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Cuirim fáilte ó chroí roimh fhoilsiú na

tuairisce ilpháirtí seo, Cigireacht ar

Nuatheangacha: Tuairimí agus

Saincheisteanna, tuairisc atá bunaithe ar

ainilís agus ar shintéis a rinneadh ar chúig

cinn is daichead de thuairiscí cigireachta ar

an bhFraincis, an Ghearmáinis, an Spáinnis

agus an Iodáilis. Ó mhí Mheán Fómhair

2001 i leith, rinneadh níos mó ná 700 cigireacht ábhair, inar thug

sainchigirí cuairteanna ar scoileanna chun luacháil a dhéanamh ar

cháilíocht an teagaisc agus na foghlama in ábhair éagsúla. I ndiaidh

gach cigireachta, cuirtear tuairisc ar fáil don scoil. Is é is cuspóir leis

an tuairisc chigireacht ábhair sin ná cuidiú le féinluacháil agus le

forbairt leanúnach na scoile ar an gcéad dul síos.

Ach thig leis an bpróiseas cigireachta freastal a dhéanamh ar

phobal níos fairsinge an oideachais chomh maith, trí ainilís ar na

torthaí agus ar na moltaí a eascraíonn ó na tuairisicí aonair a chur 

ar fáil go forleathan i bhfoirm tuairiscí foilsithe ilpháirteacha. Ba é

Leathchéad Tuairisc Scoile: a bhfuil le rá ag cigirí an chéad tuairisc

ilpháirteach a d’fhoilsigh an Chigireacht. Rinne an tuairisc sin trácht

ar an gcáilíocht agus ar an gcaighdeán i líon beag bunscoileanna. 

Is é seo, Cigireacht ar Nuatheangacha: Tuairimí agus Saincheisteanna,

an chéad tuairisc ilpháirteach ar chigireacht ábhair i scoileanna 

dara leibhéal. 

Is suntasach agus is tráthúil é gur roghnaíodh réimse na

dteangacha iasachta mar ábhar don tuairisc seo. Tá tús díreach

curtha ag Coimisiún na hEorpa le plean gníomhaíochta trí bliana,

chun foghlaim teangacha agus éagsúlacht teanga a chur chun cinn

ins na Baill Stáit. In Éirinn, tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim

agus Measúnachta ag dul i mbun athbhreithnithe ar theangacha 

ag leibhéal na hiarbhunscoile agus tá plécháipéis ar an ábhar

foilsithe acu. Tá mé dóchasach, agus muid ag díriú ar an todhchaí,

go gcuirfidh an tuairisc seo go mór leis an bplé gairmiúil atá ar 

bun, trí eolas a chur ar fáil do phobal fairsing an oideachais faoi

chleachtas reatha na scoileanna, agus trí aird a dhíriú ar chuid de 

na mórcheisteanna a bhaineann le múinteoirí aonair, le scoileanna,

le daltaí, le tuismitheoirí agus leo siúd atá freagrach as polasaithe 

a dhréachtadh.

Eamon de Staic
Príomh-Chigire

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Márta 2004
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Cúlra na tuairisce
Tá an tuairisc ilpháirteach seo, Cigireacht ar Nuatheangacha:

Tuairimí agus Saincheisteanna, bunaithe ar anailís agus ar shintéisiú

a deineadh ar 45 thuairisc aonair a ullmhaíodh idir Shamhain 2001

agus Eanáir 2003. Cé gur sampla cuíosach beag é, léiríonn sé

réimse na saghsanna scoile agus na gcomhthéacsanna scoile ina

múintear nuatheangacha. Tá scoileanna as gach rannóg san

áireamh: ceardscoileanna agus coláistí pobail (8), iarbhunscoileanna

deonacha (35), chomh maith le scoileanna pobail agus scoileanna

cuimsitheacha (2). Deineadh an chigireacht ar na 4 nuatheanga 

is coitianta a mhúintear ag an dara leibhéal: Fraincis (22 scoil),

Gearmáinis (11 scoil), Iodáilis (6 scoil) agus Spáinnis (6 scoil). Bhí

seachtar sainchigirí teanga páirteach sa chigireacht in dhá chontae

déag. Thug na cigirí cuairt ar 164 rang, a raibh 112 múinteoirí

éagsúla á múineadh.

Bunaítear tuairiscí cigireachta ábhair ar fhianaise a bhailíonn 

na cigirí agus cuirtear na gníomhaíochtaí éagsúla seo san 

áireamh iontu:

■ plé le príomhoide na scoile;

■ plé leis na múinteoirí, ina nduine is ina nduine agus i dteannta 

a chéile;

■ múinteoireacht agus foghlaim a bhreathnú;

■ an caidreamh atá ag múinteoirí agus foghlaimeoirí lena chéile 

a ghrinniú;

■ samplaí d’obair na bhfoghlaimeoirí a scrúdú;

■ doiciméid scoile a bhaineann le hábhar a scrúdú;

■ súil siar ar thorthaí na Scrúduithe Teastais sna hábhair atá 

i gceist.

Is é breathnú na múinteoireachta agus na foghlama sa seomra

ranga croílár na ngníomhaíochtaí seo.

Comhdhéanamh na tuairisce
Tá comhdhéanamh na tuairisce seo bunaithe ar, agus faoi thionchar,

leagan amach na dtuairiscí cigireachta ábhair mar a eisíodh do na

scoileanna iad. Baineann an chéad rannóg le ceisteanna ginearálta

agus le cúrsaí scoile uile chomh fada is a bhaineann le soláthar 

do theangacha, gnéithe mar theacht na ndaltaí ar theangacha,

éagsúlacht teangacha, acmhainní, clár ama agus pleanáil. Tá an 

dara rannóg dírithe ar ábhar na gceachtanna, agus ar straitéisí

múinteoireachta agus foghlama. Tá an timpeallacht foghlama a

chruthaítear sa rang i gceist sa rannóg seo freisin, agus éifeacht an

chaidrimh atá ag an múinteoir leis an dalta. Measúnú ar an obair

agus ar an méid a bhaintear amach atá faoi chaibidil sa tríú rannóg

den tuairisc; sa rannóg dheiridh tugtar cuntas achomair ar thorthaí na

taighde agus aithnítear na saincheisteanna a gcaithfear díriú orthu.
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An próiseas athbhreithnithe
Buíon bheag cigirí a chuir an tuairisc seo i dtoll a chéile le 

tacaíocht Aonad Tacaíochta agus Taighde ar an Meastóireacht na

Cigireachta, agus bhí mionanailís ar an 45 tuairisc chigireachta

ábhair i gceist. Nuair a bhí machnamh déanta ar gach tuairisc,

baineadh eolas astu de réir gréasáin táscairí. Deineadh rangú agus

anailís ar an eolas sin, mar éascú ar ullmhú tuairiscí ilpháirteacha 

ar gach gné ar deineadh tuairisciú uirthi sna tuairiscí aonair.

Cuireann an tuairisc seo faisnéis ar fáil i dtaobh an chleachtais 

a chonacthas sna scoileanna agus na seomraí ranga ar deineadh

cigireacht orthu, ach ní anailís eolaíoch í. Mar sin féin, tugann 

sí léargas ginearálta ar sholáthar agus ar chleachtas maidir le

múineadh nuatheangacha in iarbhunscoileanna in Éirinn ag pointe

áirithe ama. Táthar ag súil go rachaidh soláthar an léargais tosaigh

seo chun tairbhe na múinteoireachta mar seo:

■ géarú ar thuiscint ar na ceisteanna a bhaineann le múineadh

nuatheangacha;

■ cúlra eolais a sholáthar do phlé proifisiúnta;

■ machnamh criticiúil a spreagadh;

■ féin-mheasúnú a spreagadh i gcás scoileanna agus múinteoirí;

■ cabhrú le taithí fhoghlama na ndaltaí a fheabhsú.

Na comhthéacsanna náisiúnta agus idirnáisiúnta
Ba chóir an tuairisc seo a léamh i gcomhthéacs na forbartha 

atá déanta le déanaí, ag an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal

Eorpach, ar chúrsaí múinteoireachta teanga – polasaí, soláthar 

agus tacaíocht.

1. Áiríonn an tAontas Eorpach teangacha iasachta ar na scileanna

bunúsacha nó na hábaltachtaí is tábhachtaí is gá dá chathróirí

uile agus tá sé d’aidhm aige ardchéim feabhais a bhaint amach 

i múineadh agus i bhfoghlaim teangacha, chomh maith le 

réimse na dteangacha atá á soláthar d’fhoghlaimeoirí sna

Ballstáit a leathnú. Tá plean gníomhaíochta foilsithe ag

Coimisiún na hEorpa le déanaí: Promoting Language Learning

and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004-2006.1

2. Tá Comhfhráma Tagartha Eorpach do Theangacha (CEF),2 curtha

le chéile ag Comhdháil na hEorpa, mar thaca leis an bpróiseas

múinteoireachta agus foghlama agus chun dul chun cinn sna

príomhscileanna teanga a mheas de réir critéar sonraithe

idirnáisiúnta.

3. Tá Punann na dTeangacha Eorpacha, bunaithe ar shiollabais 

na Roinne Oideachais agus Eolaíochta agus ar leibhéil an

Chomhfráma Tagartha Eorpaigh, curtha le chéile d’aonghnó 

lena úsáid in iarbhunscoileanna na hÉireann.3

4. Céimeanna tábhachtacha chun tosaigh ag an leibhéal 

náisiúnta is ea An Tionscnamh Teangacha Iarbhunscoile 

agus An Tionscnamh Nuatheangacha Bunscoile.4
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5. Tá An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

(NCCA) ag dul i mbun athbhreithnithe ar theangacha ag leibhéal

na hiarbhunscoile faoi láthair agus tá tuairisc indéantachta ar

mhúineadh nuatheangacha ag leibhéal na bunscoile á hullmhú

acu freisin.5

Ba chóir tuairisc mar seo a léamh freisin i gcomhthéacs pleanála

forbartha scoile agus i gcomhthéacs féin-mheasúnaithe scoile. 

Cuid de na téamaí atá sa tuairisc seo – socruithe chun rogha 

a sholáthar do dhaltaí, straitéisí múinteoireachta agus an réimse

modhanna measúnaithe, mar shampla—dírítear orthu san

fhoilseachán a chuir Cigirí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 

ar fáil le déanaí, Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Cúnamh le

haghaidh féinmheasúnachta i scoileanna dara leibhéal.

1 Féach rannóg na dteangacha ar láthair ghréasáin Oifig Stiúrthóir Ghinearálta 
an Oideachais agus an Chultúir,
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages_en.html, 
le haghaidh eolais faoi chúrsaí teanga san Aontas Eorpach agus le haghaidh 
téacs an phlean oibre.

