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Spriocanna an Taighde

− Téamaí an taighde a lonnú sa chomhthéacs litríochta náisiúnta agus 
idirnáisiúnta go háirithe mar a bhaineann siad leis teangacha mionlaigh i
measc daoine óga

− Léargas a thabhairt ar sholáthar reatha an Chláir Idirbhliana in iar-
bhunscoileanna Gaeltachta agus taithí daltaí agus a dtuismitheoirí ar an 
gclár a mheas

− Dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara éagsúla a mbeadh spéis nó
ionchur acu sa chlár lena dtuairimí siúd a mheas

− Moltaí a chur ar fáil maidir le feidhmiú Teacht in Inmhe



Modheolaíocht an Taighde

−Léirbhreithniú ar an litríocht náisiúnta agus idirnáisiúnta

−Ceistneoir do dhaltaí idirbhliana (n=113)

−Grúpaí fócais do thuismitheoirí (n=16)

−Agallaimh aonair le páirtithe leasmhara:
− Príomhoidí agus Múinteoirí iar-bhunscoileanna na Gaeltachta
− An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta
− Coistí Pleanála Teanga
− An Cumann Lúthchleas Gael
− An tAonad Oideachais Gaeltachta
− TG4



Próifíl teanga daoine óga na Gaeltachta

− Níl taithí ag os cionn leath de dhaltaí ar an nGaeilge mar theanga
chumarsáide baile (Muintearas Teoranta, 2017; Ó Giollagáin & 
Charlton, 2015; Ó Giollagáin et al., 2007)

− Gaeilge líofa nó Gaeilge mhaith ag 63% de na daoine óga ach a 
bhformhór ag meas gur fearr a gcumas sa Bhéarla ná sa
Ghaeilge

− Sealbhú laghdaithe á dhéanamh ar an nGaeilge agus buntáiste
na dara teanga, an Béarla, le sonrú go láidir ar chumas teanga na
gcainteoirí óga (Péterváry et al., 2014).  

− córas i réim i scoileanna na Gaeltachta ina bhfuil sóisialú na
ndaltaí ar bun i mBéarla agus timpeallacht ina gcuirtear le cumas
an dalta sa dara teanga (Béarla) ach ina lagaítear an cumas sa
chéad teanga (Gaeilge) (Péterváry et al., 2014).

− An Polasaí don Oideachas Gaeltachta mar fhreagra air sin



An duine óg agus an teanga mhionlaigh

− tionchar suntasach ag gréasáin shóisialta ar noirm teanga a 
chothú (Eckert, 1998; Milroy, 1980)

−seasann gréasán dlúth in aghaidh athruithe teanga. Is 
iondúil freisin gurb é an duine óg a bhfuil acmhainní
sóisialta agus teagmhálacha éagsúla aige is cúis leis an 
nuálaíocht teanga (Kerswill & Williams, 2000 luaite in Ó 
Riagáin, Williams & i Moreno, 2008). 

− Is minic agus teanga mhionlaigh i láthair taobh le 
mórtheanga dhomhanda sa tsochaí, agus go háirithe nuair
atá ról lárnach ag an teanga mhionlaigh sa chóras
oideachais, go mbreathnaítear ar an teanga sin mar 
shiombail den fhoirmiúlacht agus den scolaíocht in aigne an 
duine óig - “inverted diglossia” (Price agus Tamburelli, 
2016) 



an teanga mhionlaigh agus féiniúlachtaí an 
duine óig

−negotiation of identities (Landry et al., 2010): cleachtas
atá le sonrú go láidir i measc daoine óga i
gcomhthéacsanna ilteangacha (Groff et al., 2016: 84; 
Pavlenko & Blackledge, 2004) agus brú ag teacht ón taobh
amuigh ar an spriocghrúpa sin cloígh nó diúltú de 
leaganacha áirithe den fhéiniúlacht (Groff et al., 2016).

