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Achoimre Fheidhmeach
Tugadh faoin taighde seo chun imscrúdú a dhéanamh ar na hacmhainní measúnaithe agus
teagaisc atá riachtanach trí Ghaeilge do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta (scoileanna T1) chun freastal ar dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais
(RBO) acu. Ba iad príomhchuspóirí an taighde ná:
(i)

iniúchadh a dhéanamh ar na hacmhainní atá ar fáil faoi láthair trí Ghaeilge do
scoileanna T1 chun cabhrú leo freastal ar RBO a gcuid daltaí sna réimsí; litearthacht,
matamaitic, TFC, teanga agus cumarsáid trí Ghaeilge, agus forbairt phearsanta,
mhothúchánach agus shóisialta,

(ii)

meastóireacht a dhéanamh ar na réimsí ina dteastaíonn tuilleadh measúnuithe agus
acmhainní trí mheán na Gaeilge chun cabhrú leis na scoileanna freastal ar riachtanais
bhreise oideachais a gcuid daltaí.

Tá tábhacht leis an tuarascáil seo mar go léirítear sa litríocht idirnáisiúnta go bhfuil múinteoirí
a bhfuil teacht acu ar na measúnuithe, acmhainní, tacaíocht agus treoir chuí níos éifeachtaí
agus go ndéanann a gcuid daltaí dul chinn acadúil níos fearr (Feng & Sass, 2010). Déantar
anailís sa tuarascáil ar na hacmhainní teagaisc, foghlama agus measúnaithe reatha a úsáidtear
i scoileanna T1 agus iad ag freastal ar dhaltaí a bhfuil RBO acu. Cuirtear athbhreithniú ar fáil
ar an litríocht idirnáisiúnta agus náisiúnta ar na cleachtais mholta sa litearthacht, matamaitic,
TFC, teanga agus cumarsáid trí Ghaeilge, agus forbairt phearsanta, mhothúchánach agus
shóisialta. Thug na sonraí breise a bailíodh tríd an bpróiseas comhairliúcháin deis dúinn
comparáid a dhéanamh idir na hacmhainní atá ar fáil/a úsáidtear trí Ghaeilge i scoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta agus na cleachtais is fearr idirnáisiúnta/náisiúnta a mholtar. Bhí trí
chéim sa phróiseas comhairliúcháin:
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(i) líon múinteoirí scoileanna T1 ceistneoir ar líne,
(ii) thug múinteoirí scoileanna T1 faoi agallaimh aonair chun comhthéacs eile a sholáthar
do na sonraí a bailíodh tríd an gceistneoir,
(iii) tugadh cuireadh do scoileanna agus do mhúinteoirí foirm chomhairliúcháin a
chomhlánú ag soláthar aiseolais bunaithe ar na gnéithe a clúdaíodh i bpáipéar
comhairliúcháin.
Thug sé seo deis do scoileanna agus do mhúinteoirí freagra a thabhairt ar an bpáipéar lena
gcuid smaointe, barúlacha agus moltaí i bhfoirm chomhairliúcháin gan ainm ar líne a
ghabhann leis an bpáipéar. Úsáideadh torthaí na bhfoirmeacha comhairliúcháin chun
mionsonraí an pháipéir a shoiléiriú agus chun aon sonraí suntasacha a fágadh ar lár a chur
leis.
I dtaighde a rinneadh le déanaí, fuarthas amach go raibh dúshláin roimh mhúinteoirí i
mbunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht maidir le hacmhainní oideachais
speisialta a sholáthar trí Ghaeilge (Andrews, 2020). Anuas ar na réimsí a luadh thuas, rinneadh
iniúchadh ar na hacmhainní i nGaeilge atá á ndéanamh ag múinteoirí iad féin sna scoileanna
T1. Fiosraíodh na hacmhainní agus na hábhair mheasúnaithe atá á n-aistriú ó Bhéarla go
Gaeilge ag múinteoirí. De bharr easpa measúnuithe litearthachta trí Ghaeilge tá sé deacair ar
scoileanna agus ar mhúinteoirí measúnú cuí a dhéanamh ar dhaltaí a úsáideann tástálacha i
mBéarla amháin, mar go bhfuil oideachas á gcur ar na daltaí trí Ghaeilge. Tuairiscíodh go bhfuil
gá le tuilleadh measúnuithe a chur ar fáil trí Ghaeilge ó 2005 i leith (COGG, 2010; Mac
Donnacha et al., 2005; NCCA, 2007; Ní Chinnéide, 2009; Nic Gabhann, 2010; Ó Duibhir et al.,
2015). Dá bhrí sin, bhí sé tábhachtach tuiscint a fháil ar na cleachtais atá i bhfeidhm sna
scoileanna faoi láthair ó thaobh measúnaithe i gcoitinne agus a gcuid riachtanas ó thaobh
measúnaithe trí Ghaeilge a aithint. Tagraíodh freisin don ghá atá le seirbhísí seachtracha
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(m.sh. teiripeoir urlabhra agus teanga agus síceolaithe oideachais) a chur ar fáil trí Ghaeilge
mar riachtanas do dhaltaí a bhfuil riachtanais RBO acu atá ag foghlaim trí Ghaeilge (COGG,
2010; Mac Donnacha et al., 2005; Ní Chinnéide, 2009). Thug an taighde seo deis do
mhúinteoirí agus do scoileanna na cleachtais reatha atá i bhfeidhm a phlé maidir le rochtain
a fháil ar thacaíochtaí breise, an teanga ina bhfuil na seirbhísí seo á soláthar agus a gcuid
riachtanas reatha sa réimse seo.
Riachtanais Bhreise Oideachais (RBO) i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
Meastar go bhfuil diagnóis riachtanais bhreise oideachais (RBO) ag 9.4% de dhaltaí bunscoile
a fhreastalaíonn ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (Nic Aindriú, Ó
Duibhir, & Travers, 2020). Tuairiscítear gurb í an disléicse an chatagóir is forleithne de RBO sa
bhunscoil lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (Barrett, Kinsella, & Prendeville, 2019; Nic
Aindriú et al., 2020; Nic Gabhann, 2009). Is iad na catagóirí eile RBO is minice a thuairiscítear
ná; diospraicse, neamhord de chuid speictream uathachais, deacrachtaí mothúchánacha agus
iompraíochta, neamhord sonrach cainte agus teanga (Barrett, Kinsella, Prendeville, 2019; Nic
Aindriú et al., 2020). Measadh go bhfuair 16.6% de dhaltaí atá cláraithe i mbunscoileanna lánGhaeilge tacaíocht bhreise teagaisc ón múinteoir oideachais speisialta sa scoilbhliain 20172018 (Nic Aindriú, Ó Duibhir, & Travers, 2021). Léirigh an anailís nach bhfuil mórán difríochta
i líon na ndaltaí a fhaigheann tacaíocht i mbunscoileanna lán-Ghaeilge agus Béarla.
Tá an taighde a rinneadh ar leitheadúlacht riachtanais bhreise oideachais i scoileanna
Gaeltachta teoranta (Barrett, 2016; Mac Donnacha et al., 2005). Is iad na cúig chatagóir is
minice a thuairiscítear ná; (1) sain-mhíchumas foghlama, (2) míchumais foghlama ginearálta
éadroma, (3) sain-neamhord teanga agus urlabhra, agus (4) neamhord de chuid speictream
an uathachais nó neamhord comhordaithe forbartha (Barrett, 2016: 14). In 2004, measadh
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go raibh diagnóis RBO ag 6% (n = 511) de dhaltaí bunscoile Gaeltachta. Is iad na catagóirí RBO
is minice a tuairiscíodh don chohórt scoile seo ná; (1) mion-mhíchumas foghlama ginearálta,
(2) sain-mhíchumas foghlama, (3) míchumas foghlama ginearálta teorantach, agus (4) sainneamhord teanga agus urlabhra (Mac Donnacha et al., 2005, p. 30). Sa staidéar sin, bhí 358
daltaí (n = 8,516, 4%) ag fáil tacaíochta teagaisc breise ó mhúinteoir acmhainne na scoile (Mac
Donnacha et al., 2005). Saincheist a aithníodh ab ea úsáid measúnuithe Bhéarla chun daltaí a
raibh riachtanais bhreise oideachais acu a aithint sna scoileanna sin toisc go bhféadfadh
inniúlacht teoranta sa Bhéarla a bheith ag roinnt daltaí gceantair Ghaeltachta.
Níl mórán taighde ar fáil ar rátaí leitheadúlachta na ndaltaí a bhfuil RBO acu in iar-bhunscoile
lán-Ghaeilge lasmuigh nó laistigh den Ghaeltacht (Mac Donnacha et al., 2005). Maidir le hiarbhunscoileanna Ghaeltachta, meastar gur raibh diagnóis RBO ar thart ar 7% de dhaltaí (n =
324) sa bhliain 2004 (Mac Donnacha et al., 2005). Ba iad na cúig chatagóir RBO is minice a
tuairiscíodh sna scoileanna seo ag an am ná; (1) sain-mhíchumas Foghlama, (2) míchumas
foghlama

ginearálta

teorantach,

(3)

mionmhíchumas

foghlama

ginearálta,

(4)

ollmhíchumas/míchumas trom foghlama ginearálta, agus (5) suaitheadh mothúchánach –
fadhbanna iompraíochta (ADD agus ADHD san áireamh) (Mac Donnacha et al., 2005: 81). Sa
staidéir sin a rinneadh níos mó ná 15 bliain ó shin, luadh go raibh deacrachtaí suntasacha ag
an earnáil seo teacht ar acmhainní teagaisc agus foghlama trí Ghaeilge (Mac Donnacha et al.,
2005). Ar an drochuair, níl aon sonraí staidrimh cothrom le dáta ar fáil maidir le leitheadúlacht
agus cineálacha na riachtanas oideachais breise a bhíonn ag daltaí in iar-bhunscoileanna T1.
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Léirbhreithniú Litríochta
Laistigh de chomhthéacsanna tumoideachais ar fud an domhain luaitear go mbíonn
deacrachtaí ag scoileanna agus múinteoirí teacht ar acmhainní agus measúnuithe teagaisc trí
mhionteanga (Andrews, 2020; Cammarata & Tedick, 2012; May, 2013; May & Hill, 2008;
Walker & Walker Tedick, 2000). Tugtar athbhreithniú cuimsitheach ar thaighde agus litríocht
náisiúnta agus idirnáisiúnta i gcuid 2 den phríomhthuairisc thíos agus treoraítear an léitheoir
a bhfuil suim aige ann go dtí an rannóg sin. Dírítear ann ar na téamaí seo a leanas; rochtain a
fháil ar sholáthraithe seirbhíse seachtracha dátheangacha nó mionteanga, measúnú,
idirghabhálacha, agus acmhainní sa chomhthéacs tumoideachais. Roinntear na téamaí de réir
na gceannteidil seo a leanas; litearthacht, teanga agus cumarsáid, uimhearthacht, agus
forbairt phearsanta, shóisialta agus mhothúchánach chun críocha díospóireachta.
Ar an iomlán, is léir go bhfuil go leor acmhainní oiriúnacha i mBéarla ar fáil do dhaltaí a bhfuil
RBO acu. Is léir freisin go molann an Roinn Oideachais agus NEPS go leor measúnuithe,
idirghabhálacha, agus acmhainní do mhúinteoirí i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna
in Éirinn. Níl an chuid is mó de na hacmhainní seo ar fáil trí Ghaeilge, faraor. Léiríodh dúinn sa
litearthacht buntáistí na measúnaithe, idirghabhálacha, agus acmhainní seo. Sa chéad chuid
eile den achoimre seo pléitear torthaí taighde an phróiseas chomhairliúcháin chun fáil amach
cad iad na measúnuithe, idirghabhálacha, agus acmhainní atá ag teastáil ó mhúinteoirí i
mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i bPoblacht na
hÉireann.
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Torthaí Taighde
Dírítear sna torthaí san achoimre seo ar dhá réimse; acmhainní agus measúnuithe a fháil trí
Ghaeilge, agus acmhainní TFC atá ar fáil trí Ghaeilge. Tugtar cuntas níos cuimsithí ar na torthaí
i gCaibidil 4 thíos sa phríomhthuairisc.
Acmhainní agus measúnuithe a fháil trí Ghaeilge
Dúirt formhór na scoileanna1 a líon an suirbhé go raibh an easpa acmhainní measúnaithe agus
teagaisc trí Ghaeilge chun freastal ar RBO a gcuid daltaí an-dúshlánach. Thuairiscigh formhór
na scoileanna chomh maith go raibh tuiscint mhaith nó an-mhaith ag na soláthróirí seirbhíse
seachtracha, ar nós síceolaithe oideachais agus teiripeoirí urlabhra, ar RBO na ndaltaí ina scoil
in ainneoin gur trí Bhéarla a bhí formhór na seirbhísí á gcur ar fáil. Maidir le seirbhísí an
tsíceolaí oideachais, níor thuairiscigh ach 6% de na scoileanna go raibh an tseirbhís seo ar fáil
trí Ghaeilge amháin. Níor thuairiscigh ach 8% de na scoileanna go raibh seirbhísí an teiripeora
urlabhra ar fáil trí Ghaeilge amháin. Maidir leis an scéim múinteoirí cuartaíochta, ní raibh ach
15% de scoileanna a raibh rochtain acu ar an tseirbhís seo trí Ghaeilge. Is léir gur beag feabhas
atá tar éis teacht ar an réimse maidir le líon na soláthraithe seirbhíse seachtracha a chuireann
seirbhís ar fáil do dhaltaí trí Ghaeilge i scoileanna lán-Ghaeilge (Andrews, 2020). Is dúshlán
idirnáisiúnta é seo maidir le rochtain a fháil ar na seirbhísí seo go dátheangach nó i dteanga
mionlaigh (de Valenzuela et al., 2016; O'Toole & Hickey, 2013).
Maidir leis na cineálacha measúnaithe a bhí in úsáid ag múinteoirí, ba iad an dá chatagóir
measúnaithe is minice in úsáid ná measúnuithe chaighdeánaithe litearthachta (77%) agus

1

Déantar idirdhealú idir na freagraí ó bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i
gcorp an taighde thíos
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measúnuithe chaighdeánaithe mhatamaitice (71%) i mBéarla agus i nGaeilge araon.
Thuairiscigh go leor múinteoirí gurb é easpa measúnaithe trí Ghaeilge an dúshlán ba mhó a
bhí rompu agus is minic múinteoirí ag cruthú a gcuid measúnuithe féin. Chruthaigh an easpa
measúnaithe deacrachtaí do scoláirí rochtain a fháil ar an Scéim um Chóiríocht Réasúnta ag
Scrúduithe Teastais (RACE) do scrúduithe stáit.
Maidir leis na measúnuithe a dteastaíonn trí Ghaeilge, ba iad measúnuithe dátheangacha
litearthachta (Gaeilge-Béarla) (61%) na cinn ba mhinice a lorgaíodh. Ina dhiaidh sin, luaigh
55% de na scoileanna go raibh measúnuithe dátheangacha matamaitice de dhíth orthu,
thuairiscigh 54% go raibh measúnuithe luath-uimhearthachta ag teastáil uathu trí Ghaeilge
agus thuairiscigh 53% gur gá measúnuithe cognaíocha a chur ar fáil trí Ghaeilge.
Fuarthas amach go mbíonn múinteoirí ag cruthú a gcuid acmhainní féin trí Ghaeilge chun
freastal ar riachtanais na ndaltaí a bhfuil RBO acu. Thuairiscigh 39 freagróir go ndearna siad a
gcuid acmhainní féin ar bhonn seachtainiúil nó laethúil. Maidir leis na hacmhainní a úsáidtear
trí Ghaeilge, thagair múinteoir amháin do na hacmhainní den scoth a thagann ó Thuaisceart
Éireann, mar shampla, acmhainní ó An tÁisaonad agus an CCEA.
Mar chuid den suirbhé, iarradh ar scoileanna liosta acmhainní a rátáil in ord práinne a
theastaíonn uathu trí Ghaeilge. Liostáladh léitheoirí grádaithe Gaeilge ar an acmhainn ba mhó
a theastaigh go práinneach. Liostáladh acmhainní Gaeilge teanga agus cumarsáide trí
Ghaeilge sa dara háit agus idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise agus clár d’fhorbairt
shóisialta agus mhothúchánach trí Ghaeilge sa tríú háit. Liostáladh idirghabhálacha
matamaitice trí Ghaeilge atá bunaithe ar fhianaise sa cheathrú háit. Is iad na hacmhainní eile
atá ag teastáil ná; acmhainní matamaitice agus scéalta sóisialta.

7

Acmhainní TFC trí Ghaeilge
Maidir leis na cineálacha TFC a bhí ag teastáil trí Ghaeilge, liostáladh téacs go teanga (n = 36),
closleabhair (n = 36), agus feidhmchláir (n = 36) mar na hacmhainní ba mhó a bhí ag teastáil.
Liostáladh feidhmchláir chun forbairt fóineolaíochta daltaí a mheas sa cheathrú háit (n = 33),
agus ina dhiaidh sin feidhmchláir ar litearthacht na Gaeilge a mheas (n = 32). Is iad na
hacmhainní TFC eile trí Ghaeilge a dteastaíonn ná; scéalta sóisialta (n = 31), tadhaillchlóscríobh (n = 31), feidhmchláir chun forbairt cumais chognaíoch / chuimhne oibre an mhic
léinn (n = 30), cláir litrithe (n = 29), measúnuithe matamaitice (n = 29), agus léitheoir scáileáin
(n = 23).
Moltaí don Todhchaí
Déantar moltaí i gCaibidil 5 thíos sa phríomhthuairisc maidir le forbairt don todhchaí i réimse
an mheasúnaithe agus acmhainní do dhaltaí a bhfuil RBO acu atá ag foghlaim trí Ghaeilge. Is
iad na príomhthéamaí faoina ndéantar moltaí ná; seirbhísí seachtracha, litearthacht, teanga
agus cumarsáid, uimhearthacht, agus forbairt shóisialta agus mhothúchánach. Faoi gach
ceannteidil pléitear an measúnú, idirghabhálacha, agus acmhainní/TFC. Baineann na moltaí
a dhéantar leis an gcleachtas is fearr a mholtar go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta maidir le
freastal ar dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu i gcomhthéacsanna
tumoideachais agus iad siúd atá ag foghlaim tríd an dara theanga.
Conclúid
Táimid thar a bheith buíoch do na múinteoirí uilig a thug a gcuid ama go fial agus as na tuairimí
luachmhara a chuir siad in iúl. Is léir go bhfuil acmhainní teagaisc agus measúnuithe breise ag
teastáil trí Ghaeilge chun cabhrú leo tacú le daltaí a bhfuil RBO acu. Tá siad ag baint úsáide as
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na hacmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge ach ní leor iad. É sin ráite, tá sé soiléir go bhfuil feabhas
tar éis teacht ar an méid acmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge i gcaitheamh na mblianta.
Teastaíonn níos mó áiseanna caighdeánaithe agus neamh-caighdeánaithe i litearthacht na
Gaeilge, matamaitic, teanga agus cumarsáid, i bhforbairt phearsanta, sóisialta, agus
mothúchánach. Bhí sé soiléir go raibh idir múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile ag brath
go mór ar mheasúnuithe trí Bhéarla. Tá go leor cláracha, acmhainní, agus idirghabhálacha á
moladh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, NEPS agus an PDST nach bhfuil ar fáil trí
Ghaeilge. Léirigh na múinteoirí cé chomh tábhachtach is a bhí sé iad seo a bheith ar fáil trí
Ghaeilge.
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1. Réamhrá
Tugadh faoin taighde seo chun imscrúdú a dhéanamh ar na hacmhainní measúnaithe agus
teagaisc atá riachtanach trí Ghaeilge do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta (scoileanna T1) chun freastal ar dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais
acu. Agus an tuarascáil reatha á scríobh, cuireadh san áireamh an t-aiseolas a tháinig ó
mhúinteoirí ar leagan den taighde a cuireadh faoi bhráid mhúinteoirí mar chuid de phróiseas
comhairliúcháin. Ar an iomlán, dhearbhaigh na múinteoirí a ghlac páirt sa phróiseas
comhairliúcháin na torthaí a cuireadh faoina mbráid. Ba iad cuspóirí an taighde seo ná:
•

Measúnú a dhéanamh ar na hacmhainní atá ar fáil faoi láthair trí Ghaeilge do
scoileanna T1 chun chabhrú leo freastal ar riachtanais bhreise oideachais a gcuid daltaí
sna réimsí; litearthacht, matamaitic, TFC, teanga agus cumarsáid trí Ghaeilge, agus
forbairt phearsanta, mhothúchánach agus shóisialta,

•

Meastóireacht a dhéanamh ar na réimsí ina dteastaíonn tuilleadh measúnuithe agus
acmhainní trí mheán na Gaeilge chun cabhrú leis na scoileanna freastal ar riachtanais
bhreise oideachais a gcuid daltaí,

•

Na dúshláin a bhíonn roimh mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta agus iad ag teacht ar mheasúnuithe agus acmhainní Gaeilge a
shainaithint,

•

Tuairisc a scríobh ag plé na n-acmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge, na dúshláin atá roimh
scoileanna maidir le rochtain a fháil ar acmhainní trí Ghaeilge, agus moltaí a dhéanamh
faoi na hacmhainní a dteastaíonn ó mhúinteoirí trí Ghaeilge.