2 Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). Tá
an CEF ar fáil ar láthair ghréasáin Chomhairle na hEorpa chomh maith: www.coe.int

3 Is é An tIonad do Staidéir Theanga agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath, a chuir an phunann le chéile agus Authentik a d’fhoilsigh é. Féach
www.tcd.ie/CLCS/portfolio/

4 Le haghaidh eolais faoin Tionscnamh Teangacha Iarbhunscoile, féach
www.languagesinitiative.ie, agus le haghaidh eolais faoin Tionscnamh
Nuatheangacha Bunscoile, féach www.eckildare.ie

5 Féach www.ncca.ie le haghaidh téacs na plécháipéise Teangacha sa Churaclam
Iarbhunoideachais a d’ullmhaigh an tOllamh David Little don NCCA.
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1.1 Teacht ar theangacha

“Ní leor lingua franca amháin a fhoghlaim. Ba chóir go
mbeadh ábaltacht éifeachtach chaidrimh ag gach aon
chathróir Eorpach in dhá theanga eile ar a laghad
chomh maith lena t(h)eanga dhúchais.” Coimisiún na
hEorpa: Promoting Language Learning and Linguistic
Diversity: An Action Plan 2004-2006

Labhraíonn gach aon Éireannach Béarla, teanga a dtugtar an lingua

franca nua uirthi uaireanta; dá thoradh sin is leasc le hÉireannaigh

áirithe teangacha eile a fhoghlaim, sa tslí chéanna gur deacair

Eorpaigh sna Ballstáit eile a spreagadh chun teangacha eile

seachas an Béarla a fhoghlaim. Téann a dtaithí ar fhoghlaim an dara

teanga chun tairbhe go mór do dhaltaí nuair a shroicheann siad

ábaltacht éifeachtach chaidrimh sa teanga nua, nuair a ghéaraítear

a dtuiscint ar conas a oibríonn teangacha agus nuair a chuirtear

lena muinín as a n-ábaltacht ar theangacha eile fós a fhoghlaim. 

Ar an taobh eile den scéal, foghlaimíonn ár gcuidne daltaí go 

léir idir Ghaeilge agus Bhéarla ar feadh na tréimhse go léir 

a mbíonn scolaíocht éigeantach á fáil acu, rud a fhágann gur

deacair teangacha eile a fhí isteach sa chlár ama. Ar a shon sin, 

tá ionad láidir ag na nuatheangacha sa sruithléann traidisiúnta in

iarbhunscoileanna na hÉireann le fada an lá, agus tá an traidisiún

sin beo bríomhar fós. Ina gcuid tuairiscí ar sholáthar agus ar

thacaíocht do nuatheangacha, luann na cigirí dianiarrachtaí na

bainistíochta scoile i leith teangacha a sholáthar sa churaclam agus

cabhrú le foghlaimeoirí teacht orthu. Foghlaimíonn formhór na

ndaltaí scoile in Éirinn teanga Eorpach amháin ar a laghad go dtí

leibhéal na hArdteistiméireachta.6 Seans go bhfuil tionchar nach

beag air seo ag éileamh Ollscoil Naisiúnta na hÉireann ar Ghaeilge,

Béarla agus teanga iasachta amháin don Mháithreánach.

B’iontach ar fad mar scéal é go mbeadh teacht ag daltaí ag gach

aon leibhéal ar réimse leathan taithí foghlama teanga, ach

aithníonn na cigirí an brú atá ar scoileanna, agus go deimhin ar

dhaltaí, ó thaobh roghanna curaclaim. Léiríonn na sleachta seo 

a leanas as tuairiscí cigireachta dea-chleachtas maidir le hoiread

teachta agus is féidir ar theangacha iasachta a sholáthar, áit a

dtugtar deis do na daltaí go léir taithí a fháil ar theanga iasachta

amháin ar a laghad a fhoghlaim, áit a gcuirtear nuatheangacha

éagsúla ar fáil dóibh, agus go mbíonn deis acu, más féidir é agus

má oireann sin, níos mó ná nuatheanga amháin a fhoghlaim:

■ “Nuair a thagann siad chun na scoile, roghnaíonn na daltaí

céadbhliana ceann amháin de na teangacha seo: Fraincis,

Gearmáinis agus Spáinnis. Soláthraítear nuatheangacha de réir

na roghanna sin.”

■ “Féadann daltaí sa Raon Sóisearach agus iad siúd sa Raon

Sinsearach rogha a bhaint as na nuatheangacha seo: Fraincis,

Gearmáinis, Spáinnis agus Iodáilis. Chomh maith leis sin

múintear ceachtanna Seapáinise san Idirbhliain. Ní mór do

dhaltaí céadbhliana nuatheanga amháin ar a laghad a roghnú,

agus féadann siad dhá cheann a roghnú más áil leo é.”

1. Fiúntas an tSoláthair Teangacha

Cigireacht ar Nuatheangacha: Tuairimí agus Saincheisteanna6



■ “Cuirtear Gearmáinis ar fáil ag gach aon leibhéal. Tá Spáinnis

agus Fraincis ar fáil ag gach aon leibhéal freisin agus tig leis na

daltaí níos mó ná nuatheanga amháin a fhoghlaim sa Raon

Sóisearach agus sa Raon Sinsearach. Moltar do na daltaí

nuatheanga amháin ar a laghad a roghnú.”

■ “Foghlaimíonn na daltaí go léir Fraincis agus Gearmáinis araon

sa chéad bhliain. Ag deireadh na bliana sin, roghnaíonn formhór

na ndaltaí leanúint orthu le teanga amháin acu sin, ach tig leo

leanúint ar aghaidh leis an dá cheann más áil leo é.”

■ “Múintear Fraincis, Gearmáinis agus Spáinnis ag gach aon

leibhéal agus cuirtear ceachtanna Seapáinise ar fáil san

Idirbhliain. Spreagtar na scoláirí go léir – iad sin a bhfuil

riachtanais fhoghlama acu chomh maith le duine – chun

nuatheanga amháin a fhoghlaim sa chéad bhliain.”

I bhformhór na scoileanna ar deineadh cigireacht orthu, cuirtear

nuatheangacha ar fáil do scoláirí ag gach aon leibhéal cumais.

Molann tuairisc amháin “na hardchaighdeáin a bhaintear amach i

ranganna meascaithe cumais.” Molann tuairisc eile scoil áirithe as

“an réimse cúrsaí a chuirtear ar fáil san Iodáilis ag leibhéil éagsúla,

de réir suime agus cumais na ndaltaí.” I mbeagán éigin scoileanna,

áfach, braitheann teacht na ndaltaí ar nuatheangacha ar a gcumas

acadúil ginearalta, agus é sin féin nasctha, uaireanta, leis an leibhéal

deacrachta a shamhlaítear le teanga áirithe. I scoil amháin, mar

shampla, bhí an chomhairle seo i ndoiciméad a bhain leis an

nGearmáinis: “Níor chóir go dtabharfadh duine ar bith faoi seo ach

daltaí a bhfuil ardchumas teanga acu.” I scoil eile, “Múintear Iodáilis

do na ranganna atá páirteach sa JCSP; foghlaimíonn na ranganna

eile Fraincis.” Agus roghanna á gcur ar fáil ag scoileanna dá ndaltaí,

ba chóir dóibh iarracht a dhéanamh ar mhíthuairimí coitianta a

cheartú: mar shampla go bfhuil an Fhraincis agus an Ghearmáinis

deacair, ach go bhfuil an Spáinnis agus an Iodáilis furasta. 

Cúis mhór imní é i gcás scoileanna áirithe nach dtugtar deis do dhaltaí

a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, nuatheanga ar bith a

fhoghlaim. Seans ann go nglactar leis nach bhfuil sé ar chumas na

ndaltaí seo teangacha a fhoghlaim, nó go mbainfidís níos mó tairbhe

as breis tacaíochta foghlama sa Bhéarla. Minic go leor, ní bhíonn deis

acu nuatheangacha a fhoghlaim toisc an chaoi a eagraíonn an scoil

sruthú, tacrú nó cúlúchán le haghaidh tacaíochta foghlama:

■ “Cuirtear Gearmáinis agus Fraincis ar fáil do na daltaí céadbhliana

go léir. An líon beag daltaí a bhfuil deacrachtaí áirithe foghlama

acu, ní fhoghlaimíonn siad sin nuatheanga ar bith.”

■ “Múintear Fraincis agus Gearmáinis do na daltaí céadbhliana go

léir, ach amháin iad sin a bhfuil fadhbanna aitheanta foghlama

teanga acu.”

■ “Tá grúpa ranga amháin sa chéad bhliain ag foghlaim Fraincise,

agus grúpa eile naonúir daltaí nach bhfuil á foghlaim faoi láthair.”

■ “Is í an Fhraincis an t-aon nuatheanga atá ar fáil sa scoil seo.

Foghlaimíonn na daltaí céadbhliana go léir an Fhraincis. Tá

daltaí áirithe ina measc seo, áfach, nach leanann ar aghaidh leis

an bhFraincis go dtí leibhéal an Teastais Shóisearaigh.”
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Daltaí nach gcuirtear nuatheangacha ar fáil dóibh ar na cúinsí seo, tá

réimse tábhachtach den churaclam á cheilt orthu, agus d’fhéadfadh

sin teorainn a chur lena roghanna acadúla agus lena roghanna slí

bheatha níos déanaí. Ní hionann é seo is a rá gur cheart bheith ag

súil go sroichfeadh na daltaí go léir an leibhéal céanna inniúlachta,

ach féadfaidh daltaí páirt-inniúlacht a bhaint amach de réir a 

n-ábaltachta agus a gcuid riachtanas agus de réir suime.

An tslí a dtéann daltaí céadbhliana i mbun nuatheangacha a

fhoghlaim, athraíonn sin ó scoil go scoil. Léiríonn na samplaí seo 

a leanas cuid de na bealaí ina dtéann scoileanna aonair i gceann

nuatheangacha a sholáthar sa Raon Sóisearach:

■ “Nuair a chláraíonn daltaí céadbhliana sa scoil ní foláir dóibh

Fraincis nó Gearmáinis a roghnú agus leanúint leis an teanga 

a roghnaíonn siad go dtí an Teastas Sóisearach.”

■ “Caitheann na daltaí Fraincis agus Gearmáinis araon a fhoghlaim

sa chéad bhliain. Ag deireadh na bliana sin tá cead acu ceann

den dá theanga a roghnú le leanúint orthu á foghlaim.”

■ “Múintear Spáinnis do na daltaí céadbhliana go léir sa scoil. 

Tá sé de rogha acu ansin leanúint leis an teanga sa dara bliain

agus as sin amach.”

■ “Cuirtear Iodáilis ar fáil do na daltaí go léir a chláraíonn sa chéad

bhliain, agus leanann na daltaí go léir orthu á foghlaim sa dara

bliain agus sa tríú bliain. Go deimhin, is í an Iodáilis an t-aon

nuatheanga a mhúintear sa Raon Sóisearach.”

■ “I dtús an téarma tosaigh, cuirtear clár sé seachtaine ar fáil 

sa Fhraincis agus sa Ghearmáinis chun ligean do dhaltaí

céadbhliana an dá theanga ‘a bhlaiseadh’. Ag deireadh na

tréimhse ‘blaiste’ seo, roghnaíonn na daltaí an teanga is mian

leo a fhoghlaim.”

Tá fáil oscailte ar theangacha i scoileanna mar sin thuas, ach a mhalairt

de scéal atá i roinnt scoileanna (cúig cinn den chúig is daichead): is í an

Fhraincis an t-aon nuatheanga a chuirtear ar fáil iontu:

■ “Nuair a chláraíonn siad sa scoil, ní foláir do na daltaí

céadbhliana go léir Fraincis a thógáil mar ábhar foghlama.”

■ “Ábhar éigeantach is ea an Fhraincis do na daltaí go léir sa 

Raon Sóisearach.”

■ “Is í an Fhraincis an t-aon nuatheanga a chuirtear ar fáil sa 

scoil seo.”

■ “Is í an Fhraincis an t-aon nuatheanga sa churaclam foirmeálta,

cé go dtógann roinnt éigin daltaí an Iodáilis mar rogha seach-

churaclaim, agus tá sé i gceist Spáinnis a chur ar fáil do dhaltaí

na hArdteistiméireachta Feidhmí.”

Cé gurb é an teacht oscailte ar theangacha agus an raon leathan

roghanna an leagan amach ba mhaith le gach éinne, aithnítear 

go gcaitheann scoileanna cinní a dhéanamh de réir a gcúinsí agus 

a n-acmhainní féin.

