinn. Ba chóir clár comhtháite teanga ar nós Séideán Sí a chur ar fáil chun tacú leis an gcur

chuige cumarsáideach a chur i bhfeidhm go córasach.

• Moltar do scoileanna a chinntiú go gcuirtear neart ábhar léirithe, fearas nithiúil agus téacs ar fáil

chun tacú leis na daltaí an teanga nua a shealbhú.
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Teagasc agus foghlaim: léitheoireacht agus scríbhneoireacht 
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5.1 Léitheoireacht sa churaclam
Dearbhaítear i gCuraclam na Bunscoile: Gaeilge (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999) gur

cuid an-tábhachtach de réimse foghlama na Gaeilge í an léitheoireacht. Tagraíonn Hickey (2001)

don taighde idirnáisiúnta a thaispeánann go gcothaíonn léitheoireacht, go háirithe léamh gan

dualgas, cumas agus stór focal níos leithne sa dara teanga. Luaitear sna Treoirlínte do Mhúinteoirí

(lch.125) na príomhchúiseanna a léann daltaí i nGaeilge: “mar thacaíocht do na scileanna eile, i

gcomhair pléisiúir, chun eolas a bhailiú agus mar léitheoireacht fheidhmiúil a mbeidh toradh éigin

uirthi”.

Cé go leagtar béim sa churaclam ar chomhtháthú na snáitheanna go léir i dteagasc agus i

bhfoghlaim na teanga, aithnítear go bhfuil fo-scileanna agus straitéisí faoi leith ann a bhaineann le

gach snáithe acu. Maidir leis an léitheoireacht, bíonn taithí cúpla bliana faighte ag daltaí ar

bhunscileanna léitheoireachta i mBéarla a fhorbairt sula dtosaíonn siad ag léamh i nGaeilge. Is gá,

áfach, díriú ar fhuaimeanna na Gaeilge agus ar chomhréir na teanga a theagasc le forbairt a

dhéanamh ar chumas na ndaltaí tabhairt faoin léitheoireacht i nGaeilge. Is gá freisin go mbeadh stór

leathan focal ar eolas ag na daltaí agus tuiscint acu ar dhul na teanga.

Cé go dtosaítear ar theagasc na léitheoireachta go foirmiúil nuair a bhíonn daltaí i rang 2, leagtar

bunchloch roimhe sin le daltaí a ullmhú chuige. Cothaítear cumas tuisceana ar an teanga le linn

gníomhaíochtaí éisteachta agus spreagtar suim sa léitheoireacht trí scéalta a léamh agus trí
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shaghsanna éagsúla téacsanna a chur ar fáil sa seomra ranga, ina measc cairteacha le habairtí orthu,

leabhair le cló mór iontu, fógraí gearra, lipéid, agus leabhair leabharlainne.

5.2 Teagasc agus foghlaim: léitheoireacht

5.2.1 Ag cothú spéise sa léitheoireacht
Is cuid an-tábhachtach de chur chuige an mhúinteora spéis sa léitheoireacht a chothú nuair atá an

Ghaeilge á teagasc mar an dara teanga. Chuige sin is gá go mbeadh deis rialta ag daltaí ar éisteacht

leis an múinteoir mar dhea-léitheoir ag léamh scéalta agus dánta os ard. Ba chóir go gcuirfí ar a

gcumas freisin brí a bhaint as an bhfocal scríofa sa timpeallacht, sracfhéachaint go minic ar réimse

leathan d’ábhar léitheoireachta, agus tréimhsí a chaitheamh le taoiléitheoireacht i gcomhair pléisiúir.

I 59% de na ranganna ina ndearnadh an mheastóireacht bhí dea-chleachtas bunaithe maidir le

scéalta agus dánta a léamh do dhaltaí. Go hiondúil, áfach, is i ranganna na naíonán agus sna

bunranganna a bhí an dea-chleachtas sin ar siúl. Is fíorannamh a rinneadh soláthar i bpleananna

múinteoirí do scéalta a léamh sna meánranganna ná sna hardranganna. I 12% de na ranganna

bhain deacrachtaí suntasacha leis an gcleachtas maidir le scéalta agus dánta a léamh do dhaltaí, rud

a d’fhág go raibh fíorbheagán deiseanna ag daltaí sna ranganna sin ar shaibhreas teanga a fhorbairt

tríd an éisteacht ná tuiscint a fháil ar an léitheoireacht mar ghníomhaíocht phléisiúrtha.

5.2.2 Éagsúlacht sna téacsanna léitheoireachta
Bhí timpeallacht a spreag suim sa léitheoireacht le sonrú i 65% de na ranganna. Thagair na cigirí ina

dtuairiscí don réimse maith ábhar clóbhuailte a bhí sna ranganna sin: lipéid, cairteacha agus foclóir a

bhain le téamaí a bhí idir lámha agus dánta a bhí foghlamtha ag na daltaí. Moladh, áfach, breis

béime a leagadh ar abairtí iomlána i nGaeilge a chur ar taispeáint sna seomraí ranga agus

timpeallacht phrionta i nGaeilge a chruthú chun cleachtais sa luathlitearthacht a éascú.

Ainneoin go bhfuil leathnú suntasach tagtha ar fhoilsiú na leabhar Gaeilge le blianta beaga anuas,

ba theoranta an líon leabhar léitheoireachta a bhí ar fáil sna leabharlanna ranga. Fágann sin gur

beag deis a bhíonn ag daltaí ar bhreathnú ar réimse leathan ábhar léitheoireachta agus tréimhsí

taoiléitheoireachta a chaitheamh i gcomhair pléisiúir. I 52% de na ranganna ina ndearnadh

meastóireacht bhí gá le téacsanna níos dúshlánaí a chur faoi bhráid na ndaltaí. Ba as na

téacsleabhair, ar leabhair shaothair iad go bunúsach, a rinneadh gníomhaíochtaí léitheoireachta i

bhformhór na ranganna. Bhain éagsúlacht leis na tascanna léitheoireachta sna téacsanna sin, agus

thug na daltaí fúthu le spéis agus le taitneamh i mórchuid cásanna, cé nach mór an fhoghlaim a bhí

ar bun go minic.
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Figiúr 5.1: An fheidhm a baineadh as an scéim léitheoireachta agus as raon leathan ábhar

léitheoireachta sna ceachtanna léitheoireachta, N = 98 rang.

I 48% de na ranganna, cé gur glacadh leis go raibh dea-chleachtas ar siúl ó thaobh ábhar oiriúnach

a bheith á léamh, thagair na cigirí go minic ina dtuairiscí do raon teoranta na dtéacsanna. Is

fíorbheagán rang ina raibh fíorleabhair in úsáid i rith na ngníomhaíochtaí léitheoireachta. D’fhág sin

nach raibh ach deis theoranta ag daltaí ar fhreagairt do phearsana agus d’eachtraí i scéalta, faoi mar

atá leagtha síos sa churaclam.

5.2.3 Múineadh na léitheoireachta
Ní raibh gníomhaíochtaí foirmiúla léitheoireachta ar bun ach i gcuid de na ceachtanna a

breathnaíodh sna meánranganna agus sna hardranganna. Le breis tuisceana a fháil ar an gcur

chuige maidir le teagasc na léitheoireachta, rinneadh iniúchadh ar phleananna oibre múinteoirí ó

thaobh bhunú agus daingniú scileanna na léitheoireachta. Bhí dea-chleachtas le tabhairt faoi deara

maidir le teagasc na léitheoireachta i leath de na ranganna. Mar a fheictear i figiúr 5.2, thuairisc na

cigirí go raibh raon leathan modhanna múinte in úsáid i 50% de na ranganna. Níor tugadh

barrchleachtas faoi deara maidir le múineadh na léitheoireachta, áfach, ach i 8% de na ranganna.
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Figiúr 5.2: Raon leathan modhanna múinte na léitheoireachta sna ranganna, N = 68 rang.

Sna ranganna ab fhearr, ar fhianaise na bpleananna agus ón teagasc a breathnaíodh, múineadh stór

nua focal ar bhealach an-chinnte, rinneadh focalbhriseadh a chleachtadh ar bhealach struchtúrtha

leanúnach, agus pléadh ábhar an téacs go hoiriúnach roimh dhul á léamh agus i ndiaidh a léite. Mar

thoradh ar an gcur chuige sin d’éirigh le daltaí i gcuid de na ranganna stór focal sách casta a aithint

trí úsáid a bhaint as scileanna foghracha, comhthéacs, agus briseadh síos na siollaí. Léiríonn an

ráiteas meastóireachta seo an dea-chleachtas i rang amháin:

Baineadh úsáid as téacsanna éagsúla a d’ullmhaigh an t-oide le haghaidh léitheoireachta agus
drámaíochta. Bhain sí feidhm as greannán/nuachtán, scéalta agus rainn mar ábhar léitheoireachta. Spreag
sí suim san ábhar. Tá raon scileanna léitheoireachta á múineadh agus tá na daltaí gníomhach sa phróiseas
léitheoireachta agus iad ag iarraidh ciall a bhaint as an téacs.