•

Deis a sholáthar do gheallsealbhóirí oideachas lán-Ghaeilge (m.sh. príomhoidí,
múinteoirí ranga, múinteoirí oideachais speisialta) páirt a ghlacadh i bpróiseas
1

comhairliúcháin agus a gcuid smaointe agus moltaí a roinnt ar phlécháipéis ullmhaithe
trí fhoirm chomhlairliúcháin a líonadh.
•

Tuarascáil a scríobh bunaithe ar an aiseolas ar an bpáipéar comhairliúcháin de réir
thorthaí/mholtaí an phróisis chomhairliúcháin.

Tá an tuairisc taighde seo tábhachtach mar go n-insíonn an litríocht idirnáisiúnta dúinn go
bhfuil múinteoirí a bhfuil teacht acu ar na measúnuithe, acmhainní, tacaíocht agus treoir chuí
níos éifeachtaí agus go ndéanann a gcuid daltaí dul chinn acadúil níos fearr (Feng & Sass,
2010). Déantar anailís sa pháipéar ar na hacmhainní teagaisc, foghlama agus measúnaithe
reatha a úsáidtear i scoileanna T1 agus iad ag freastal ar dhaltaí a bhfuil RBO acu. Cuirtear
athbhreithniú ar fáil ar an litríocht idirnáisiúnta agus náisiúnta ar cad iad na cleachtais mholta
sa litearthacht, matamaitic, TFC, teanga agus cumarsáid trí Ghaeilge, agus forbairt
phearsanta, mhothúchánach agus shóisialta. Tugann na sonraí breise a bailíodh tríd an
bpróiseas comhairliúcháin deis dúinn comparáid a dhéanamh idir na hacmhainní atá ar fáil/a
úsáidtear trí mheán na Ghaeilge i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus na cleachtais
is fearr idirnáisiúnta/náisiúnta a mholtar. Bhí trí chéim ag baint leis an phróiseas
comhairliúcháin seo. Sa chéad chéim, líon múinteoirí scoileanna T1 ceistneoir ar líne. Sa dara
céim, thug múinteoirí scoileanna T1 faoi agallaimh aonair chun comhthéacs eile a sholáthar
do na sonraí a bailíodh tríd an gceistneoir. Sa tríú céim tugadh cuireadh do scoileanna agus
do mhúinteoirí foirm chomhairliúcháin a chomhlánú ag soláthar aiseolais bunaithe ar na
gnéithe a clúdaíodh i bpáipéar comhairliúcháin. Thug sé seo deis do scoileanna agus do
mhúinteoirí freagra a thabhairt ar an bpáipéar lena gcuid smaointe, barúlacha agus moltaí i
bhfoirm chomhairliúcháin gan ainm ar líne a ghabhann leis an bpáipéar. Úsáideadh torthaí na
bhfoirmeacha comhairliúcháin chun mionsonraí an pháipéir a shoiléiriú agus chun aon sonraí
suntasacha a fágadh ar lár a chur leis. Ansin moltar cad iad na measúnuithe agus na
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hacmhainní trí Ghaeilge a dteastaíonn ó na scoileanna chun cabhrú leo freastal ar riachtanais
bhreise oideachais a gcuid daltaí.
1.1.

Réasúnaíocht don Taighde agus an Páipéar Comhairliúcháin

Cuireadh béim ar an ngá le tuilleadh taighde sa réimse seo le breis agus 10 mbliana anuas
(Andrews, 2020; COGG, 2010; NCCA, 2007). I dtaighde a rinneadh le déanaí, fuarthas amach
go raibh dúshláin roimh mhúinteoirí i mbunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
maidir le hacmhainní oideachais speisialta a sholáthar trí Ghaeilge (Andrews, 2020).
Scrúdaíodh go mion na hacmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge sna réimsí seo a leanas; litearthacht
i nGaeilge, Matamaitic, TFC, teanga agus cumarsáid, agus forbairt phearsanta, shóisialta agus
mhothúchánach. Roghnaíodh na réimsí seo mar gur sainaithníodh iad ar na réimsí ina raibh
tuilleadh acmhainní de dhíth i dtaighde roimhe seo (Andrews, 2020). Is gá freisin imscrúdú a
dhéanamh ar na hacmhainní i nGaeilge atá á ndéanamh ag múinteoirí iad féin sna scoileanna
T1 agus cé mhéad uair an chloig sa tseachtain atá á gcaitheamh acu ag cruthú na n-acmhainní
seo. Fiosraíodh na hacmhainní agus na hábhair mheasúnaithe atá á n-aistriú ó Bhéarla go
Gaeilge ag múinteoirí sna réimsí seo. Tá sé seo tábhachtach mar tugann taighde idirnáisiúnta
rabhadh i gcoinne aistriúchán ar ábhar measúnaithe ag múinteoirí agus gairmithe oideachais
(Letts et al., 2020; Pert & Letts, 2006). Ní cleachtas inmholta é an cleachtas seo mar nach
dtugann sé pictiúr iomlán dúinn i dtéarmaí chumas na ndaltaí nuair a aistrítear tástálacha go
neamhfhoirmiúil agus na noirm le haghaidh an tástáil Bhéarla a n-úsáid (O’Toole & Hickey,
2013). De bharr easpa measúnuithe litearthachta trí Ghaeilge tá sé deacair ar scoileanna agus
ar mhúinteoirí measúnú cuí a dhéanamh ar dhaltaí a úsáideann tástálacha i mBéarla amháin,
mar go bhfuil oideachas á gcur ar na daltaí trí Ghaeilge. Tuairiscíodh go bhfuil gá le tuilleadh
measúnuithe a chur ar fáil trí Ghaeilge ó 2005 i leith (COGG, 2010; Mac Donnacha et al., 2005;
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NCCA, 2007; Ní Chinnéide, 2009; Nic Gabhann, 2010; Ó Duibhir et al., 2015). Dá bhrí sin, tá sé
tábhachtach tuiscint a fháil ar na cleachtais atá i bhfeidhm sna scoileanna faoi láthair ó thaobh
measúnaithe i gcoitinne agus a gcuid riachtanas ó thaobh measúnaithe trí Ghaeilge a aithint.
Tagraíodh freisin don ghá atá le seirbhísí seachtracha (m.sh. teiripeoir urlabhra agus teanga
agus síceolaithe oideachais) a chur ar fáil trí Ghaeilge mar riachtanas do dhaltaí a bhfuil RBO
acu atá ag foghlaim trí Ghaeilge (COGG, 2010; Mac Donnacha et al., 2005; Ní Chinnéide, 2009).
Thug an taighde seo deis do mhúinteoirí agus do scoileanna na cleachtais reatha atá i
bhfeidhm a phlé maidir le rochtain a fháil ar thacaíochtaí breise, an teanga ina bhfuil na
seirbhísí seo á soláthar agus a gcuid riachtanas reatha sa réimse seo.
1.2.

Cúlra Ginearálta

Sa scoilbhliain 2020-2021, bhí 45,471 dalta bunscoile agus 14,581 dalta iar-bhunscoile ag fáil
oideachais trí Ghaeilge (féach Tábla 1.1).
Tábla 1.1: Líon na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i bPoblacht na hÉireann agus
líon na ndaltaí atá ag freastal ar na scoileanna seo.
26 Contae lasmuigh den An Ghaeltacht

Iomlán

Ghaeltacht
Líon na ndaltaí bunscoile

37,838

7, 633

45,471
(8.1%)

Líon na mbunscoileanna

150

109

259

Líon na ndaltaí iar-bhunscoile

10, 824

3,739

14,581
(4%)
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Líon na n-iarbhunscoileanna

1.3.

47

22

69

Riachtanais Bhreise Oideachais (RBO) i mBunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh
den Ghaeltacht

Meastar go bhfuil diagnóis riachtanais bhreise oideachais (RBO) ag 9.4% de dhaltaí bunscoile
a fhreastalaíonn ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (Nic Aindriú, Ó
Duibhir, & Travers, 2020). I gcomparáid le taighde roimhe seo a rinneadh i scoileanna lánGhaeilge, tá an ráta seo níos airde ná an ráta de 7.9% a luaigh Nic Gabhann (2008). Tháinig
ráta Nic Gabhann (2008) ó shampla níos mó (n = 12,829), áfach, i gcomparáid le cohórt de
7,494 i staidéar Nic Aindriú et al. (2020) a bhí mór go leor chun tábhacht staitistiúil a
dhearbhú. Mar sin, is féidir a mhaíomh go bhfuil méadú tagtha ar leitheadúlacht RBO i
scoileanna lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann (PÉ) le deich mbliana anuas. D’fhéadfadh sé
seo a bheith mar gheall ar dhul chun cinn i gcúrsaí diagnóiseacha agus leathnú na gcatagóirí
RBO. Cúis eile a d’fhéadfadh a bheith leis ná go raibh cleachtas ann go traidisiúnta, daltaí a
raibh RBO acu a aistriú ó scoileanna lán-Ghaeilge go scoileanna meán-Bhéarla. Mar sin féin,
tá tuilleadh faisnéise ar fáil le déanaí faoi oiriúnacht an tumoideachais agus an oideachas
dátheangach do na daltaí seo. D’fhéadfadh go raibh tionchar dearfach aige seo freisin ar rátaí
coinneála daltaí. Tá an figiúr don leitheadúlacht a fuarthas i staidéar Nic Aindriú et al. (2020)
i bhfad níos ísle ná an figiúr de 27.8% (n = 2,381) do dhaltaí 9 mbliana d’aois i ngach cineál
scoile (Cosgrove et al., 2014), agus 25% (Banks & McCoy, 2011) do gach leanbh bunscoile ar
fud Phoblacht na hÉireann.

5

Tuairiscítear gurb í an disléicse an chatagóir is forleithne de RBO sa bhunscoil lán-Ghaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht (Barrett, Kinsella, & Prendeville, 2019; Nic Aindriú et al., 2020; Nic
Gabhann, 2009). Is iad na catagóirí eile RBO is minice a thuairiscítear ná; diospraicse,
neamhord de chuid speictream uathachais, deacrachtaí mothúchánacha agus iompraíochta,
neamhord sonrach cainte agus teanga (Barrett, Kinsella, Prendeville, 2019; Nic Aindriú et al.,
2020). Measadh go bhfuair 16.6% de dhaltaí atá cláraithe i mbunscoileanna lán-Ghaeilge
tacaíocht bhreise teagaisc ón múinteoir oideachais speisialta sa scoilbhliain 2017-2018 (Nic
Aindriú, Ó Duibhir, & Travers, 2021). Tá an figiúr seo níos airde ná an figiúr de 13% (n = 1,719)
a mheas Nic Gabhann (2008) roimhe seo do scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.
Mar sin féin, tá an céatadán seo de mhic léinn (16.6%), cosúil leis an gcéatadán de 17% a
gineadh do dhaltaí a bhí ag fáil tacaíochta breise teagaisc faoin tsamhail leithdháilte
ghinearálta i ngach bunscoil i bPoblacht na hÉireann (Banks & McCoy, 2011) agus i
mbunscoileanna lán-Ghaeilge i dTuaisceart Éireann (17%, n = 431, Ní Chinnéide, 2009). Dá réir
sin, tagann an chomparáid seo le tuiscint nach bhfuil mórán difríochta i líon na ndaltaí a
fhaigheann tacaíocht i mbunscoileanna lán-Ghaeilge agus Béarla.
1.4.

RBO i mBunscoileanna Gaeltachta

Tá an taighde a rinneadh ar leitheadúlacht riachtanas bhreise oideachais i scoileanna
Gaeltachta teoranta (Barrett, 2016; Mac Donnacha et al., 2005). Ar an drochuair, ní
chuimsíonn an staidéar is déanaí le Barrett (2016) ráta leitheadúlachta foriomlán do dhaltaí a
bhfuil RBO acu i mbunscoileanna Gaeltachta. Tugann sé forbhreathnú, áfach, ar na catagóirí
RBO is minice a thuairiscítear sna scoileanna (n = 15) a thug faoin suirbhé. Is iad na cúig
chatagóir is minice a thuairiscítear ná; (1) sain-mhíchumas foghlama, (2) míchumais foghlama
ginearálta éadroma, (3) sain-neamhord teanga agus urlabhra, agus (4) neamhord de chuid
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speictream an uathachais nó neamhord comhordaithe forbartha (Barrett, 2016: 14). In 2004,
measadh go raibh diagnóis riachtanais bhreise oideachais ag 6% (n = 511) de dhaltaí bunscoile
Gaeltachta. Is iad na catagóirí RBO is minice a tuairiscíodh don chohórt scoile seo ná; (1) mionmhíchumas foghlama ginearálta, (2) sain-mhíchumas foghlama, (3) míchumas foghlama
ginearálta teorantach, agus (4) sain-neamhord teanga agus urlabhra (Mac Donnacha et al.,
2005, p. 30). Sa staidéar sin, bhí 358 daltaí (n = 8,516, 4%) ag fáil tacaíochta teagaisc breise ó
mhúinteoir acmhainne na scoile (Mac Donnacha et al., 2005). Laistigh den staidéar, phléigh
tuismitheoirí agus múinteoirí i mbunscoileanna Gaeltachta a míshástacht faoin mbealach a
raibh riachtanais bhreise oideachais na ndaltaí sna scoileanna seo á n-aithint (Mac Donnacha
et al., 2005, lch. 8). Saincheist a aithníodh ab ea úsáid measúnuithe Bhéarla chun daltaí a raibh
riachtanais bhreise oideachais acu a aithint sna scoileanna sin toisc go bhféadfadh inniúlacht
teoranta sa Bhéarla a bheith ag roinnt daltaí gceantair Ghaeltachta. Dá bhrí sin d’fhéadfadh a
gcumas rochtain a fháil ar ábhar an mheasúnaithe seachas a gcumas acadúil iarbhír a imirt ar
an toradh. Tuairiscíodh go raibh sé seo ag tabhairt diagnóise mhíchruinn RBO do dhaltaí.
Thuairiscigh tuismitheoirí agus príomhoidí freisin gur thug síceolaithe oideachais comhairle
dóibh i gcoinne Gaeilge a labhairt le daltaí a raibh RBO acu agus nárbh cheart dóibh ach teanga
amháin (Béarla) a úsáid leis na daltaí seo. D'iarr na scoileanna freisin go gcuirfí níos mó
acmhainní ar fáil trí Ghaeilge do dhaltaí a raibh RBO acu agus go mbeadh rochtain níos minice
ag múinteoirí i mbunscoileanna Gaeltachta ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach sa réimse seo.
1.5.

RBO in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Níl mórán taighde ar fáil ar rátaí leitheadúlachta na ndaltaí a bhfuil RBO acu in iar-bhunscoile
lán-Ghaeilge lasmuigh nó laistigh den Ghaeltacht (Mac Donnacha et al., 2005). Maidir le hiarbhunscoileanna Ghaeltachta, meastar gur raibh diagnóis RBO ar thart ar 7% de dhaltaí (n =
7

324) sa bhliain 2004 (Mac Donnacha et al., 2005). Ba iad na cúig chatagóir RBO is minice a
tuairiscíodh sna scoileanna seo ag an am ná; (1) sain-mhíchumas Foghlama, (2) míchumas
foghlama

ginearálta

teorantach,

(3)

mionmhíchumas

foghlama

ginearálta,

(4)

ollmhíchumas/míchumas trom foghlama ginearálta, agus (5) suaitheadh mothúchánach –
fadhbanna iompraíochta (ADD agus ADHD san áireamh) (Mac Donnacha et al., 2005: 81). Sa
staidéir sin a rinneadh níos mó ná 15 bliain ó shin, luadh go raibh deacrachtaí suntasacha ag
an earnáil seo teacht ar acmhainní teagaisc agus foghlama trí Ghaeilge (Mac Donnacha et al.,
2005). Maidir le téacsleabhair Ghaeilge, pléadh an chaoi a raibh sé deacair ar scoileanna
rochtain a fháil ar leabhair do na hábhair éagsúla agus go raibh na cinn a bhí ar fáil trí Ghaeilge
go minic ró-dheacair agus neamh-mhealltach. Chomh maith leis sin, go minic bhí siad an-mhall
le foilsiú i gcomparáid leis an leagan Béarla. Rinneadh moltaí go mbeadh níos mó acmhainní
Gaeilge ar fáil mar shampla; téacsleabhair, leabhair oibre, cláir ríomhaire, físeáin/DVDanna,
dlúthdhioscaí, cluichí, póstaeir, ábhair indiúscartha, acmhainní léitheoireachta breise,
scéimeanna scoilbhunaithe agus nótaí teagaisc (Mac Donnacha et al., 2005: 29). Ar an
drochuair, níl aon sonraí staidrimh cothrom le dáta ar fáil maidir le leitheadúlacht agus
cineálacha na riachtanas oideachais breise a bhíonn ag daltaí i iar-bhunscoileanna T1.
1.6.

Leagan amach na tuarascála

Tá an tuarascáil seo roinnte ina chúig chuid. Sa chéad chuid anseo tugtar eolas maidir le bunús
an pháipéir agus an réasúnaíocht a bhain le tabhairt faoi. Sa dara cuid, pléitear an taighde
náisiúnta agus idirnáisiúnta ábhartha. Tugtar breac-chuntas ar an modheolaíocht a úsáideadh
don phróiseas comhairliúcháin agus an taighde trí chéile i gcuid a trí. I gcuid a ceathair déantar
cur síos ar thorthaí an phróisis chomhairliúcháin agus soláthraíonn cuid a cúig moltaí don
todhchaí.
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2. Léirbhreithniú Litríochta
Laistigh de chomhthéacsanna tumoideachais ar fud an domhain luaitear go mbíonn
deacrachtaí ag scoileanna agus múinteoirí teacht ar acmhainní agus measúnuithe teagaisc trí
mhionteanga (Andrews, 2020; Tedick & Cammarata, 2012; May, 2013; May, Hill, & Tiakiwai,
2009). Sa chuid seo den tuarascáil déantar athbhreithniú ar thaighde agus litríocht náisiúnta
agus idirnáisiúnta ar na téamaí seo a leanas; rochtain a fháil ar sholáthraithe seirbhíse
seachtracha dátheangacha nó mionteanga, measúnú, idirghabhálacha, agus acmhainní sa
chomhthéacs tumoideachais. Roinntear na téamaí seo sna fo-cheannteidil; litearthacht,
teanga agus cumarsáid, uimhearthacht, agus forbairt phearsanta, shóisialta agus
mhothúchánach chun críocha díospóireachta. Laistigh de na téamaí agus na réimsí seo, tugtar
breac-chuntas ar na cleachtais is fearr a mholtar ar fud an domhain ó thaobh tacú le daltaí a
bhfuil riachtanais bhreise acu i gcomhthéacsanna tumoideachais.
2.1.