An t-aistriú ón Raon Sóisearach go dtí an Raon Sinsearach, sin pointe

eile ag a dtagann fáil ar nuatheangacha agus rogha teangacha 

i gceist. I bhformhór na scoileanna ar deineadh cigireacht orthu,

fágadh faoi na daltaí féin é nuatheanga a fhoghlaim nó a mhalairt 

i ndiaidh an Teastais Shóisearaigh. Is iomaí scoil a bhaineann leas 
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as an Idirbhliain chun deis a thabhairt do dhaltaí teanga nua a

fhoghlaim, agus i gcásanna áirithe leanann na daltaí ar aghaidh leis

an teanga sin go dtí an Ardteistiméireacht:

■ “Thosaigh na daltaí seo ar an teanga a fhoghlaim ab initio 

san Idirbhliain agus lean siad orthu á foghlaim go dtí scrúdú 

na hArdteistiméireachta.”

■ “Daltaí a bhí ag foghlaim Iodáilise sa Raon Sóisearach, bhí cead

acu í a thógáil mar rannóg den chlár san Idirbhliain. Tá rogha ag

daltaí eile cúrsa Iodáilise a thógáil ‘mar bhlaiseadh’ san

Idirbhliain.”

Sa dá chúrsa sa Raon Sinsearach, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach

agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta, ní amháin go bhfuil foghlaim

nuatheanga mar pháirt lárnach den chlár, ach tá sí riachtanach chun

teastas a fháil mar aitheantas ar an gcúrsa. Léiríonn na sleachta seo a

leanas as tuairiscí na gcigirí dea-chleachtas maidir le daltaí sa Raon

Sinsearach a thabhairt isteach ar theanga nua a fhoghlaim:

■ “Tá Fraincis ar fáil ag gach aon leibhéal sa scoil. Roghnaíonn

roinnt áirithe daltaí rannóg as Gairmchlár na hArdteistiméireachta,

agus soláthraítear dhá rang Fraincise sa tseachtain ar chlár ab

initio dóibh seo.”

■ “Tá cúrsa Iodáilise ab initio á sholáthar do rang amháin séú

bliana i nGairmchlár na hArdteistiméireachta, bunaithe ar

mhodúl de chuid an NCVA.”

■ “Féadann na daltaí sa Raon Sinsearach teanga a fhoghlaim 

más áil leo é. Tá cuid de na daltaí i nGairmchlár na

hArdteistiméireachta ag foghlaim Fraincise ab initio.”

Cuireann plean oibre an Choimisiúin Eorpaigh i gcuimhne dúinn 

“go n-aontaíonn na Ballstáit gur chóir go mbeadh dhá theanga

iasachta ar a laghad ar a dtoil ag daltaí, agus an bhéim ar ábaltacht ar

chaidreamh éifeachtach a dhéanamh”. Ainneoin go bhfoghlaimíonn

formhór ár gcuid daltaí teanga iasachta amháin agus go soláthráitear

an deis do chuid mhór acu an dara teanga a fhoghlaim,7 tá a

dhealramh ar an scéal gur sprioc ró-uaillmhianach é go mbeadh dhá

theanga iasachta ar a dtoil acu, go háirithe os rud é go gcaithfidh siad

an Ghaeilge a fhoghlaim chomh maith. Mar sin féin, ó tharla go bhfuil

tosca an oideachais ag síorathrú agus athbhreithniú leanúnach á

dhéanamh ar an gcuraclam, ba chóir go ndéanfadh polasaí ginearálta

do mhúineadh teangacha cás láidir ar son na ndaltaí go léir, ag gach

aon leibhéal, a bheith ag foghlaim teangacha. Ba cheart freisin go

sonródh an polasaí céanna cuspóirí soiléire maidir le Gaeilge, Béarla

agus teangacha iasachta. Dá bhféadfaí an t-idéal a bhaint amach,

chabhrófaí le gach dalta leibhéal maith ábaltachta i dteanga iasachta

amháin a bhaint amach agus páirt-ábaltacht sa dara teanga.
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1.2 Acmhainní múinteoireachta agus foghlama
“Seans go mbraitheann múinteoirí teanga uaireanta,
go bhfuil siad dealaithe amach, gan eolas acu ar
imeachtaí in áiteanna eile a d’fhéadfadh feabhas a 
chur ar a gcuid oibre; seans nach bhfuil teacht acu ar
ghréasáin tacaíochta proifisiúnta; tá sé tábhachtach,
mar sin, go n-éascófaí teagmhálacha agus gréasáin
éifeachtacha eatarthu ar leibhéil réigiúnda, náisiúnta
agus Eorpacha.” Coimisiún na hEorpa: Promoting
Language Learning and Linguistic Diversity: An Action
Plan 2004-2006

Is í/é an múinteoir an acmhainn is tábhachtaí chun ábhar ar bith 

a mhúineadh. I gcás teangacha, tá sé thar a bheith tábhachtach 

go mbeadh máistreacht ag an múinteoir féin ar an teanga agus

teagmháil choitianta aici/aige le pobal na sprioctheanga. Ceann 

de na héilimh is déine a bhíonn ar mhúinteoirí teanga ná snas a

choinneáil ar a n-oilteacht agus ar a gcumas féin sa teanga. Tá

cláracha malartaithe sa tsiúl a thacaíonn le forbairt phroifisiúnta

múinteoirí, tacaíocht a fhaigheann múinteoirí freisin as cúntóir

teanga a bheith ar fáil sa scoil. Luann tuairiscí cigireachta na

cineálacha tacaíochta forbartha proifisiúnta a sholáthraíonn na

seirbhísí cultúir do mhúinteoirí agus déanann siad tagairt don

iliomad buntáistí agus deiseanna a sholáthraíonn cumainn

phroifisiúnta ábhair dá gcuid ball.

Soláthraíonn scoileanna deiseanna do dhaltaí bheith páirteach i

gcláracha malartaithe agus i dturasanna mar thaca le foghlaim agus 

le múineadh nuatheangacha iasachta. Cé go ndéanann scéimeanna

mar seo an-éileamh ar am agus ar fhuinneamh, cuireann turasanna,

cláracha malartaithe agus scéimeanna lóistín baile go mór le

spreagadh na ndaltaí, lena n-oscailteacht don teanga agus lena

dtuiscint ar an gcultúr. Áit a bhfuil tionscnaimh mar sin á reáchtáil, 

tá tagairtí fábhracha ar a dtionchar le léamh sna tuairiscí cigireachta:

“Tá teacht ag na daltaí ar chláracha malartaithe teanga, ar thurasanna

agus ar ócáidí cultúir, agus a rian sin ar sholáthar na Gearmáinise sa

scoil.” Áit a bhfostaítear cúntóir teanga i scoil, cuireann sin freisin le

múineadh agus le foghlaim na sprioctheanga, agus i dtuairim is trian

de na tuairiscí tá an-mholadh ag na cigirí ar pháirt na gcúntóirí nó na

gcainteoirí dúchais san oiliúint ar theanga.

Tá tagairt sna tuairiscí cigireachta ar an raon acmhainní atá ar fáil do

mhúinteoirí: seomraí lárnacha do theangacha amháin, saotharlanna

teanga, teicneolaíochtaí eolais agus caidrimh, téacsleabhair, ábhar

barántúil agus acmhainní closamhairc. Tá buiséad áirithe ag roinnt

mhaith scoileanna chun acmhainní a sholáthar agus caoi a choinneáil

orthu. I gcuid de na scoileanna, tá fadhb ag múinteoirí teanga

maidir lena dteacht ar acmhainní agus lena stóráil.

Níl an leas is fearr is féidir á bhaint ag furmhór na múinteoirí go fóill

as cumas na teicneolaíochta eolais agus caidrimh i raon foghlama

agus múinteoireachta teanga. Is iomaí scoil a bhfuil ríomhaire nó

seomra ríomhaireachta ar fáil iontu do mhúinteoirí teanga, ach nach 

n-úsáidtear na hacmhainní seo ar bhonn rialta iontu:
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■ “Ní úsáideann na múinteoirí teanga áiseanna teicneolaíochta

eolais agus caidrimh na scoile de ghnáth.”

■ “Is beag páirt atá ag teicneolaíocht eolais agus chaidrimh 

i múineadh teangacha sa scoil, cé go bhfuil teacht ag na

múinteoirí ar na háiseanna chuige sin.”

■ “Cé go bhfuil áiseanna teicneolaíochta eolais agus caidrimh 

ar fáil sa scoil, níl an teicneolaíocht seo á húsáid go fóill chun

tacú le foghlaim teangacha.”

I gcás sé cinn de na scoileanna, tuairiscíonn na cigirí go bhfuil úsáid

á bhaint ag múinteoirí agus ag foghlaimeoirí teanga as pacáistí

ríomhaireachta agus pacáistí foghlama teanga a bhaineann leas 

as ríomhairí:

■ “Daltaí atá san Idirbhliain, caitheann siad rang Fraincise amháin

sa tseachtain ar a laghad sa seomra teicneolaíochta eolais, 

áit a n-úsáideann siad an t-idirlíon chun taighde a dhéanamh 

ar thionscadail Fhraincise mar chuid dá gcúrsa.”

■ “Tá deis ag na daltaí leas a bhaint as áiseanna teicneolaíochta

eolais i rith cuid den am atá leagtha amach don Spáinnis ar an

gclár ama agus tá duine de na múinteoirí ag tástáil ábhair atá á

chur ar fáil sa Spáinnis mar bhogearra (Vektor). Tá an-tóir ar an

ábhar seo mar is féidir leis na daltaí go léir é a úsáid, gach duine

ag obair ar a luas féin.”

■ “Tá tacaíocht na teicneolaíochta eolais agus caidrimh ar

fheabhas sa scoil seo. Soláthraíodh saotharlann teanga le

déanaí, a bhfuil clár foghlama ar fáil inti a bhféadann an

foghlaimeoir féin teacht air, chomh maith le nasc saitilíte le

teilifís na hIodáile. Úsáidtear seomra ríomhaireachta, a bhfuil

teacht ar an idirlíon ann, mar áit fhoghlama agus

mhúinteoireachta freisin.”

■ “Bhí an scoil páirteach sa tionscnamh ‘Wired for Learning’ agus

tá a leathanach féin ag roinn na Fraincise ar shuíomh Idirlín na

scoile. Úsáidtear teicneolaíocht eolais do mhúinteoireacht

teanga – ríomhphost sna ranganna sóisearacha agus cláracha

oiriúnacha teicneolaíochta eolais san Idirbhliain.”

Is minic a luann na cigirí go n-úsáideann múinteoirí ábhair

bharántúla éagsúla mar thaca leis na téacsleabhair. Is iomaí scoil ina

spreagtar na múinteoirí chun a mbailiúchán féin d’acmhainní ranga

a chur le chéile – leabhair leabharlainne, ábhair chlosamhairc agus

a leithéidí sin. Tá líon beag de na scoileanna ar deineadh cigireacht

orthu páirteach i dTionscnamh Teangacha Iarbhunscoile na Roinne

Oideachais agus Eolaíochta. Is é is aidhm don tionscnamh seo ná

scoileanna a spreagadh chun éagsúlacht teangacha a chur ar fáil

agus soláthraíonn sé tacaíocht chinnte áirithe chuige seo, mar

shampla, ciste d’acmhainní, breis uaireanta múinteoireachta, cúrsaí

inseirbhíse agus cúrsaí teastais iarchéime d’aonghnó do mhúinteoirí

teanga. Mar thoradh ar an méid seo tá méadú ar líon na scoileanna

a chuireann Spáinnis agus Iodáilis ar fáil, agus tá Seapáinis agus

Rúisis á múineadh i scoileanna áirithe.

