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Tá	sé	ríthábhachtach	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	eispéiris	saoil	na	múinteoirí	
tumoideachais,	agus	tuiscint	a	fháil	ar	na	heispéiris	sin,	chun	tuiscint	iomlán	a	fháil	ar	
a	chasta	atá	teagasc agus	foghlaim	i	gcomhthéacsanna	éagsúla	lán-Ghaeilge.	Sa	
tuairiscáil	seo,	féachtar	go	criticiúil	ar	an	iliomad	gnéithe	a	bhíonn	i	gceist	in	obair	
múinteoirí	tumoideachais.	Is	de	réir	dearcadh	múinteora	eolaigh	agus	dearcadh	atá	
fréamhaithe	sa	seomra	ranga	a	fhéachtar	ar	na	gnéithe	sin.	

Cad	é,	cá	háit,	cén	chaoi	agus	cén	fáth?	Níl	freagra	ar	na	ceisteanna	seo	ach	amháin	
má	chuirtear	iad	i	gcomhthéacs	grúpa	áirithe	foghlaimeoirí	ag	idirghníomhú	le	
múinteoir	áirithe,	i	bhfianaise	chúlra	agus	fhealsúnacht	na	bhfoghlaimeoirí	sin,	a	
scileanna	sa	sprioctheanga,	agus	i	gcomhthéacs	an	ghrúpa	múinteoirí	a	chuireann	
curaclam	ar	leith	ar	fáil	i	bpobal	ar	leith,	ag	brath	ar	chineál	áirithe	tacaíochta		…

Tá	sé	mar	aidhm	ag	an	taighde	seo na	dea-chleachtais	atá	ar	siúl	cheana	fein	i	seomra	
ranga	éagsúla	ag	líon	mór	múinteoirí	a	léiriú	de	réir	dearcadh	an	mhúinteora.	
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Ní mór a	thabhairt san	áireamh ar dtús go	bhfuil éagsúlacht leathan bainteach le	
comhthéacsanna an	oideachais lán-Ghaeilge agus go	mbíonn na comhthéacsanna seo
ag	brath ar chúinsí éagsúla Fealsúnacht,	Mhunlaí – múnla idirchéimneach,	
cothabhála,	oidhreachta,	saibhriúcháin – ar Chlár – comhthéacs soch-chultúrtha,	
soch-theangeolaíoch,	soch-phoilitiúil,	stádas na teanga
Bíonn tionchar ag	na comhthéacsanna seo ar thorthaí foghlama.		Mar	shampla
léirítear	go	bhfuil	leibhéil	níos	airde	inniúlachta	agus	cruinnis	sa	Bhéarla	á	mbaint	
amach	ag	cainteoirí	dúchais	óga	na	Gaeilge	(Lenaoch,	2014;	Pétarváry	et	al.,	2014)	
coincheap	atá	aitheanta	mar	an	dátheangachas	dealaitheach.	Baineann go	leor
buntáistí cogneolaíochta,	teangeolaíocha agus cumarsáide le	an	dátheangacha
suimitheach.	

Bíonn an	taighde ar an	tumoideachas nó ar an	oideachas dhátheangach dúshlánach
go	minic toisc éagsúlacht agus castacht ag	baint le	sainmhínithe sa réimse seo ag	
oideachasóirí difriúla.	I	gcás an	oideachais dhátheangaigh in	Éirinn,	mar	shampla,	sa
Ghaeltacht ach	go	háirithe,	úsáideann taigdeoirí difriúla lipéidiú difriúl don	mhúnla
oideachais atá i bhfeidhm ansin (m.sh Oideachas Cothabhála agus Oidhreachta,	
Oideachas Saibhriúchán,	Oideachas sa Teanga Dúchais nó Teanga Mionlaigh,	
Tumoideachas).
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1. Ginchumas teanga le	forbairt - Cruinneas na gramadaí,	Réimse foclóra,	Go	
sochtheangeolaíoch

2. Tá éagsúlacht mhór ann idir na hionchais a	bhíonn ag	múinteoirí éagsúla
tumoideachais ó thaobh an	méid a	mbíonn siad ag	súil leis	in	úsáid teanga i
measc na ndaltaí.

3. Bíonn siad ag	streachailt le	raon leathan leibhéal teanga agus cumais i
ngrúpaí daltaí agus bionn deacrachtraí le	h	úsáid shóisialta agus labhairt na
Gaeilge a	chothú (Ó Duibhir et	al,	2015);	

4. Soláthar	múinteoirí	don	earnáil	(Mac	Donnacha	et	al.,	2005;	Máirtín,	2006;	Ó	
Grádaigh,	2015)		agus	ullmhú	agus	forbairt	múinteoirí	don	suíomh
tumoideachais

5. Bíonn brú rómhór ar mhúinteoirí ó éilimh na hoibre agus ní sholáthraítear
dóthain ama agus tacaíochta dóibh don	phleanáil (Ní	Drisceoil,	2015;	Uí	
Ainiféin,	2015)