Rochtain a fháil ar Sheirbhísí Seachtracha Dátheangacha agus Mionlaigh

Tuairiscítear go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta gur cheart go mbeadh rochtain ag leanaí
mionteangacha agus iad siúd atá dátheangach ar sheirbhísí seachtracha dátheangacha (m.sh.
síceolaithe oideachais agus teiripeoirí urlabhra agus teanga (Irish Association of Speech and
Language Therapists (IASLT), 2016). Ciallaíonn sé seo gur féidir forbhreathnú cuimsitheach a
fháil ar chumais na ndaltaí ina dteangacha go léir (IASLT, 2016). Is minic a dteipeann ar
sholáthraithe seirbhíse oideachais measúnú dátheangach a dhéanamh. Is iad na cúiseanna is
mó a thuairiscítear le haghaidh seo ná easpa ama agus deacrachtaí sceidealaithe (de
Valenzuela et al., 2016; O'Toole & Hickey, 2013). Admhaíonn Coláiste Ríoga na dTeiripeoirí
Urlabhra agus Teanga (RCSLT, 2006) go dtógann an measúnú dátheangach go leor ama, ach
athdhearbhaíonn siad cé chomh tábhachtach agus atá sé an measúnú a bhunú ar chúlra
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teanga na bpáistí. Molann Ebert & Kohnert (2016) go ndéanfaí bearta a riar ar féidir iad a
réamhthaifeadadh i mionteanga an linbh agus a léirmhíniú ag cliniceoir aonteangach, mar
shampla, tasc tuisceana abairte.
Rinneadh staidéar idirnáisiúnta ar na bacanna a bhíonn ar dhaoine agus iad ag iarraidh
rochtain a fháil ar sheirbhísí seachtracha dátheangacha trasna sé shuíomh laistigh de
Ceanada, Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Ríocht Aontaithe, agus an Ísiltír (de Valenzuela et al.,
2016). Ba iad na príomhbhacanna a bhí ann ná; srianta ama, coinbhleachtaí sceidealaithe,
agus infhaighteacht teoranta seirbhíse (de Valenzuela et al., 2016). Go minic, soláthraíonn na
seirbhísí seachtracha seo seirbhís aonteangach toisc go mbraitheann siad faoi bhrú
idirghabhálacha a chur i bhfeidhm i dteanga thromlach an phobail agus na seirbhísí oideachais
(Jordan, 2008; O’Toole & Hickey, 2013). Tugann taighde cáilíochtúil a dhéanann measúnú ar
inniúlacht agus muinín na soláthraithe seirbhíse seo atá ag obair le leanaí dátheangacha a
bhfuil RBO acu le fios gur theip ar fhormhór na ngairmithe seo aon ullmhúchán nó oiliúint a
fháil chun cabhrú leo ina gcuid oibre dátheangach (Hammer, Detwiler, Detwiler, Blood, &
Deon Qualls, 2004; Ware, Lye, & Kyffin, 2015). I bPoblacht na hÉireann, mhol O'Toole & Hickey
(2013) gur chóir, de réir na dtreoirlínte idirnáisiúnta, oiliúint a thairiscint do gach teiripeoir
urlabhra agus teanga agus síceolaí oideachais ar mhodhanna measúnaithe comhlántacha
(mar mheasúnú dinimiciúil), agus idirghabhálacha teiripe iomchuí do dhátheangaigh a chur ar
fáil, chun diagnóis chruinn a chinntiú.
Tá acmhainní measúnaithe dátheangacha teoranta ar fáil go hidirnáisiúnta do sholáthraithe
seirbhíse seachtracha (Kohnert, 2010; McLeod & Verdon, 2014). Tuairiscíodh go n-aistríonn
go leor gairmithe trialacha aonteangacha de réir an noirm go teanga eile gan aon chinnteacht
faoi iontaofacht nó bailíocht na dtástálacha aistrithe seo. Mar shampla, i gcomhthéacs
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Phoblacht na h-Éireann, fuair O’Toole & Hickey (2013) amach gur fágadh mórchuid na
dteiripeoirí urlabhra agus teanga agus na síceolaithe oideachais a bhí ag obair le leanaí
dátheangacha Gaeilge-Béarla gan rogha ach measúnuithe caighdeánaithe a aistriú iad féin ó
Bhéarla go Gaeilge, agus iad fós ag úsáid noirm na dtástálacha Béarla chun leanaí a scóráil. Ba
chleachtas é seo nach raibh siad sásta leis, ach thuairiscigh siad gur fhág éilimh na Roinne
Oideachais ar scóir caighdeánaithe agus easpa modhanna measúnaithe dátheangacha
iomchuí gan aon rogha iad. Measann Pert & Letts (2001) go bhfuil an cleachtas seo
neamhéifeachtach agus deir siad gur gá na difríochtaí i ndaonraí normatacha, leibhéil na
ndifríochtaí cumais teanga, agus na seichimh a bhaineann le sealbhú teanga a mheas, má tá
aistriúcháin tástála le bheith bailí agus iontaofa. Deir an taighde náisiúnta, bíonn deacrachtaí
ag daltaí a bhfuil RBO acu rochtain a fháil ar sheirbhísí seachtracha trí Ghaeilge (Andrews,
2020; Ní Chinnéide, 2009). Chomh maith leis sin, uaireannta bíonn claonadh ag na seirbhísí
seo moladh do thuismitheoirí gan ach teanga amháin a úsáid lena pháistí, de gnáth an Béarla
(Andrews, 2020; Ní Chinnéide, 2009).
2.2.

Litearthacht
2.2.1. Measúnú Litearthachta: Deacrachtaí Litearthachta a Aithint go Luath

Is é an cleachtas is fearr ná deacrachtaí litearthachta i measc dhaltaí a aithint agus
idirghabhálacha a chur ar fáil go luath chun freastal ar riachtanais bhreise oideachais na
ndaltaí agus a gcumas léitheoireachta a fheabhsú (Painéal Náisiúnta Léitheoireachta, 2000;
Schneider, Roth, & Ennemoser, 2000; Simmons et al, 2008; Velluntino, Scanlon, Zhang &
Schatschneider, 2008; Wise & Chen, 2010). Tá sé seo fíor ach go háirithe do dhaltaí i
suíomhanna tumoideachais atá ag foghlaim tríd an dara teanga (T2) (Bournot-Trites, 2008;
Geva, 2006; MacCoubrey, Wade-Woolley, & Kirby, 2003; Wise & Chen, 2010). Go minic sa
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suíomh tumoideachais, ní aithnítear mic léinn a bhfuil deacrachtaí litearthachta acu go dtí go
mbíonn siad níos sine agus tús curtha acu le litearthacht an Bhéarla. Ciallaíonn sé sin go minic
go gcailleann siad amach ar an tréimhse an-tábhachtach luath-idirghabhála (Andrews, 2020;
Barnes, 2017; Keep, 2003; MacCoubrey, Wade-Woolley, Klinger, & Kirby, 2004; Wise & Chen
2010; 2015).
I gcomhthéacsanna tumoideachais na Fraincise i gCeanada, is minic go n-aistríonn daltaí chuig
oideachas trí mheán an Bhéarla toisc go mbeadh rochtain acu ar an tacaíocht chuí oideachais
(Halsall, 1998; Wise & Chen, 2015). D’fhéadfadh sé seo a bheith i gceist freisin do dhaltaí atá
ag foghlaim trí Ghaeilge (Andrews, 2020; Nic Aindriú, Ó Duibhir, & Travers, 2020). Tá sé
dúshlánach do dhaltaí a bhfuil RBO acu atá ag foghlaim na litearthachta trí theanga mionlaigh
nó T2 a aithint go luath toisc go gcuirtear foghlaim na litearthachta i mBéarla siar chun
tréimhse tumoideachais sa mhionteanga/sa T2 a thabhairt dóibh. Ar an drochuair, níl aon
mheasúnuithe caighdeánaithe ar luath-litearthacht Ghaeilge ar fáil. Tá sé tábhachtach a chur
san áireamh, áfach, dá mbeadh tástáil ar fáil do na daltaí a thagann ó chúlraí arb é an Béarla
a gcéad teanga, b’fhéidir nach mbeadh a dtorthaí ar an measúnú Gaeilge seo cruinn ach
oiread toisc nach bhfuil mórán teagmhála acu leis an nGaeilge agus béim ar an bhforbairt
teanga ó bhéal a tharlaíonn i dtosach sna comhthéacsanna seo (NCCA, 2019; Paradis, 2010).
Dá bhrí sin, is measúnú caighdeánaithe dátheangach (Gaeilge-Béarla) atá ag teastáil chun
forbairt luathlitearthachta na ndaltaí seo a mheas. Sa chomhthéacs tumoideachais in Éirinn
fuair Murphy & Travers (2012) amach go raibh buntáistí ag baint le measúnú dátheangach
(Gaeilge-Béarla) toisc go dtugann sé forbhreathnú níos cuimsithí ar chumais iomlán teanga
leanaí óga.
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I gcomhthéacs an oideachais lán-Ghaeilge, tuairiscíodh go bhfuil daltaí i scoileanna T1 a bhfuil
deacrachtaí léitheoireachta acu á meas agus á n-aithint le RBO trí theanga thromlach an
phobail, Béarla (Andrews, 2020; Barnes, 2017; Ní Chinnéide, 2009). Léirigh taighde Wise &
Chen (2015) gur féidir le feasacht fóineolaíochta cumas léitheoireachta sa todhchaí a thuar i
gcás daltaí atá ag foghlaim trí theanga thromlaigh an phobail. Léiríonn taighde eile sa
chomhthéacs tumoideachais gur féidir le measúnuithe feasachta fóineolaíochta Béarla
gnóthachtáil léitheoireachta na Fraincise

sa todhchaí a thuar (Comeau, Cormier,

Grandmaison, & Lacroix, 1999; Endler, 2008; Erdos, Genesee, Savage, & Haigh, 2014; Erdos,
Genesee, Savage, & Haigh, 2011; Jared, Cormier, Tobhach, & Wade-Woolley, 2011; Wise &
Chen, 2010). Cé go bhféadfadh an modh seo a bheith oiriúnach do dhaltaí atá ag foghlaim trí
Ghaeilge mar dhara teanga, ní bheadh sé oiriúnach do dhaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge
mar chéad teanga i scoileanna T1. Léiríonn an taighde go leanann daltaí atá ag foghlaim trí
Ghaeilge rian difriúil d’fhorbairt litearthachta i gcomparáid le daltaí atá ag foghlaim trí Bhéarla
(Barnes, 2017; Parsons & Lyddy, 2009). D’fhéadfadh moill a bheith ar dhaltaí ó thaobh a gcuid
scileanna léitheoireachta neamhfhocail agus focail i mBéarla mar gheall ar thréimhse
tumoideachais Gaeilge. Tá sé seo amhlaidh go háirithe i gcás dhaltaí ó chúlraí Gaeilge mar
chéad teanga. B’fhéidir nach gcuirfeadh na torthaí a d’fhéadfaidís a fháil sna tástálacha Béarla
seo pictiúr cruinn ar a gcumas. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach go gcruthófar tástálacha
caighdeánaithe ar léamh neamhfhocail agus ar léamh focal, mar aon le measúnuithe cumais
chognaíoch, do dhaltaí atá ag freastal ar scoileanna T1 (Barnes, 2017).
2.2.2. Measúnú Litearthachta d’Iar-Bhunscoileanna in Éirinn
I bPoblacht na hÉireann, faoi láthair níl aon mheasúnuithe trí mheán na Gaeilge ar fáil d’iarbhunscoileanna. Tá roinnt tástálacha ar fáil, áfach, trí Bhéarla; Tástáil Iar-Bhunscoile
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Drumcondra ar Litearthacht Léitheoireachta an Bhéarla (DPPT-READ), agus an Tástáil
Réasúnaithe Drumcondra (DRT). Is tástáil inniúlachta é Tástáil Réasúnaithe Drumcondra (DRT)
nach bhfuil ar fáil ach trí Bhéarla a forbraíodh chun cabhrú le mic léinn aistriú ón mbunscoil
go dtí an iar-bhunscoil. Déanann sé measúnú ar chumas daltaí i réasúnaíocht bhriathartha
agus ar chumas uimhriúil. Le déanaí, chruthaigh an Foras Taighde ar Oideachas (ERC) measúnú
nua neamhspleách i litearthacht an Bhéarla d’iar-bhunscoileanna darb ainm an PPAD-E (ERC,
2020). Tuigtear dúinn go bhfuil obair ar siúl ar leagan Gaeilge den PPAD-E faoi láthair.
Cruthaíodh an measúnú seo de bharr go ndéantar tástálacha litearthachta Bhéarla atá in úsáid
faoi láthair in iar-bhunscoileanna i bPoblacht na hÉireann a fhorbairt agus a normalú de
ghnáth sa Ríocht Aontaithe nó sna Stáit Aontaithe. Deir an ERC (2020) gur féidir leis na
tástálacha seo a bheith míchuí d’iar-bhunscoileanna i bPoblacht na hÉireann, ó thaobh cultúr
de agus de bharr seo go bhfuil na noirm míchuí acu do dhaltaí. Is féidir leo a bheith ard ó
thaobh costais agus uaireannta glacann siad a lán ama le riaradh. Tá go leor buntáistí ag baint
le measúnú mar an PPAD-E do scoileanna, mar shampla (ERC, 2020) tá siad:
● oiriúnach ó thaobh cultúr de agus curtha in oiriúint do chomhthéacs na
hÉireann,
● deartha le húsáid ag múinteoirí,
● cabhrach chun scagadh a dhéanamh ar dheacrachtaí (go háirithe agus scoláirí
ag tosú sa chéad bhliain),
● úsáideach i measúnú diagnóiseach, monatóireacht agus meastóireacht a
dhéanamh ar dhul chun cinn,
● cabhrach a aithint an bhfuil gá le tuilleadh measúnaithe (m.sh. urlabhra agus
teanga),
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● cabhrach chun cur leis na próisis le haghaidh Reasonable Accomodations in
Certificate Examinations ( ) /Disability Access Route to Education ( ) ,2
● úsáideach chun caighdeáin litearthachta a bhunú agus a athbhreithniú.
2.2.3. Idirghabhálacha Léitheoireachta i Suímh an Tumoideachais
Léiríonn an taighde go bhfuil nasc láidir idir idirghabhálacha feasachta fóineolaíochta lena náirítear deighilt fóinéim, cumasc, agus mic léinn a ngnóthaíonn leibhéil níos airde
gnóthachtála léitheoireachta (August & Shanahan, 2006; Dressler & Kamil, 2006; Genesee &
Geva, 2006; Genesee, Geva, Dressler, & Kamil, 2006; Painéal Náisiúnta Léitheoireachta;
2000). Tá na tréithe dearfacha seo freisin le fheiceáil i ndaltaí atá ag foghlaim tríd an dara
teanga. Mar sin féin, is beag taighde a rinneadh sa réimse seo i gcomhthéacsanna
tumoideachais (MacCoubrey et al., 2004; Wise agus Chen, 2010). Fuarthas amach go ndearna
daltaí a rinne idirghabhálacha feasachta fóineolaíochta ina T2 (Fraincis) gnóthachan níos fearr
i dtéarmaí feasachta fóineolaíochta sa dá theanga (Béarla agus Fraincis). Tarlaíonn sé seo toisc
go bhfuil prionsabal idirspleáchais teanga ann, áit a bhfuil inniúlacht chognaíoch acadúil
teanga (CALP) ann a éascaíonn aistriú scileanna acadúla agus litearthachta ó theanga amháin
go teanga eile (Archambault, Mercer, Cheng, & Saqui, 2019, lch. 114). Treisíodh fianaise an
coincheapa seo trí mheiteanailís ar 47 staidéar ar aistriú scileanna fóineolaíochta trastheangeolaíoch agus díchódaithe ón T1 go T2 (Melby-Lervåg & Lervåg, 2012). Léiríonn an
taighde freisin go n-aistríonn scileanna cruinnis léitheoireachta, luais agus tuisceana ón T1 go
T2 (Geva & Clifton, 1994; Geva, Wade-Woolley, & Shany, 1997; Verhoeven, 1994). Is díol

2

RACE - https://www.examinations.ie/?l=en&mc=ca&sc=ra; https://accesscollege.ie/dare/
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spéise é nach n-aistríonn inspreagadh agus nós na léitheoireachta ón T1 go T2 (Yamashita,
2004).
I scoileanna T1, moltar gur chóir tacaíocht bhreise teagaisc a sholáthar do dhaltaí trí theanga
theagaisc na scoile, Gaeilge (Andrews, 2020; Ní Bhaoill & Ó Duibhir, 2004; Ní Chuaráin, 2009)
agus an cleachtais a bheith bunaithe ar fhianaise (NEPS, 2019). Ach, ar an drochuair, níl aon
idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise ar fáil do litearthacht na Gaeilge rud a rachadh chun
sochar na scoileanna T1. I dtaighde ar ‘Measúnú Disléicse agus Idirghabháil Léitheoireachta
do Dhaltaí in Oideachas Meán-Ghaeilge: Léargais ar Chleachtas Reatha agus Breithnithe le
haghaidh Feabhsúcháin’ fuarthas amach go dteastaíonn idirghabháil léitheoireachta
éifeachtach i litearthacht na Gaeilge ó dhaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge; (1) forbairt
réamhriachtanach scileanna dóibh siúd a bhfuil Gaeilge acu mar T2 (sainaithint fóinéim agus
múineadh do dhaltaí conas litreacha an na haibítre a aithint, (2) scileanna díchódaithe, (3)
scileanna litrithe, (4) forbairt foclóra béil, agus (5) amharcfhocal a aithint (Barnes, 2017). Ina
theannta sin, moltar gur chóir go mbeadh forbairt ghairmiúil bhreise ag múinteoirí scoileanna
T1 sna réimsí seo a leanas: fuaimeanna na Gaeilge, an gaol idir fuaim agus litir, feasacht
fóinéimeach, forbairt scileanna fóineolaíochta, agus inspreagadh daltaí a mhéadú (Barnes,
2017).
2.2.4. Cláir Teanga ó Bhéal um Fhorbairt Litearthachta
Ionas go mbeidh mic léinn in ann rochtain a fháil ar ghníomhaíochtaí litearthachta, is gá
leibhéal ard d’fhorbairt teanga ó bhéal a bheith acu, tá sé seo an-thábhachtach ach go háirithe
i gcás daltaí atá ag foghlaim tríd an T2 (Baker et al., 2014; Brooks, 2016; Kamil et al., 2008;
Snowling & Hulme, 2011). Moltar do dhaltaí a bhfuil RBO acu a stór focal a mhéadú d’fhonn
cabhrú leo a gcuid scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus chun cabhrú leo rochtain a
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fháil ar inniúlacht teanga chognaíoch acadúil an tseomra ranga (Foorman et al., 2016). Maidir
le forbairt foclóra, moladh roinnt straitéisí chun cabhrú le mic léinn foghlaim tríd an dara
teanga, mar shampla Clár Saibhrithe Stór Focal (Vocabulary Enrichment Programme, National
Behavioural Support Service (NBSS), 2014). Mar sin féin, níl aon chláir mar seo ar fáil trí
Ghaeilge do dhaltaí i scoileanna T1. Tá sé tábhachtach freisin do scoileanna, scileanna
labhartha agus éisteachta na daltaí a fhorbairt (Higgins et al., 2017). Ba cheart clár a fhorbairt
trí Ghaeilge a chuimsíonn gníomhaíochtaí chun teanga léiritheach agus gabhchumais, agus
ceistiúchán struchtúrtha a fhorbairt agus a leathnú chun tuiscint a fhorbairt (NEPS, 2019). Tá
forbairt teanga ó bhéal i nGaeilge an-tábhachtach do dhaltaí scoileanna T1 nach bhfuil Gaeilge
acu mar chéad teanga, mar is teagmháil a bheidh acu leis an nGaeilge (Barnes, 2017).
2.2.5. TFC do dhaltaí a bhfuil Deacrachtaí Litearthachta acu
Tá úsáid TFC chun cabhrú le léitheoirí atá ag streachailt an-éifeachtach (Bjekiü et al, 2012,
Bjekiü et al. 2014). Taispeánann taighde gur féidir le húsáid TFC gnóthachtáil acadúil, daoine
a bhfuil deacrachtaí litearthachta acu, a mhéadú agus iad a spreagadh chun foghlama
(Singleton, 2009). Tugann sé deis chothrom do dhaltaí atá ag streachailt le léamh teacht ar
chló. Mar shampla, léirigh taighde gur féidir le léitheoireacht, scríbhneoireacht, litriú,
foghlaim stór focal, agus foghraíocht a bheith níos éasca do léitheoirí atá ag streachailt nuair
a úsáidtear TFC (Huriyah, 2018). Moltar freisin gur féidir le húsáid TFC féinmheas agus
féinmhuinín na ndaltaí a fheabhsú (Huriyah, 2018). Is féidir le TFC a úsáid sa seomra ranga
cabhrú le léitheoirí atá ag streachailt rochtain a fháil ar ábhar an churaclaim ar bhealaí éagsúla
(Dawson, Antonenko, Lane, & Zhu, 2018, lch. 227). Sa chuid seo, tugtar forbhreathnú ar na
cineálacha TFC is tairbhiúla do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta acu. Tugann Tábla
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2.1 forbhreathnú gairid ar na cineálacha TFC is mó a mholtar do leanaí a bhfuil deacrachtaí
léitheoireachta acu a phléitear níos mionsonraithe thíos.
Tábla 2.1. Conas is féidir le teicneolaíocht oiriúnaitheach a bheith úsáideach chun tacú le mic
léinn a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta acu (leasaithe ó: Dawson, Antonenko, Lane, & Zhu,
2018, lch. 23).
Dúshlán do

Conas a d’fhéadfadh

Gnéithe léitheoireachta agus

dhaltaí a bhfuil

teicneolaíocht

scríbhneoireachta chun tacú leis an dúshlán

deacrachtaí

oiriúnaithe tacú leis

léitheoireachta

an dalta

acu
Léitheoireacht

Roghanna chun

Téacs-go-teanga: Cuireann sé ar chumas an

faisnéis a rochtain

dalta éisteacht le hábhar agus é/í ag féachaint
ar an scáileán
Gabháil scáileáin: Cuireann sé ar chumas an
dalta éisteacht leis na focail laistigh
d’íomhánna, de ghraif agus de ghabháil
scáileáin.