I 35% de na ranganna bhí gá le forbairt a dhéanamh ar an gcur chuige maidir le múineadh

scileanna na léitheoireachta, agus i 15% de na ranganna bhain deacrachtaí suntasacha le teagasc

na léitheoireachta. Ba léir i roinnt bunranganna nach ndearnadh aon soláthar do thús na

léitheoireachta i gclár oibre an mhúinteora. Is ábhar imní é freisin nach múintear scileanna

léitheoireachta go foirmiúil i roinnt meánranganna agus ardranganna. Fágann sin go mbíonn daltaí

ag tabhairt faoi mhíreanna léitheoireachta ina dtéacsleabhair a léamh gan aon oiliúint a bheith

orthu seachas na scileanna léitheoireachta a bhíonn tugtha leo ó léitheoireacht an Bhéarla. Is minic,

dá bhrí sin, a bhíonn siad ag léamh ag leibhéal an fhrustachais. Chomh maith leis sin, dúirt na cigirí

gur fánach uair a rinneadh obair ghrúpa a chleachtadh i dteagasc na léitheoireachta, rud a d’fhág

nár tugadh dúshlán do roinnt de na daltaí cumasacha. Ní dhearnadh freastal faoi leith ach oiread ar

riachtanais daltaí a raibh deacrachtaí acu maidir le bunscileanna na léitheoireachta a shealbhú.

Teagasc agus foghlaim: léitheoireacht agus scríbhneoireacht Caibidil 5

59

50%

40%

30%

20%

10%

0%

15%

35%

42%

8%

Lag Gá le forbairt Maith An-mhaith



5.3 Cumas léitheoireachta na ndaltaí
I 62% de na ranganna léirigh daltaí tuiscint agus suim san ábhar léitheoireachta a bhí timpeall

orthu. Is dea-theist é sin ar an dearcadh dearfach atá cruthaithe ag tromlach na múinteoirí i leith na

léitheoireachta. Fágann sin, áfach, go bhfuil daltaí i 38% de ranganna a léiríonn easpa suime sa

léitheoireacht agus easpa tuisceana uirthi, agus go bhfuil deacrachtaí suntasacha maidir lena gcuid

suime ag daltaí i 8% de na ranganna.

Figiúr 5.3: Tuiscint agus suim na ndaltaí san ábhar léitheoireachta a bhíonn timpeall orthu,

N=111 rang.

I dtromlach na ranganna (57%) tugadh faoi deara gur bhain daltaí úsáid as raon scileanna chun

focail a aithint agus brí a bhaint as an téacs. Is beag plé a rinneadh, áfach, ar ábhar na

léitheoireachta roimh nó i ndiaidh dul i ngleic leis an téacs.

Sa tríú cuid de na ranganna nó mar sin léirigh na daltaí bearnaí móra i scileanna focal-aitheanta

agus i dtuiscint na léitheoireachta. San iomlán bhí na daltaí ag brath ar dhréachtaí grádaithe

léitheoireachta ó leabhair shaothair, agus bhí siad ag léamh os ard ar mhaithe le cleachtadh

foghraíochta. Bhí na ceachtanna léitheoireachta dírithe ar théacs ar leith a chleachtadh agus ar

cheisteanna dúnta a fhreagairt. Ba bheag an bhéim a leagadh ar raon leathan scileanna

léitheoireachta a theagasc.

Léirigh daltaí i 11% de ranganna deacrachtaí suntasacha maidir le scileanna a chabhródh leo focail

a aithint agus brí a bhaint as téacs: ní haon ionadh sin nuair a fheictear nach múintear na scileanna

sin go foirmiúil i 15% de na ranganna a ndearnadh breathnóireacht orthu (féach figiúr 5.2). Bhí
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deacracht ag daltaí i gcuid de na ranganna briathra coitianta ar nós “chuaigh” agus “tháinig” a

léamh, agus níor éirigh leo focail a bhí foghlamtha acu sna gníomhaíochtaí labhartha a aithint sa

téacs ach oiread.

B’údar díomá an caighdeán íseal a bhain le cuid mhaith den ábhar léitheoireachta a bhí in úsáid sna

ranganna. Níor léir go raibh dúshlán cuí ag baint leis an bhfoghlaim i líon maith cásanna. Sna

hardranganna go háirithe tugadh faoi deara nár aithníodh an fhairsinge atá sa churaclam maidir le

feidhmeanna agus ábhar na léitheoireachta. Meastar, go ginearálta, gur beag a d’fhoghlaim na

daltaí ó thaobh teanga nua de le linn na ngníomhaíochtaí léitheoireachta.

5.4 Scríbhneoireacht sa churaclam
Aithnítear sa churaclam gur gníomhaíocht chumarsáideach í an scríbhneoireacht. “Is tríd an

scríbhneoireacht a bhreacaimid síos ár gcuid smaointe agus ... a roinnimid iad le daoine eile” (An

Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999, lch. 6). Tá gá le bunús maith teanga chun scríobh go

héifeachtach i nGaeilge. Tá cumas litrithe ag teastáil mar aon le tuiscint ar an difríocht idir an rud is

foghar ann agus an rud is litir ann, is é sin idir an fhuaim féin agus an comhartha a bhíonn mar léiriú

fuaime sa teanga scríofa. Chomh maith leis an mbunstór focal caithfidh an duine a bhíonn ag

scríobh a bheith ábalta deilbhíocht na Gaeilge a láimhseáil go cumasach. Chun caighdeán ard a

bhaint amach caithfidh an scríbhneoir tuiscint a ghnóthú ar an tslí ina bhfeidhmíonn an teanga

scríofa sa chomhthéacs sóisialta agus aitheantas a thabhairt don lucht léitheoireachta. Glactar leis

go mbíonn an comhthéacs sin an-teoranta maidir leis an nGaeilge agus gur annamh a fheiceann na

daltaí Gaeilge scríofa i dtimpeallacht an phobail thart orthu. Fágann sin gurb í an scoil an t-aon

chomhthéacs ina mbíonn teagmháil ag daltaí le litearthacht na Gaeilge, ní hionann is

mórtheangacha na linne. Bíonn tionchar ag an easnamh sin ar thaithí litearthachta na ndaltaí.

Is léir ó Churaclam na Bunscoile: Gaeilge go n-éilítear ardchaighdeán scríbhneoireachta in obair

scríofa na bpáistí faoin am a shroicheann siad na hardranganna. Is léir freisin go bhfuiltear ag súil go

mbeidh páistí ag scríobh téacsanna a bhíonn ilchineálach, spreagúil, agus dúshlánach. Tá an tuiscint

ann chomh maith go mbeidh daltaí ag scríobh do léitheoirí agus d’éisteoirí éagsúla.
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5.5 Teagasc agus foghlaim: scríbhneoireacht

5.5.1 Ag cothú spéise sa scríbhneoireacht
I ranganna inar baineadh dea-chaighdeán gnóthachtála amach i scríobh na Gaeilge (51%),

lonnaíodh cuid mhaith den scríbhneoireacht i dtimpeallacht na ndaltaí chun comhthéacs réadúil a

thabhairt di. Bhí póstaeir ar crochadh a raibh rialacha gramadaí orthu, iad curtha in oiriúint do

riachtanais teanga na bpáistí. Bhí abairtí iomlána, scéalta iomlána agus dánta iomlána le feiceáil go

flúirseach sna seomraí agus sna dorchlaí. Bhí saothar scríofa na ndaltaí ar taispeáint agus á

cheiliúradh le fonn. 

I líon suntasach scoileanna (35%), áfach, is beag rian den Ghaeilge a bhí le feiceáil sa timpeallacht.

Is minic gur liostaí focal, móide aistriúchán, a bhí sna póstaeir a chonacthas. Aon uair a raibh

Gaeilge scríofa le sonrú ar na ballaí ba mhinic freisin gur lipéid aon fhocail (ainmfhocail) a bhí iontu.

Moltar i gcásanna mar sin cur le méid an phrionta i nGaeilge sa timpeallacht scoile chun tacú leis na

cleachtais scríbhneoireachta.