6. Inniúlacht Ghaeilge na múinteoirí (Ó Ceallaigh,	2013;	Ó Cualáin,	2013;	Ó
Grádaigh,	2015;	Uí	Ainiféin,	2015)

7. Bonn	eolais in	easnamh (Ó Ceallaigh,	2013;	Ó Grádaigh,	2015;	Ní Thuairisg,	
2014;	Uí Shúilleabháin,	2015)

8. Bearna sa soláthar náisiúnta
(Mac	Donnacha	et	al.,	2005;	Máirtín,	2006;	Ní Shéaghdha,	2010;	Ní	Thuairisg,	
2014;	Ó	Ceallaigh,	2013;	Ó	Duibhir,	2006,	2009;	Ó Duibhir	et	al.	2015;	Ó	
Grádaigh,	2014;	Ó	Murchú,	2003;	Uí	Shúilleabháin,	2015)
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Tar	éis iniúchadh a	dhéanamh ar na príomhdhea-chleachtais atá luaite sa litríocht
idirnáisiúnta i dtaca leis	an	tumoideachas,	d’fhéadfaí iad a	rangú iréimsí ar leith:	

1. Is	féidir	le	tumadh	a	bheith	“iomlán”	gan	aon	T1	sa	churaclam	ar	feadh	bliana	nó	
tréimhse	níos	faide	ná	sin,	nó	“páirteach”,	gan	ach	50%	nó	níos	lú	de	na	hábhair	á	
dteagasc	trí	mheán	T2.	Is	iad na hathróga is	coitianta a	ndéantar tagairt dóibh sa
litríocht idirnáisiúnta ar an	tumoideachas ná aois na ndaltaí nuair a	thosnaíonn
siad an	t-eispéireas tumoideachais,	an	méid ama a	chaitear ar ábhar a	theagasc trí
mheán an	dara teanga (nó an	teanga dúchais nó an	sprioctheanga)	i gcomparáid
leis	an	mórtheanga agus an	léanúnachas ó leibhéal go	leibhéal sa chóras
oideachais

2. Bunaithe ar a	taighde idirnáisiúnta an	tumoideachais,	is	gá go	mbeadh fís
chomhtháite dhátheangachais/délitearthachta atá aontaithe ag	foireann iomlán
na scoile,	timpeallacht foghlama atá dearfach,	ceannaireacht éifeachtach,	múnla
agus polasaí soiléir tumoideachais agus obair leanúnach ar chothú agus ar chur i
bhfeidhm an	mhúnla seo,	chun go	mbeadh an	córas éifeachtach.	

3. Pléann formhór den	taighde ar scoileanna éifeachtachta an	ról lárnach atá ag	
measúnaíocht agus freagracht as	caighdeán,	mar	dhea-chleachtas.		Gan chóras
measúnaithe atá ábharach agus éifeachtach ó thaobh na dteangacha de,	tá sé
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dódhéanta léargas a	fháil ar conas mar	atá ag	éirí leis	an	gclár tumoideachais.	
Úsáideann scoileanna éifeachtachta córais mheasúnaithe a	thagann le	fís agus
aidhmeanna na scoile mar	aon le	bheith ag	freagairt do	churaclam agus caighdeán
oiriúnach Forbairt polasaithe agus struchtúr athbhreithnithe (Mac	Donnacha et	
al,	2005,	SCT,	2007;	Flatharta,	2007)

4. Curaclam uileghabhálach a	leagann amach spriocanna agus torthaí foghlamtha
céimnithe ag	déanamh idirdhéalaithe nó difrealú idir foghlaimeoirí éagsúla

5. Tá	sé	áitithe	ag	scoláirí	gur	gá	bonn	eolais	agus	tacar	sainscileanna	oideolaíocha	ar	
leith	don	teagasc	sa	tumoideachas	anuas	ar	chumas	cainteora	dúchais	nó	geall	
leis	i	dteanga	nó	i	dteangacha	an	teagaisc
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1. Teastaíonn	ullmhú	múinteoirí	agus	forbairt	ghairmiúil	ar	scála	mór	le	bheith	in	ann	
aghaidh	a	thabhairt	ag	an	am	céanna	ar	an	ábhar,	ar	an	teanga	agus	ar	fhorbairt	
na	litearthachta	trí	mheán	T2	na	ndaltaí	(Lyster	&	Tedick,	2014).	Dá	bhrí	sin,	is	
cosúil	go	dteastaíonn	bonn	eolais	riachtanach,	tuiscintí	doimhne	agus	inniúlachtaí	
ríthábhachtacha	ó	mhúinteoirí	tumoideachais,	anuas	ar	a	mbíonn	ag	teastáil	i	
ngnáthsheomraí	ranga	príomhshrutha

2. Is	ceist í do	chleachtóirí an	tumoideachais cathain gur cheart múineadh na
mórtheanga a	thosnú agus cén úsáid gur cheart a	bhaint aisti ag	múineadh na
mionteanga.	