Scríbhneoireacht

Roghanna chun

Teanga go Téacs: Cuireann sé ar chumas an

agus litriú

smaointe agus eolas a

dalta a smaointe a chur i bhfocail gan a bheith

chur in iúl

sáite i meicnic na peannaireachta a
d’fhéadfadh a bheith an-deacair do dhaltaí a
bhfuil deacrachtaí léitheoireachta acu.
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Roghanna chun tacú

Tuarthéacs: Cuireann sé ar chumas an dalta

le litriú

liosta focal a roghnú a d’fhéadfaí a úsáid i
ngníomhaíochtaí scríbhneoireachta.

2.2.6. Aithint Teanga go Téacs / Guth / Aithint Cainte
Is féidir teanga go téacs a úsáid le léitheoirí atá ag streachailt chun cabhrú leo lena gcuid
scríbhneoireachta. Tá buntáistí éagsúla ann do dhaltaí a bhaineann úsáid as an bpróiseas seo,
mar shampla, rochtain fheabhsaithe ar obair ranga, scileanna scríbhneoireachta seachas litriú
a fhorbairt (m.sh. smaointe, seicheamh srl.), níos mó neamhspleáchas, imní laghdaithe, agus
feabhas ar chroíscileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta (Bruce, Edmonson &
Coleman, 2003; Chiu, Liou, Yeh, 2007; Gardner, 2008; Higgins & Raskind, 2000, 2004;
MacArthur, 2009). Tá roinnt roghanna éagsúla ar fáil maidir le conas is féidir ‘teanga go téacs’
a úsáid, mar shampla, uirlisí ionsuite (m.sh., Microsoft Word), Aip, nó clár bogearraí.
Taispeánadh go bhfuil na feidhmchláir seo tairbheach toisc; (i) go laghdaíonn siad an strus ar
dhaltaí de bharr scríbhneoireachta trí fheidhmiú mar uirlis tacaíochta pearsanta, (ii) gur féidir
le daltaí scríobh níos compordaí agus níos cruinne, (iii) gur féidir le daltaí focal a rá agus a
fheiceáil conas é a litriú ar an scáileán, (iv) go bhfuil sé níos fusa do dhaltaí a gcuid smaointe
a chur i bhfocail, agus (v) go cabhraíonn sé le foghlaim neamhspleách a chur chun cinn (Bruce,
Edmonson & Coleman, 2003; Chiu, Liou, Yeh, 2007; Gardner, 2008; Higgins & Raskind , 2000,
2004; MacArthur, 2009).
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2.2.7. Téacs go teanga/ Éisteachta /Bogearraí Léitheoireachta Scáileáin
Má bhíonn deacrachtaí ag dalta le líofacht dhíchódaithe agus léitheoireachta ach leibhéal ard
cluastuisceana, is uirlis an-mhaith í bogearra téacs go teanga a úsáid (Parr, 2013; Wood,
Moxley, Tighe, & Wagner, 2017). Tá an bogearra seo tairbheach do léitheoirí atá ag streachailt
toisc go ndéanann sé an t-ábhar ar an scáileán níos inrochtana dóibh, méadaíonn sé a gcumas
oibriú go neamhspleách (m.sh., léitheoireacht), agus méadaíonn sé a bhféinmhuinín. Fuarthas
amach freisin go bhfeabhsaíonn sé feidhmíocht scríofa agus litrithe na ndaltaí (Cullen,
Richards, & Lawless-Frank, 2008; Higgins & Raskind, 2004). Tá bogearraí ar fáil i mBéarla agus
i dteangacha eile, lena n-áirítear teangacha dúchais (Pen Friend). Mar sin féin, níl bogearraí
ar fáil a fheidhmíonn trí Ghaeilge. Tugann taighde le fios freisin gur féidir le léitheoirí a gcumas
léamhthuisceana agus luas léitheoireachta a fheabhsú nuair a chuirtear téacs i láthair i línte
níos giorra le níos mó spásála agus nuair a aibhsítear príomhphointí an téacs ar an scáileán
(Dawson, Antonenko, Lane, & Zhu, 2020, lch. 227; Rello, Saggion, & Baeza-Yates, 2014;
Schneps, Thomson, Chen, Sonnert, & Pomplun, 2013; Schneps, Thomson, Sonnert, et al.,
2016). Tuairiscíonn Schneps et al. (2016) go bhféadfadh an bogearra seo a bheith anéifeachtach do dhaltaí a bhfuil disléicse orthu. Fuair Berninger et al., (2015) amach go bhfuil
buntáistí i dtreoir scríbhneoireachta ar iPadanna do dhaltaí a bhfuil disléicse orthu agus iad
ag tabhairt faoi théacs go teanga. Feabhsaíonn an fheidhmchlár seo a gcuid peannaireachta,
litrithe agus comhdhéanamh abairtí trína gcumas éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus
scríbhneoireachta a úsáid (Berninger et al., 2015).
2.2.8. Bogearra Tuartha Focal
Léiríonn an taighde gur féidir leis an mbogearra seo litriú agus stór focal daltaí a bhfuil
disléicse orthu a fheabhsú (Evmenova, Graff, Jerome, & Behrmann, 2010). Is féidir le
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héifeachtacht na teicneolaíochta oiriúnaithe seo a bheith teoranta de bharr chumas an dalta
an chéad chúpla litir d’fhocal a aithint i gceart ach tá feabhas ar na leaganacha is déanaí den
bhogearra seo a chuireann litriú foghraíochta agus cumtha san áireamh agus liostaí focal á
nginiúint (Dawson, Antonenko, Lane, & Zhu, 2018: 228).
2.2.9. Leabhair Idirghníomhacha
Is acmhainn an-mhaith iad leabhair idirghníomhacha chun tacú le forbairt scileanna
léitheoireachta. Tá na leabhair seo tairbheach do dhaltaí mar tugann siad deis do dhaltaí a
bhfuil deacrachtaí litearthachta acu téacs a léamh i dtimpeallacht thacúil ar luas atá oiriúnach
dóibh (Huriyah, 2018, lch. 76). Tá an cleachtas seo tairbheach freisin do dhaltaí atá ag
foghlaim tríd an T2 nó mionteanga, toisc go bhfaigheann siad níos mó teagmhála le teanga an
téacs agus na tacaíochta nach féidir lena dtuismitheoirí a thabhairt tríd an T2. Féadfaidh na
leabhair seo gníomhaíochtaí breise a sholáthar freisin a ligfeadh do dhaltaí a gcuid scileanna
teanga agus litearthachta a fhorbairt tuilleadh, mar shampla, feasacht fóineolaíochta agus
scileanna tuisceana. Tá go leor leabhar idirghníomhacha neamhfhicsin agus ficsin i mBéarla
ar féidir le daltaí a léamh. Tá taifeadadh fuaime ionsuite sna leabhair seo nó úsáidtear iad i
Microsoft Word ag úsáid an fheidhmchláir téacs go teanga.
2.2.10. Tadhaillchlóscríobh
Rinneadh taighde teoranta ar na buntáistí a bhaineann le tadhaillchlóscríobh do dhaltaí a
bhfuil deacrachtaí foghlama acu. Cuireann tadhaillchlóscríobh ar chumas na ndaltaí díriú ar a
gcuid smaointe a bhreacadh síos seachas a bheith ag díriú ar fhoirm na litreacha nó ar litriú
(Koorland, Edwards, and Doak, 1996; Tenney agus Osguthorpe 1990). Tugann sé deis dóibh a
gcuid botún litrithe a cheartú go héasca agus méadaíonn sé an teagmháil leis an T2, a gcuid
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eolais ar an bhfocal scríofa agus bíonn tionchar dearfach aige freisin ar a gcuid scileanna
léitheoireachta agus stór focal súilaithne. Is é an bealach is éifeachtaí le daltaí
tadhaillchlóscríobh a fhoghlaim ná trí chur chuige ilchéadfach. Baineann go leor daltaí i
scoileanna T1 úsáid as na cúrsaí seo trí Bhéarla agus cuireann siad ar a gcumas a gcuid
scileanna fónaice a threisiú agus iad ag foghlaim conas clóscríobh. Maidir leis an gcur chuige
ilchéadfach seo, léitear litreacha agus focail os ard, taispeántar iad ar an scáileán agus ansin
clóscríobhann an dalta iad. Cuireann sé seo cuimhne mhatáin chun cinn sa phróiseas
foghlama, rud atá iontach d’fhoghlaimeoirí cinéistéiseacha.
2.2.11. Feidhmchláir Litearthachta
Tá go leor feidhmchlár ar fáil trí Bhéarla a chuidíonn le scagadh disléicse nó a threisíonn
scileanna foghlama ar leith disléicse, mar shampla scríbhneoireacht, léitheoireacht (m.sh.,
nótaí a thógáil, téacs a chumadh srl.), litriú, cuimhne, srl. (Politi- Georgousi & Drigas, 2020: 5).
Tugtar breac-chuntas breise ar na cineálacha feidhmchlár atá ar fáil i dTábla 2.2.
Tábla 2.2. Na cineálacha feidhmchlár litearthachta atá tairbheach do dhaltaí a bhfuil
deacrachtaí léitheoireachta acu (leasaithe ó: Israelson, 2015)
Feidhmchláir E-

Leabhair atá ar fáil go leictreonach i bhfoirm feidhmchlár.

leabhair
Cluichí ríme nó

Tugann na feidhmchláir deis focail ríme nó foghraíochta a chleachtadh le

Foghraíochta

gné chluichíochta.

Feidhmchláir

Tugann na feidhmchláir seo deis litreacha na haibítre a ainmniú nó a

Aibítreach

scríobh, mar shampla, Físeáin Ceoil A-Z.
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Feidhmchláir

Tugann na feidhmchláir seo deis don dalta litreacha agus focail a scríobh.

Peannaireachta
Feidhmchláir

Bíonn éagsúlacht sna hamharcfhocail sna feidhmchláir seo agus is minic

amharcfhocail

go mbíonn gné chluichíochta agus éisteacha iontu.

Feidhmchláir

Tugann na feidhmchláir seo deis don dalta cleachtadh a dhéanamh ar

aicmí focal

thúsfhoghar agus foghar deiridh.

Feidhmchláir

Is altanna gairide iad formhór na bhfeidhmchlár a chothaíonn

Ceisteanna

“léamhthuiscint” le ceisteanna ilrogha ina ndiaidh

Ilrogha
Feidhmchláir

Tá na feidhmchláir seo deartha chun ligean don dalta tabhairt faoi

Cumadóireachta

scríbhneoireacht dhigiteach ar nós téacsanna ilmhódacha ina bhfuil

Ilmhódacha

focail, íomhánna, fuaimeanna, físeáin agus / nó beochana iontu. Is féidir
pictiúrleabhar a úsáid chun scéalta ilmhódacha a chumadh agus a roinnt.

Scagadh/measú

Cuireann na feidhmchláir seo ar chumas an mhúinteora daltaí a mheas

nú agus

agus monatóireacht a dhéanamh ar a ndul chun cinn. Tugann siad deis

Idirghabháil

do dhaltaí tabhairt faoi idirghabhálacha litearthachta ar bhealach
céimnithe agus idirghníomhach.

2.3.

Teanga agus Cumarsáide
2.3.1. Seicliostaí Forbartha Teanga agus Measúnuithe Neamhchaighdeánaithe

Tá raon leathan uirlisí measúnaithe teanga curtha le chéile ag an NCSE (2021) ar a suíomh
gréasáin. I measc na n-uirlisí i mBéarla tá; seicliosta scileanna cumarsáide atá ag forbairt,
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seicliosta scileanna éisteachta, gníomhaíochtaí céimnithe próiseála teanga, seicliosta foclóra
teibí, measúnú feasachta fóinéimeach, agus scagthástáil teanga. Tá acmhainn fheidhmiúil
teanga agus cumarsáide i mBéarla ann freisin mar shampla, seicliosta um phleanáil agus
monatóireacht múinteoirí, agus seicliosta do dhaltaí. Is acmhainní iontacha iad seo uile
d’fhorbairt an Bhéarla agus na cumarsáide. Tá liosta d’fheidhmchláir i mBéarla ar fáil freisin.
Ach, ar an drochuair, níl na hacmhainní seo ar fáil trí Ghaeilge dóibh siúd atá ag múineadh i
scoileanna T1. Maidir le measúnuithe chaighdeánaithe foirmiúla urlabhra agus teanga atá ar
fáil trí Bhéarla, moltar go ndéanfaí daltaí a mheas i roinnt réimsí éagsúla, mar shampla,
próiseáil fóineolaíochta, gabhchumas teanga, teanga léiritheach, agus cumarsáid shóisialta
agus measúnú scileanna sóisialta Níl na measúnuithe seo ar fáil faoi láthair trí mheán na
Gaeilge do dhaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge mar T1 nó T2.
2.3.2. Uirlisí Tuairiscithe Tuismitheoirí
Léiríonn an taighde go bhfuil agallaimh mhionsonraithe le tuismitheoirí, agus le múinteoirí
maidir le forbairt mionteanga an dalta tairbheach chun forbairt L1 an linbh a mheas, agus a
scileanna reatha sa T1 (Boerma & Blom, 2017; De Lamo, & Jin, 2011; Grimm & Schulz, 2014;
Paradis, Emmerzael, & Duncan, 2010; Paradis, Schneider, & Duncan, 2013; Restrepo, 1998).
Tugann torthaí le fios go bhfuil sé ríthábhachtach cáilíocht agus méid na n-ionchur teanga sa
dá theanga a mheas do leanaí dátheangacha chun forbairt teanga a mheas go cruinn (Boerma
& Blom, 2017; Paradis, 2011; Tuller, 2015). Fuair Paradis et al. (2013) amach gur chuidigh
ceistneoir do thuismitheoirí maidir le forbairt T1 d’fhoghlaimeoirí Béarla ó chúlraí éagsúla (n
= 152) le deacrachtaí teanga a aithint nuair nach raibh na foghlaimeoirí seo fós ag forbairt
scileanna T2. Ar an gcaoi chéanna, fuair Boerma & Blom (2017) amach go soláthraíonn
tuairiscí tuismitheoirí ar fhorbairt teanga dhátheangach comhthéacs chun anailís a dhéanamh
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ar thorthaí ar thástálacha athrá neamhfhocail agus sampláil scéalaíochta. Nuair a cuireadh na
modhanna seo le chéile, chuir siad táscaire láidir ar fáil ar lagú teanga i ndaltaí dátheangacha.
I gcomhthéacs an oideachais trí Ghaeilge, forbraíodh Fardail Forbartha Cumarsáide Mac
Arthur-Bates (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories) sa Ghaeilge do
leanaí óga (17-36 mí) a bhí á dtógail le Gaeilge (O’Toole & Hickey, 2017). Is uirlis tuairiscithe
tuismitheoirí í seo a chuimsíonn faisnéis thábhachtach faoi chumais fhorbartha leanaí sa
luath-theanga, lena n-áirítear tuiscint foclóra, aschur, gothaí agus gramadach (O’Toole &
Hickey, 2017).
2.3.3. Idirghabhálacha Teanga do Dhaltaí Dátheangacha le Fadhbanna Teanga
Dhírigh taighde a rinneadh sa réimse seo go príomha ar leanaí dátheangacha seicheamhacha,
agus idirghabhálacha i dteanga an phobail a bhí mar T2 acu. Ní dhearnadh aon staidéir go
bhfios dúinn ar idirghabhálacha teanga sa mhionteanga (T1) amháin. Rinne Ebert et al. (2014)
staidéar ar thionchar trí chlár cóireála ar leanaí dátheangacha Spáinnis-Béarla (n = 59) le laigí
sainiúla teanga. Maidir leis an ngrúpa a rinne an idirghabháil aonteangach (Béarla amháin),
tháinig feabhas suntasach go staitistiúil i seacht réimse forbartha teanga. Bhí feabhas mór ar
stór focal Béarla, agus feabhas meánach ar scileanna Béarla ar an iomlán agus scileanna
cognaíocha neamhtheangeolaíocha (féach Ebert et al., 2014, le haghaidh tuilleadh sonraí). Cé
gur tháinig feabhas suntasach go staitistiúil ar an ngrúpa dátheangach i naoi ngníomhaíocht,
tháinig laghdú ar a bhfeidhmíocht luais phróiseála. Treisíodh na buntáistí dearfacha a
bhaineann le hidirghabhálacha dátheangacha teanga trí thorthaí athbhreithnithe córasacha
cainníochtúla ar idirghabhálacha dátheangacha agus teanga baile d’fhoghlaimeoirí óga
dátheangach (Durán, Hartzheim, Lund, Simonsmeier, & Kohlmeier, 2016). Áiríodh san
athbhreithniú seo 26 staidéar taighde cainníochtúla a foilsíodh in irisí piarmheasúnaithe ó
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1991 - 2014 (féach Duran et al., 2016 le haghaidh tuilleadh sonraí). Léiríonn na torthaí gur
tháinig feabhas níos mó ar scileanna T1 na ndaltaí mar thoradh ar idirghabhálacha a rinneadh
go dátheangach nó i dteanga bhaile an linbh (mionteanga, L1), agus nach raibh tionchar
diúltach acu ar fhorbairt T2 na rannpháirtithe . É sin ráite, bhí an chuid is mó de na héifeachtaí
ar fhorbairt teanga sna staidéir seo beag go meánach.
2.3.4. Idirghabhálacha Teanga Baile curtha i bhFeidhm ag Tuismitheoirí
Deirtear sa taighde gur féidir le hidirghabhálacha Béarla (L1) arna gcur i bhfeidhm ag
tuismitheoirí sa bhaile tionchar dearfach a imirt ar fhorbairt teanga agus litearthachta
dátheangach leanaí (Adesope, Lavin, Thompson, & Ungerleider, 2011; Lonigan & Shanahan,
2010; Roberts & Kaise, 2011; Sénéchal & Young, 2008). Taispeánann na cláir seo go
mbaineann leanaí leibhéil litearthachta níos airde amach nuair a thaispeántar dá
dtuismitheoirí / gcaomhnóirí conas a pháiste a theagasc go héifeachtach. Trí mheatanailís
chórasach ar 18 staidéar, fuair Roberts & Kaiser (2011) amach go raibh éifeachtaí dearfacha
ar theanga léiritheach, agus méadú ar an ráta cumarsáide sa réamhscoil dhátheangach mar
thoradh ar oideachas a chur ar thuismitheoirí agus iad a chumasú chun cláir a chur i bhfeidhm
sa bhaile, páistí a raibh lagú teanga orthu agus iad siúd nach raibh. Ar an drochuair, is beag
taighde atá ar fáil ar idirghabhálacha teanga a dhéantar sa bhaile i dteangacha seachas Béarla
(Ijalba, 2016). Tá an chuid is mó den taighde a dhéantar sa réimse seo bunaithe ar éifeachtacht
na n-idirghabhálacha teanga baile le daoine dátheangacha Spáinnis-Béarla. Tá gá le tuilleadh
taighde sa réimse seo agus teangacha seachas Spáinnis á n-úsáid. Mar sin féin, léirigh torthaí
staidéir go bhfuil buntáistí ag baint le hidirghabhálacha teanga baile tuismitheoirí do leanaí
dátheangacha a bhfuil neamhord teanga orthu agus gan iad (Ijalba, 2016; Thordardottir et al.,
2015). Maidir le leanaí réamhscoile a labhraíonn Hmong-Spáinnis gan lagú teanga, fuarthas
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amach gur éascaigh stór focal a foghlaimíodh sa T1 sealbhú foclóra sa T2 (Roberts, 2008).
Maidir le leanaí dátheangacha Spáinnis-Béarla le lagú teanga (n = 24), fuarthas buntáistí
litearthachta nuair a chuir máithreacha gníomhaíochtaí teanga baile agus litearthachta
(Spáinnis) i bhfeidhm, bunaithe ar phictiúrleabhair idirghníomhacha. Thug tuismitheoirí an
ghrúpa idirghabhála (n = 12, meán-aois = 43 mí) faoi shé sheisiún oideachais do thuismitheoirí
sular thosaigh siad ar ghníomhaíochtaí teangabhunaithe ar na leabhair. Dhírigh na seisiúin
oideachais ar garspriocanna forbartha teanga, tábhacht na luathlitearthachta, agus leathnú
ar chumarsáid T1 sa bhaile. Ghnóthaigh leanaí sa ghrúpa idirghabhála gnóthachain dearfacha
foclóra sa T1 agus sa T2.
2.3.5. Teanga, Cumarsáid agus Matamaitic
Tá ról tábhachtach ag teanga i bhforbairt scileanna matamaitice agus smaointeoireachta i
ngach foghlaimeoir (NCCA, 2014a; Whitin & Whitin, 2003). Tugadh le fios go bhfuil go leor
gnéithe i dteanga na matamaitice, mar shampla, stór focal, stíleanna brí, modhanna argóna,
agus modhanna smaointeoireachta go matamaiticiúil (NCCA, 2014a). Tá roinnt scileanna
cognaíocha ann a d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag mic léinn sa mhatamaitic, mar shampla,
cuimhne, scileanna amharcspásúlachta, feidhm feidhmiúcháin, agus scileanna teanga
(Mazzocco, 2009). D’fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí ag daltaí a bhfuil leibhéal íseal cumais
teanga acu, teanga na matamaitice a shealbhú agus tionchar diúltach a imirt ar a gcumas
matamaiticiúil dá réir (NCCA, 2014a: 17). Mar shampla, léiríonn torthaí taighde gur féidir
éagsúlacht a bheith ann idir cumais mhatamaitice na ndaltaí a bhfuil lagú teanga acu agus iad
siúd gan lagú. Fuarthas amach i staidéir amháin go raibh deacrachtaí ag go leor daltaí le lagú
teanga, seichimh uimhreacha a fhoghlaim (Dolan, 2009; Dolan, Cowan, Newton, & Lloyd,
2007; Fazio, 1994, 1999). Tuairiscíodh gur féidir an stór focal atá ag teastáil a theagasc trí
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fhormáidí éagsúla, mar shampla, teagasc foirmiúil sa seomra ranga, gníomhaíochtaí
leathfhoirmiúla, nó gníomhaíochtaí neamhfhoirmiúla (NCCA, 2014a). Is féidir le caint
matamaitice a bheith dúshlánach d’fhoghlaimeoirí dara teanga toisc nach bhfuil tuiscint
dhomhain acu ar stór focal, ar chomhréir agus ar ghramadach an T2. Féadann sé seo bac a
chur orthu tabhairt faoi ghníomhaíochtaí foghlama éagsúla go rathúil, mar shampla, próisis
réitigh a mhíniú, cur síos a dhéanamh ar bharúlacha, conclúidí a chruthú agus argóintí a chur
i láthair, i gcomhthéacsanna ó bhéal agus scríofa (Moschkovich, 1999; NCCA, 2014a, b).
Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go dtacódh múinteoirí le rannpháirtíocht a gcuid daltaí i bplé
matamaiticiúil (NCCA, 2014a, 2014b; Moschkovich, 1999). Ba chóir do mhúinteoirí an deis a
thabhairt do dhaltaí páirt a ghlacadh i bplé matamaiticiúil ar a leibhéil chumais (Moschkovich,
1999). Is féidir é seo a dhéanamh trí roinnt nathanna den choincheap céanna a úsáid, úsáid a
bhaint as gothaí agus rudaí chun brí a shoiléiriú, glacadh le freagraí na ndaltaí agus tógáil
orthu, athrá a dhéanamh ar ráitis dhaltaí ag úsáid téarmaí níos teicniúla (matamaiticiúla), agus
ag díriú ar ábhar agus argóint mhatamaiticiúil (NCCA, 2014a). Rinneadh iarrachtaí i
gcaitheamh na mblianta a shonrú go díreach cén teanga matamaitice is gá a bheith ar eolas
ag daltaí atá ag foghlaim trí Bhéarla (NCCA, 2014a, 2014b). Cruthaíodh leabhrán úsáideach
d’fhoclóir matamaiticiúil sa Ríocht Aontaithe a liostálann an stór focal sonrach ba chóir a
mhúineadh do dhaltaí ag gach leibhéal ranga (NCCA, 2014a, 2014b). Tá an acmhainn seo anúsáideach mar tugann sí breac-chuntas ar na hionchais ó thaobh téarmaíochta de do gach
rang-ghrúpa. Tá sé tábhachtach a aithint, áfach, gur chóir an stór focal seo a theagasc i
gcomhthéacs ag úsáid realia agus acmhainní matamaitice (NCCA, 2014a). Bheadh acmhainn
mar seo an-úsáideach do dhaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge. Ba chóir tabhairt faoi fhorbairt
teanga na matamaitice sa seomra ranga trí úsáid a bhaint as plé matamaiticiúil mar uirlis
foghlama (Hufferd-Ackles, Fucus, & Sherin, 2004; Sfard, 2007).
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2.3.6. Acmhainní
Dar leis an PDST (n.d) tá cúig chomhpháirt ann d’fhorbairt éifeachtach an teanga ó bhéal; (i)
scileanna éisteachta agus labhartha a fhorbairt, (ii) téacsanna labhartha éagsúla a theagasc,
(iii) timpeallacht foghlama teanga a chruthú, (iv) stór focal agus eolas coincheapúil a theagasc
agus a leathnú, agus (v) cuimhne éisteachta a chur chun cinn. Chun na nithe seo a chur i
bhfeidhm teastaíonn tacaíocht, treoir agus acmhainní ó mhúinteoirí, ach go háirithe má
bhíonn siad ag plé le daltaí atá ag forbairt scileanna sa T2 nó ag foghlaim tríd an T2. Tugtar go
leor treorach do mhúinteoirí maidir le conas é seo a dhéanamh i lámhleabhar an PDST (n.d)
ar na ‘Five Components of Effective Oral Language Instruction’. Mar sin féin, níl aon treoir
shonrach ar fáil dóibh siúd atá ag múineadh trí Ghaeilge mar T1 nó T2. Soláthraíonn NEPS
(2015a,b) treoirlínte agus straitéisí do mhúinteoirí maidir le conas tacaíocht inranga a
sholáthar do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí teanga acu, ach arís tá na treoracha seo as Béarla
agus níl aon bhéim ar an dalta atá ag foghlaim tríd an T2. Mhol an NCSE (2021) raon acmhainní
d’fhorbairt teanga agus cumarsáide, mar shampla, scileanna teanga a fhorbairt, smaointe
maidir le súgradh sa bhaile, pacáiste gníomhaíochta baile, cluichí, leabhrán aird agus
éisteachta, forbairt foclóra, agus athmhúnlú. Tá an chuid is mó de na hacmhainní seo ar fáil
trí Bhéarla amháin. Is iomaí acmhainn is féidir le múinteoirí a úsáid chun teanga agus
cumarsáid na ndaltaí a fhorbairt, mar shampla, boscaí cainte, cluichí Cad iad? (What’s that?),
éisteacht agus dathú, bileoga gníomhaíochta léiriúcháin fuaime, cluichí cuimhne éisteachta,
tascanna éisteachta agus déanamh, cártaí comhrá, agus abairtí amaideacha. Tá na
hacmhainní seo ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí trí mheán an Bhéarla ach ar an drochuair
níl mórán ar fáil trí Ghaeilge.
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2.4.