Is minic plé á dhéanamh le cigirí i dtaobh an chláir ama, i

gcomhthéacs freastail ar riachtanais mhúinteoirí agus foghlaimeoirí

teanga. I dtuairisc amháin, leagann an cigire amach an t-idéal:
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“Cuireann an clár ama san áireamh an gá atá ag múinteoirí agus ag

foghlaimeoirí teanga araon le haonaid ama atá ar fáil go rialta i rith

na seachtaine.” Cuirtear aonaid dúbailte ama ar fáil do theangacha

ó am go ham; tarlaíonn sé seo de ghnáth nuair atá siad taobh le

taobh le hábhair phraiticiúla ar an gclár ama. Cé go n-oireann

tréimhsí fada do ranganna atá comhtháite de réir téamaí, b’fhéidir,

ní bhraitear gur maith an nós é ranganna dúbailte teanga, mura n-

úsáidtear an t-am go sciliúil, mar go bhféadfadh a bheith de

thoradh orthu nach mbeadh teagmháil ag daltaí leis an

sprioctheanga ach uair nó dhó sa tseachtain.

1.3 Pleanáil don mhúinteoireacht agus don
fhoghlaim
“Ba cheart go mbunófaí scéim eagraithe oibre, a
bhféadfaí í a chur in oiriúint do thosca éagsúla, ar
chuspóirí cinnte laistigh de na ceachtanna agus eatarthu.
Gné thábhachtach den obair is ea go mbeadh tuiscint
shoiléir ag foghlaimeoirí ar an méid a d’fhéadfaidh siad
a bheith ag súil lena fhoghlaim i rith na bliana, agus ar
an aidhm atá leis an gceacht reatha.” 
NCCA: Nuatheangacha don Ardteistiméireacht:
Treoirlínte do Mhúinteoirí

Taispeánann na tuairiscí cigireachta nach gné bhunaithe de

mhúinteoireacht agus d’fhoghlaim teangacha an phleanáil

fhadtéarmach a gcoinnítear cáipéisí mar fhianaise uirthi. Ar a shon

sin, tá samplaí den dea-chleachtas sna tuairiscí, mar shampla an

dréacht seo a leanas:

“Ullmhaítear doiciméad i dtús na scoilbhliana agus an méid 

seo ann: éirim na n-aidhmeanna agus na gcuspóirí, straitéisí

múinteoireachta agus foghlama, ábhar an chúrsa, chomh maith 

le háiseanna foghlama agus measúnaithe an ábhair.”

Sna scoileanna ar deineadh cigireacht orthu, bíonn

neamhfhoirmiúlacht ag baint leis an bpleanáil chomhoibritheach de

ghnáth, agus gan i gceist go minic ach cruinniú roinne amháin sa

bhliain. Gnóthaí praiticiúla is mó a phléitear ag na cruinnithe seo –
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roghnú téacsleabhar, ainmniú daltaí do ghrúpaí áirithe ranga,

socruithe don mheasúnú, riara acmhainní agus a leithéidí sin.

Ceann de na moltaí atá ag cigirí arís is arís eile sna tuairiscí ná go

ndéanfaí próiseas comhoibritheach pleanála scoile-uile a fhorbairt

ar bhonn níos foirmiúla, agus go gcruthófaí roinn teangacha sa scoil

mar chuid den obair má oireann sin. Léiríonn an sampla seo a

leanas an tslí a bhféadann pleanáil chomhoibritheach cur le

comhlíonadh an churaclaim teangacha i scoil:

“An beagán múinteoirí atá i roinn bhríomhar na hIodáilise,

oibríonn siad go héifeachtach lena chéile chun cúrsa

ilghnéitheach, suimiúil, atá fite ina chéile a phleanáil agus a

sholáthar, cúrsa a oireann do riachtanais agus raon suime na

ndaltaí, agus a dhéanann freastal freisin ar a bhfuil sa siollabas.”

Is léir ar cheachtanna a chonacthas ar siúl agus ar phlé le múinteoirí

go bhfuil raidhse fianaise ar fáil ar phleanáil atá á dhéanamh ag

múinteoirí aonair de réir treoracha an tsiollabais agus riachtanais 

na scrúduithe. Tá an phleanáil aonair seo dírithe den chuid is mó 

ar ábhar na gceachtanna, ar sholáthar múinteoireachta do dhaltaí 

ar leibhéil éagsúla cumais agus ar ullmhú do scrúduithe:

“Bhí dea-phleanáil agus aidhm chinnte le sonrú ar gach 

uile cheacht. Ba léir freisin go raibh gach ceacht fite fuaite 

i bplean/scéim g(h)inearálta oibre. Bhí déanamh maith ar 

gach ceacht agus ba léir go raibh raon leathan taithí proifisiúnta

laistiar de.”

Ón méid ceachtanna a chonacthas ba léir gur cuireadh cumas 

agus raon suime na ndaltaí san áireamh nuair a bhí ábhar na

gceachtanna á phleanáil. Is léir freisin gur deineadh pleanáil ar

conas acmhainní oiriúnacha breise a fhí isteach san obair. Is beag

fianaise ar phleanáil scríofa a sholáthraigh múinteoirí aonair le linn

na cigireachta, áfach.

6 Sa bhliain 2003, mar shampla, rinne 60.9% de na hiarrthóirí ar fad (an
Ardteistiméireacht Fheidhmeach curtha san áireamh) Fraincis, rinne 16.3% acu
Gearmáinis, rinne 3.9% acu Spáinnis, agus rinne 1% acu Iodáilis.

7 Sa scoilbhliain 2001-2, mar shampla, bhí 72.1% de na daltaí ar fad sa Raon
Sóisearach ag gabháil den Fhraincis, 24.5% ag gabháil den Ghearmáinis, 5% ag
gabháil den Spáinnis, agus 0.6% ag gabháil den Iodáilis. Ba iad 62.7%, 16.5%, 3.9%
agus 0.5% na figiúir don Raon Sinsearach, agus daltaí na hArdteistiméireachta
Feidhmí san áireamh. 
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2.1 Timpeallacht na foghlama
“Téamaí féinmheasúnachta: Cáilíocht an atmaisféir 
sa seomra ranga agus a thionchar ar mhothú 
socrachta agus sábháilteachta mac léinn, na 
cineálacha idirghníomhartha sa seomra ranga agus
leibhéil na tacaíochta don fhoghlaim; timpeallacht
fhisiciúil an tseomra ranga maidir lena oiriúnacht, 
a tharraingteacht agus an spreagadh a bhaineann 
léi don fhoghlaim agus don teagasc.” 
An Chigireacht: Ag Breathnú ar an Scoil Againne:
Cúnamh le haghaidh féinmheasúnachta i scoileanna
dara leibhéal

Is minic béim á cur ag cigirí ar na buntáistí a bhaineann le seomra

lárnach a bheith ar fáil, nó seomra atá curtha i leataobh do

theangacha amháin. Éascaíonn sé seo cruthú fíorthimpeallachta

foghlama, obair na ndaltaí a chur ar taispeáint agus teacht gan dua

ar acmhainní. Cabhraíonn sé thairis sin le múinteoirí timpeallacht

tarraingteacht spreagúil fhoghlama a chruthú agus tuiscint ar

chúrsaí cultúir a fhorbairt. Ceann eile de na nithe a théann i

bhfeidhm ar thimpeallacht na foghlama is ea leagan amach an

tseomra. Tá tagairt ag na cigirí sna tuairiscí do shamplaí den 

dea-chleachtas sa réimse seo:

■ “Tá fáil ar raon maith áiseanna sa seomra teanga – áiseanna

closamhairc, foclóirí, téacsleabhair agus acmhainní eile a chuir an

múinteoir le chéile le blianta anuas. Tá timpeallacht

tharraingteacht spreagúil fhoghlama cruthaithe sa rang.

Spreagann leagan amach an tseomra – a bhfuil cathaoireacha

seachas troscán scoile ann – spreagann sin cumarsáid agus

éascaíonn sé solúbthacht.”

■ “Tá seomra teangacha ar fáil a bhfuil gléasanna teilifíse agus

vidéo ann. Tá raidhse póstaer agus cairteanna ar na fallaí,

samplaí d’obair na ndaltaí ina measc, chomh maith le póstaeir 

a léiríonn gnéithe de chultúr na Fraince.”

De réir na dtuairiscí cigireachta, tá atmaisféar dearfach ranga, 

a théann chun tairbhe na foghlama, i bhformhór na scoileanna. 

Sa chomhthéacs seo, luaitear arís agus arís eile an caidreamh réidh

atá ag múinteoirí agus daltaí lena chéile. Aithníonn na cigirí an

cúram a dhéanann na múinteoirí dá gcuid daltaí agus an tuiscint 

atá ag múinteoirí do riachtanais daltaí aonair. Cruthaíonn seo

atmaisféar a chuireann an obair chun cinn agus atá taitneamhach

don fhoghlaimeoir ag an am céanna:

■ “In atmaisféar a théann chun tairbhe na foghlama, is léir go

bhfuil na daltaí ar a socracht, rud a fhágann go bhfuil gaol agus

caidreamh réidh ag múinteoirí agus daltaí lena chéile, caidreamh

a aithníonn páirt gach dalta sa rang teanga. An cúram a

dhéanann na múinteoirí de na daltaí, a dtreoracha soiléire agus

an meas atá tuillte acu ó na daltaí, cuireann siad seo go léir leis

an atmaisféar deimhneach.”

■ “Bhí caidreamh an-réidh ag na daltaí leis an múinteoir agus

b’fhurasta an t-atmaisféar socair foghlama a shonrú, rud 

a théann chun tairbhe na hoibre.”

2. Éifeacht na Múinteoireachta 
agus na Foghlama
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Éascaíonn ról tacaíochta seo an mhúinteora stiúrú deimhneach an

ranga. Luann tuairiscí na gcigirí go n-aithníonn dea-chaidreamh

páirt gach dalta sa rang teanga, agus go gcoinnítear smacht go

tuisceanach sa rang. Sna scoileanna go léir, beagnach, luann na

cigirí caidreamh na ndaltaí leis an múinteoir agus lena chéile agus

an pháirt a ghlac siad sna ranganna a raibh an cigire i láthair lena

linn. Léiríonn na tuairiscí ar na scoileanna go léir ar deineadh

cigireacht orthu go bhfuil tuiscint mhaith ag na daltaí ar rialacha

agus ar nósanna imeachta an tseomra ranga.

2.2 Ábhar na gceachtanna
“D’fhéadfadh gníomhaíocht ghinearálta nó 
téama a bheith mar bhonn le modh comhtháite
múinteoireachta i gcás grúpa ceachtanna a mbeadh
spriocanna soiléire leagtha amach dóibh i leith na
gceithre scil teanga.” NCCA: Nuatheangacha don
Ardteistiméireacht: Treoirlínte do Mhúinteoirí

Luann tuairiscí na gcigirí go raibh ábhar na gceachtanna a chonaic

siad á múineadh oiriúnach agus de réir siollabais na Roinne. Luann

siad go háirithe, uaireanta, go n-oireann an t-ábhar do raon suime

agus do chumas na ndaltaí.