−Féin-sainiú (Landry et al., 2010): is é an duine féin a 
shainíonn céard é féin ag leibhéal eitneach, teangeolaíoch
agus cultúrtha. Ní gá go gceanglódh an sainiú seo an duine
d’aon ghrúpa [teanga] amháin agus d’fhéadfaí go 
gcuimseodh an fhéiniúlacht an bhallraíocht roinnte nó equal 
integration (Landry et al., 2010) 



an teanga mhionlaigh agus féiniúlachtaí an 
duine óig

−For many years we are told that we are responsible and 
that’s what I am afraid of. I worried about this for years. I 
blamed myself strongly for this. But I think that today … yes, 
I feel responsible in a way. But whatever I do, I shouldn’t feel 
guilty for what I am doing. I think that everybody who speaks 
Breton [has] the responsibility. But it shouldn’t be like that 
and that we feel forced to engage ourselves in this totally. I 
think that we should do what makes us happy (Dolowy-
Rybinska, 2016: 286)

−You seem to get the impression that they’re telling us that 
we disrespect the language and that’s not really the case 
[…] so then you feel that it is sort of getting shoved down 
your throat (Price & Tamburelli, 2016: 196)



Torthaí an taighde

−Próifíl teanga déagóirí na Gaeltachta

−Taithí na ndaltaí agus a dtuismitheoirí ar an Idirbhliain

−Gníomhaíochtaí Teacht in Inmhe sa Chlár reatha

−Teagmháil idir daltaí agus iar-bhunscoileanna 
Gaeltachta le linn na bliana



Próifíl daltaí Idirbhliana iar-bhunscoileanna na 
Gaeltachta: cumas teanga
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Úsáid na Gaeilge ag baile
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Úsáid na Gaeilge i measc daltaí idirbhliana



Sprioc an Chláir Idirbhliana



Sprioc an Chláir Idirbhliana

−I measc na spriocanna eile a bhí leis an gclár dar leis 
na tuismitheoirí agus príomhoidí: 

− súil go mbeadh a ngasúr “beagán níos aibí” ag deireadh na
bliana agus freisin “go bhfeicfidís go bhfuil níos mó i gceist
leis an saol ná an scoil” (GFT1).

− “An-sampla de sin ná an clár fiontair atá ag Junior 
Achievement Ireland leis an Údarás. [Is] gá dóibh cur i láthair
a dhéanamh trí Ghaeilge. Sin é atá ag tarlú sa tríú leibhéal. 
Tá sé dá n-oiliúint le haghaidh an saoil. Beidh an scil sin acu
go deo” (PO1).



Taithí na ndaltaí ar an Idirbhliain
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Gníomhaíochtaí reatha na hIdirbhliana

− Cláir radio

− Marcaíocht capall

− Códú agus scileanna ríomhaireachta

− Cláir drámaíochta

− Mionchomhlachtaí agus cúrsaí fiontraíochta

− Sábháilteacht bóthair

− Teanga chomhartha

− Cúrsaí teicneolaíochta

− Cúrsaí Garraíodóireachta

− Cúrsaí bádóireachta

− Cuairteanna chuig ionaid pobail 

− Ceol agus amhránaíocht

− Ranganna Yoga

− Ranganna Gruaigeadóireachta

− Cicdhornálaíocht



Gníomhaíochtaí reatha a thagann le téamaí 
tagartha Teacht in Inmhe
− Cuairt chuig scoileanna eile Gaeltachta

(15%)

− Cuairt chuig scoileanna eile lán-Ghaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht (11.5%)

− Obair leis an bpobal Gaeltachta (28.3%)

− Obair leis an óige sa Ghaeltacht (23.9%)

− Obair le seandaoine sa Ghaeltacht (32.7%)

− Obair dheonach sa Ghaeltacht (21.2%)

− Nasc nó teagmháil le daoine óga i dtíortha
eile a bhíonn ag labhairt teanga mhionlaigh
(8.8%)