Matamaitic
2.4.1. Deacrachtaí Matamaitice a Aithint go Luath

Meastar gur dea-chleachtas é deacrachtaí foghlama matamaitic a aithint go luath agus
idirghabháil luath a chur ar fáil (Dowker, 2004: 42). Baineann daltaí an leas is mó as cur chuige
idirghabhála aonair agus dírithe (Dowker, 2004, 2009, 2017; NCCA, 2014a, 2014b). Moltar do
mhúinteoirí raon acmhainní measúnaithe a úsáid chun cumais mhatamaitice na ndaltaí a
mheas (NEPS, 2020). I measc na modhanna a mholtar tá seicliostaí, ceistneoirí, agus
cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí (NEPS, 2020: 16). Tá measúnú neamhfhoirmiúil sa
mhatamaitic

an-tábhachtach.

Moltar

do

mhúinteoirí

raon

iomlán

measúnaithe

neamhfhoirmiúla a úsáid ina seomra ranga, lena n-áirítear, punanna foghlama,
breathnóireachta, piarmheasúnú, féinmheasúnú, comhrá, líníocht, agallaimh le daltaí,
measúnuithe rangbhunaithe, agus dialanna machnamhacha (NCCA, 2014a, 2014b).
Maidir le measúnú caighdeánaithe, moltar raon uirlisí measúnaithe a úsáid, mar shampla,
tástálacha scagtha agus measúnuithe diagnóiseacha. Úsáidtear tástálacha scagtha sa
mhatamaitic chun daltaí a bhfuil deacrachtaí acu sa mhatamaitic agus a bhainfeadh leas as
idirghabhálacha matamaitice a aithint (NEPS, 2020). De ghnáth déantar na measúnuithe
caighdeánaithe seo i ngrúpaí (NEPS, 2020). Faoi láthair níl aon trialacha diagnóiseacha
matamaitice ar fháil trí Gaeilge. Féadfaidh modh seachadta na dtástálacha scagtha seo a
bheith éagsúil, agus cuid acu á seachadadh mar thástálacha páipéir agus peann luaidhe, scálaí
rátála, seicliostaí, nó breathnóireacht ar scileanna nó ar chumais (NEPS, 2020, lch.18). Maidir
le luathmheasúnú agus sainaithint daltaí a bhfuil deacrachtaí matamaitice acu i
mbunscoileanna i bPoblacht na hÉireann, dhear an Foras Taighde ar Oideachas (ERC, 2020)
triail matamaitice luathscagtha agus dhiagnóiseach trí Bhéarla, Tástáil Drumcondra ar
31

Uimhearthacht Luath (DTEN). Tá na measúnuithe seo oiriúnach le húsáid le daltaí ag deireadh
na naíonán sinsear nó ag tús rang a hAon. Rinneadh na measúnuithe seo a normalú ag úsáid
cohórt bunscoile in Éirinn agus forbraíodh iad ag ionchorprú gnéithe den chleachtas
idirnáisiúnta is fearr i measúnú matamaitice. Tá trí chomhpháirt sa scagthástáil seo; (1)
réamhuimhir, (2) uimhriú, agus (3) suimiú agus dealú. Ar an drochuair, níl an scagthástáil
matamaitice agus an measúnú diagnóiseach tábhachtach seo ar fáil trí Ghaeilge agus ní
dhéanann sé measúnú cruinn ar chumas na daltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge i scoileanna T1.
Dá bhrí sin, tá sé thar a bheith tábhachtach go ndéanfaí measúnú scagthástála agus
diagnóiseach, mar seo, a fhorbairt trí Ghaeilge agus a chaighdeánú ar dhaltaí bunscoile T1 le
gur féidir na daltaí seo atá ag foghlaim trí Ghaeilge mar T1 agus T2 a mheas go cruinn (Murphy
& Travers, 2012).
2.4.2. Measúnuithe Chaighdeánaithe Matamaitice d’aoisghrúpaí níos sine
Fuarthas amach i staidéar a rinneadh san Astráil ar dhaltaí a bhí ag foghlaim trí tumoideachas
Fraincise go raibh daltaí faoi mhíbhuntáiste beag nuair a rinneadh tástáil orthu ina dara
teanga i gcomparáid le tástáil ina gcéad teanga. D’fhéadfadh sé seo a bheith mar gheall ar a
n-easpa foclóra Fraincise agus / nó éilimh chognaíoch níos airde léitheoireachta i bhFraincis.
Dá bhrí sin, moltar gur chóir níos mó ama a thabhairt do dhaltaí atá á measúnú ina dara teanga
an tástáil a dhéanamh ionas go mbeidh deis acu torthaí coibhéiseacha a bhaint amach i
gcomparáid leo siúd atá á dtástáil ina gcéad teanga. Tuairiscíodh gur minic a bhíonn sé deacair
ar mhic léinn i gcomhthéacsanna tumoideachais atá á measúnú ina dara teanga sa
mhatamaitic, an cheist a thuiscint agus a bheith ar an eolas faoin oibríocht mhatamaiticiúil
atá le cur i bhfeidhm (De Courcy & Bourston, 2000). Mar sin féin, léirigh na torthaí go raibh
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aistriú scileanna tras-theangeolaíoch maidir le heolas matamaiticiúil nuair a rinneadh
comparáid idir torthaí na ndaltaí ina gcéad teanga agus dara teanga.
I gcomhthéacs an oideachais lán-Ghaeilge, tugadh le fios go bhféadfadh deacrachtaí a bheith
ag daltaí leis an nGaeilge a úsáidtear i dtástálacha caighdeánaithe matamaitice agus dá bhrí
sin go mb’fhéidir nár éirigh chomh maith leis na daltaí agus a d’fheadfaidís (Gilleece et al.,
2011). Rinne Ní Riordáin & O’Donoghue (2009) staidéar ar an ngaol idir cumas matamaiticiúil
fadhbanna scríofa a réiteach agus leibhéal inniúlachta Gaeilge an dalta. Bhí daltaí sa staidéar
seo ó scoileanna lán-Ghaeilge (n = 21) agus Gaeltachta (n = 16) a bhí ag aistriú chuig oideachas
iar-bhunscoile Bhéarla nó oideachas tríú leibhéal. Bhí riailghrúpa de dhaltaí aonteangacha
Béarla den aoisghrúpaí céanna (n = 49) rannpháirteach freisin. Tugann torthaí an staidéir seo
le fios go raibh daltaí a raibh an Ghaeilge mar chéad teanga acu faoi mhíbhuntáiste i dtéarmaí
fadhbanna matamaitice scríofa nuair a rinneadh measúnú orthu trí Bhéarla agus iad ag aistriú
ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Is fachtóir tábhachtach é seo le cur san áireamh do
dhaltaí a bhfuil Gaeilge acu mar chéad teanga. Faoi láthair, níl ach measúnú caighdeánaithe
matamaitice amháin ar fáil d’iar-bhunscoileanna agus is i mBéarla atá sé, Tástáil Matamaitice
Iar-Bhunscoile Drumcondra (DPPT-MATHS). Forbraíodh an tástáil seo mar fhreagairt ar an ngá
le tástáil den sórt sin a d’aithin an Roinn Oideachais sa ‘Straitéis Náisiúnta chun Litearthacht
agus Uimhearthacht 2011-2020 a Fheabhsú’ (Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2011). Tá an
tástáil seo bunaithe ar shiollabas an Tionscadail Matamaitice don tSraith Shóisearach, agus
tarraingíonn sí ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta i measúnú chun tástáil a sholáthar atá
oiriúnach do chomhthéacs na hÉireann. Tugann sé treoir ar láidreachtaí, agus ar na cineálacha
deacrachtaí a bhíonn ag daltaí sa mhatamaitic.
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2.4.3. Idirghabhálacha Matamaitice
Is beag taighde a rinneadh maidir le héifeachtacht idirghabhálacha matamaitice san chóras
tumoideachais. Mar sin féin, rinneadh go leor staidéir ar éifeachtacht idirghabhálacha
matamaitice d’fhoghlaimeoirí Béarla mar T2 a bhfuil deacrachtaí/míchumais foghlama acu
(Driver & Powell, 2017; Kong & Swanson, 2019; Orosco, 2013, 2014a, 2014b; Sharp & Dennis,
2017; Swanson, Kong, & Petcu, 2019). Dhírigh na hidirghabhálacha seo ar ghnéithe éagsúla,
mar shampla, réiteach fadhbanna agus fadhbanna focal a athinsint (Kong & Swanson, 2019),
matamaitic straitéiseach dhinimiciúil (Orosco, 2013, 2014a, 2014b), straitéis líníochta
samhlacha (model drawing strategies) (Sharp & Dennis, 2017), agus Idirghabháil scéimre atá
freagrach ó thaobh cultúir agus teanga de scéimre (Driver & Powell, 2017). D’fhéadfadh go
mbeadh buntáistí ag baint leis na hidirghabhálacha seo dá bhforbrófaí iad i gcomhthéacsanna
tumoideachais ag úsáid teanga teagaisc na scoile.
I bPoblacht na hÉireann, chruthaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna i gcomhpháirt le NEPS
(2020) ‘Treoir Dea-Chleachtais do Mhúinteoirí 2020’ don mhatamaitic. Tá treoir tugtha do
scoileanna ann maidir le measúnú matamaitice agus idirghabhálacha. Moltar tástálacha
foirmiúla (scagthástáil agus diagnóiseach) agus measúnú neamhfhoirmiúil sa matamaitic
(breathnóireacht, féinmheasúnú, srl.). Mar a luadh cheana, ar an drochuair níl aon
scagthástáil matamaitice ná measúnuithe diagnóiseacha ar fáil d’aon aoisghrúpa trí mheán
na Gaeilge dóibh siúd atá ag fáil a gcuid oideachais trí Ghaeilge. Moltar do scoileanna tabhairt
faoi idirghabhálacha matamaitice fianaise-bhunaithe le daltaí a bhfuil deacrachtaí acu le
matamaitic, moltar, Maths Recovery, Mata sa Rang / Maths Blast, Number Words, Numicon,
Catch-Up Numeracy, Réidh Socair Déan / Ready Steady Go Maths, Junior Undiscovered Math
Prodigies, Number Talks, Paired Mathematics agus Mathematics for Fun a úsáid. Ar an
34

drochuair, níl an chuid is mó de na hidirghabhálacha molta seo, seachas Mata sa Rang agus
Réidh Socair Déan ar fáil trí Ghaeilge. Cruthaíodh iad dóibh siúd atá ag freastal ar scoileanna
Béarla gan mórán machnaimh orthu siúd atá ag foghlaim trí Ghaeilge.
2.4.4. TFC & Matamaitic
Fuair Li agus Ma (2010) amach i dtaighde turgnamhach gur tháinig méadú ar ghnóthachtáil
acadúil na ndaltaí mar thoradh ar theicneolaíochtaí ríomhaireachta a úsáid don mhatamaitic.
Fuair siad amach freisin gur bhain mic léinn a raibh RBO acu níos mó leasa as an teicneolaíocht
chun teacht ar choincheapa matamaitice i gcomparáid le mic léinn gan RBO. Tá buntáistí
iomadúla ag baint le feidhmchláir a úsáid sa seomra ranga, mar shampla, cuireann siad
teagasc duine le duine ar fáil, dá bhrí sin tugtar an deis don pháiste bonn láidir eolais
matamaiticiúil a thógáil (Kucirkova, 2014; Pitchford, Kamchedzera, Outhwaite, Faulder ,
Gulliford & Pitchford, 2018). Is gnáthchleachtas anois é feidhmchláir oideachasúla (aipeanna)
a úsáid chun cabhrú le mic léinn ina gcuid foghlama (Holloway, Green, & Livingstone, 2013;
Hubber et al., 2016). Den chuid is mó, úsáidtear na feidhmchláir seo ar ghléasanna scáileáin
tadhaill, mar shampla, taibléad nó iPad / iPhone. Aithníodh go bhfuil feidhmchláir tairbheach
d’fhorbairt inniúlachta / scileanna matamaitice i measc na ndaltaí (Berkowitz et al., 2015;
Schacter & Jo, 2016, 2017). Rinneadh formhór an