5.5.2 Múineadh na scríbhneoireachta
Ar nós na léitheoireachta, bíonn bunscileanna na scríbhneoireachta foghlamtha ag na daltaí i

mBéarla sula dtosaíonn siad ar scríobh i nGaeilge i rang 2. Le linn na meastóireachta ní fhacthas

mórán ceachtanna a raibh mar phríomhaidhm acu cleachtais éifeachtacha scríbhneoireachta a

fhorbairt. Go hiondúil, bhí mír scríbhneoireachta ag deireadh ceachta. Baineadh úsáid as an ngiota

scríbhneoireachta chun críoch a chur leis an gceacht. Is annamh a bhí cuspóir feiceálach

teangeolaíoch leis an gcuid sin den cheacht.

Figiúr 5.4: Cleachtas maidir le modhanna múinte na scríbhneoireachta, N=92 rang
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Bhí scaoilteacht agus easpa cinnteachta ag baint leis na gníomhaíochtaí scríbhneoireachta i 54% de

na ranganna a ndearnadh breathnóireacht orthu. Bhí formhór na gcleachtaí tógtha ón leabhar

saothair, agus bhain siad le scileanna íseal-oird, ar nós crosfhocail a dhéanamh, tóraíocht focal,

ceisteanna liteartha a fhreagairt, cleachtaí dathúcháin, nó bearnaí a líonadh. Ba léir gur bhain na

daltaí sult as an obair scríbhneoireachta sin. Is beag páiste nach raibh in ann na cleachtaí a

dhéanamh gan stró; ach ba bheag dúshláin a bhain leis an obair sin go minic, do dhaltaí cumasacha

go háirithe. D’éirigh le daltaí an tasc scríbhneoireachta a chríochnú, rud a thug a bhféinmhuinín

slán. Meastar, áfach, gur beag a d’fhoghlaim siad ó thaobh teanga nua de le linn na

ngníomhaíochtaí sin.

Bhí cleachtas maith nó cleachtas an-mhaith ar bun i níos lú ná leath (46%) de na ranganna chun

scileanna sa scríbhneoireacht fheidhmiúil a fhorbairt. Cuireadh béim chinnte ar litriú, ar

fhoghraíocht agus ar dheilbhíocht na Gaeilge sna ranganna sin. Sna ranganna ina raibh caighdeán

maith teagaisc bhí neart samplaí d’obair scríofa na bpáistí ar fáil ina gcóipleabhair, agus bhain

caighdeán creidiúnach le cuid mhaith dá gcuid saothair. Forbraíodh bunchloch na scríbhneoireachta

go héifeachtach, agus d’éirigh leis na páistí plé le gníomhaíochtaí teoranta a bhain le hábhar an

chomhrá. Leagadh béim inmholta ar ghramadach a mhúineadh sna ranganna sinsearacha. Ní raibh

sárchleachtas le sonrú maidir le teagasc na scríbhneoireachta ach i 1% de na ranganna. Díríodh aird

fhiúntach sna cásanna sin ar raon leathan cleachtais chun scileanna na scríbhneoireachta a bhunú, a

dhaingniú, a shaibhriú, agus a fhorbairt. Rinneadh comhtháthú éifeachtach leis an gceacht comhrá,

agus díríodh aird ar an bplé, ar an ngramadach, ar an leagan amach, agus ar shaibhriú stór focal.

5.5.3 Éagsúlacht sna téacsanna scríbhneoireachta
Glactar leis sa churaclam go dtagann forbairt ar chumas scríbhneoireachta na ndaltaí nuair a

fheidhmíonn an múinteoir mar éascaitheoir do thuairimí na bpáistí a chlárú agus nuair a bhíonn

gníomhaíochtaí scríbhneoireachta ar siúl ag daltaí faoi ghrinnstiúir an mhúinteora. I líon beag

ranganna a ndearnadh breathnóireacht orthu ba mhór ab fhiú an tacaíocht a cuireadh ar fáil le cur

ar chumas na bpáistí scríobh go rialta agus réimse téacsanna a chruthú. Léirigh cigire an dea-

cleachtas a bhí ar siúl i rang amháin:

Tá obair mhaith ar siúl sa rangsheomra seo. Tá an-chuid scríbhneoireachta ar siúl. Tugtar deiseanna do na
daltaí scríobh ar bhonn rialta. Coimeádann siad dialann laethúil. Scríobhann siad scéalta go rialta. Tá
bailiúchán dán ar taispeáint sa seomra. Scríobh grúpa amháin agallamh beirte. Tá obair den scoth sna
cóipleabhair.

I líon beag ranganna chruthaigh an múinteoir agus na daltaí an téacs le chéile, bunaithe go príomha

ar an gceacht comhrá a chuaigh roimhe sin. Baineadh úsáid as an gclár dubh nó as cairtpháipéar

mór, agus stiúir an múinteoir comhchruthú na dtéacsanna.

I bhformhór na ranganna inar cleachtadh scríbhneoireacht phearsanta is scéalta beaga a bhí á

scríobh ag na daltaí. Dealraíonn sé go bhfuiltear ag cloí nach mór go hiomlán le genre na
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scéalaíochta. Ní scríobhtar ailt eolais, teachtaireachtaí nó ailt tuairimíochta ach i líon an-bheag

ranganna. B’fhiú aird a dhíriú ar aidhmeanna agus ar genres éagsúla a bhaineann leis an

scríbhneoireacht. Moltar, dá bhrí sin, forbairt a dhéanamh ar réimse leathan téacsanna a chruthú i

bhfoirmeacha mar: scéalta, nuacht, ailt, obair thionscadail, litreacha, agus cártaí. B’inmholta deis

níos rialta a thabhairt do dhaltaí ar úsáid a bhaint as na heiseamláirí teanga a fhoghlaimíonn siad

chun réimsí téacsanna éagsúla a chruthú. Moltar do scoileanna clár oibre faoi leith a dhearadh agus

a chur i bhfeidhm a dhíreodh ar an taithí scríbhneoireachta a bhíonn ag daltaí a mhéadú.

5.6 Cumas scríbhneoireachta na ndaltaí

Figiúr 5.5: Cumas scríbhneoireachta na ndaltaí i rith na gceachtanna scríbhneoireachta,

N=98 rang

I níos mó ná leath de na ranganna scríobh na daltaí le cruinneas, le líofacht, agus le tuiscint ar

theanga agus ar chuspóir na scríbhneoireachta. Sna ranganna sin cuireadh béim ar an teanga ó

bhéal agus ar scileanna tuisceana. Ligeadh do na daltaí scríobh gan barraíocht ceartúcháin. I gcuid

de na ranganna ina raibh ardchaighdeán á bhaint amach rinneadh staidéar ar scéalta úra agus

gearrscéalta Gaeilge mar spreagadh don scríbhneoireacht. Bhí daltaí ag cumadh dánta agus scéalta

le cabhair an mhúinteora i dtosach agus ag scríobh go neamhspleách tar éis tamaill. Bhí fillteáin

oibre agus cóipleabhair aistí ag na daltaí, agus cothaíodh bród as an obair chruthaitheach.

I mbeagnach leath de na ranganna a ndearnadh breathnóireacht orthu bhí caighdeán íseal sa

saothar cruthaitheach. Níor éirigh leis na daltaí scéalta beaga simplí a scríobh i nGaeilge ná a

smaointe féin ná a gcuid mothúchán a léiriú i bhfoirm scríofa. Bhí deacrachtaí móra ag cuid de na
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daltaí aon abairt a chumadh nach raibh ar fáil i leabhar in aice láimhe. Meastar nach raibh dóthain

tuisceana ag na daltaí sin ar chomhréir na teanga ná ar theanga a chruthú dóibh féin.

Caithfear an teagasc a dhíriú ar na scileanna cuí a fhorbairt. Is gá féachaint le cumas tuisceana,

cumas labhartha, cumas léitheoireachta agus cumas litrithe na ndaltaí a leathnú. Chomh maith leis

sin is gá béim a leagadh ar chóras deilbhíochta na Gaeilge a theagasc, agus is gá do dhaltaí stór

leathan focal a shealbhú. Ba chóir taithí a thabhairt do dhaltaí ar theanga a chruthú ó bhéal go

rialta, téacsanna simplí a léamh, agus tabhairt faoi abairtí a chumadh as a stuaim féin. Tá sé

tábhachtach a chinntiú go ndéantar an obair sin mar bhunús don scríbhneoireacht phearsanta.