− Nasc nó teagmháil le pobail i dtíortha eile a 
bhíonn ag labhairt teanga mhionlaigh (4.4%)

− Taithí oibre in eagraíochtaí atá lonnaithe sa
Ghaeltacht (38.1%)

− Taithí oibre in eagraíochtaí atá lonnaithe i
gceantair eile Gaeltachta (16.8%)

− Bíonn muid ag foghlaim faoi Ghaeltachtaí eile
(7.1%)

− Bíonn muid ag foghlaim faoi theangacha
mionlaigh (8.8%)

− Tionscadail comhoibritheacha le daltaí
Idirbhliana eile i scoileanna eile Gaeltachta
(4.4%)

− Tionscadail comhoibritheacha le daltaí
Idirbhliana eile i scoileanna lán-Ghaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht (3.5%)

− Ranganna breise ar an saibhreas teanga
(5.3%)

− Ranganna damhsa sean-nóis (11.5%)

− Ranganna amhránaíochta ar an sean-nós
(10.6%)



Suim na ndaltaí sna gníomhaíochtaí sin

−Cuairt chuig scoileanna eile Gaeltachta (42.5%, ardú 27.5%)

−Nasc nó teagmháil le daoine óga i dtíortha eile a bhíonn ag 
labhairt teanga mhionlaigh (30.1% ardú 21.3%)

−Nasc nó teagmháil le pobail i dtíortha eile a bhíonn ag labhairt
teanga mhionlaigh (16.8% ardú 12.4%)

−Tionscadail chomhoibritheacha le daltaí Idirbhliana eile i
scoileanna eile Gaeltachta (14.2% ardú 9.7%)



Teagmháil idir grúpaí idirbhliana in iar-
bhunscoileanna Gaeltachta

− “Níl nasc le scoil ar bith déanta. Ach casann siad le scoláirí
eile ag imeachtaí éagsúla. Bhí lá sábháilteacht bóthair ann
[go háitiúil] ‘s bhí scoileanna eile [áitiúla] ansin” (PO1). 

− "Tá nasc cruthaithe againn le [iar-bhunscoil lán-Ghaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht] tá scoláirí as [iar-bhunscoil eile
lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht] ag teacht anuas ar
cuairt agus bhí scoil eile anseo níos luaithe i mbliana […]. 
mar gur mhaith leo go bhfeicfeadh a gcuid scoláirí daltaí eile
a bhfuil Gaeilge acu agus go bhfuil siad in ann í a labhairt
agus foghlaim trí Ghaeilge […] Tagann scoileanna eile
anseo mar go mb'fhéidir go bhfuil sé ar intinn acu sruth
Gaeilge a bhunú ina scoil féin nó an Ghaeilge a chur chun
cinn” (PO2).



Teagmháil idir grúpaí idirbhliana in iar-
bhunscoileanna Gaeltachta

− “sa mhúinteoireacht, bíonn leisce ar mhúinteoirí go minic
imeacht ón rud atá ar siúl agus imeacht ón rud atá tried and 
tested. Is dócha go bhfuil costas atá ag baint leis chomh
maith. An costas a bheadh ag baint leis ná busanna [chun
iad a thabhairt] le chéile in áit lárnach” (PO5)



An “rogha” san Idirbhliain

−“má tá duine éicint eile á éagrú dhuit seans nach
mbeadh tú in ann an rud atá tú fhéin ag iarraidh a 
dhéanamh a dhéanamh” (GFD1).

−"cineál rudaí like níl tú in ann iad a dhéanamh trí
Ghaeilge agus má tá tú ag iarraidh dhul isteach sa
coláiste agus ag iarraidh taithí oibre a dhéanamh ar rud
atá tú ag iarraidh é a dhéanamh agus má tá ort é a 
dhéanamh i nGaeilge agus níl an áis ann i nGaeilge ní
bheadh tú in ann an taithí a fháil air agus ní bheadh's
agat an mbeadh tú ag iarraidh é a dhéanamh” (GFD3).