Áit nach bhfuil pleanáil fhadtéarmach atá bunaithe ar an siollabas 

á dhéanamh, bhí a lán de na ceachtanna a chonaic na cigirí á

múineadh bunaithe ar théacsleabhair, ar iarpháipéir scrúdaithe agus

ar théipeanna cluastuisceana. Bhí an-bhéim ar ullmhú do scrúduithe

in ábhar na gceachtanna a chonacthas á múineadh do ranganna

scrúdaithe, ní nach ionadh, go háirithe ag druidim le deireadh na

scoilbhliana. Bhraith na cigirí go raibh cuid de na múinteoirí rómhór

i muinín na dtéacsleabhar. Áit a roghnaítear ábhar go tuisceanach

as téacsleabhair, áfach, agus go gcuirtear ábhar breise leis –

téacsanna barántúla nó ábhar a ullmhaíonn an múinteoir féin le

scaipeadh ar na daltaí, mar shampla – is minic tuairisc fhábhrach 

ag an gcigire ar an obair i gcásanna mar sin:
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■ Soláthar seomra lárnaigh nó

seomra a chuirtear i leataobh

d’aonghnó do theangacha, 

rud a éascaíonn cruthú

fíoratmaisféir fhoghlama

■ Pleanáil leagan amach 

an tseomra ranga chun

modhanna múinte/foghlama

cumarsáideacha a éascú

■ An cúram a dhéanann

múinteoirí dá gcuid daltaí 

agus an caidreamh réidh atá 

ag múinteoirí agus daltaí lena

chéile
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■ Easpa seomra ranga lárnaigh nó

seomra a chuirtear i leataobh

d’aonghnó do theangacha, 

rud a fhágann níos deacra ag

múinteoirí é fíoratmaisféar

foghlama a chruthú



■ “Bhí úsáid an-éifeachtach á bhaint as an téacsleabhar mar áis 

i rith na cuairte cigireachta. Bhí ábhar breise, a thug dúshlán 

na ndaltaí ag leibhéal oiriúnach, in úsáid, chun cur lena raibh 

sa téacsleabhar – doiciméid bharántúla go speisialta.”

■ “Bhíothas ag brath ar an téacsleabhar, a roghnaíodh toisc go

raibh sé leagtha amach de réir téamaí, chun mórchuid d’ábhar

an chúrsa a dhéanamh.”

■ “Ó tharla go raibh sé ag druidim le deireadh na scoilbhliana

nuair a thug mé cuairt ar an scoil, bhí na ceachtanna dírithe 

cuid mhaith ar athdhéanamh agus ar ullmhú don scrúdú. B’fhiú 

a lua sa chomhthéacs seo go bhfaca mé sároiliúint ar scileanna/

theicníci scrúdaithe á thabhairt.”

■ “Tá múinteoirí aonair ann a ullmhaíonn agus a leagann a 

gcuid ceachtanna amach de réir téacsleabhair atá roghnaithe.

Ullmhaítear daltaí go hoiriúnach do na scrúduithe poiblí agus is

léir go dtéann saineolas múinteoirí áirithe ar chúrsaí scrúdaithe

chun tairbhe do na daltaí.”

Is iad an dá ghné d’ábhar na gceachtanna is minice a luaitear sna

tuairiscí ná múineadh na gramadaí agus cur le stór focal na ndaltaí.

De ghnáth, bíonn tuairisc dhearfach ag na cigirí air, go bhfuil ord

agus eagar ar mhúineadh na gramadaí agus go spreagtar na daltaí

chun focail nua a scríobh i leabhair nótaí agus súil a chaitheamh 

siar orthu go rialta. Ní dhéantar ach corrthagairt do mhúineadh

foirmiúil an fhuaimnithe, cé gur mó tagairt a dhéantar don cheartú

teagmhasach. Is cosúil nach raibh páirt mhór ag tuiscint ar chultúr

na sprioctheanga i gcuid mhaith de na ranganna ar deineadh

cigireacht orthu, cé go bhfuil an tuiscint sin i measc na dtrí

phríomhghné de na siollabais teanga. I gcás scoile amháin, 

áfach, luann an cigire “gur deineadh ullmhú sciliúil ar an gceacht,

sa mhéid gur deineadh iarracht ar thuiscint na ndaltaí ar chultúr 

na sprioctheanga a chur san áireamh agus an tuiscint sin a

fhorbairt”. Níl ach cúpla tuairisc a bhfuil tagairt iontu do

léitheoireacht téacsanna nua-litríochta sa sprioctheanga, ceann 

de na gníomhaíochtaí ginearálta a mholtar i siollabais na

hArdteistiméireachta faoin teideal “Tuiscint ar Chultúr”. Léiríonn

tuairisc amháin an tslí a dtéann úsáid téacsanna dea-roghnaithe

litríochta sa seomra ranga chun tairbhe do na daltaí:

“Bhí sampla breá d’úsáid téacsa litríochta le feiscint i rang na

hArdteistiméireachta. Úsáideadh dán gearr Gearmáinise mar

thaca leis an téama ‘Eachtrannaigh’. Ba léir gur bhain na daltaí

taitneamh agus sásamh as.”

Seo leanas cuid de na príomh-mholtaí a dhein na cigirí i dtaobh

ábhar na gceachtanna:

■ Ba cheart do mhúinteoirí gan a bheith ag brath rómhór ar

théacsleabhair.

■ Ba cheart do mhúinteoirí modh na dtéamaí a úsáid ina gcuid

ceachtanna, mar a mholtar sna siollabais agus sna treoirlínte do

mhúinteoirí nuatheangacha ón NCCA. Rachadh an modh seo

chun tairbhe na cothromaíochta agus na haontachta i leith na

gceithre scil teanga – labhairt, éisteacht, léamh agus scríobh –

chomh maith.

Cigireacht ar Nuatheangacha: Tuairimí agus Saincheisteanna16



■ B’fhiú níos mó úsáid a bhaint as ábhair bharántúla – idir ábhar

clóbhuailte agus ábhar taifeadta.

■ Ba cheart áit níos foirmiúla a bheith ag fuaimniú na teanga agus

ag an tuin chainte sa mhúinteoireacht.

■ Ba cheart cúram níos fearr a dhéanamh de thuiscint na ndaltaí 

ar chultúr na ndaoine a bhfuil an sprioctheanga mar theanga

dhúchais acu.

2.3 Straitéisí múinteoireachta
“Chun foghlaim an dara teanga i gcomhthéacs
foirmiúil an tseomra ranga a chur chun cinn, ní mór
raon tuisceanach gníomhaíochtaí a úsáid, a bhfuil 
sé d’aidhm leo eolas a sholáthar d’fhoghlaimeoirí i
dtaobh na spriochtheanga, gníomhaíochtaí a bhfuil
úsáid na teanga i mbun cumarsáide i gceist iontu.” 
NCCA: Nuatheangacha don Ardteistiméireacht:
Treoirlínte do Mhúinteoirí

I gcás roinnt áirithe scoileanna, molann na cigirí struchtúr agus

gluaiseacht cheachtanna a chonaic siad á múineadh. Tá tuairimí

mar seo a leanas sna tuairiscí:

■ “Ba shoiléir i gcónaí cén aidhm a bhí leis an gceacht, agus bhí

struchtúr maith ar na ceachtanna.”

■ “Bhí de thoradh ar an bpleanáil chríochnúil go raibh gluaiseacht

bhíogúil faoi na ceachtanna go ginearálta.”

Luann na cigirí go léir úsáid na sprioctheanga i mbun bainistíochta sa

seomra ranga, sna ceachtanna atá á múineadh agus sa chumarsáid

ghinearálta ranga. I gcás trian nó mar sin de na scoileanna ar

deineadh cigireacht orthu, tugtar tuairisc lándearfach ar an ngné 

seo den mhúinteoireacht:
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■ Ábhar na gceachtanna ag

teacht le siollabais na Roinne

agus le raon suime agus cumais

na ndaltaí

■ Cúram rialta eagraithe á

dhéanamh den ghramadach

agus de leathnú agus

athdhéanamh ar an stór focal

■ Múinteoireacht de réir téamaí, 

a leanann moltaí an tsiollabais

■ Téacsleabhair á n-úsáid de réir

mar a oireann, agus ábhar

barántúil – téacsanna oiriúnacha

litríochta san áireamh – ag cur leo

SAINCHEISTEANNA LE PLÉ

■ Iomarca muiníne á cur 

ag múinteoirí áirithe i

dtéacsleabhair agus in

iarpháipéir scrúdaithe

■ Gan go leor tábhachta 

á chur le múineadh foirmiúil 

an fhuaimnithe

■ Easpa béime ar thuiscint ar 

an gcultúr

■ Gan dóthain úsáide á bhaint 

as téacsanna nualitríochta



■ “Tá úsáid na sprioctheanga suite go daingean sna ceachtanna

agus is léir go bhfuil taithí ag na daltaí ar Spáinnis a chloisteáil

agus a labhairt go rialta.”

■ “Sna ceachtanna go léir a chonacthas á múineadh, is í an Iodáilis

amháin a úsáideadh sa chumarsáid ranga agus sna ceachtanna.

Ba léir go raibh taithí ag na daltaí ar úsáid na sprioctheanga

agus go rabhadar ar a suaimhneas lena húsáid.”

■ “Úsáidtear an Ghearmáinis go héifeachtach mar theanga

bhainistíochta ranga agus don mhúinteoireacht/don fhoghlaim,

agus úsáidtear an Béarla go tuisceanach nuair atá gá leis… Tá

leibhéal cumais na ndaltaí sa Ghearmáinis go maith chun tosaigh

ar leibhéal daltaí i ranganna inchurtha leo mar a n-úsáidtear an

Béarla mar mheán teagaisc agus sa chumarsáid ranga.”

I gcás formhór na scoileanna, luann na cigirí úsáid inmholta éigin 

a bhaintear as an sprioctheanga agus tá moltaí áirithe acu i dtaobh

leathnú na húsáide sin:

■ “Sa mhéid go bhfuil an-scil ag na múinteoirí sa Ghearmáinis,

b’fhiú dóibh am a chaitheamh ag pleanáil polasaí – agus ag cur

an pholasaí sin i ngníomh – chun úsáid níos mó a bhaint as an

sprioctheanga sa rang ón gcéad bhliain in airde.”

■ “Sna ranganna ar tugadh cuairt orthu, bhí treoracha ranga 

agus téarmaíocht na gramadaí á dtabhairt i mBéarla uaireanta,

treoracha agus téarmaíocht a bheadh sothuigthe sa

Ghearmáinis.”

■ “Chonaic mé úsáid éifeachtach á bhaint as an sprioctheanga 

sa rang agus mholfainn go ndéanfaí a thuilleadh de seo agus 

go ndéanfaí tréaniarracht ar aistriúchán a sheachaint. B’fhiú go

mór go spreagfaí úsáid na sprioctheanga i gcás gach gné den

chumarsáid sa seomra ranga.”

Tagann na moltaí seo a leanas chun cinn arís is arís eile i dtaobh

úsáid na sprioctheanga:

■ úsáid níos leithne a bhaint as an sprioctheanga i mbun

bainistíochta sa seomra ranga;

■ míniú simplí a dhéanamh sa sprioctheanga seachas sa Bhéarla;

■ straitéisí a fhorbairt chun úsáid na sprioctheanga a leathnú 

i measc na ndaltaí;

■ an aibítir a mhúineadh sa sprioctheanga agus í a úsáid go rialta

sa litriú;

■ téarmaíocht na gramadaí a mhúineadh sa sprioctheanga agus 

í a úsáid go rialta;

■ téacsanna léitheoireachta sa sprioctheanga a phlé sa teanga sin.

I gcás leath na scoileanna, luann na cigirí go sainiúil go bhfítear 

na ceithre scil teanga ina chéile in obair an ranga. Tuairisc

dheimhneach atá i ceist i ngach aon chás agus moltar na múinteoirí

as an gcothromaíocht a bhíonn le sonrú idir na scileanna. Mar

shampla: “…fítear na ceithre scil teanga ina chéile d’aonghnó 

agus, i bhformhór na gceachtanna a chonacthas, bhí réidhe agus
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proifisiúntacht sa tslí ar deineadh freastal ar scileanna éagsúla.” 