Chun freastal ar riachtanais daltaí cumasacha ba chóir go ndíreofaí aird ar chothú na samhlaíochta

agus na mothúchán. Is léir ón meastóireacht seo nach bhfuil na cumais sin á bhforbairt sna

scoileanna i gcoitinne.

5.7 Measúnú ranga: léitheoireacht agus
scríbhneoireacht

Moltar i gCuraclam na Bunscoile go ndéanfadh múinteoirí measúnú rialta ar dhul chun cinn na

ndaltaí sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht. Is léir, áfach, ón obair mheastóireachta seo nach

ndearnadh measúnú foirmiúil ar fhorbairt scileanna litearthachta ach i mbeagán scoileanna. Ní raibh

fáil ag scoileanna, nuair a bhí an mheastóireacht sin ar bun, ar thrialacha caighdeánaithe chun

gnóthachtáil na ndaltaí i nGaeilge a mheas de réir na gcuspóirí curaclaim. Dúirt múinteoirí go

ndearna siad dul chun cinn a mheas trí dhírbhreathnú, ach ní raibh taifid ar fáil mar thoradh ar an

dírbhreathnú sin.

Tá gá le measúnú rialta a dhéanamh ar chumas léitheoireachta agus scríbhneoireachta na ndaltaí

agus aird a thabhairt ar thorthaí an mheasúnaithe i bhforbairt an phlean oibre. Mar aon le measúnú a

dhéanamh ar leibhéil gnóthachtála na ndaltaí ní mór díriú freisin ar na scileanna a úsáideann siad le

dul i ngleic le téacs nua. Chuige sin b’fhiú úsáid a bhaint as comharthaí cumais don léitheoireacht

agus don scríbhneoireacht ag gach leibhéal ranga chun forbairt scileanna na ndaltaí a mheas go

córasach. Is cóir ansin tascanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta a dhearadh lena chinntiú go

bhfuil an obair in oiriúint do chumais éagsúla na ndaltaí. Léirigh an mheastóireacht go soiléir go raibh

gá le trialacha oiriúnacha caighdeánaithe nó uirlisí measúnaithe de chineálacha eile chun cuidiú le

múinteoirí dul chun cinn na ndaltaí sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht Ghaeilge a mheas.

5.8 Achoimre 
Le linn an mheasúnaithe seo léiríodh teagasc na léitheoireachta a bheith go maith nó go han-

mhaith i leath de na ranganna a ndearnadh breathnóireacht orthu. Ní raibh cleachtas an-mhaith le

feiceáil sa bhreathnóireacht, áfach, ach i 8% de na seomraí ranga. Nuair ba léir dea-chleachtas ar
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ardchaighdeán a bheith i bhfeidhm baineadh úsáid as raon modhanna múinte chun na scileanna

léitheoireachta a mhúineadh. I leath de na seomraí ranga, áfach, bhí na daltaí ag brath ar an

bhforbairt a bhí déanta acu ar scileanna léitheoireachta an Bhéarla chun cuidiú leo tabhairt faoi

léitheoireacht na Gaeilge. Ba bheag in aon chor an teagasc struchtúrtha a rinneadh sna ranganna

sin ar fhocalbhriseadh, ar stór nua focal a theagasc, ar scileanna foghracha a fhorbairt, nó ar an

téacs a phlé.

Cuireadh timpeallacht prionta shaibhir ar fáil i nach mór dhá thrian de na seomraí ranga. Mar sin

féin, bhí raon na n-ábhar léitheoireachta a bhí ar fáil i leath de na ranganna teoranta. Bhain formhór

na múinteoirí úsáid as téacsleabhair agus as leabhair shaothair mar bhunús dá gclár léitheoireachta.

Bhí teorainn dá réir leis an deis a bhí ag daltaí ar dhul i ngleic leis an léitheoireacht phearsanta agus

leis an taoiléitheoireacht.

I dtromlach na ranganna (62%) thuairisc na cigirí gur léigh na daltaí na téacsleabhair agus na

hacmhainní ranga go líofa agus go tuisceanach. Ba bheag dúshlán, áfach, a chruthaigh na hábhair

léitheoireachta sna seomraí ranga sin do na daltaí ba mhó cumais sa léitheoireacht. I mbeagnach

40% de na ranganna ba léir go raibh laigí ag baint le cumas léitheoireachta na ndaltaí, go raibh

easpa spreagtha agus spéise acu sna ceachtanna, agus go raibh bearnaí móra le sonrú ar a dtuiscint

ar an téacs scríofa. Ní raibh measúnú déanta ach ag líon beag de na múinteoirí ar scileanna

léitheoireachta na ndaltaí sna scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu.

Bhí teagasc na scríbhneoireachta go maith nó go han-mhaith i níos lú ná leath de na ranganna ina

ndearnadh meastóireacht ar an scríbhneoireacht. Tuairiscíodh líon beag ceachtanna a bheith go

han-mhaith. Nuair a bhí dea-chleachtas in úsáid leagadh béim chinnte ar litriú, ar fhoghraíocht agus

ar dheilbhíocht na Gaeilge a theagasc. Nuair a bhí fianaise le fáil ar lag-chleachtas ba léir easpa

struchtúir ar na ceachtanna agus bhí na gníomhaíochta scríbhneoireachta bunaithe ar scileanna

tuisceana íseal-oird. Ní raibh timpeallacht an tseomra ranga ag tabhairt dóthain tacaíochta do na

próisis léitheoireachta agus scríbhneoireachta. Bhí na genres scríbhneoireachta teoranta go maith

sna ranganna. Scéalta agus nuacht shimplí ba mhó a bhí á scríobh. Níor tugadh aitheantas ach i

bhfíorbheagán ranganna do na spriocanna atá sa churaclam maidir leis na cineálacha téacs ina

mbeadh daltaí ag scríobh.

I níos mó ná leath de na ranganna scríobh na daltaí le cruinneas agus le líofacht oiriúnach. Bhí ar a

gcumas ceisteanna a fhreagairt agus tabhairt go creidiúnach faoi scéalta agus dánta simplí a scríobh

le tacaíocht an mhúinteora. Sna ranganna ab fhearr cleachtais scríobh na daltaí go cumasach i

genres éagsúla agus rinneadh staidéar ar scéalta úra mar spreagadh don scríbhneoireacht. I

mbeagnach leath de na ranganna bhí laigí le sonrú i scríbhneoireacht fheidhmiúil na ndaltaí.

D’éirigh le cuid de na daltaí sna ranganna sin ceisteanna simplí dúnta faoin téacs a fhreagairt, ach

ba léir deacrachtaí acu tabhairt faoi cheisteanna a fhreagairt má bhí raon scileanna tuisceana de

dhíth orthu. Sna ranganna sin bhí scríbhneoireacht phearsanta na ndaltaí ar chaighdeán an-íseal.
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Bhí deacrachtaí móra acu scéalta simplí a scríobh agus a dtuairimí a chur in iúl i scríbhinn. Rinne na

múinteoirí ranga monatóireacht ar obair scríofa na ndaltaí. Ní dhearnadh aon mheasúnú foirmiúil,

áfach, ar scileanna scríbhneoireachta na ndaltaí.

5.9 Moltaí 
Is achoimre é an méid seo a leanas ar mholtaí a rinne na cigirí maidir leis an léitheoireacht agus an

scríbhneoireacht.

An curaclam
• Moltar don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) athbhreithniú a

dhéanamh ar na treoracha do mhúineadh na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta mar atá

tugtha sna leabhair churaclaim. Níor mhiste luach na ngníomhaíochtaí sin ó thaobh foghlaim

teanga de a aithint. Ní mór treoracha an-chinnte a thabhairt ina ndéantar straitéisí éifeachtacha a

aithint chun bunscileanna na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta a chur i bhfeidhm agus

chun tacú le múinteoirí cur le stór focal agus le húsáid comhréire i rith na ngníomhaíochta

foghlama sa dá ghné sin den churaclam.

Forbairt ghairmiúil múinteoirí
• Ba chóir do chomhairleoirí curaclaim oibriú i gcomhpháirt le múinteoirí i rang 2 chun cuidiú leo

bunscileanna na litearthachta a fhorbairt. Ba chóir do na comhairleoirí béim a leagan ar an

tábhacht a bhaineann le múnlú a dhéanamh ar an bpróiseas léitheoireachta agus

scríbhneoireachta agus acmhainní mealltacha léitheoireachta a bheith in úsáid.