taighde ar thionchar feidhmchláir

matamaitice ar fhoghlaim na daltaí maidir le feidhmchláir a forbraíodh i gcéad teanga na
daltaí (Outhwaite, Faulder, Gulliford, & Pitchford, 2019; Pitchford, 2015; Pitchford, Chigeda,
& Hubber, 2019). Is beag taighde a rinneadh ar éifeachtacht na n-bhfeidhmchláir matamaitice
a forbraíodh / a úsáideadh do dhaltaí atá ag foghlaim trí dhara teanga.
I taighde a rinneadh ar mhic léinn dátheangacha Portaingéilis-Bhéarla na Brasaíle idir 5-6
bliana d’aois agus na héifeachtaí a bhaineann le tabhairt faoi ghníomhaíochtaí foghlama ar
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fheidhmchlár matamaitice Portaingéilis na Brasaíle nó Béarla (Outhwaite, Gulliford, &
Pitchford, 2020), fuair siad amach gur bhain buntáistí matamaitice do na daltaí ba chuma an
ndearna siad na gníomhaíochtaí sa T1 (Portaingéilis na Brasaíle) nó T2 (Béarla). Mar sin féin,
tuairiscíodh go raibh buntáistí níos mó ag na mic léinn a d’úsáid an feidhmchlár ina T1.
Tuairiscíodh gur éirigh leis na daltaí a rinne na gníomhaíochtaí ina T1 tabhairt faoi níos mó
gníomhaíochtaí matamaitice ná iad siúd a rinne iad ina T2. De bharr nach raibh teagmháil ar
an daltaí seo leis an T2 le déanaí, d’fhéadfadh an toradh seo a thabhairt le tuiscint go
dteastaíonn teagmháil níos comhsheasmhaí uathu leis an T2 agus scileanna teanga atá
forbartha go leor chun dul i dteagmháil leis an feidhmchlár ar leibhéal níos airde. Maidir le
mic léinn a bhí ag foghlaim an Bhéarla mar T2, fuarthas amach gur féidir le feidhmchláir
mhatamaitice an tionchar dearfach céanna a imirt ar fhorbairt scileanna matamaitice do na
daltaí seo is a rinne sé do na daltaí aonteangacha Béarla (Outhwaite, Gulliford, & Pitchford,
2017). Tá go leor buntáistí ag baint le feidhmchláir matamaitice a úsáid do dhaltaí atá ag
foghlaim tríd an dhara teanga, mar shampla;
● leibhéal measartha ard tacaíochta comhthéacsúla a chur ar fáil do dhaltaí chun brí a
bhaint as a ngníomhaíochtaí foghlama (Outhwaite, Gulliford, & Pitchford, 2020: 2327).
● treoir matamaitice duine le duine trí mhúinteoir ar an scáileán a d’fhéadfadh tacú le
forbairt inniúlachta cognaíocha teanga acadúil an pháiste (Outhwaite, Gulliford, &
Pitchford, 2020, lch. 2327).
● ag baint úsáide as gníomhaíochtaí le nithe fíorúla, lipéid le briathra, agus cur chuige
ilchéadfach (Carr, 2012; Lindahl & Folkesson, 2012; Outhwaite, Gulliford, & Pitchford,
2020, lch. 2327).
● leibhéil iomchuí éilimh chognaíoch i ngníomhaíocht foghlama (Outhwaite, Gulliford, &
Pitchford, 2020, lch. 2327).
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● deis do dhaltaí oibriú laistigh dá zón neasfhorbartha (Inal & Cagiltay, 2007; Magliaro,
Lockee, & Burton, 2005; Vygotsky, 1978).
● deiseanna measúnaithe leanúnacha (Outhwaite, Gulliford, & Pitchford, 2020).
● eispéireas foghlama spreagúil, mealltach agus sásúil do dhaltaí (Couse & Chen, 2010)
● ardán foghlama aonair a chuireann foghlaim scafláilte chun cinn (Slavin & Lake, 2008).
I gcomhthéacs an oideachais i bPoblacht na hÉireann, d’fhoilsigh an PDST (2020)
dréachtcháipéis ceithre leathanach ar fheidhmchláir matamaitice atá ar fáil le húsáid i
mBunscoileanna na hÉireann ó Naíonáin Shóisearacha go Rang a Sé (ar fáil anseo). Mar sin
féin, níl aon liosta d’fheidhmchláir mhatamaitice Ghaeilge a d’fhéadfaí a úsáid i scoileanna
T1. Cuireann an easpa acmhainní TFC agus Matamaitice atá ar fáil i nGaeilge brú breise agus
obair ar mhúinteoirí scoileanna T1 a gcuid acmhainní féin a aistriú nó a chruthú d’fhonn
iarracht a dhéanamh TFC a úsáid ina gceachtanna matamaitice.
2.4.5. Cluichí Matamaitice
Is féidir le ceachtanna matamaitice ionchuimsitheacha agus cáilíocht na foghlama a fheabhsú
(Lämsä, Hämäläinen, Aro, Koskimaa & Äyrämö, 2018). Deir Koskimaa & Fenyvesi (2015) gur
féidir le cluichí feabhas a chur ar rannpháirtíocht dhaltaí i ngníomhaíochtaí uimhearthachta
agus litearthachta, agus scileanna na ndaltaí a neartú trí athrá. Úsáidtear cluichí oideachasúla
níos minice chun cabhrú le daltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu (Kwon & Lee, 2016) agus
is féidir le cluichí timpeallacht spreagúil agus athchleachtach a chruthú do na daltaí seo ina
mbeidh siad in ann scileanna a fháil a mheasfadh siad a bheith deacair (Lämsä et al., 2018). Is
féidir le cluichí tacú le daltaí atá ag streachailt go hacadúil trí cheartúcháin agus aiseolas ar an
toirt a thabhairt ar a gcuid oibre, rud atá suntasach in idirghabhálacha oideachais (Rasanen,
Salminen, Wilson, Aunio, & Dehaene, 2009). Is féidir le cluichí oideachais tionchar dearfach a
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imirt ar eispéiris foghlama na ndaltaí (Lämsä et al., 2018). Maígh Hersh (2014) freisin gur féidir
le cluichí a bheith tairbheach chun foghlaim agus inspreagadh a chur chun cinn i gcás daltaí
foghlama bhfuil RBO acu. D’fhonn an fhoghlaim a dhaingniú, áfach, tá sé tábhachtach na
torthaí foghlama a aithint don mhac léinn agus é ag dearadh cluiche oideachais (Lämsä et al.,
2018). Ina theannta sin, luaigh Hersh & Leporini (2013) gur cheart do dhearthóirí na gcluichí
smaoineamh ar na cuspóirí foghlama agus cluichí a dhéanamh inrochtana d’fhoghlaimeoirí
faoi mhíchumas agus iad ag cruthú cluichí oideachais. Tá cluichí ar Udar.ie don uimhearthacht
ar nós 'Snap le hUimhreacha'. Ach níl go leor cluichí Matamaitice trí Ghaeilge ar fáil do dhaltaí
meánscoile nó bunscoile.
2.5.

Forbairt Phearsanta, Sóisialta, agus Mothúchánach
2.5.1. Measúnú agus Idirghabhálacha

Léiríonn an taighde go bhfuil go leor buntáistí ann do dhaltaí a bhfuil leibhéil níos airde
tuisceana ar mhothúcháin acu. Fuarthas amach gur féidir le leibhéil níos airde tuisceana ar
mhothúcháin, mothúcháin struis a laghdú agus mothúcháin folláine a mhéadú. Anuas air sin
is féidir leis feabhas a chur ar chumais daltaí déileáil le deacrachtaí, feabhas a chur ar
fheidhmiú síceasóisialta, caidreamh leis an scoil a mhéadú, bulaíocht a laghdú, agus cur le
cumas foghlama an dalta (Hromek & Roffer, 2009; ). Is féidir forbairt phearsanta, shóisialta
agus mhothúchánach an dalta a shainiú mar (Hromek & Roffey, 2009, lch. 628):
•

mothúcháin, láidreachtaí, agus luachanna pearsanta a aithint agus a lipéadú,

•

a bheith eolach ar conas mothúcháin a rialáil agus a chur in iúl go héifeachtach agus
go sábháilte,
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•

treoshuíomh dea-shóisialta a bheith aige do dhaoine eile, nach bhfuil faoi cheangal ag
claontacht,

•

a bheith in ann cás-staidéir mhothúchánacha a léamh agus a chur san áireamh,

•

a bheith freagrach as féin agus do dhaoine eile agus cinntí eiticiúla a dhéanamh,

•

a bheith in ann spriocanna a leagan síos sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma,

•

scileanna fadhbréitigh, go háirithe i réimsí pearsanta agus idirphearsanta,

•

díriú ar na rudaí dearfacha,

•

meas ar dhaoine eile, lena n-áirítear luach a chur ar an éagsúlacht,

•

caitheamh le daoine eile le cúram agus le trua,

•

scileanna maithe cumarsáide,

•

a bheith eolach ar conas caidrimh shláintiúla a chur chun cinn a bhunú, a fhorbairt
agus a chothabháil,

•

nasc idir daoine aonair agus grúpaí,

•

a bheith in ann dul i mbun idirbheartaíochta go cóir,

•

scileanna a bheith acu chun coinbhleacht a bhainistiú go maith,

•

a bheith ullamh chun glacadh le botúin agus cabhair a lorg nuair is gá, agus

•

ionracas pearsanta agus gairmiúil a thaispeáint trí luachanna agus caighdeáin
choibhneasta a úsáid go comhsheasmhach chun iompar a bhainistiú nó a fheabhsú.

Chuir an tSeirbhís Náisiúnta Tacaíochta Iompraíochta (NBSS) eolas ar fáil do scoileanna maidir
le cláir agus acmhainní moltacha chun tuiscint ar chúrsaí sóisialta agus mothúchánacha a chur
chun cinn i measc daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile (NBSS, 2013). Cuireann na measúnuithe
agus na hidirghabhálacha atá liostaithe ar chumas múinteoirí stádas tuisceana ar
mhothúcháin na daltaí a aithint agus gníomhaíochtaí leantacha a sholáthar mar idirghabhála
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nuair is gá. Is iad na príomhréimsí a chuimsíonn na cláir seo; litearthacht/intleacht
mhothúchánach, mothúcháin a bhainistiú, forbairt scileanna sóisialta, agus iompar rathúil. Tá
na measúnuithe, na hidirghabhálacha agus na hacmhainní atá liostaithe ar fáil trí Bhéarla agus
forbraíodh a bhformhór i dtíortha eile seachas Éire. Maidir le hacmhainní folláine, molann an
NCSE (n.d.) go n-úsáidfí an clár ‘Friends for Life’ i scoileanna. Cuidíonn an clár seo nach bhfuil
ar fáil ach trí Bhéarla, le daltaí straitéisí éifeachtacha a fhorbairt chun déileáil le himní, strus
agus athrú agus múineann sé na scileanna atá riachtanach chun imní a laghdú agus
athléimneacht a chur chun cinn. I réimse na bainistíochta iompraíochta (NBSS, n.d.) tá cláir
agus acmhainní molta freisin (m.sh. bileoga oibre) do mhúinteoirí i mbunscoileanna agus in
iar-bhunscoileanna. Tá ard-aitheantas ag na cláir seo go hidirnáisiúnta agus tugann siad
deiseanna iontacha do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí iompraíochta acu trí mheán an Bhéarla. Ar
an drochuair, níl siad ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Tuigtear go bhfuil an chlár Fia na Folláine
ar fáil anois trí Ghaeilge dos na hard-ranganna agus is ábhar iontach é seo do dhaltaí ó thaobh
forbairt mheabhairshláinte dhearfach.
2.5.2. Cluichí
Faigheann daltaí deiseanna forbartha teanga, tástáil hipitéise, réiteach fadhbanna, eagar a
chur ar a gcuid smaointe ag teacht le téamaí cognaíocha comhroinnte a bhaineann le tuiscint
chultúrtha, trí chluichí a imirt agus páirt a ghlacadh in i ngníomhaíochtaí spraíúla. Tugann
cluichí go leor buntáistí do dhaltaí i dtéarmaí forbairt phearsanta, shóisialta agus
mhothúchánach mar is féidir leo iad a spreagadh agus spraoi a chur chun cinn sa seomra ranga
(Hromek & Roffey, 2009). Tá buntáistí ag baint leis an gcur chuige taithí-bhunaithe seo do
mhic léinn i dtéarmaí forbairt phearsanta, shóisialta agus mhothúchánach toisc (Hromek &
Roffey, 2009: 631);
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● go gcuirtear in iúl é trí mheán timpeallachtaí soch-shóisialta agus fisiciúla
● go bhfuil sé gníomhach, chomhoibritheach, agus go bhfuil smaointeoireacht chriticiúil,
anailís, réiteach fadhbanna, meastóireacht i gceist
● go mbíonn an foghlaimeoir ag idirghníomhú agus ag comhoibriú le daoine fásta agus le
piaraí
● go bhfuil an fhoghlaim nasctha le fearainn chognaíocha, iarmhartacha agus iompraíocha
● go mbíonn cruthaitheacht mar thoradh ar fhoghlaimeoirí agus timpeallachtaí
ilghnéitheacha
● go ndéantar eolas a mheasúnú de réir mar a chuirtear i bhfeidhm é - tionscadail, cur i láthair,
ilmheán
● go mbíonn cur i láthair spraíúil, dúshlánach, ábhartha, ilmheán = tarraingteach
● go mbíonn insmhaltaí, cluichí, rólghlacadh, cás-staidéir, grúpaí teagmhála, ilmheán i gceist
Tá go leor cluichí agus acmhainní ar fáil do mhúinteoirí sna réimsí seo, mar shampla, cluichí
chun scileanna sóisialta a fhorbairt, agus cluichí bunaithe ar mhothúcháin. Mar sin féin níl an
chuid is mó díobh seo ar fáil ach i mBéarla amháin.
2.5.3. Scéalta Sóisialta
Cruthaíodh scéalta sóisialta ar dtús chun cabhrú le páistí a bhfuil neamhord speictrim
uathachais orthu a gcuid scileanna sóisialta laghdaithe a fhorbairt, ach is minic a n-úsáidtear
iad anois le leanaí a bhfuil raon deacrachtaí foghlama acu. Is féidir na scéalta seo a úsáid mar
idirghabháil do leanaí óga a bhfuil fadhbanna iompraíochta acu (Benish & Bramlett, 2011;
Lorimer, Simpson, Myles, & Ganz, 2002; McGill, Baker & Busse, 2015; Rhodes, 2014). Is
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bealach iad Scéalta Sóisialta chun tacú le malartú faisnéise idir leanaí, tuismitheoirí agus
gairmithe ar bhealach sábháilte agus bríoch. Moltar go gcuimseodh scéalta sóisialta faisnéis,
ionchais agus tuairiscí áirithe faoi imeacht nó gníomhaíocht. Mar shampla, is féidir díriú ar
staid shóisialta dheacair (Wahman, Pustejovsky, Ostrosky & Santos, 2019). I ndeireadh na
dála, soláthraíonn scéalta sóisialta ‘faisnéis faoi na rudaí atá daoine i staid ar leith ag
déanamh, ag smaoineamh nó ag mothú, seicheamh na n-imeachtaí, leideanna sóisialta
suntasacha agus a gciall a aithint, agus an script faoi cad atá le déanamh nó le rá; i bhfocail
eile, na gnéithe ‘cad, cathain, cé agus cén fáth ar staideanna sóisialta’ (Attwood, 2000: 90). Is
féidir le scéalta sóisialta atá bunaithe ar ghnáthaimh laethúla cuidiú le struchtúr agus cuspóir
a chruthú do leanaí a bhfuil ASD acu. Is ábhar eile é idirghníomhaíochtaí sóisialta a chuimsítear
i scéalta sóisialta. Is ábhar é scileanna féinchúraim mar chithfholcadh agus scuabadh fiacla
freisin (Iris Tuismitheoireachta Uathachais, 2020). Is féidir leis na scéalta seo cabhrú le leanaí
eolas a fháil ar theagmhais shóisialta ar nós conas sealanna a ghlacadh, scileanna nua a
shealbhú mar níochán láimhe nó aghaidh a thabhairt ar riachtanais daltaí áirithe mar
bhéiceadh (Gray and Granard, 1993). Is féidir leo a bheith cabhrach mar is féidir leo sraith
faisnéise a sholáthar faoi ghníomhaíocht, spéis nó mothúchán ar bhealach eagraithe agus
pleanáilte (Gray, 2022). Is féidir scéalta sóisialta a athrú, ag brath ar a riachtanais aonair agus
shonracha an linbh. Is féidir leo leas a bhaint as leanaí trí ábhair a thabhairt isteach ar bhealach
soiléir gonta (Gray, 2022).
Maidir le hoideachas dátheangach, deir Tabors (2008) go gcaithfidh múinteoirí a
bheith ar an eolas faoi na céimeanna a bhaineann le sealbhú an dara teanga chun idirdhealú
a dhéanamh idir iompraíochtaí deacra atá mar thoradh ar dheacracht foghlama agus iad siúd
a bhaineann le foghlaim an dara teanga. Deir Brilliante and Nemeth (2017) go mbíonn tuiscint
níos fearr mar thoradh ar scéal sóisialta a thairiscint i dteanga bhaile an linbh agus go bhfuil
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deis níos fearr ag an múinteoir cuspóirí an scéil a sheachadadh. Is acmhainn thábhachtach í
seo freisin do thuismitheoirí nó do chúramóirí a labhraíonn teanga bhaile an linbh agus a
chabhróidh le próiseas an oideachais dhátheangaigh (Brilliante and Nemeth (2017). Fuarthas
amach gur féidir saincheisteanna iompraíochta a laghdú tríd an teanga baile a úsáid le linbh
(Castro, Espinosa, & Paéz, 2011; Goldenberg, 2008). In áit a bheith le feiceáil mar rud diúltach,
ba cheart an teanga baile a úsáid chun cabhrú le foghlaim agus cuidiú leis an leanbh sa seomra
ranga ilteangach (Cheatham, Armstrong, & Santos, 2009; García et al., 2011; Puig, 2010). Dá
réir sin, is cosúil go mbainfeadh páiste dátheangach leas as scéalta sóisialta a bheith aige ina
theanga bhaile agus i dteanga na scoile. Dar le Brilliante agus Nemeth (2017), nuair a bhíonn
múinteoirí dátheangacha in ann tacú le cumarsáid agus foghlaim na ndaltaí ina dteanga
dhúchais agus sa dara teanga, tacaíonn sé seo le forbairt dhátheangach gach dalta, lena náirítear daltaí faoi mhíchumas. Ba chóir d’oideachasóirí agus gairmithe seachtracha
pleananna teanga a fhorbairt bunaithe ar riachtanais shonracha gach dalta agus na
hacmhainní atá ar fáil sa scoil (Brilliante & Nemeth, 2017). Ina theannta sin, maíonn
McWilliams (2010) go gceadóidh tacaí teanga, mar bhallaí focal, lipéid, grianghraif, grafaicí
srl. i ngach gné den lá scoile go mbeidh níos mó deiseanna ag an bpáiste an teanga a úsáid i
suíomhanna lasmuigh de thimpeallacht na scoile. Deir Kohnert & Derr (2012) go rachaidh
úsáid chomhsheasmhach an dá theanga chun leasa an fhoghlaimeora trí iompraíochtaí
dearfacha a threisiú. Feidhmíonn pictiúir mar áis físiúil ar féidir abairtí a thionlacan (McGill,
Baker & Busse, 2015). Tá sé seo ag teacht le tuairimí Dettmer, et al. (2000) ar na buntáistí a
bhaineann le tacaíochtaí físiúla do leanaí le huathachas. Is gnách go mbíonn deacrachtaí ag
leanaí le huathachas le próiseáil éisteachta agus is fusa tacaí amhairc a thuiscint (Gillberg &
Coleman, 2000). Mar sin, is féidir le scéalta sóisialta a bheith ina dtacaíocht amhairc a

43

chuireann ar chumas múinteoirí frásaí a úsáid i dteanga an bhaile agus i mBéarla (Brilliante
agus Nemeth, 2017).
2.5.4. Scéalta Sóisialta agus TFC
Cuireann Herbert (2010) béim ar thábhacht TFC agus go háirithe teicneolaíochtaí soghluaiste
chun cleachtais oideachais breise a mhodhnú. Tá an cumas ag TFC timpeallachtaí éifeachtacha
foghlama a chothú do dhaoine aonair a bhfuil riachtanais bhreise acu (Sani-Bozkurt, Vuran, &
Akbulut, 2017). Is réimse féideartha iad gléasanna soghluaiste chun scéalta sóisialta
idirghníomhacha a chruthú mar gheall ar a n-inacmhainneacht agus a n-iniomparthacht
chomh maith lena gcuid grafaicí feabhsaithe (Sani-Bozkurt, et al., 2017). Is féidir scéalta
sóisialta a chruthú le ceol (Brownell, 2002), samhlacha físe (Sansosti & Powell-Smith, 2008)
nó teicneolaíochtaí ríomhchuidithe (Hagiwara & Myles, 1999). Fuair Sani-Bozkurt et al. (2017)
amach ó thorthaí taighde gur féidir le scéalta sóisialta idirghníomhacha a bheith níos tarraingtí
agus níos éasca a thabhairt chun cuimhne toisc go nglacann an foghlaimeoir páirt ghníomhach
sa phróiseas agus go bhfuil siad in ann na stíleanna foghlama is fearr a fháil amach. Aontaíonn
Mukti agus Hwa (2004) gur féidir le feidhmchláir idirghníomhacha ábhair a dhéanamh níos
tarraingtí. Ina theannta sin, éilíonn Mayer (2005) nuair a bhíonn focail agus íomhánna le chéile
ar scáileán, gur féidir leis an bhfoghlaim a bheith níos éifeachtaí. Maidir le spreagthaí amhairc
mar shampla léaráidí agus pictiúir, léiríonn taighde go bhfreagraíonn leanaí ar a bhfuil ASD
níos fearr don chineál seo spreagtha i gcomparáid le spreagthaigh éisteachta (Rao & Gagie,
2006; Shukla-Mehta, Miller, & Callahan, 2010).
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2.5.5. Postaer agus Acmhainní Amhairc
Tá go leor póstaer agus acmhainní amhairc ar fáil do mhúinteoirí chun tacú le daltaí a bhfuil
fadhbanna sóisialta, iompar, agus mothúchánach acu, ach tá an chuid is mó díobh ar fáil trí
Bhéarla amháin. Tá na hacmhainní seo, mar shampla, clár-ama amhairc, grianghraif,
pictiúrchártaí, agus lipéid úsáidte chun forbairt a dhéanamh ar na scileanna cumarsáide atá
ag daltaí (Arthur-Kelly et al., 2009; Spriggs et al, 2017; Watson & DiCarlo, 2016). Deirtear go
mbíonn tionchur dearfach ag na hacmhainní de bharr an struchtúir a thugann siad dóibh
(Rutherford, Lahood-Kullberg, Baxter, Johnston, & Cebula, 2020). Is féidir le húsáid na
hacmhainní seo an frustrachas agus strus a mhothaíonn páistí a laghdú. Chomh maith leis sin,
is féidir leo cabhrú le daltaí idirghníomhú níos fearr le daoine eile agus a neamhspleáchas a
mhéadú (Rutherford et al., 2020). Braitheann a rath, áfach, ar an leibhéal oiliúna foirne agus
eolais ar conas iad seo a úsáid go héifeachtach (Wellington & Stackhouse, 2011).
2.5.6. Feidhmchláir agus TFC
Rinneadh staidéir ar éifeachtacht úsáid TFC chun cabhrú le scileanna sóisialta agus
mothúchánacha a mhúineadh do dhaltaí a bhfuil neamhord speictrim uathachais orthu
(Boucenna et al., 2014; Mitchel, Parsons, Leonard, 2007). Fuair na staidéir seo amach gur
féidir le húsáid TFC le mic léinn ar a bhfuil ASD tionchar dearfach a imirt ar a bhforbairt aithrise
agus comh-aire (imitation and joint attention) (Boucenna et al., 2014), ag múineadh scileanna
sóisialta (Mitchel et al., 2007) agus aithint mothúcháin ar aghaidheanna daoine eile (Charitak,
2015). Tá go leor feidhmchlár agus suíomhanna gréasáin oiriúnacha ar líne inar féidir cluichí
agus físeáin a rochtain chun forbairt na scileanna seo a chur chun cinn. Mar sin féin, níl na
hacmhainní TFC seo ar fáil faoi láthair ach trí Bhéarla.
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2.6.