Sa mhéid, áfach, go molann roinnt mhaith de na tuairiscí go

bhféadfaí na ceithre scil teanga a fhí ina chéile níos réidhe sna

ceachtanna, is léir nach bhfuil fí na scileanna ina chéile chomh

forleathan agus d’fhéadfadh sé a bheith.

Luann roinnt mhaith de na tuairiscí an réimse straitéisí múinteoireachta

a úsáidtear agus úsáid straitéisí gníomhaíochta foghlama sna ranganna

ar deineadh cigireacht orthu. I gcás níos mó ná leath de na tuairiscí,

áfach, moltar go n-úsáidfeadh na múinteoirí réimse níos leithne

straitéisí agus, go háirithe, go mbainfidís níos mó úsáid as obair

bheirte, obair ghrúpa, cluichí agus aisteoireacht, chun go mbeadh 

páirt níos gníomhaí ag na daltaí i bpróiseas na foghlama:

■ “Baineadh úsáid éifeachtach as obair bheirte agus obair ghrúpa

i bhformhór na ranganna ar tugadh cuairt orthu. Bhí éifeacht 

ar leith leis na modhanna seo nuair a bhí agallaimh ghearra á

gcleachtadh nó gnáthamh ceisteanna agus freagraí… Moltar go

mbainfí níos mó úsáid as an sórt seo gníomhaíochta, nach bhfuil

ag brath róláidir ar théacsanna agus atá an-éifeachtach chun

caint nádúrtha a mhealladh ó na daltaí.”

■ “D’fhéadfaí freagraí ó bhéal a mhealladh níos réidhe ó na daltaí

ach straitéisí cruthaitheacha agus ábhair bharántúla

múinteoireachta a úsáid ó thús.”

■ “Sna ranganna ar deineadh cigireacht orthu ba léir go raibh suim

ag na daltaí san obair agus fíorfhoghlaim ar siúl. D’fhéadfaí

treisiú leis an méid seo ach úsáid a bhaint as modhanna éagsúla

múinteoireachta … obair ghrúpa, obair bheirte, aisteoireacht,

tionscnaimh agus eile.”

I gcás scoileanna áirithe, luann na cigirí a mhéid a théann sé chun

tairbhe na foghlama má tá cúntóir teanga nó cainteoir dúchais ar

fáil sa seomra ranga:

“Conacthas comh-mhúinteoireacht éifeachtach ar siúl ag 

an múinteoir Gearmáinise agus ag cúntóir teanga ón Ostair 

i dteannta a chéile, agus gan in úsáid ach an sprioctheanga

amháin. Chuir cabhair an chainteora dúchais sa rang

nuatheangacha le barántúlacht an ranga agus chuir sin go 

mór le foghlaim agus le múineadh na Gearmáinise sa chás seo.”

I gcás roinnt de na scoileanna, thug na cigirí faoi deara go raibh

claonadh i gcuid de na múinteoirí bheith ag brath rómhór ar

aistriúchán mar mhodh múinte, agus moltar arís agus arís eile 

gur chóir an nós seo a sheachaint:

“Tá claonadh ann bheith ag brath ar aistriúchán chun tuiscint na

ndaltaí a sheiceáil: ba chóir an nós seo a sheachaint. In ionad an

aistriúcháin, d’fhéadfaí na daltaí a spreagadh chun ceist a chur –

san Iodáilis – nuair atá gá acu le soiléiriú nó le míniú ar phointe

éigin. Tig le múinteoirí modhanna eile a úsáid freisin chun

deimhin a dhéanamh de go dtuigeann na daltaí a bhfuil ar siúl –

iarraidh orthu, mar shampla, focal eile a sholáthar, nó athinsint

ina gcuid focal féin. Chabhródh seo le húsáid na sprioctheanga

agus spreagfadh sé na daltaí chun caint bharántúil shimplí a

dhéanamh le linn gach ranga.”
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Tá tagairt fhábhrach ag na cigirí do ghnéithe mar seo de dhea-

chleachtas ranga: an cúram a dhéanann múinteoirí de riachtanais

fhoghlama daltaí aonair, úsáid teicnící éifeachtacha ceistiúcháin,

míniú soiléir ar phríomhchoincheapa agus ar fhocail nua, ceartú

cneasta ar dhearmaid a dhéanann na daltaí, obair bhaile oiriúnach

a thabhairt le déanamh go rialta agus an obair sin a cheartú.

2.4 Straitéisí foghlama
“Féadfaidh daltaí bheith níos éifeachtaí mar
fhoghlaimeoirí teanga má bhíonn tuiscint éigin acu 
ar chúrsaí foghlama teanga agus má ghlacann said
freagracht áirithe as a ndul chun cinn féin. Sa tslí seo
tiocfaidh dearcadh deimhneach chucu de reir a chéile 
i leith foghlaim teangacha agus beidh ag treisiú ar 
a neamhspleáchas i gcúrsaí foghlama i gcónaí.” 
NCCA: Nuatheangacha don Ardteistiméireacht:
Treoirlínte do Mhúinteoirí

Gné de shiollabais na hArdteistiméireachta do nuatheangacha 

ná an tábhacht a chuirtear le múineadh do dhaltaí conas teangacha

a fhoghlaim agus an bhéim a leagtar ar neamhspleáchas an dalta.

Molann na cigirí ina gcuid tuairiscí na deiseanna a sholáthraítear 

do dhaltaí chun foghlaim neamhspleách a dhéanamh agus luann

siad chomh tábhachtach is atá an saghas sin foghlama:

“Ba léir sna ceachtanna a chonacthas gur éascaíodh iarrachtaí

foghlama na ndaltaí trí iad a shnaidhmeadh lena raibh

foghlamtha roimhe sin acu agus trí na hiarrachtaí a deineadh 

ar neamhspleáchas na ndaltaí a chothú. Ní féidir béim róthrom 

a leagan ar chothú an neamhspleáchais i gcomhthéacs foghlama

teangacha.”

Ceann de na slite is coitianta a úsáideann múinteoirí sa rang chun

neamhspleáchas foghlama na ndaltaí a chothú ná scileanna maithe

eagair a mhúineadh dóibh. Luann na cigirí go speisialta an tslí a
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■ Ceachtanna soiléire a bhfuil

aidhm chinnte leo agus dea-

struchtúr orthu

■ Úsáid na sprioctheanga 

i mbainistíocht an tseomra

ranga, sna ceachtanna agus i

gcumarsáid ghinearálta sa rang

■ Úsáid straitéisí gníomhacha

foghlama, mar shampla obair

bheirte, obair ghrúpa, amhráin

agus drámaíocht

■ Cúram á dhéanamh de riachtanais

fhoghlama daltaí aonair

■ Teicnící éifeachtacha

ceistiúcháin, míniú soiléir 

á thabhairt ar phríomh-

choincheapa agus ar fhocail nua

■ Ceartú cneasta ar dhearmaid 

a dhéanann daltaí
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■ D’fhéadfaí úsáid i bhfad 

níos leithne a bhaint as an

sprioctheanga

■ An claonadh atá ann na ceithre

scil teanga a mhúineadh

neamhspleách ar a chéile,

seachas iad a fhí ina chéile

■ Raon cúng straitéisí

múinteoireachta

■ Luí rómhór ag múinteoirí le

haistriúchán mar mhodh múinte



múintear do dhaltaí conas ord a chur ar a gcuid foghlama féin trí

nótaí cúramacha a dhéanamh d’fhocail, de fhrásaí nua agus de

phointí gramadaí:

“Tá fillteáin ag na daltaí, agus iad ina rannóga de réir ghnéithe

éagsúla den siollabas; cuireann siad leathanaigh oibre, achomair

den ghramadach, trialacha, ábhair léitheoireachta agus

léarscáileanna i dtaisce sna fillteáin seo mar chuntas ar a bhfuil

déanta agus mar áis don athdhéanamh. Tá leabhair nótaí ag na

daltaí freisin agus scríobhann siad stór focal, focail amhrán agus

pointí gramadaí iontu seo, chomh maith le pointí eile teanga

agus cultúir a thagann i gceist sa rang.”

Foghlaim conas eagar a chur ar thógáil nótaí, sin ceann de na

céimeanna tosaigh san fhoghlaim neamhspleách. Luann na tuairiscí

go bhfaca na cigirí daltaí ag úsáid foclóra i gcuid de na ranganna:

“Ba léir go raibh foghlaim neamhspleách ar siúl i ranganna inar

chuir daltaí focail agus frásaí nua ina leabhair nótaí mar chuid 

de ghnás an ranga, agus i ranganna ina ndeachaigh siad go

muiníneach, le cabhair foclóirí, i mbun trialach léamhthuisceana

ar théacs dubhshlánach a bhain leis an téama a bhí idir lámha.”

Is minic tagairt sna tuairiscí ar dhaltaí a bheith ag iarraidh cur 

lena stór focal sa tslí seo. Luann cigire amháin go fábhrach, áfach,

an béas atá ag múinteoirí áirithe leathanaigh réamhullmhaithe 

a scaipeadh ar an rang ionas nach mbeadh am luachmhar ranga 

á chaitheamh ag na daltaí ag athscríobh liostaí focal agus frásaí 

ina leabhair nótaí.

I gcuid de na tuairiscí, luann cigirí an imní atá orthu go bhfuil cuid

de na daltaí rómhór i muinín ábhar as téacsleabhair a chur de

ghlanmheabhair:

“Cé go dtugann na lámhleabhair ullmhúcháin don bhéaltriail

deis do dhaltaí díriú ar an mbuneolas atá acu ar an teanga,

soláthraíonn cuid de na leabhair samplaí atá róchasta agus

róghreanta; déanann na daltaí iarracht na samplaí seo a chur 

de ghlanmheabhair, rud nach bhfuil tairbhe ar bith leis, in áit

tarraingt ar an réimse ‘gníomhach’ teanga atá acu féin cheana,

cé go bhfuil sé seo níos teoranta.”

Molann cuid de na cigirí na hiarrachtaí a dhéanann múinteoirí

áirithe ar na daltaí a spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh

ina gcuid foghlama féin. Seo tuairisc ar shampla amháin de sin:

“Chonaic cigirí daltaí i mBliain a Cúig á gcur ar théip vidéo ag

comhdhalta leo nuair a bhí tuairisc á tabhairt acu sa sprioctheanga

ár ábhar a roghnaigh siad féin agus a raibh taighde déanta acu air;

cheistigh an rang ansin iad agus cuireadh an ceistiúchán ar an téip

freisin. Téann an modh múinte seo chun tairbhe don fhoghlaim

neamhspleách agus is maith is fiú é a thriail.”

Is fiú samplaí eile de mhodhanna múinte a spreagann an fhoghlaim

neamhspleách a lua, samplaí a léiríonn úsáid éifeachtach á bhaint

as na hacmhainní atá ar fáil. I scoil amháin, spreagtar na daltaí chun

leabhair, téipeanna agus vidéoanna as an réimse atá ar fáil sa

seomra ranga a thógáil ar iasacht agus staidéar a dhéanamh orthu

ina gcuid ama féin. Luann sampla eile go n-“úsáidtear na leabhair

ar shlite éagsúla – tugtar ar iasacht do na daltaí iad, úsáidtear iad

sna tionscnaimh a dhéantar san Idirbhliain…”
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Luann na cigirí freisin go bhfuiltear tosaithe ar bhogearraí CALL

(pacáistí ríomhaireachta um fhoghlaim teangacha) a úsáid, chun

deis a thabhairt do na daltaí a spriocanna aonair féin a leagan

amach agus foghlaim fhéinstiúrtha a dhéanamh:

“Áis nua sa scoil an clár ríomhaireachta seo agus moltar go

ndéanfar iarracht, amach anseo, ar acmhainn san fhoghlaim

neamhspleách fhéinstiúrtha a fhí isteach sa phleanáil

fhadtéarmach agus sa phleanáil ghearrthéarmach don Iodáilis.