• Is gá tacú le múinteoirí réimse modhanna múinte a úsáid chun scileanna litearthachta na Gaeilge

a theagasc ó rang 2 go dtí rang 6. Ba chóir an bhéim a leagan ar fhoghraíocht (ar a n-áirítear

clanna focal, focail a chur le chéile le litreacha, agus fuaimeanna na litreacha agus na

gcomhlitreacha a fhoghlaim), focail a aithint ó shúl, agus raon straitéisí focal-aitheanta.

• Ba chóir cúrsaí breise inseirbhíse a chur ar fáil do mhúinteoirí chun cabhrú leo tabhairt faoi

mhúineadh na scríbhneoireachta. B’fhiú do na comhairleoirí aird ar leith a thabhairt ar genres

éagsúla scríbhneoireachta a mhúnlú agus ar straitéisí a fhorbairt a chothódh spéis na ndaltaí i

scríbhneoireacht na Gaeilge.

• Tá gá le forbairt a dhéanamh ar na cleachtais mheasúnaithe ag leibhéal na scoile uile agus ag

leibhéal an ranga don léitheoireacht agus don scríbhneoireacht. Ba chóir cúrsaí san fhorbairt

ghairmiúil ar chur chuige na measúnachta a chur ar fáil do mhúinteoirí le cuidiú leo measúnú a

dhéanamh ar scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta na ndaltaí agus a bpleananna

oibre a bhunú ar na torthaí.
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Pleanáil scoilbhunaithe
• Moltar luach na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta mar scileanna iontu féin agus mar

thaca d’fhoghlaim na teanga a aithint. Níor mhiste clár céimnithe struchtúrtha dúshlánach a

dhearadh do na meánranganna agus do na hardranganna agus treoir shoiléir a léiriú sa phlean

scoile maidir le teagasc na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta. Mar chuid den treoir sin is

gá díriú ar an mbealach ina dtabharfar faoi dhifreálú a chleachtadh sna gníomhaíochtaí foghlama

ionas go ndéanfar freastal ar riachtanais fhoghlama an uile dhalta.

• Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna scoile uile chun a dheimhniú go mbíonn an

cur chuige ar mheasúnú scileanna na ndaltaí sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht rianta go

soiléir. Is gá comharthaí cumais bunaithe ar chuspóirí an churaclaim don léitheoireacht agus don

scríbhneoireacht ag gach leibhéal ranga a fhorbairt chun gnóthachtáil na ndaltaí a mheas ar

bhealach struchtúrtha.

Cur chuige agus modhanna múinte
• Moltar áiseanna breise teagaisc a sholáthar sna seomraí ranga agus forbairt a dhéanamh ar raon

na n-acmhainní a chuirtear ar fáil chun scileanna na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta a

chothú. Is gá go mbeadh raidhse téacsanna agus ábhar léitheoireachta sna leabharlanna ranga,

agus go spreagfaí daltaí chun leabhair a léamh agus chun eolas a aimsiú.

• Ba chóir do mhúinteoirí athbhreithniú a dhéanamh ar a gcleachtas teagaisc agus a chinntiú go

mbíonn béim chuí á leagan acu ar fhoghracht na Gaeilge a mhúineadh mar aon le raon straitéisí

focal-aitheanta. Sna meánranganna agus sna hardranganna ba chóir comhréir na teanga a

mhúineadh go rialta agus go céimniúil agus béim ar leith a leagadh ar mhúineadh na mbriathar.

• Chun a chinntiú go dtagann forbairt ar chumas teanga na ndaltaí de thoradh na léitheoireachta,

is gá go mbeadh réimse leathan téacsanna á léamh acu agus go ndíreofaí aird ar ábhar na

léitheoireachta a phlé chun deis a thabhairt do dhaltaí ar fhreagairt go cognaíoch, go

mothúchánach agus go cruthaitheach don téacs.

• Is gá go léifeadh múinteoirí ag gach leibhéal ranga scéalta go rialta dá ranganna chun breis

pléisiúir a shamhlú leis an bhfoghlaim, chun cuidiú le daltaí rithim na teanga a inmheánú, agus

chun saibhreas stór focal a mhéadú.

• Ba chóir scil na scríbhneoireachta pearsanta a chothú, mar atá molta sa churaclam, agus níos mó

deiseanna a thabhairt do na páistí ar réimse leathan téacsanna bunaithe ar an teanga atá

foghlamtha acu a chruthú.
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6.1 Príomhthorthaí na meastóireachta

6.1.1 Cáilíochtaí na múinteoirí sa Ghaeilge
Bhí an t-iomlán, nach mór, de na múinteoirí a ndearnadh meastóireacht orthu cáilithe le Gaeilge a

mhúineadh. Is cúis imní, áfach, gur bhain laigí le cumas teanga an cheathrú cuid de mhúinteoirí

agus go raibh deacrachtaí suntasacha ó thaobh múineadh na teanga ag 9% de na múinteoirí. Tá na

figiúirí sin ag teacht leis an taighde a rinne Harris et al. (2006).

Bhí struchtúir ag líon maith scoileanna chun tacú le múinteoirí nuacháilithe agus le múinteoirí nach

raibh láncháilíocht acu leis an nGaeilge a theagasc i rith na mblianta tosaigh dóibh ag teagasc na

teanga. I measc na dtacaí sin bhí meantóirí, scáthfhoghlaim ó mhúinteoirí le taithí i rith na

gceachtanna Gaeilge, deis ar oibriú i gcomhpháirt le comhghleacaí a raibh taithí carntha aige/aici,

agus comhoibriú i mbun pleanála.
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6.1.2 An caighdeán teagaisc agus foghlama 
San iomlán cé gur thug múinteoirí faoi theagasc na Gaeilge le dúthracht, níor bhain caighdeán

maith nó an-mhaith leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim ach i leath de na ranganna. Is ábhar

buartha é nach raibh ardchaighdeán le feiceáil, ach i líon an-bheag ranganna (6%). Léirigh na

múinteoirí a raibh barrchleachtas bainte amach acu tuiscint an-mhaith ar na modhanna múinte a

mholann an curaclam. Sna ranganna sin bhí dea-chaighdeán Gaeilge ag na múinteoirí agus

chruthaigh siad gníomhaíochtaí foghlama a thug dúshlán do na daltaí agus a chuidigh leo forbairt

chéimneach a dhéanamh ar a gcuid foghlama.

Is cúis imní go raibh caighdeán an teagaisc agus na foghlama measartha nó lag i leath de na

ranganna a breathnaíodh. In 8% de na ranganna bhí deacrachtaí suntasacha ag baint leis an

teagasc agus leis an bhfoghlaim. Bhí caighdeán an-íseal ar fad ag baint le gnóthachtáil na ndaltaí

sna snáitheanna go léir sna ranganna sin.

6.1.3 An éisteacht agus an labhairt
I gCuraclam na Bunscoile: Gaeilge (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999) tá aitheantas ar

leith tugtha do thábhacht scileanna éisteachta daltaí a fhorbairt go foirmiúil. Bhí teagasc na

scileanna éisteachta, go foirmiúil, lag nó gan a bheith ach cuíosach i níos mó ná leath de na

ranganna (52%) sa tsuirbhé. Bhain easpa éagsúlachta agus easpa fócais leis na gníomhaíochtaí

foirmiúla éisteachta sna ranganna sin. Ainneoin sin, léirigh daltaí i bhformhór mór na ranganna

(75%) tuiscint oiriúnach ar a raibh cloiste acu le linn na gceachtanna Gaeilge. Níor tapaíodh an deis,

áfach, ar fhorbairt chuí a dhéanamh ar scileanna teanga na ndaltaí toisc gan ábhar na

ngníomhaíochtaí éisteachta a bheith dúshlánach go leor.

Ba léir dea-chleachtas i dteagasc rann, filíochta agus scéalaíochta i bhformhór na ranganna (59%).

Mar sin féin, sa tríú cuid de na ranganna ní raibh ar chumas na ndaltaí réimse dánta a aithris, agus

ba ó na téacsleabhair agus ó na leabhair shaothair a roghnaíodh an cnuasach cúng filíochta a bhí

mar thaithí fhoghlama ag na daltaí. Is sna bunranganna ba mhó a baineadh úsáid as an scéalaíocht,

agus níor léir gur thuig múinteoirí fiúntas na scéalaíochta mar fhoinse do shaibhriú teanga na

ndaltaí.