Críoch

Is léir go bhfuil go bhfuil acmhainní oiriúnacha ar fáil i mBéarla do dhaltaí a bhfuil RBO acu.
Chomh maith leis sin, is léir go molann an Roinn Oideachais agus NEPS go leor measúnuithe,
idirghabhálacha, agus acmhainní do mhúinteoirí i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna
in Éirinn. Is mór an trua é nach bhfuil an chuid is mó de na hacmhainní seo ar fáil trí Ghaeilge.
Léirítear dúinn sa litearthacht thuas buntáistí na measúnaithe, idirghabhálacha, agus
acmhainní seo. Sa chéad chuid eile den tuairisc seo pléitear torthaí taighde an phróiseas
chomhairliúcháin chun fáil amach cad iad na measúnuithe, idirghabhálacha, agus acmhainní
atá ag teastáil ó mhúinteoirí i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta i bPoblacht na hÉireann.
3. An Próiseas Comhairliúcháin
Baineadh úsáid as cur chuige modhanna measctha don phróiseas comhairliúcháin seo chun
imscrúdú a dhéanamh ar na hacmhainní measúnaithe, teagaisc agus foghlama a theastaíonn
trí mheán na Gaeilge chun freastal ar riachtanais bhreise oideachais na ndaltaí i
mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Roghnaíodh an
mhodheolaíocht seo toisc go gcuireann sé ar ár gcumas ceisteanna a fhreagairt nach féidir a
imscrúdú go héifeachtach agus modhanna cainníochtúla nó cáilíochtúla amháin á n-úsáid
(Creswell & Plano-Clark, 2011). Sa chéad chéim den phróiseas comhairliúcháin, líon na
scoileanna ceistneoir gan ainm ar líne. Sa dara céim, chuaigh múinteoirí na scoileanna seo faoi
agallamh leath-struchtúrtha aonarach. Roghnaíodh an fhormáid seo toisc go dtugann sé
léargas níos saibhre ar na sonraí cainníochtúla a bailíodh tríd an suirbhé.
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3.1.

Céim a hAon

Thug an suirbhé ar líne deis dúinn eolas staitistiúil mar aon le sonraí a bhaineann le tuairimí
agus cleachtais na rannpháirtithe ag aon am amháin a bhailiú (Cohen et al., 2013, Robson &
McCartan, 2016). Bailíodh sonraí uimhriúla, tuairisciúla, agus míniúcháin maidir le; (i) na
measúnuithe agus acmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge agus in úsáid i scoileanna lán-Ghaeilge
agus Gaeltachta chun freastal ar riachtanais bhreise oideachais a gcuid daltaí, agus (ii) na
measúnuithe agus acmhainní breise a theastaíonn trí Gaeilge sna scoileanna seo. Rinneadh
anailís ar na sonraí a bailíodh ag baint úsáide as an bPacáiste Staidrimh d’Eolaíochtaí Sóisialta
(SPSS). Chuir sé seo ar ár gcumas sonraí cainníochtúla a scrúdú i dtéarmaí staitisticí tuairisciúla
agus minicíochtaí. Rinneadh anailís ar shonraí i dtéarmaí céatadáin, meán, mód, uasluach,
íosluach agus raon. Rinneadh anailís ar fhreagraí cáilíochtúla na gceisteanna oscailte ag úsáid
anailís théamach (Braun & Clarke, 2006).
3.1.1. Tógáil an Cheistneora
Bhí 19 ceist sa cheistneoir a chuimsigh ceisteanna ilroghnacha agus ceisteanna oscailte (féach
Aguisín A). Cuireadh míreanna oiriúnuithe ó thaighde roimhe seo san áireamh agus bhí
tionchar ag an litríocht a ndearnadh athbhreithniú air i gCaibidil 2 ar an dearadh (mar a
thaispeántar i dTábla 3.1). Rinneadh an ceistneoir a phíolótú agus bunaithe ar an aiseolas a
fuarthas rinneadh roinnt leasuithe ar an téarmaíocht.
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Tábla 3.1: Dearadh an cheistneora
Eolas Cúlra (Ceisteanna 1-6)

Ceisteanna ar chúlra na scoileanna agus an duine a
líon an ceistneoir thar ceann na scoile (m.sh. stádas
reatha fostaíochta).

Na dúshláin a bhaineann le rochtain Ceist faoi cé chomh dúshlánach is atá an easpa
ar

acmhainní

teagaisc

agus acmhainní

measúnaithe (Ceist 7)

teagaisc

agus

measúnaithe

do

scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (Andrews,
2020; Ní Chinnéide, 2009).

Gairmithe oideachais (Ceist 8 & 9)

Ceist faoi na gairmithe oideachais a d’oibrigh le
daltaí sna scoileanna le trí bliana acadúla anuas
agus an teanga a d’úsáid siad agus iad i mbun a
gcuid oibre (Andrews, 2020; Ní Chinnéide, 2009).

Acmhainní a chruthú trí mheán na Ceisteanna faoi cé chomh minic is a chruthaíonn
Gaeilge (Ceist 10 & 11)

múinteoirí a gcuid acmhainní féin trí mheán na
Gaeilge agus cad iad na hacmhainní a chruthaíonn
siad?

Measúnú (Ceist 12-15)

Ceisteanna ar; an aistríonn scoileanna measúnuithe
ó Bhéarla go Gaeilge le húsáid sa scoil (Pert & Letts,
2001; O'Toole & Hickey, 2013), cad iad na
measúnuithe

a

aistríonn

siad,

an

teanga

mheasúnaithe a úsáidtear le haghaidh cineálacha
éagsúla measúnaithe (Gaeilge nó Béarla), cad iad na
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measúnuithe a dteastaíonn trí mheán na Gaeilge?
(Andrews, 2020; Ní Chinnéide, 2009)
Acmhainní (Ceist 16-18)

Ceisteanna bunaithe ar rangú na n-acmhainní a
theastaíonn go práinneach trí mheán na Gaeilge
mar aon le ceist oscailte ar an ábhar seo (COGG,
2010; NCCA, 2007; Ní Chinnéide, 2009).

Rannpháirtíocht in agallamh (Ceist Fiafraíodh de na rannpháirtithe an raibh suim acu
19)

páirt a ghlacadh in agallamh leathstruchtúrtha sa
dara céim den phróiseas comhairliúcháin.

3.1.2. Earcú Rannpháirtithe do Chéim a hAon
Chuir Gaeloideachas ríomhphost chuig gach bunscoil agus iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta i bPoblacht na hÉireann ag tabhairt cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sa taighde seo.
Bhí nasc sa ríomhphost don cheistneoir chomh maith le ráiteas i ngnáthchaint agus foirm
thoilithe feasach.
3.1.3. Próifíl Rannpháirtí do Chéim a hAon
Líon 56 múinteoir an suirbhé san iomlán. Feictear i dTábla 3.2 an briseadh síos de réir cineál
scoile; (1) bunscoileanna Gaeltachta (n = 13), (2) bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den
Ghaeltacht (n = 31), (3) iar-bhunscoileanna Gaeltachta (n = 5), agus (4) iar-bhunscoileanna
lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (n = 7).
Tábla 3.2. Líon na scoileanna i ngach catagóir a chomhlánaigh an suirbhé ar líne
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Líon Iomlán na

Sampla Ionadaíoch

Scoileanna
Bunscoileanna lán-Ghaeilge

150

31 (20.6%)

47

7 (14.89%)

Bunscoileanna Gaeltachta

109

13 (12%)

Iar-bhunscoileanna Gaeltachta

22

5 (22.72%)

Iomlán

328

56

lasmuigh den Ghaeltacht
Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht

Ghlac meascán de scoileanna beaga agus scoileanna an-mhór sa phróiseas chomhairliúchán
tríd an gceistneora ar líne a chomhlánú. Mar shampla, bhí 20 dalta cláraithe sa scoil is lú agus
720 dalta cláraithe sa scoil is mó. Bhí formhór na scoileanna a chomhlánaigh an suirbhé
(27/56) lonnaithe i gCúige Laighean mar a fheictear i dTábla 3.3. Bhí 15 scoil lonnaithe i gCúige
Mumhan, seacht scoil i gCúige Uladh agus i gCúige Connachta.
Tábla 3.3. Suíomh Thíreolaíoch na scoileanna a ghlac páirt sa taighde

Bunscoileanna lán-Ghaeilge

Cúige

Cúige

Cúige

Cúige

Laighean

Mumhan

Uladh

Chonnacht

21

7

1

2

5

2

0

0

lasmuigh den Ghaeltacht
Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht
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Bunscoileanna Gaeltachta

1

3

5

4

Iar-bhunscoileanna Ghaeltachta

0

3

1

1

Bailíodh freagraí ó scoileanna a raibh stádas DEIS acu agus cinn eile nach raibh. Bhí sé cinn de
na scoileanna in DEIS Banda 1, bhí trí cinn in DEIS Banda 2, agus bhí cúig cinn acu in DEIS
tuaithe mar a fheictear i dTábla 3.4 thíos. Ní raibh na 42 scoil eile lonnaithe i limistéar faoi
mhíbhuntáiste ainmnithe.
Tábla 3.4: Líon na scoileanna DEIS de réir cineál scoile a líon an suirbhé

Bunscoil lán-

DEIS Banda 1

DEIS Banda 2

DEIS Tuaithe

3

1

0

1

1

0

2

0

4

0

1

1

Ghaeilge lasmuigh
den Ghaeltacht
Iar-bhunscoileanna
lán-Ghaeilge
lasmuigh den
Ghaeltacht
Bunscoileanna
Gaeltachta
Iar-bhunscoileanna
Gaeltachta
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3.1.4. Scoileanna le Ranganna Speisialta
As na scoileanna a ghlac páirt sa staidéar (n = 56), bhí ranganna speisialta i naoi gcinn de na
scoileanna, ceithre bhunscoil agus cúig iar-bhunscoil.
3.1.5. Róil na Múinteoirí a Chomhlánaigh an Ceistneoir
Ba mhúinteoirí oideachais speisialta i mbunscoileanna formhór na ndaoine a chomhlánaigh
an ceistneoir thar ceann a scoile (bunscoileanna n= 23/iar-bhunscoile n = 6). Ba iad príomhoidí
riaracháin (n = 11) an grúpa leis an dara freagra is mó ar cheistneoirí. Díobh siúd a
chomhlánaigh an ceistneoir thar ceann a scoile, bhí 11 acu ina múinteoirí ranga
príomhshrutha. Bailíodh na freagraí eile ó, príomhoidí teagaisc (n = 6), múinteoirí ábhair iarbhunscoile (n = 3), agus múinteoirí ranga speisialta (n = 1). Tá miondealú na bpost in aghaidh
an chineáil scoile ar fáil i dTábla 3.5 thíos.
Tábla 3.5: Róil na ndaoine a chomhlánaigh an ceistneoir ar líne thar ceann a gcuid scoileanna
Bunscoil

Iar-bhunscoil lán- Bunscoil

Iar-bhunscoil

lán-

Ghaeilge

Ghaeltachta

Ghaeilge

lasmuigh

lasmuigh

Ghaeltacht

den
Ghaeltacht
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Ghaeltachta
den

Múinteoir

16

3

7

3

5

3

1

1

Speisialta
Oideachas
Múinteoir Ranga
Príomhshrutha
Múinteoir Rang

1

Speisialta
Príomhoide

1

4

1

Teagasc
Príomhoide

9

1

Riaracháin

3.2.

Céim 2: Agallaimh Leathstruchtúrtha

Rinneadh agallaimh a mhair 30 nóiméad ar a mhéad le múinteoirí agus príomhoidí. Chuir sé
seo ar chumas na dtaighdeoirí tuiscint níos doimhne a fháil ar na sonraí a bailíodh ón gcéad
chéim maidir le;
a) riachtanais bhreise oideachais na ndaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge,
b) na measúnuithe agus na hacmhainní teagaisc atá ar fáil agus in úsáid trí
Ghaeilge i bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus
Gaeltachta,
c) na measúnuithe agus na hacmhainní atá in úsáid trí mheán an Bhéarla i
mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus
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d) na hacmhainní measúnaithe agus teagaisc atá riachtanach trí Ghaeilge do
dhaltaí le RBO (féach Aguisín B le haghaidh sceideal na n-agallamh).
Bhí tionchar ag an litríocht a ndearnadh athbhreithniú uirthi i gCaibidil 2 agus ar thaighde
roimhe seo ar ábhair na hagallaimh (Andrews, 2020; Ní Chinnéide, 2009). Rinneadh anailís ar
na sonraí cáilíochtúla a bailíodh tríd an bpróiseas agallaimh trí chreat sé chéim anailíse
téamach Braun agus Clarke (2006) a úsáid. Chuir an próiseas seo ar chumas an taighdeora
patrúin agus téamaí a aithint laistigh de na sonraí cáilíochtúla agus aghaidh a thabhairt ar na
ceisteanna taighde (Braun & Clarke, 2006; Clarke & Braun, 2013b).
3.2.1. Earcú agus Próifíl na Rannpháirtí
Rinneadh agallaimh le 32 múinteoir san iomlán ó bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna
lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (féach Tábla 3.6). Múinteoirí oideachais speisialta ba mhó a
ghlac páirt ach bhí múinteoirí le rólanna eile páirteach freisin. Rinneadh gach iarracht cuireadh
a thabhairt do mhúinteoirí ó scoileanna ar fud na tíre páirt a ghlacadh sna hagallaimh.
Rinneadh iarracht ar leith a chinntiú go gcuirfí guth agus tuairimí gach ceantar Gaeltachta san
áireamh.
Tábla 3.6: Líon na rannpháirtithe agallaimh ó gach cineál scoile agus a ról laistigh dá scoil.

Bunscoilean

Príomhoide

Príomhoide

Múinteoir

Múinteoir

Múinteoir

Múinteoir

Riaracháin

Teagasc

Príomhsh

Ábhair

Oideachais

Rang

rutha

(Iar-

Speisialta

Speisialta

(Bunscoil)

bhunscoil)

2

N/BH

7

0

2

2

na lán54

Ghaeilge
lasmuigh
den
Ghaeltacht
(N=13)
Iar-

0

0

0

3

3

0

1

2

1

N/Bh

3

0

1

0

0

0

3

2

bhunscoilea
nna lánGhaeilge
lasmuigh
den
Ghaeltacht
(N=6)
Bunscoilean
na
Gaeltachta
(N=7)
Iarbhunscoilea
nna
Gaeltachta
(N=6)
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3.3.

Ag freagairt don Pháipéar Comhairliúcháin

Bhí deis ag múinteoirí agus scoileanna freagra a thabhairt ar an bpáipéar comhairliúcháin trí
nasc d’fhoirm aiseolais comhairliúcháin a líonadh (féach Aguisín C). Lorgaíomar tuairimí ar
ghné ar bith den pháipéar. Bhí an páipéar comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin
Gaeloideachas chomh maith (www.gaeloideachas.ie).
3.4.

Breithnithe Eiticiúla

Thug Coiste um Eitic Taighde Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath cead le haghaidh gach céim
den taighde agus leanadh na treoirlínte go docht.

4. Torthaí Taighde
Sa chuid seo, cuirtear torthaí an taighde a chuimsíonn an próiseas comhairliúcháin i láthair.
Déantar torthaí na suirbhéanna agus na n-agallamh araon a thriantánú sa chuid seo chun
mionanailís a thabhairt ar na measúnuithe agus na hacmhainní do dhaltaí le RBO atá ag
teastáil trí Ghaeilge. Cuirtear torthaí an phróisis chomhairliúcháin tosaigh i láthair faoi na
ceannteidil seo a leanas; na dúshláin a bhaineann le hacmhainní agus measúnuithe a fháil trí
Ghaeilge, soláthróirí seirbhíse seachtracha atá dátheangach a fháil, na dúshláin a bhaineann
le measúnaithe trí Ghaeilge, na measúnuithe a úsáidtear faoi láthair i scoileanna lán-Ghaeilge,
na measúnuithe atá ag teastáil trí Ghaeilge, measúnuithe atá aistrithe ó Bhéarla go Gaeilge,
an méid ama a chaitheann múinteoirí ag dearadh a n-acmhainní féin, acmhainní TFC atá ar
fáil trí Ghaeilge.
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4.1.

Na Dúshláin a bhaineann le hacmhainní agus measúnuithe a fháil trí Ghaeilge

Dúirt formhór na scoileanna (n = 56) a líon an suirbhé go raibh easpa acmhainní measúnaithe
agus teagaisc trí Ghaeilge chun freastal ar RBO a gcuid daltaí an-dúshlánach (n = 33). Cheap
22 scoil eile go raibh an fhadhb seo rud beag dúshlánach agus dúirt scoil amháin nach raibh
an fhadhb seo dúshlánach ar chor ar bith. Nuair a rinneadh anailís ar an bhfaisnéis seo de réir
comhthéacs, fuarthas amach go raibh easpa acmhainní an-dúshlánach do na bunscoileanna
lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (n = 30) (féach Figiúr 4.1). Ní raibh ach scoil amháin sa
chohórt seo nach raibh easpa acmhainní dúshlánach. I ngach ceann de na cohóirt eile
(bunscoileanna Gaeltachta, iar-bhunscoil lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, agus iarbhunscoil Ghaeltachta), bhí siad ar chomhaontú go raibh an ghné seo an-dúshlánach dóibh. I
dtaighde a rinneadh sa réimse seo roimhe seo, tuairiscíodh scoileanna tumoideachais lánGhaeilge agus cineálacha eile de tumoideachais idirnáisiúnta araon go raibh sé dúshlánach
teacht ar na measúnuithe agus na hacmhainní trí mhionteanga. (Andrews, 2020; COGG, 2010;
Cammarata & Tedick, 2012; May 2013; NCCA, 2007).
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Figiúr 4.1. Líon na scoileanna a raibh rochtain ar mheasúnuithe agus acmhainní trí Ghaeilge
an-dúshlánach, rud beag dúshlánach nó nach raibh dúshlán ag baint leis.
4.2.