D’fhéadfaí na daltaí a spreagadh chun féinmheasúnú tosaigh 

a dhéanamh, ansin spriocanna pearsanta a leagan amach 

de réir an churaclaim agus súil a choinneáil, le cabhair an

mhúinteora, ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu.”

Ceann de na háiseanna is luachmhaire chun neamhspleáchas

foghlama a chur chun cinn ná Punann na dTeangacha Eorpacha.8

I gceann de na scoileanna ar deineadh cigireacht orthu, chonaic 

an cigire an phunann á triail le grúpa daltaí céadbhliana. Moltar 

i dtuairiscí eile gurbh fhiú do mhúinteoirí an phunann a thógáil 

ar bord, nó “ráitís indéantachta” a úsáid i bpleanáil agus i 

measúnú na hoibre:9

■ “Moltar freisin go n-úsáidfí liostaí seiceála ‘indéantachta’ nó

punann teanga, rud a luífeadh isteach go réidh le modh na

bhfillteán atá in úsáid cheana féin. Bheadh sé de bhuntáiste leis

seo go dtreiseodh sé le freagracht daltaí aonair as a bhfoghlaim

féin agus lena smacht ar an bhfoghlaim sin.”

■ “Ba mhaith ab fhiú triail a bhaint as modh measúnaithe na

bpunann teanga san Idirbhliain.”

8 Féach lch. 4 thuas.

9 Féach www.ecml.at/cando le haghaidh eolais agus acmhainní i leith úsáid na
“ráiteas indéantachta” i ranganna sóisearacha.
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GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

■ Daltaí á dtreorú chun a gcuid

foghlama féin a eagrú

■ Punann na dTeangacha

Eorpacha nó modhanna

“féidirtheachta” eile á 

n-úsáid, rud a chothaíonn

neamhspleáchas foghlama

■ Foclóirí á n-úsáid go

héifeachtach

■ Pacáistí ríomhaireachta 

um fhoghlaim teangacha á 

n-úsáid, a éascaíonn foghlaim

fhéinstiúrtha a bhfuil teacht 

ag na daltaí féin uirthi

■ Teacht neamhspleách ag na

daltaí ar áiseanna teanga le

húsáid sa bhaile

SAINCHEISTEANNA LE PLÉ

■ Daltaí ag brath rómhór 

ar ábhair atá curtha de

ghlanmheabhair acu mar

ullmhú do scrúduithe béil

■ Gan dóthain deiseanna 

ag daltaí páirt a ghlacadh 

i labhairt na sprioctheanga

■ Easpa cothromaíochta idir 

an fhoghlaim a stiúraíonn an

múinteoir agus an fhoghlaim

neamhspleách

■ Gan dóthain plé ag daltaí 

lena chéile i bhfoghlaim 

na sprioctheanga



“Gné sheasmhach den deamhúinteoireacht is ea
measúnú leanúnach ar a bhfuil bainte amach ag na
daltaí: cabhraíonn sé seo le dul chun cinn na ndaltaí 
a fheabhsú agus soláthraíonn sé bonn a bhféadfar
cláracha múinteoireachta agus foghlama a phleanáil air.
Ba cheart foghlaimeoirí a spreagadh freisin chun a ndul
chun cinn féin a mheasúnú.” NCCA: Nuatheangacha
don Ardteistiméireacht: Treoirlínte do Mhúinteoirí

Sna tuairiscí a thugann na cigirí ar mheasúnú na foghlama a

dhéanann daltaí, déanann siad tagairt don éagsúlacht modhanna

agus teicnící measúnaithe a úsáidtear sna scoileanna. Luann

formhór na dtuairiscí an measúnú foirmiúil scríofa a dhéantar 

ag deireadh téarma agus ag deireadh na bliana. Molann na cigirí 

an comh-mheasúnú pleanáilte a dhéantar i scoileanna áirithe. 

Tá fianaise i gcuid de na tuairiscí go bhfuil iarracht den mheasúnú

leanúnach ar siúl i gcuid de na scoileanna, i bhfoirm trialacha

míosúla agus, i mbeagán scoileanna, trialacha nuair a

chríochnaítear téama áirithe nó aonad oibre. Tá cur síos sna

samplaí seo a leanas ar ghnéithe áirithe den mheasúnu a dhéantar:

■ “Coimeádtar súil ghéar ar dhul chun cinn na ndaltaí agus

usáidtear córas inmholta chuige seo. Daltaí atá sa chéad bhliain

nó sa dara bliain, déantar measúnú orthu um Nollaig agus sa

samhradh. Déantar measúnú ar na daltaí sa chúigiú bliain um

Shamhain, um Nollaig, i mí an Mhárta agus sa samhradh. Daltaí

atá sa tríú bliain agus iad sin atá sa séú bliain, déantar measúnú

orthu uair sa mhí agus cuirtear na tuismitheoirí ar an eolas faoi

thorthaí an mheasúnaithe seo.”

■ “Déantar measúnú ar dhul chun cinn na ndaltaí trí

ghníomhaíochtaí ranga, súil a choimeád ar an obair bhaile,

trialacha ranga agus scrúduithe foirmiúla scoile. Tá córas nua

measúnaithe leanúnaigh á chur i bhfeidhm faoi láthair: cuirfear

sraith trialacha ranga ar na daltaí ina chomhair seo. 

Agus anailís á dhéanamh ar na tuairiscí cigireachta, is léir go bhfuil

tús áite ag an triail fhoirmiúil scríofa sa mheasúnú agus tugtar faoi

deara freisin gurb annamh a thástáiltear scileanna labhartha na

sprioctheanga: “An measúnú atá déanta go dtí seo ar fhoghlaim na

teanga, is tástáil scríofa ar fad í.” Áit a dtáinig na cigirí ar fhianaise

go raibh cumas labhartha na ndaltaí sa sprioctheanga á thástáil 

go foirmiúil, is iad rang na hArdteistiméireachta amháin, lasmuigh

d’fhíorbheagán eisceachtaí, a bhí á dtriail, agus an obair dírithe go

hiomlán ar ullmhú don scrúdú deiridh:

■ “Faoi láthair is ar dhaltaí Ardteistiméireachta amháin a dhéantar

measúnú ar chumas labhartha na sprioctheanga.”

■ “Ritear scrúduithe tacair béil mar ullmhú do na scrúduithe Stáit.”

Tá roinnt fianaise ann ar iarrachtaí atá á ndéanamh ar mheasúnú 

a leathnú amach ón Ardteistiméireacht: “Cuirtear scrúduithe béil 

ar dhaltaí sa chéad bhliain agus sa dara bliain mar chuid den

mheasúnú a dhéantar orthu.”

Léiríonn anailís ar na tuairiscí an acmhainn atá i gcláracha don

Idirbhliain, don Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus do

Ghairmchlár na hArdteistiméireachta chun raon teicnící

measúnaithe atá níos leithne agus níos éagsúla a úsáid:

3. Measúnú agus Spriocanna 
a Bhaint Amach
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■ “Daltaí Idirbhliana, a bhfuil teacht acu ar ríomhairí, ullmhaíonn

siad tionscnamh a ndéantar measúnú air mar chuid d’obair 

na bliana.”

■ “Is céim inmholta í go ndéantar measúnú ar phunanna san

Idirbhliain.”

■ “Daltaí Idirbhliana a ndéantar measúnú mar seo ar a gcuid 

oibre, spreagtar iad chun samplaí d’obair na bliana a choimeád,

machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus páirt a

ghlacadh in agallamh i dtaobh na hoibre.”

■ “Na daltaí sin i nGairmchlár na hArdteistiméireachta a bhfuil an

scrúdú traidisiúnta Ardteistiméireachta sa Spáinnis ródheacair

dóibh, b’fhiú cuimhneamh ar cheann de na modhanna eile chun

modúl teanga a mheasúnú, a úsáid leis na daltaí sin.”

Ba mhaith ab fhiú féachaint le leas níos mó a bhaint as modhanna

éagsúla measúnaithe mar sin.

Luann na tuairiscí go léir, beagnach, an dúthracht a chaitheann

múinteoirí aonair le cuntas a choimeád ar dhul chun cinn na ndaltaí.

Éascaíonn na cuntais seo an tuairisc a thugann múinteoirí do dhaltaí

aonair agus dá dtuismitheoirí ar an dul chun cinn atá á dhéanamh

ag an dalta agus ar a riachtanais fhoghlama. Is fearrde an leas a

bhaineann daltaí as na tuairiscí seo má bhíonn tagairt i gcuntas an

mhúinteora d’iarrachtaí an dalta, dá f(h)onn foghlama, don tsuim a

chuireann sé/sí san ábhar agus don pháirt a ghlacann sé/sí in obair

an ranga:

■ “Coimeádann múinteoirí tuairisc ar dhul chun cinn na ndaltaí i

leabhar pearsanta cuntais, a bhíonn mar leabhar tagartha acu

agus iad ag caint leis na tuismitheoirí.”

■ “Déanann múinteoirí aonair cluasmheasúnú agus measúnú

scríofa agus coimeádann siad cuntas ar na torthaí, rud a

chabhraíonn leo cinní a dhéanamh faoi riachtanais fhoghlama.”

■ “Tá poist fhreagrachta ar bheirt mhúinteoirí, a chuireann de

chúram orthu déileáil leis na daltaí maidir le measúnú.”

Déanann cigirí a bhfuil bainte amach ag daltaí a mheas ar shlite

éagsúla, go príomha trí bheith i láthair le linn ranga, trína

gcumarsáid leis an rang, agus trí bhreathnú ar shamplaí d’obair na

ndaltaí. Is iomaí tuairisc fhábhrach ag cigirí ar an leibhéal ábaltachta

teanga a léirigh na daltaí i ranganna a chonacthas, go háirithe a

gcumas tuisceana ar an sprioctheanga agus an caidreamh nádúrtha

réidh is féidir leo a dhéanamh:

■ “Labhair na daltaí go muiníneach (sa sprioctheanga) leis na cigirí.”

■ “Tá caighdeán ard líofachta sa Spáinnis ag na daltaí agus is léir

go dtaitníonn an teanga leo.”

■ “Bhí máistreacht inmholta ag na daltaí ar na briathra.”

■ “Ba léir go raibh eolas maith ag na daltaí ar a raibh foghlamtha

cheana acu, go háirithe i gcúrsaí tuisceana ar an ngramadach.”

■ “Freagraíonn na daltaí gan dua agus léiríonn siad leibhéal maith

eolais, ar stór focal agus ar chúrsaí cultúir araon.”
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■ “Tugadh faoi deara cruinneas an fhuaimnithe agus na tuine sa

sprioctheanga sna ranganna go léir.”

Léiríonn an dréacht seo a leanas, áfach, go bhfuil imní áirithe ar na

cigirí faoin easpa cothromaíochta a chonaic siad idir scileanna

tuisceana agus scileanna táirgthe:

“I bhfurmhór na gceachtanna a chonacthas, baineadh úsáid

éigin as na ceithre scil teanga, ach bhí easpa forbartha, a bheag

nó a mhór, ar na scileanna táirgthe. Braitear nach rabhthas ag

súil le hiarrachtaí ar chaighdeán ard go leor ó na daltaí sa ghné

seo den obair. Moltar go ndéanfaí cúram níos mó, i ngach

ceacht, de spreagadh na ndaltaí chun teanga atá simplí ach

barántúil, idir chaint agus scríobh, a tháirgeadh.”