Baineadh úsáid go leanúnach as an nGaeilge mar theanga an teagaisc i rith na gceachtanna Gaeilge

i bhformhór na ranganna a breathnaíodh. Thuairisc formhór na múinteoirí gur trí Ghaeilge a

dhéantar gnásanna bainisteoireachta an ranga, ar nós beannú do dhaltaí, ullmhú le dul amach i

gclós na scoile, agus glaoch an rolla, a chur i bhfeidhm. Is ábhar buartha é gur baineadh úsáid rialta

as an mBéarla le linn na gceachtanna Gaeilge i dtrian de na ranganna. Fágann sin gur beag deis a

bhíonn ag daltaí sna ranganna sin ar thaithí a fháil ar an nGaeilge labhartha mar theanga bheo.
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I níos mó ná leath de na ranganna ba léir ó chaint na ndaltaí go raibh tuiscint acu ar struchtúir na

teanga agus go raibh ar a gcumas iad féin a chur in iúl. Sna ranganna inar baineadh ardchaighdeán

amach (10%) bhí na daltaí ag cumadh teanga go neamhspleách agus á húsáid i suímh dhrámata.

Sna ranganna ina raibh dea-thoradh ar an bhfoghlaim rinneadh ionchur nua teanga a mhúineadh

go héifeachtúil agus tugadh deis do na daltaí ar shaibhreas teanga a bhlaiseadh agus ar thógáil go

céimneach ar a raibh á fhoghlaim acu.

Is cúis mhór imní í go raibh deacracht ag beagnach leath de na múinteoirí, áfach, struchtúr a chur ar

na ceachtanna labhartha. Níor shoiléirigh siad an teanga nua a bhí le teagasc, agus níor chuir siad

deis oiriúnach ar fáil do na daltaí ar na scileanna teanga a bhí acu a chleachtadh agus a fhorbairt.

Cé go raibh stór fairsing ainmfhocal ag na daltaí i bhformhór na ranganna, toisc easpa béime a

bheith curtha ar mhúineadh na mbriathar agus ar chomhréir na teanga bhí sé deacair ar dhaltaí

caint leanúnach a chruthú. Baineadh úsáid as cluichí teanga i gcuid mhaith ranganna, ach ní raibh

dóthain machnaimh caite le spriocanna foghlama na gcluichí, agus cé gur bhain na daltaí taitneamh

astu ba bheag an fhoghlaim a bhí mar thoradh orthu. I leath de na ranganna a breathnaíodh ag na

leibhéil éagsúla ranga bhí deacracht ag na daltaí labhairt faoi ábhar an cheachta, ceisteanna a

fhreagairt, nó abairtí a chumadh.

6.1.4 An léitheoireacht agus an scríbhneoireacht
Bhí teagasc na léitheoireachta go maith nó go han-mhaith i leath de na ranganna ina ndearnadh

meastóireacht ar an léitheoireacht Ghaeilge. Sna ranganna ina raibh barrchleachtas ar siúl bhí na

scileanna léitheoireachta á múineadh go héifeachtach, agus baineadh úsáid as fíorleabhair le linn na

gceachtanna. Ba bheag dúshlán, áfach, a bhain leis an ábhar léitheoireachta a bhí in úsáid i

bhformhór na ranganna. Chuir raon teoranta na dtéacsanna srian ar an deis a bhí ag daltaí, go

háirithe daltaí cumasacha, ar dhul i ngleic leis an léitheoireacht phearsanta agus leis an

taoiléitheoireacht, rud a laghdaigh mianach na foghlama tríd an léitheoireacht.

I 50% de na ranganna, áfach, níor léir gur múineadh scileanna na léitheoireachta go foirmiúil, agus

bhí na daltaí ag brath ar na scileanna a bhí foghlamtha acu sa Bhéarla chun cuidiú leo léamh i

nGaeilge. Is amhlaidh a léigh na daltaí míreanna as téacsleabhair mar ghníomhaíocht dheiridh an

cheachta. Is beag plé a rinneadh ar ábhar an téacs, agus níor léir ó na ceachtanna sin, ná ó

ullmhúchán na múinteoirí, gur díríodh aird ar fhóineolaíocht na teanga a theagasc. Ba leabhair

shaothair a bhí in úsáid i bhformhór na ranganna i rith na ngníomhaíochtaí léitheoireachta. Léirigh

daltaí i nach mór dhá thrian de na ranganna cumas oiriúnach na téacsanna a bhí in úsáid a léamh.

Nuair a fhéachtar ar na caighdeáin lena bhfuiltear ag súil sa churaclam, áfach, is léir gur bhain easpa

dúshláin leis an ábhar léitheoireachta.

Bhí cleachtadh na scríbhneoireachta go maith nó go han-mhaith i níos lú ná leath de na ranganna

ina ndearnadh meastóireacht. Sna ranganna ab fhearr bhí daltaí ag cumadh dánta agus scéalta le
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cabhair an mhúinteora i dtosach agus ag scríobh go neamhspleách tar éis tamaill. Nuair a bhí

fianaise le fáil ar lag-chleachtas, ba léir easpa struchtúir ar na ceachtanna. Bhí na gníomhaíochtaí

scríbhneoireachta bunaithe ar scileanna tuisceana íseal-oird. I leath de na ranganna bhí

scríbhneoireacht phearsanta na ndaltaí ar chaighdeán an-íseal. San iomlán bhí deacrachtaí ag

formhór mór na ndaltaí scéalta simplí a scríobh, agus ní raibh dóthain teanga acu lena dtuairimí féin

a chur in iúl i nGaeilge trí mheán na scríbhneoireachta.

Ba mhinic gur mar mhír leis an gceacht a chríochnú a tugadh faoi ghníomhaíocht scríbhneoireachta.

Go hiondúil ba é a bhí le déanamh ansin ná bearnaí in abairtí a líonadh, focail a mheaitseáil, nó

focalchuardaigh a dhéanamh. Níor chruthaigh na gníomhaíochtaí sin dúshlán do na daltaí, agus ba

bheag an fhorbairt a tháinig ar a gcumas teanga dá bharr sin. Cé go ndearna na múinteoirí ranga

monatóireacht ar scríbhneoireacht na ndaltaí, ní dhearna siad meastóireacht rialta ar fhorbairt na

scileanna scríbhneoireachta.

6.1.5 Pleanáil scoile uile
I bhformhór na scoileanna cuireadh an plean scoile le chéile ar bhealach comhoibrithe. Bhí

múinteoir ar leith aitheanta mar chomhordaitheoir don Ghaeilge i 38% de na scoileanna, agus ba

léir gur chuidigh sin go mór le dea-chleachtas a chur chun cinn sna scoileanna sin. I mbreis is leath

de na scoileanna ní raibh béim mar ba chóir ar fheabhsú chaighdeán na Gaeilge sa scoil mar ghné

lárnach den phlean scoile. Cúis mhór imní í nach raibh tionchar ag a lán de na pleananna scoile ar

chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, toisc gur mhinic nach raibh ceangal le feiceáil idir na

príomhphleananna agus pleanáil aonair na múinteoirí, nó idir an teagasc agus an fhoghlaim sna

seomraí ranga.

Sna pleananna ab fhearr ba léir go raibh machnamh déanta ag an bhfoireann ar bhealaí leis an

gcuraclam a chur in oiriúint dá scoil féin. Bhí plean gnímh mar chuid lárnach den phlean scoile i líon

beag de na scoileanna. Sna cásanna sin ba léir go raibh iniúchadh déanta ag múinteoirí ar

chaighdeán na foghlama agus go raibh aird dírithe acu ar ghnéithe ar gá forbairt a dhéanamh

orthu. Ba mhinic, áfach, a rinneadh cur síos sna pleananna ar phríomhtheachtaireachtaí an

churaclaim ach nár leagadh síos treoracha ar leith chun cabhrú leis na múinteoirí a gcláir theagaisc

féin a phleanáil agus a chur i bhfeidhm de réir an churaclaim. Sna pleananna sin ní raibh cur chuige

aontaithe i measc na foirne maidir le hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar éifeacht an teagaisc ar

mhaithe le feabhas san fhoghlaim a chothú.

6.1.6 Pleanáil múinteoirí aonair
I leath de na seomraí ranga ar tugadh cuairt orthu bhí caighdeán pleanála an mhúinteora aonair go

maith nó go han-mhaith. Cláraíodh aidhmeanna agus cuspóirí foghlama, deimhníodh na spriocanna

teanga a bhí le baint amach, agus ba léir go raibh tuiscint ag an múinteoir maidir leis an teanga a
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shealbhódh an dalta dá bharr. Cláraíodh na modhanna múinte a bhí le húsáid, agus cuireadh

éagsúlacht i gcumais na ndaltaí san áireamh. Nuair a bhí níos mó laigí ná láidreachtaí ag baint leis

an bpleanáil bhí ullmhúchán múinteoirí aonair ag brath go hiomlán ar shraith áirithe téacsleabhar. Is

ábhar buartha é nach raibh dóthain machnaimh déanta ag na múinteoirí sin ar conas scileanna

teanga na ndaltaí a fhorbairt. Ní raibh forás feiceálach sa phleanáil ó choicís go coicís.