Moltaí
An Phleanáil Teanga agus An POG

−Moltar do Choistí Pleanála Teanga agus don Aonad um 
Oideachas Gaeltachta, an Roinn Oideachais agus 
Scileanna, dul i gcomhairle lena chéile d’fhonn straitéis a 
chruthú ina bhféadfaí spriocanna comónta pleanála teanga 
a aithint agus a chinntiú go bhfuil scoileanna ar an eolas ina 
dtaobh.

−Moltar go mbeadh na scoileanna uile atá cláraithe le Scéim 
Aitheantais Scoileanna Gaeltachta, iad siúd atá ag soláthar 
Clár Idirbhliana agus iad siúd nach bhfuil, rannpháirteach 
sa phróiseas deartha maidir le Teacht in Inmhe. 



Moltaí
Teagmháil idir scoileanna Gaeltachta

−Gréasán gairmiúil a fhorbairt a chuimseodh
comhordaitheoirí Idirbhliana na scoileanna Gaeltachta agus
lán-Ghaeilge d’fhonn deiseanna comhoibrithe a fhiosrú agus
a chur sa tsiúl

−Moltar foireann chomhordaithe Idirbhliana a chur le chéile a 
d’éascódh dearadh agus feidhmiú cláir a mbeadh
gníomhaíochtaí roinnte mar chuid de go háirithe sna
scoileanna ina bhfuil líon íseal daltaí agus múinteoirí

−Moltar bunachar sonraí a chur i dtoll a chéile maidir leis na
gníomhaíochtaí agus áisitheoirí a bhaineann scoileanna
leas astu mar chuid den Chlár.



Moltaí
Ábhar agus Gníomhaíochtaí i dTeacht in 
Inmhe

− Moltar díriú ar chothú na féiniúlachta pearsanta a 
chuimseodh cúlra Gaeltachta ach ní hamháin sin, lena
chinntiú go ndéantar freastal ar na gnéithe sin uile i saol an 
dalta a bhfuil tionchar acu air, úsáid agus feidhm fhorleathan
an Bhéarla san áireamh.

− Moltar go mbeadh daltaí i mbun foghlama faoi Ghaeltachtaí
eile na tíre ar mhaithe leis na tréithe agus cleachtais
chomónta eatarthu a chur ar a súile dóibh.

− Moltar go mbeadh daltaí i mbun foghlama faoi theangacha
eile mionlaigh an domhain agus go gcothófaí feasacht
dhaoine óga na Gaeltachta maidir leis na tréithe comónta
eatarthu. 



Moltaí
Struchtúr Seachadta Teacht in Inmhe

− Moltar sraith modúl aonaracha a chruthú a bheadh ag 
freagairt do na téamaí sin bainteach le forás iomlánaíoch an 
duine óig agus moltar go mbeadh gníomhaíochtaí
comhpháirteacha idir scoileanna Gaeltachta mar 
thoradh ar gach nó formhór na modúl sin. 

− Moltar nach ndéanfaí idirdhealú idir scoileanna Gaeltachta
agus lán-Ghaeilge ach go mbeadh modúil áirithe níos
oiriúnaí do na scoileanna sin atá lonnaithe i gceantair láidre
Ghaeltachta ina bhfuil an Ghaeilge in úsáid mar theanga
phobail.

− Moltar go mbeadh forbairt ghairmiúil leanúnach na
soláthróirí mar chuid lárnach den Chlár agus clár oiliúna
curtha ar fáil dóibh siúd a mbeadh cúraimí Teacht in Inmhe
orthu.



Go raibh maith agaibh

https://www.dcu.ie/sites/default/files/sealbhu/teacht_in_inmhe_tuarascail
_taighde.pdf nó https://bit.ly/350CCbD

Laoise.nithuairisg@dcu.ie

Padraig.oduibhir@dcu.ie
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