Déanann na cigirí iniúchadh ar shamplaí d’obair scríofa na ndaltaí

freisin, rud a léiríonn a bhfuil bainte amach ag na daltaí. Molann 

na cigirí an leibhéal feabhais atá sroichte ag na daltaí mar a léirítear

é san obair a tugadh dóibh le déanamh agus san obair bhaile.

■ “Tá obair scríofa á dhéanamh ag na daltaí atá ar chaighdeán 

an-mhaith dá ngrúpa bliana, rud a léiríonn go bhfuil

ardchaighdeán foghlama ar siúl.”

■ “Bhí réimse breá agus ardchaighdeán scríbhneoireachta 

i leabhair oibre na ndaltaí, obair a léann agus a cheartaíonn 

an múinteoir go cúramach agus go rialta.”

■ “Soláthraítear deiseanna do na daltaí obair scríofa a tháirgeadh,

ach ní i gcónaí a chaith na foghlaimeoirí a ndúthracht ag cur 

na dtascanna sin i gcrích agus á gcur faoi bhráid an mhúinteora

lena gceartú.”

Déanann na cigirí tagairt do thorthaí na scrúduithe Stáit uaireanta,

mar léiriú ar a bhfuil bainte amach ag na daltaí: “Is léir ar thorthaí 

na scrúduithe Stáit go bhfuil ag éirí go han-mhaith leis an scoil 

i gcomhthéacs na norm náisiúnta.” Molann cigirí an nós atá ag

scoileanna áirithe – nós atá seanbhunaithe i gcuid de na scoileanna –

anailís a dhéanamh ar thorthaí na scrúduithe Stáit, agus dála a

bhaineann le comhthéacs na scoile á gcur san áireamh san anailís sin.

Is é an príomh-mholadh a dhéanann na cigirí maidir le measúnú 

ná go ndéanfaí tástáil, mar chuid den mheasúnú rialta, ar chumas

labhartha na ndaltaí sa sprioctheanga ag gach aon leibhéal:

“Ba bhreá an rud é go ndéanfaí pleanáil chomh luath agus is

féidir é chun measúnú ar labhairt na sprioctheanga a chur san

áireamh sa mheasúnú ginearálta. Dá mbeadh gné den mheasúnú

ar labhairt na sprioctheanga ina chuid den ghnáthchleachtas,

spreagfaí úsáid fheidhmeach na sprioctheanga sa rang, rud a

chabhródh le cumas agus muinín na ndaltaí sa sprioctheanga 

a fhorbairt.”
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GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAS

■ Úsáid á bhaint as réimse maith

teicnící measúnaithe agus as

measúnú leanúnach

■ Measúnú á dhéanamh ar na

ceithre scil teanga

■ Measúnú rialta á dhéanamh 

ar chumas labhartha na

sprioctheanga

■ Comh-mheasúnú pleanáilte 

á dhéanamh

■ Punanna agus tionscnaimh á

gcur san áireamh sa mheasúnú

■ Cuntais á gcoimeád ar dhul

chun cinn na ndaltaí

SAINCHEISTEANNA LE PLÉ

■ Réimse cúng teicnící

measúnaithe in úsáid

■ Easpa measúnaithe ar chumas

labhartha na sprioctheanga



4. Achoimre ar Thorthaí agus ar
Shaincheisteanna atá le Plé

27

Déanann an tuairisc ilpháirteach seo, Cigireacht ar Nuatheangacha: Tuairimí agus Saincheisteanna cur síos ar an soláthar do nuatheangacha

agus ar an gcleachtas in iarbhunscoileanna samplacha. Tugtar achoimre ar phríomhthorthaí na cigireachta agus ar shaincheisteanna a

bhaineann leis na scoileanna go léir, sa tábla seo a leanas.

Torthaí:
Tá ionad lárnach ag teangacha fós i bhformhór na scoileanna 

agus foghlaimíonn formhór na ndaltaí nuatheanga amháin ar 

a laghad.

Saincheist le plé:
I gcomhthéacs toscaí atá ag síorathrú agus leasú leanúnach an

churaclaim, caithfear cás láidir a dhéanamh ar son na ndaltaí go léir a

bheith ag foghlaim teangacha ag gach leibhéal. Ba cheart freisin go

sonródh an polasaí céanna cuspóirí soiléire maidir le Gaeilge, Béarla

agus teangacha iasachta.

TÉAMA: IONAD TEANGACHA I gCURACLAM NA SCOILE

Torthaí:
Léiríonn an tuairisc sárchleachtas in áiteanna, mar a gcuirtear

rogha teangacha ar fáil do dhaltaí, agus deis acu níos mó ná

teanga amháin a fhoghlaim.

Saincheisteanna le plé: 
Níl rogha ar bith, ar éigean, ag daltaí áirithe i dtaobh na teanga a

fhoghlaimeoidh siad, agus daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu,

ní bhíonn teacht ar bith acu ar theangacha, uaireanta.

TÉAMA: TEACHT NA nDALTAÍ AR THEANGACHA AGUS AN ROGHA A SHOLÁTHRAÍTEAR

Torthaí:
Tugann na tuairiscí suntas do phroifisiúntacht agus do dhúthracht

na múinteoirí.

Saincheist le plé:
Chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil múinteoireacht agus foghlaim

den scoth ar siúl, ní mór béim a leagan ar fhorbairt phroifisiúnta an

mhúinteora agus ar an gcaidreamh leanúnach atá aici/aige le pobal 

na sprioctheanga.

TÉAMA: FORBAIRT PHROIFISIÚNTA AN MHÚINTEORA
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TÉAMA: PLEANÁIL DON MHÚINTEOIREACHT AGUS DON FHOGHLAIM

Torthaí:
Tá an-fhianaise sna tuairiscí ar phleanáil leanúnach a bheith ar siúl

ag múinteoirí aonair, agus is léir go raibh dea-phleanáil déanta ar

na ceachtanna a chonacthas, agus aidhm chinnte leo.

Saincheisteanna le plé: 
Tá gá le struchtúir a fhorbairt do phleanáil fhoirmiúil chomh-

oibritheach fhadtéarmach do nuatheangacha, ar bhonn scoile uile,

mar chuid de phróiseas pleanála na scoile. Ba cheart freisin go 

n-ullmhódh múinteoirí aonair pleananna leathana oibre i bhfoirm

scríofa, bunaithe ar an siollabas.

TÉAMA: ÁBHAR NA gCEACHTANNA

Torthaí:
Bhí ábhar na gceachtanna a chonacthas á múineadh oiriúnach

agus de réir aidhmeanna an tsiollabais. Sna ceachtanna a chonaic

cigirí á múineadh, is iad na gnéithe den ábhar is coitianta a thug

siad faoi deara ná cur leis an stór focal a bhí ag na daltaí,

múineadh na gramadaí agus ullmhú do scrúduithe.

Saincheist le plé:
Áit nach bhfuil pleanáil fhadtéarmach in oiriúint don churaclam ar

siúl, bíonn múinteoirí ag brath rómhór, uaireanta, ar théacsleabhair

agus ar iarpháipéir scrúdaithe, gnás a bhféadfadh bheith de

thoradh air go múinfí curaclam ró-chúng a bheadh dírithe ar

riachtanais na scrúduithe amháin.

Torthaí:
Molann na cigirí an réimse acmhainní atá ar fáil do mhúinteoirí

teanga – seomraí speisialta do theangacha agus buiséad ar leith

d’acmhainní teanga san áireamh.

Saincheist le plé:
Ábhar imní é, a bheag nó a mhór, a laghad úsáid a bhaintear 

as teicneolaíocht eolais agus chumarsáide i bhfoghlaim agus 

i múineadh teangacha.

TÉAMA: ACMHAINNÍ DO MHÚINEADH TEANGACHA
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TÉAMA: ÚSÁID NA SPRIOCTHEANGA

Torthaí:
Tá tagairt fhábhrach sna tuairiscí d’úsáid na sprioctheanga don

bhainistíocht ranga, do mhúineadh na gceachtanna agus don

chumarsáid i gcursaí an tseomra ranga.

Saincheist le plé:
D’fhéadfaí an-fhorbairt a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann

múinteoirí agus daltaí araon as an sprioctheanga.

TÉAMA: STRAITÉISÍ MÚINTEOIREACHTA

Torthaí:
Na ceachtanna ar deineadh cigireacht orthu, bhí siad soiléir, bhí

aidhm chinnte leo agus struchtúr maith orthu. Bhí na múinteoirí le

moladh as na teicnící éifeachtaca ceistiúcháin a d’úsáid siad, as an

míniú soiléir a thug siad ar choincheapa agus ar stór focal agus as

an gceartú cineálta a dhein siad ar dhearmaid na ndaltaí.

Saincheist le plé:
Tá gá le réimse níos leithne modhanna múinte a úsáid, i dtreo 

go mbeidh níos mó cleachtadh ag na daltaí ar labhairt na

sprioctheanga. Moltar go háirithe go n-úsáidfí straitéisí mar 

obair bheirte, obair ghrúpa, cluichí, amhráin, drámaíocht agus 

a leithéidí, i dtreo go mbeadh páirt níos gníomhaí ag na daltaí 

i bpróiseas na foghlama.

Torthaí:
Molann cigirí na deiseanna a thugtar do dhaltaí foghlaim

neamhspleách fhéinstiúrtha a dhéanamh agus na hiarrachtaí 

a dhéanann múinteoirí ar dhaltaí a spreagadh chun páirt

ghníomhach a ghlacadh ina gcuid foghlama féin.

Saincheist le plé:
Is gá neamhspleáchas foghlama a chur chun cinn agus an easpa

cothromaíochta idir an fhoghlaim faoi stiúir an mhúinteora agus an

fhoghlaim neamhspleách a cheartú. Is minic a mholtar sna tuairiscí

gur cheart deiseanna a thabhairt do na daltaí páirt níos mó a

ghlacadh i labhairt na sprioctheanga, agus deiseanna chun caint

nádúrtha a dhéanamh uathu féin san áireamh.

TÉAMA: STRAITÉISÍ FOGHLAMA AGUS NEAMHSPLEÁCHAS AN DALTA



Torthaí na cigireachta seo a deineadh ar mhúineadh nuatheangacha agus na tuairimí a nocht na cigirí, táthar ag súil go gcuirfidh siad le

tuiscint daoine ar réimse saincheisteanna a bhaineann le soláthar teangacha sna scoileanna agus le caighdeán na múinteoireachta agus 

na foghlama teangacha. Chun go mbeidh tástáil sheachtrach ina gléas éifeachtach chun feabhais, ní mór di dul céim ar chéim le próiseas

comhthreomhar féinmheasúnaithe laistigh den scoil. Na saincheistenna a thógann na cigirí agus an t-aitheantas a thugann siad don 

dea-chleachtas, táthar ag súil go rachaidh siad sin chun tairbhe scoileanna agus iad ag dul i mbun tosaíochtaí forbartha scoile a leagan

amach dóibh féin.
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Torthaí:
Fuair na cigirí amach go ndéantar measúnú ar dhul chun cinn na

ndaltaí trí ghníomhaíochtaí ranga, súil a choimeád ar obair bhaile

na ndaltaí, trialacha ranga agus scrúduithe foirmiúla scoile. Is i

gcás daltaí Ardteistiméireachta amháin a dhéantar measúnú ar

chumas labhartha na sprioctheanga de ghnáth.

Saincheist le plé:
Is gá an réimse modhanna measúnaithe a úsáidtear a leathnú

agus na scileanna teanga go léir a thástail. Ba chóir, go háirithe,

tosaíocht a thabhairt do mheasúnú ar ábaltacht i labhairt na

sprioctheanga.

TÉAMA: MEASÚNÚ AR AN DUL CHUN CINN ATÁ DÉANTA