6.1.7 Measúnú agus pleanáil
Cé gur cláraíodh réimse múnlaí measúnaithe ón gcuraclam i bpleananna scoile agus i bpleananna

oibre múinteoirí aonair, is beag fianaise a bhí ann gur baineadh úsáid astu ar bhealach struchtúrtha

sna ranganna. Rinneadh monatóireacht rialta ar shaothar scríofa na ndaltaí i bhformhór na

ranganna, ach níor baineadh úsáid as torthaí na monatóireachta sin chun pleanáil chuí a dhéanamh

leis na gníomhaíochtaí foghlama a chur in oiriúint do chumas éagsúla na ndaltaí.

6.1.8 Rannpháirtíocht na ndaltaí sa Ghaeilge
Thuairisc múinteoirí go raibh daltaí ag baint níos mó taitnimh as na ceachtanna Gaeilge ó cuireadh

Curaclam na Bunscoile i bhfeidhm. Luaigh roinnt múinteoirí, áfach, cé gur aithin siad go raibh

dearcadh níos dearfaí i leith na Gaeilge ag na daltaí, go raibh siad imníoch faoin gcaighdeán a bhí á

bhaint amach acu. Ba léir do na cigirí gur ghlac formhór na ndaltaí sna ranganna a breathnaíodh

páirt ghníomhach sna ceachtanna agus gur bhain siad taitneamh as na gníomhaíochtaí foghlama.

Ainneoin a gcuid taitnimh, áfach, b’ábhar buartha é nach raibh mórán foghlama ar bun i roinnt

ranganna, toisc gan chuspóir cinnte a bheith ag baint le cuid de na gníomhaíochtaí foghlama a bhí

ar siúl.

San iomlán bhí thart ar 3% de na daltaí a raibh díolúine faighte acu ó fhoghlaim na Gaeilge. I gcuid

mhór de na scoileanna ní raibh díolúine ag aon dalta, agus i roinnt scoileanna bhí díolúine ag suas le

9% de na daltaí. Thuairisc roinnt príomhoidí gur mhian le tuismitheoirí díolúine a fháil fad a bhí a

bpáistí sa bhunscoil chun go mbeadh sí i bhfeidhm nuair a rachadh siad chun na hiarbhunscoile.

Ainneoin go raibh díolúine acu, ghlac cuid de na daltaí sin páirt sna gníomhaíochtaí éisteachta agus

labhartha. I níos lú ná leath de na seomraí ranga a ndearnadh breathnóireacht orthu, áfach, ba

bheag fiúntais a bhí ag baint leis na gníomhaíochtaí a bhí á ndéanamh ag daltaí nach raibh páirt

fhoirmiúil acu sa cheacht Gaeilge.
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6.1.9 Tacaíocht don Ghaeilge
Is mór an chabhair do mhúineadh na Gaeilge dearcadh dearfach i leith na teanga a bheith ag pobal

na scoile. Bhí sé le rá ag príomhoidí go raibh tacaíocht shuntasach ar fáil do mhúineadh na Gaeilge

agus do chur chun cinn na teanga i bhformhór na scoileanna a ndearnadh meastóireacht orthu.

Thagair formhór na bpríomhoidí don tacaíocht dhearfach a bhí le fáil ó thuismitheoirí don Ghaeilge.

I líon beag scoileanna, áfach, dúirt na príomhoidí gur bhraith roinnt tuismitheoirí gur beag fiúntais a

bhain le foghlaim na Gaeilge dá bpáistí nuair a bhí fadhbanna acu leis an uimhearthacht nó le

litearthacht sa Bhéarla. D’eagraigh formhór na scoileanna ócáidí ar nós Sheachtain na Gaeilge agus

imeachtaí cultúrtha eile chun an teanga a cheiliúradh. Bhí tacaíocht le fáil ó bhoird bhainistíochta

chun acmhainní teagaisc agus foghlama a cheannach, agus i líon beag scoileanna cuireadh maoiniú

ar fáil freisin do chúrsaí Gaeilge do mhúinteoirí i gceantair Ghaeltachta.

Príomhthorthaí agus moltaí Caibidil 6

75



6.2 Príomh-mholtaí
Mar thoradh ar an meastóireacht seo, déantar na moltaí seo a leanas ar mhaithe le tacú le teagasc

agus le foghlaim na Gaeilge sna bunscoileanna.

6.2.1 Cumas múinteoirí sa Ghaeilge
• Is scil bhunúsach ag gach múinteoir bunscoile í inniúlacht i labhairt agus i scríobh na Gaeilge. Is

gá go mbeadh cumas, cruinneas agus saibhreas teanga ag múinteoirí agus iad ag tabhairt faoi

mhúineadh na Gaeilge. Moltar gach deis a thapú ar bharr feabhais a chur ar theanga na

múinteoirí, más cuí sin. Ba chóir do choláistí oideachais a dheimhniú go mbíonn na cáilíochtaí

agus na scileanna cuí ag múinteoirí nuacháilithe chun an teanga a theagasc. Má bhíonn tacaíocht

bhreise ghairmiúil de dhíth ar mhúinteoirí ba chóir don Chlár Tacaíochta don Churaclam

Bunscoile, don Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus don bhord bainistíochta sa scoil a

dheimhniú go mbíonn fáil rialta ag na múinteoirí ar thacaíocht ó na comhairleoirí curaclaim, ar

chúrsaí inseirbhíse, agus ar ranganna Gaeilge.

• Moltar do phríomhoidí a dheimhniú go mbíonn fáil ar mheantóirí do mhúinteoirí nuacháilithe

agus do mhúinteoirí eile a bhfuil tacaíocht á lorg acu do mhúineadh na Gaeilge. Ba chóir a

dheimhniú gur múinteoirí sciliúla iad sin a bhfuil sár-chumas acu sa teanga.

6.2.2 An curaclam
• Tá gá le cur chuige céimneach struchtúrtha agus le treoracha cinnte modheolaíochta a thabhairt

don mhúinteoir ionas gur féidir díriú ar chumas teanga na bpáistí a fhorbairt go céimneach agus

go críochnúil. Moltar clár teagaisc céimnithe ar nós Séideán Sí a ullmhú do gach leibhéal ranga sa

bhunscoil ina mbeadh an t-ábhar atá le teagasc sna téamaí atá sa churaclam rianaithe go

cuimsitheach forásach. Moltar lárnacht na filíochta, na drámaíochta agus na scéalaíochta a

aithint agus a cheiliúradh sa chlár sin mar mheán chun buanú agus saibhriú teanga a chinntiú.

• Níor mhiste freisin treoracha an-chinnte a thabhairt ina ndéanfaí soiléiriú ar straitéisí éifeachtacha

chun bunscileanna na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta a bhaint amach. Chuige sin,

moltar don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta leabhrán breise a ullmhú chun

treoir a thabhairt maidir le múineadh na scileanna litearthachta.

• Moltar sa churaclam an cur chuige cumarsáideach a úsáid, go háirithe maidir le trí thréimhse a

bheith sa cheacht. Sonraítear go bhfuil easpa tuisceana ann faoi na tréimhsí sin i measc

múinteoirí agus gur gá breis treoracha a chur ar fáil maidir leis an bpróiseas cumarsáideach.
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6.2.3 Modhanna múinte
• Ba chóir go gcloífí go dlúth leis an nGaeilge mar theanga an teagasc i rith na gceachtanna

Gaeilge. Ní mór díriú go leanúnach ar úsáid na Gaeilge mar theanga bheo taobh amuigh den

cheacht Gaeilge. Moltar an Ghaeilge a bheith in úsáid go forleathan sa scoil mar theanga

chumarsáide i measc na múinteoirí agus idir na múinteoirí agus na daltaí.

• Ní mór a chinntiú go bhfuil ionchur cinnte Gaeilge mar dhlúthchuid de gach ceacht agus go

bhfuil céimniú leanúnach sa teanga a mhúintear ó cheacht go ceacht agus ó rang go rang. Is gá

go mbeadh fócas teanga an-soiléir i ngach rang, le gníomhaíochtaí feidhmiúla a mbeadh

spriocanna cinnte teangeolaíochta leo. Níor mhiste comhréir na teanga a mhúineadh go rialta, go

leanúnach agus go dearfach agus béim ar leith a leagadh ar mhúineadh na mbriathra.