3. Tá an	tábhacht a	bhaineann le	bá don	tumoideachas/oideachas sa teanga dúchais
a	chothú i measc an	phobail agus i measc na dtuismitheoirí aitheanta cheana ag	
taighdeoirí an	dea-chleachtais.	Tá an	nasc atá ag	an	scoil/córas le	tuimsitheoirí na
scoile agus leis	an	bpobal rítháthachtach san	earnáil seo.	Nuair a	bhíonn baint
lárnach ag	tuismitheoirí agus baill an	phobail leis	an	scoil bíonn dea-thionchar
aige seo ar thorthaí acadúla na bpáistí,	go	háirithe i gcás leanaí a	labhrann an	
teanga mhionlaigh

4. Bunaidhm agus fealsúnacht láidir de	chuid an	tumoideachais/oideachas sa teanga
dúchais ná labhairt shóisialta na sprioctheanga a	chur chun cinn.
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ie is	47	scoil ar fad	a	bhí páirteach sa taighde idir bhunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna.

Fócasghrúpaí agus agallaimh pháirtstrúchtúrtha
Obair Pháirce 5	Cheantar – 3	Cheantar Gaeltachta,	BÁC	agus Tuaisceart Éireann,	
Fócasghrúpí le	múinteoirí/príomhoidí bunscoileanna,	agallaimh le	múinteoirí/	
príomhoidí na n-iarbhunscoileanna.

37	Scoil agus 114	múinteoir páirteach

Sampla

Anailís
Anailís ar an	Eolas

Baineadh úsáid as	teicnicí éagsúla anailíse chun patrúin,	téamaí agus pointí nasctha a	
aithint trí dhianscagadh ar na sonraí a	bailíodh.	Úsáideadh meamram chun tuairimí an
taighdeora a	chlárú.	Aithníodh córas oiriúnach códú agus rinneadh na	téamaí a	
chatagoiriú.	Thug an catagoriú deis	coincheapa a	ghiniúint,	comparáidí agus
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contrárthachtaí a	aithint agus príomhthéamaí a	chomhtháthú le chéile.		
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• Ról na n-eagras tacaíochta oideachais lán-Ghaeilge aithreanta sa Pholasaí don	
Oideachas Gaeltachta

• Chun	múinteoireacht ghairmiúil,	dhíograiseach agus mhachnamhach a	
chomhlíonann riachtanas agus a	chothaíonn barrmhianta na ndaltaí ní mór
deiseanna níos fearr f’fhorbairt ghairmiúil agus tacaíocht leis	na dea-chleachtais a	
chomhroinnt agus a	chéiliúradh

• Ar mhaithe le	múineadh agus foghlaim éifeachtach,	cultúr dearfach,	ceannaireacht
láidir,	creathlach pleanála éifeachtach agus idirghabháil agus tacaíocht éifeacht a	
chinntiú don	oideachas lán-Ghaeilge,	ní mór díriú sa sonrach ar oiliúint	tosaigh	
múinteoirí	athchoincheapaithe,	ar	chláir	luathfhorbartha	gairmiúla,	agus	ar	chláir	
forbartha	gairmiúla	leanúnaí.
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• Tá gá le:

▫ Deiseanna a	chuideoidh leo iad féin a	shamhlú mar	mhúinteoirí ábhair
agus mar	mhúinteoirí teanga;

▫ Forbairt ghairmiúil sa tumtheanga nascaithe le	TEG	– ionas go	bhfuil siad
“níos feasaí”	agus “níos eolaí”	ar theanga (teanga acadúil,	teanga
shóisialta,	ailtireacht na teanga)

▫ Chun	feasacht agus comhsheasmhacht a	spreagadh agus a	chinntiú
agus iad ag	cur	in	iúl a	bhfuil siad ag	súil leis	ó na daltaí o	thaobh
teanga de

▫ Chun	eolas agus tuiscint ar thaighde maidir le	sealbhú an	dara
teanga (SDT)	agus na himpleachtaí oideolaíochta a	bhaineann leis	
sin	a	fhiosrú

▫ Chun	tuiscint ar an	idirspleáchas idir teanga agus ábhar a	shaibhriú,	

▫ Chun	cleachtas maidir le	teagasc idirdhealaithe agus teagasc foirm-
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dhírithe a	chur chun cinn agus tascanna a	dhearadh a	éilíonn úsáid
foirmeacha nua teanga

▫ Chun	tuiscint níos doimhne a	fháil ar conas aschur teanga na leanaí
a	mhealladh agus a	shaibhriú I	gcomhthéacsanna éagsúla a	
spreagadh

▫ Chun	tuiscint a	fháil ar conas,	cathain agus cén fath gur chóir
aiseolas ceartaitheach a	chur ar fáil do	leanaí
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▫ Tá tacaíocht agus infra-struchtúr riachtanach chun é sin	a	dhéanamh i
gcomhthéacs ina bhfuil luach ar ardchaighdeáin feabhais
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