• Ní mór a bheith ag súil le caighdeán níos airde Gaeilge ó na daltaí. Is gá do na múinteoirí

machnamh cruthaitheach samhlaíoch a dhéanamh i dtaca le roghnú modhanna múinte chuige

sin. Moltar béim faoi leith a chur ar shuímh a chruthú ina mbeadh na daltaí ag cumadh na

teanga dóibh féin. Ba chóir go mbeadh áit an-lárnach ag an drámaíocht san fhoghlaim.

• Tá gá le forbairt chéimneach a dhéanamh ar scileanna éisteachta na bpáistí, trí thascanna

éisteachta faoi leith a shocrú agus trí fhócas cinnte a thabhairt dóibh sula dtugtar faoi

ghníomhaíochtaí éisteachta.

• Is gá go múinfeadh múinteoirí scileanna litearthachta go foirmiúil. Níor mhiste a aithint gur féidir

úsáid an-tairbheach a bhaint as léitheoireacht agus as scríbhneoireacht na Gaeilge chun buanú

agus daingniú a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha i rith na gníomhaíochtaí labhartha. Is gá a

aithint freisin gur tríd an litearthacht a fhaigheann an dalta blas de shaibhreas na teanga. Moltar,

dá bhrí sin, taithí leathan léitheoireachta agus scríbhneoireachta a thabhairt do dhaltaí ina

mbeidh deis acu ar a scileanna teanga a fhorbairt in oiriúint dá gcumais agus dá gcuid suime.

6.2.4 Pleanáil scoile uile
• Moltar díriú sa phleanáil ar fhorbairt chéimneach na Gaeilge mar theanga agus mar dhlúthchuid

de chultúr na scoile. Ba chóir an bhéim a leagadh ar na caighdeáin, ar na scileanna teanga agus

ar ghnóthachtáil i gceithre shnáithe an churaclaim a fheabhsú. Ba chóir athbhreithniú a

dhéanamh go leanúnach ar na spriocanna sin ionas gur féidir an fhorbairt agus an dul chun cinn

a dheimhniú ag gach leibhéal ranga.

• Ba chóir do scoileanna aird sa bhreis a dhíriú ar an sprioctheanga (na frásaí agus na struchtúir

theanga chomh maith leis an stór focal) a chuirtear ar chumas na ndaltaí a úsáid ag na leibhéil

éagsúla ranga. Is gá a leithéid a rianú go soiléir sa phlean scoile do gach leibhéal ranga, agus ba

chóir sainstraitéisí ar leith a aithint chun an sprioctheanga a chur i bhfeidhm.
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• Moltar ceannaire curaclaim a cheapadh don Ghaeilge. Bheadh sé mar chúram ar an duine sin

díriú ar an bpróiseas pleanála scoile uile, tosaíocht a ghlacadh ar an athbhreithniú ar chur i

bhfeidhm an churaclaim, agus comhordú a dhéanamh ar an measúnú ar fhoghlaim na bpáistí ag

gach leibhéal ranga. Moltar don cheannaire curaclaim, i gcomhpháirt leis an bhfoireann, plean

gnímh don Ghaeilge a dhearadh don scoil. Ba chóir scála soiléir ama a leagadh síos do chur i

bhfeidhm na ngnéithe éagsúla den phlean scoile don Ghaeilge.

• Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean scoile don Ghaeilge chun a dheimhniú go

dtugtar aitheantas do thábhacht na scéalaíochta, na filíochta agus na hamhránaíochta chun

teanga shaibhir a mhúineadh agus a fhoghlaim.

• B’fhiú go mór do scoileanna machnamh a dhéanamh ar ghnéithe eile den churaclam a

mhúineadh trí Ghaeilge. Is gá go mbeadh straitéisí cinnte cláraithe sa phlean scoile a léireodh don

mhúinteoir conas an Ghaeilge a úsáid lasmuigh den cheacht Gaeilge. Bhainfeadh na straitéisí sin

le húsáid na Gaeilge i mionchaint an lae a láidriú agus le gnéithe den churaclam a theagasc trí

mheán na Gaeilge.
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6.2.5 Pleanáil an mhúinteora aonair
• Is gá do mhúinteoirí a chinntiú go mbíonn ionchur nua teanga mar chuid lárnach den phlean

oibre gach seachtain, agus go mbíonn deis á cruthú do dhaltaí ar an teanga nua a chleachtadh

agus a nascadh le teanga atá foghlamtha cheana. Is gá aitheantas a thabhairt do na modhanna

múinte is éifeachtúla chuige sin.

• Níor mhiste do mhúinteoirí a shoiléiriú dóibh féin ina bpleananna fadtréimhseacha agus

gearrthréimhseacha an tslí ina ndéanfar difreálú ar an gclár Gaeilge chun freastal ar dhaltaí ar

gach leibhéal cumais.

6.2.6 Áiseanna
• Moltar do scoileanna a chinntiú go gcuirtear ábhar léirithe, fearas nithiúil agus téacs ar fáil chun

tacú leis na páistí an teanga nua a shealbhú. Moltar réimse leathan d’ábhar léitheoireachta a chur

ar fáil freisin le daltaí a spreagadh chun leabhair a léamh. Níor mhiste breis úsáide a bhaint as

teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide chun an fhoghlaim a fhairsingiú.

6.2.7 Measúnú
• Ba chóir treoirlínte a eisiúint do scoileanna ar an gcur chuige maidir le measúnú a dhéanamh ar

dhul chun cinn na ndaltaí sa Ghaeilge mar dhara teanga. Éileoidh a leithéid trialacha

caighdeánaithe a fhorbairt i gcomhair measúnú daltaí sa Ghaeilge mar dhara teanga. Beidh gá

freisin le próifílí measúnaithe daltaí a fhorbairt don Ghaeilge agus iad a bheith bunaithe ar an

gcuraclam agus ar na leibhéil éagsúla ranga.

• Ba chóir don phlean scoile léiriú a thabhairt ar na straitéisí ar leith a bheidh in úsáid don

mheasúnú agus don mhonatóireacht ar dhul chun cinn na ndaltaí sa Ghaeilge. Ba chóir do gach

scoil, de réir mar a oireann do shain-chomhthéacs na scoile, rianú a dhéanamh ar na cuspóirí

foghlama a mbeifear ag súil leo maidir le daltaí sna leibhéil éagsúla ranga. Ba chóir measúnú a

dhéanamh ar na cuspóirí foghlama sin chun marcanna tagartha a aimsiú d’fhoghlaim na ndaltaí.

• Moltar do mhúinteoirí úsáid rialta a bhaint as tascanna ar leith chun dul chun cinn daltaí aonair a

mheas agus na torthaí a chlárú. Moltar freisin fócas cinnte a chur ar dhírbhreathnú an

mhúinteora chun go mbainfear úsáid as torthaí an dírbhreathnaithe le gníomhaíochtaí foghlama

a chur in oiriúint do chumais éagsúla na ndaltaí.
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6.3 Conclúidí
Bhí de dhea-thoradh ar chur i bhfeidhm an churaclaim mar a léiríodh sa mheastóireacht seo ná go

raibh páistí ag baint taitnimh as an bhfoghlaim sa Ghaeilge. Is léir, áfach, go bhfuil dúshláin

shuntasacha le sarú againn uilig a bhfuil sé mar chúram orainn caighdeán na Gaeilge sa chóras

oideachais a fheabhsú. Mura ndírítear go luath ar na heasnaimh sa chlár foghlama is baolach nach

mbeidh ar chumas daoine amach anseo an teanga a labhairt go nádúrtha, ná dul i ngleic le nó cur

leis an gcorpas litríochta ar cuid shaibhir de thraidisiún na nGael é.

Tá sé tábhachtach go mbeadh muintir na tíre tuisceanach ar, eolach ar agus bródúil as an nGaeilge

mar chuid lárnach dá n-oidhreacht agus dá gcultúr. Is den riachtanas é go dtugann idir lucht déanta

beartais, thuismitheoirí agus an ghnáthphobal aghaidh ar na dúshláin a éiríonn as an tuarascáil

mheastóireachta seo. Cur chuige comhoibritheach  atá ag teastáil chun a chinntiú go gcuirfear

moltaí na tuarascála seo i bhfeidhm agus go bhfeabhsófar mianach theagaisc agus fhoghlama na

Gaeilge sna bunscoileanna.
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