Fáil ar sholáthróirí seirbhíse seachtracha atá dátheangach

Sa suirbhé, tuairiscíodh formhór na scoileanna (n = 38) go raibh tuiscint mhaith ag na
soláthróirí seirbhíse seachtracha, ar nós síceolaithe oideachais agus teiripeoirí urlabhra, ar
RBO na ndaltaí ina scoil. Ina theannta sin, thuairiscigh ocht scoil go raibh tuiscint an-mhaith
ar ag na seirbhísí seo ar RBO na ndaltaí. Thuairiscigh 10 scoil, áfach, nár thuig siad RBO na
ndaltaí ar chor ar bith. Nuair a rinneadh imscrúdú ar an teanga a úsáideann na soláthraithe
seirbhíse seo, ba léir gur trí Bhéarla a bhí formhór na seirbhísí á gcur ar fáil (féach Figiúr 4.2).
Maidir le seirbhísí an tsíceolaí oideachais, níor thuairiscigh ach 6% de na scoileanna (n = 56)
go raibh an tseirbhís seo ar fáil trí Ghaeilge amháin. Níor thuairiscigh ach 8% de na scoileanna
go raibh seirbhísí an teiripeora urlabhra ar fáil trí Ghaeilge amháin. Maidir leis an scéim
múinteoirí cuartaíochta, ní raibh ach 15% de scoileanna a raibh rochtain acu ar an tseirbhís
seo trí Ghaeilge. Nuair a chuirtear na torthaí seo i gcomparáid le taighde sa réimse roimhe
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seo, is léir gur beag feabhas a tháinig ar an réimse maidir le líon na soláthraithe seirbhíse
seachtracha atá ag obair le daltaí trí Ghaeilge i scoileanna lán-Ghaeilge (Andrews, 2020). Is
dúshlán idirnáisiúnta é seo maidir le rochtain a fháil ar na seirbhísí seo go dátheangach nó i
dteanga mionlaigh. (de Valenzuela et al., 2016; O'Toole & Hickey, 2013).

Figiúr 4.2. An teanga a úsáideann soláthróirí seirbhíse seachtracha agus iad ag obair le daltaí
i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Trí iniúchadh a dhéanamh ar an ábhar seo sna hagallaimh leathstruchtúrtha a rinneadh le
múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, is léir go bhfuil go leor cosúlachtaí idir na grúpaí. Bhí
tagairtí i ngach cohórt do na dúshláin a bhaineann le soláthróirí seirbhíse seachtracha nach
labhraíonn Gaeilge.
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4.2.1. Bunscoileanna Gaeltachta
Dúirt triúr múinteoirí ón ngrúpa seo (n =7) gur chuir teiripeoirí urlabhra a gcuid seirbhísí agus
acmhainní ar fáil trí Bhéarla. Luaigh ceann de na múinteoirí go raibh an cleachtas seo i gcoinne
bheartas teanga na scoile. Dúirt múinteoir eile go raibh Gaeilge teoranta ag an teiripeoir
urlabhra a bhí acu agus gur mhaith leis an múinteoir seo níos mó teiripeoirí urlabhra a fheiceáil
le Gaeilge. Cruthaítear fadhbanna do scoileanna lán-Ghaeilge má chuireann na soláthróirí
seirbhíse seachtracha a gcuid seirbhísí ar fáil trí Bhéarla mar tá daltaí sna scoileanna seo ag
streachailt leis an nGaeilge agus níl siad ag fáil tacaíochta leis an nGaeilge agus i gcásanna
áiritithe, is í an Ghaeilge céad teanga na ndaltaí.

Má fhaigheann tú clár ón teiripeoir cainte - tá sé an-dheacair nuair a fhaigheann tú
rudaí mar sin agus tá siad uilig i mBéarla agus tá páiste sa scoil ag fulaingt leis an
nGaeilge. (Agallamh 7)

4.2.2. Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Dúirt beirt mhúinteoirí ó bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht nár chuir na
teiripeoirí urlabhra a gcuid seirbhísí ar fáil ach i mBéarla. Bhí múinteoir eile míshásta leis na
tacaíochtaí teanga atá ar fáil ina gceantar féin.

Bheadh sé go hiontach i gcomhthéacs Gaelscoil dá mbeadh acmhainní mar sin ar
fáil i nGaeilge. Tagann a lán den ábhar ó na Stáit Aontaithe nó Sasana - níl an chuid
is mó de i gcomhthéacs Éireannach ar chor ar bith. (Agallamh 1)
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Ina theannta sin, mhínigh múinteoir amháin gur mhol a lán gairmithe do na daltaí ina scoil, a
raibh diagnóis orthu nó deacrachtaí foghlama ar nós disléicse, bogadh go scoil eile nó gan
Gaeilge a fhoghlaim ar scoil. Bhí díomá ar an múinteoir na moltaí seo a fháil agus míníodh cé
chomh deacair is a bhí sé díoluine ó staidéar ar an nGaeilge a fháil i nGaelscoil. Tá tionchar
diúltach ar dhaltaí agus ar thuismitheoirí mar gheall ar mholtaí mar seo agus cruthaítear imní
agus buairt ina measc.

Moltar gan Ghaeilge a dhéanamh ar scoil. Tá na tuismitheoirí tar éis a rá go bhfuil
an teiripeoir seo ag rá an scoil a bhogadh. Sin mo thaithí. (Agallamh 11)

4.2.3. Iar-Bhunscoileanna Ghaeltachta
Níor thuairiscigh aon duine sa chohórt seo gur cuireadh soláthróirí seirbhíse seachtracha a
seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge. Rinne múinteoir amháin cur síos ar an deacracht a bhaineann le
daltaí a fhaigheann díolúintí ón nGaeilge atá ag freastal ar scoileanna Gaeltachta agus a bhfuil
an Ghaeilge mar chéad teanga acu. Bhí sé seo an-deacair dóibh a thuiscint mar chreideann an
múinteoir gur cheart go mbeadh deis ag gach dalta, beag beann ar a gcumas, foghlaim trí
Ghaeilge, go háirithe más í an Ghaeilge céad teanga an bhaile.

Is scoil Gaeltachta muid so caithfidh tú Gaeilge a dhéanamh. Tá an duine istigh
sa scéim Gaeltachta so tá gach aon pháiste ag déanamh Gaeilge. Má tá tú ag
caint Gaeilge sa bhaile, ba cheart duit Gaeilge a staidéar ar scoil. (Agallamh 4)
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4.2.4. Iar-bhunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht
Dúirt múinteoir amháin sa cohórt seo go raibh teiripeoir urlabhra acu le Gaeilge.

Bhí an t-ádh orainn go raibh teiripeoir teanga againn le Gaeilge (Agallamh 6)

Dúirt múinteoir eile ón ngrúpa seo gur mhol an síceolaí oideachais do dhaltaí a bhfuil
deacrachtaí foghlama acu gan tabhairt faoi stáidéar trí Ghaeilge. Chruthaigh sé seo coimhlint
don mhúinteoir.

Le 10 mbliana anuas tá síceolaithe ag rá - ba chóir go bhfuil an rud seo i mBéarla
mar sin í an mháthairtheanga atá acu. Ach is coimhlint sin domsa mar tá na daltaí
seo tar éis formhór dá gcuid oideachas a dhéanamh trí Ghaeilge. (Agallamh 6)

4.3.

Measúnuithe a Úsáidtear faoi láthair i Scoileanna T1

Sa suirbhé, cuireadh ceist ar na scoileanna faoi na cineálacha measúnaithe a bhí in úsáid acu
(féach Figiúr 4.3). Ba iad an dá chatagóir measúnaithe is minice in úsáid ná measúnuithe
chaighdeánaithe litearthachta (77%) agus measúnuithe chaighdeánaithe mhatamaitice (71%)
i mBéarla agus i nGaeilge araon. Maidir leis na measúnuithe chaighdeánaithe litearthachta,
bhain 41% úsáid as na measúnuithe seo trí Bhéarla. Bhain 52% de na rannpháirtithe úsáid as
na measúnuithe chaighdeánaithe mhatamaitice trí Ghaeilge. Is minic a úsáideadh na
measúnuithe seo i mbunscoileanna lán-Ghaeilge agus i mbunscoileanna Gaeltachta. Níor
bhain ach 39% úsáid as measúnuithe litearthachta dátheangacha (Gaeilge agus Béarla) agus
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bá é seo an céatadán ab ísle. Tá sé suimiúil go raibh 5% de na rannpháirtithe (n =2) ag baint
úsáide as scagairí disléicse agus trialacha éirime neamhbhriathartha trí Ghaeilge cé nach
bhfuil na measúnuithe seo ar fáil go hoifigiúil trí Ghaeilge. Chomh maith leis sin, luaigh beirt
rannpháirtí gur bhain siad úsáid as measúnuithe chognaíocha trí Ghaeilge cé nach bhfuil na
trialacha seo cruthaithe agus normaithe trí Ghaeilge - rud a thabharfadh le fios go bhfuil roinnt
scoileanna ag aistriú measúnuithe Béarla go Gaeilge agus ag úsáid na noirm Bhéarla. Níl an
cleachtas seo inmholta go hidirnáisiúnta toisc go bhféadfadh na sonraí measúnaithe a bheith
míchruinn (Pert & Letts, 2006; O’Toole & Hickey, 2013).

Figiúr 4.3. Na measúnuithe atá in úsáid sna scoileanna
Le linn na n-agallamh, rinneadh tuilleadh imscrúdaithe ar na cineálacha measúnaithe a
úsáidtear i scoileanna. Cuirtear na sonraí i láthair sna chéad rannóg eile, ag baint úsáide as na
catagóirí scoileanna éagsúla.
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4.4.

Bunscoileanna Gaeltachta

D'úsáid gach múinteoir (n=7) sa chohórt seo na measúnuithe Droim Conrach toisc nach bhfuil
mórán measúnuithe eile ar fáil trí Ghaeilge do na scoileanna seo.

Ó thaobh measúnú a dhéanamh anois ar thuiscint, ar litriú Gaeilge, ar scileanna
litearthachta, seachas an Drumcondra - níl aon rud. (Agallamh 4)

Cheap múinteoir amháin sa chohórt seo nach raibh na measúnuithe Droim Conrach trí
Ghaeilge sách dúshlánach do dhaltaí i scoil Gaeltachta. Dúirt an múinteoir seo nach raibh
leibhéal na Gaeilge sna tástálacha seo ard go leor do na daltaí ina scoil.

Ní cheapaim go bhfuil siad oiriúnach don scoil atá againn. Is ar caighdeán na
nGaelscoileanna iad sin. (Agallamh 2)

Dúirt ceathrar múinteoirí gur úsáid siad an Sigma T trí Ghaeilge. Bhain múinteoir amháin úsáid
as ‘Mo smaointe faoin scoil’ ó NEPS (NEPS, 2007). Mhínigh múinteoirí eile gur úsáid siad
acmhainní neamhchaighdeánaithe eile chun forbairt luath-litearthachta Gaeilge na ndaltaí a
mheas mar gheall ar easpa measúnuithe luath-litearthachta Gaeilge caighdeánaithe. Mar
shampla, thuairiscigh múinteoir amháin gur bhain siad úsáid as an áis luath-litearthachta in
ionad MIST3, an measúnú luath-litearthachta caighdeánaithe, mar go bhfuil tumoideachais
iomlán i bhfeidhm ina scoil agus nach bhfuil aon mheasúnuithe caighdeánaithe luath-

3

Middle Infant Screening Test – tástáil luathléitheoireachta Béarla (ar fáil anseo).
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litearthachta Gaeilge ar fáil. D’úsáid múinteoir eile Céim ar Chéim mar mhothaigh siad go
raibh sé cosúil le Literacy Liftoff. D’úsáid beirt mhúinteoirí Mar a Déarfá mar mheasúnú freisin
agus d’úsáid beirt mhúinteoirí eile próifílí teanga Droim Conrach. Tá deacrachtaí ag baint leis
na measúnuithe seo mar ní féidir leis na múinteoirí comparáid a dhéanamh idir na scóir a
fhaigheann na daltaí agus na scóir caighdeánaithe ina dtugtar comparáid ar na daltaí ar fad
agus cumas a scileanna litearthachta.
4.5.

Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht

Mar an gcéanna leis an gcohórt eile, luaigh múinteoir amháin nach raibh mórán measúnuithe
litearthachta trí Ghaeilge ar fáil seachas na measúnuithe Droim Conrach.

Le bheith fírinne, níl aon mheasúnú againn trí Ghaeilge seachas na Drumcondras
Gaeilge. (Agallamh 1)

Chuir múinteoir eile leis an bpointe seo, nuair a dúirt siad nárbh fhéidir leo dóthain
measúnuithe a dhéanamh trí Ghaeilge ar a gcuid daltaí mar gheall ar an easpa measúnuithe
atá ar fáil trí Ghaeilge.

Ó thaobh measúnú oifigiúil níl aon rud ann chun an méid atá muid ag iarraidh a
mheas. (Agallamh 11)

D'úsáid deichniúr múinteoirí measúnuithe Droim Conrach: D'úsáid naonúr múinteoirí tástáil
litearthachta Gaeilge Droim Conrach, bhain cúigear úsáid as tástáil Mata Droim Conrach trí
Ghaeilge. D’úsáid múinteoir amháin na Próifílí Teanga Droim Conrach. Dúirt múinteoirí eile
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ansin gur bhain siad úsáid as tástálacha atá aistrithe acu ón mBéarla go Gaeilge chun a ndaltaí
a mheas; thuairiscigh ceathrar gur bhain siad úsáid as measúnú luath-uimhearthachta
aistrithe, bhí beirt mhúinteoirí eile ag baint úsáid as measúnuithe luath léitheoireachta
aistrithe go Gaeilge. Thuairiscigh beirt mhúinteoirí eile nach bhfuil aon scagairí
caighdeánaithe cosúil leis an BIAP4 trí Ghaeilge agus dá bhrí sin rinne siad an tástáil seo trí
Ghaeilge. Dúirt beirt mhúinteoirí freisin gur úsáid siad leagan aistrithe den tástáil MIST chun
forbairt luath-litearthachta Gaeilge na ndaltaí a mheas.

Na BIAPS ag leibhéal na Naíonáin Bheaga ach tá siad trí Bhéarla. níl aon
scagaireacht caighdeánach cosúil leis sin trí Ghaeilge ag an bpointe seo.
(Agallamh 4)

Luaigh seachtar múinteoirí gur úsáid siad an Sigma T trí Ghaeilge agus bhain beirt mhúinteoirí
úsáid as an Micra T trí Ghaeilge. Chreid múinteoir amháin go raibh na measúnuithe seo níos
éasca teacht ar do na daltaí i gcomparáid le tástálacha Droim Conrach.

Fanaimid leis an Sigma agus Micra mar sílimid go bhfuil siad níos fusa ar na páistí. Tá
siad ar líne anois. (Agallamh 13)

4

Belfield Infant Assessment Profile - uirlis scagthástála atá deartha chun cabhrú le múinteoirí láidreachtaí agus
riachtanais ar leith leanaí i ranganna na naíonán i mbunscoile a aithint (ar fáil anseo).
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Ba iad na modhanna measúnaithe neamhfhoirmiúla dá dtagraítear ag múinteoirí sa chohórt
seo mar seo a leanas; Gafa le Mata mar mheasúnú matamaitice (n = 2), Cleite (n = 1), Féasta
Focal (n = 1), measúnú teanga labhartha deartha ag an múinteoir (n = 1), agus seicliostaí
deartha ag an múinteoir (n = 4).
4.6.

Iar-bhunscoileanna Gaeltachta

Maidir le measúnuithe trí Ghaeilge, luaigh cúigear as an seisear múinteoirí nach bhfuil aon
mheasúnuithe caighdeánaithe ar fáil trí Ghaeilge. Ina theannta sin, bhí fadhb agus dúshlán ag
gach múinteoir le heaspa measúnuithe.

Ní úsáidimid aon cheann mar níl aon cheann faoin spéir. (Agallamh 3)

Phléigh múinteoir amháin go ndéanann múinteoirí ábhair scrúduithe rangbhunaithe trí
Ghaeilge ach dúirt sí nach bhfuil aon mheasúnuithe oifigiúla nó caighdeánaithe le fáil. Dá bhrí
sin, tá sé níos deacra do mhúinteoirí torthaí na ndaltaí a chur i gcomparáid nó réimsí
fadhbanna a aithint. Chruthaigh múinteoir amháin a mheasúnú scríofa féin chun na leibhéil
litearthachta i nGaeilge agus i mBéarla a mheas. D’aistrigh an múinteoir seo Jackson Phonics
Assessment go Gaeilge freisin toisc nach bhfuil tástáil den chineál céanna ar fáil i nGaeilge.
Dúirt beirt mhúinteoirí go raibh a scoil páirteach i measúnú píolótach litearthachta Gaeilge
Droim Conrach, ERC do dhaltaí sa dara bliana. Mhothaigh na múinteoirí seo go raibh measúnú
den chineál seo ag teastáil go práinneach d’iar-bhunscoileanna Gaeltachta. Ach, ar an
drochuair, níor éirigh leo rochtain a fháil ar an leagan foilsithe den mheasúnú seo go fóill.
D'úsáid an múinteoir ranga speisialta an measúnú Droim Conrach rang a sé chun tuiscint agus
litriú na Gaeilge a mheas toisc nach bhfuil aon mheasúnuithe cuí ar fáil don aoisghrúpa a
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mhúineann siad. Thuairiscigh scoil amháin gur chruthaigh siad scrúdú béil Gaeilge mar scrúdú
iontrála chun leibhéal Gaeilge labhartha na ndaltaí a mheas agus iad ag aistriú ón mbunscoil
go dtí an iar-bhunscoil agus chun riachtanais a aithint agus freastal orthu.
4.7.

Iar-Bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht

Is beag úsáid a bhain triúr múinteoirí as measúnú trí Ghaeilge, agus dúirt beirt nach bhfuil ach
fíorbheagán measúnuithe trí Ghaeilge ar fáil. Mar thoradh air sin, dúirt múinteoirí amháin go
bhfuil a scoil ag brath ar fhaisnéis, ar dhiagnóisí nó ar mheasúnuithe ó bhunscoileanna.

Ní úsáidimid aon rud go bhfios dom, níl aon rud ar fáil dúinn. (Agallamh 4)

Luadh measúnuithe rangbhunaithe faoi dhó. Dúirt comhordaitheoir oideachais speisialta sa
chohórt seo, go n-úsáideann siad seicliostaí NEPS agus gur úsáid na múinteoirí ina scoil
suirbhé chun dearcadh na ndaltaí i leith scoil a fháil amach.
4.8.

Dúshláin an Mheasúnaithe trí Ghaeilge

Mar atá luaithe thuas, bíonn deacrachtaí agus dúshláin ag go leor scoileanna nuair atá siad ag
cur measúnuithe ar dhaltaí trí Ghaeilge. Rinneadh imscrúdú breise ar an ábhar seo sna
hagallaimh.
4.8.1. Bunscoileanna Gaeltachta
Thuairiscigh ceathrar múinteoirí ón ngrúpa Bunscoil Ghaeltachta (n = 7) gurb é easpa
measúnuithe trí Ghaeilge an dúshlán ba mhó a bhí rompu.
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Tá sé an-dheacair mar níl na measúnuithe ar fáil. Sin é an fhadhb is mó. (Agallamh
1)

Thuairiscigh múinteoir amháin nach raibh an dara rogha acu ach a gcuid measúnuithe féin a
chruthú. Is cleachtas fadálach é seo agus níl na measúnuithe caighdeánaithe. Mar sin, ní raibh
an múinteoir in ann torthaí an ranga a chur i gcomparáid le ranganna nó scoileanna eile.

Na dúshláin is mó ná go bhfuil muid á gcumadh muid féin iad. Is am breise é - is
pian é - go háirithe nuair a fheiceann tú an méid rogha atá ag scoileanna Béarla.
Ní bhíonn rogha i nGaeilge. (Agallamh 7)

Rinne beirt mhúinteoirí cur síos ar na deacrachtaí teanga a bhí ag a ndaltaí le Gaeilge a
shealbhú agus léitheoireacht na Gaeilge. Dúirt múinteoir amháin nach féidir leo an tástáil
luath-litearthachta MIST, nó idirghabhálacha luath litearthachta, a úsáid a thuilleadh mar go
bhfuil clár tumoideachais dhá bhliain i bhfeidhm ina scoil anois. Ba dhúshlán mór é seo dóibh
mar níl aon mheasúnuithe nó idirghabhálacha luath-litearthachta den chineál céanna ar fáil
trí Ghaeilge maidir le sainaithint agus idirghabháil deacrachtaí luath-litearthachta atá molta
mar dhea-chleachtas hidirnáisiúnta (Wise & Chen, 2010).

Níl aon rud ag an múinteoir anois chun measúnú a dhéanamh i mí Aibreáin ar an
aibítear nó ar an bhfoclóir. Tá an bhearna sin ann. (Agallamh 4)
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4.8.2. Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Gaeltacht
Mhínigh seisear múinteoirí (n = 13) go raibh easpa measúnuithe trí Ghaeilge an-dúshlánach
dóibh. Labhair ceathrar múinteoirí faoin easpa scagairí litearthachta trí Ghaeilge agus thagair
triúr múinteoirí eile don easpa measúnuithe litearthachta trí Ghaeilge.

An dúshlán is mó ná nach mbíonn siad ar fáil. Mar shampla, don disléicse, ní
cheapaim go bhfuil aon triail ar fáil i nGaeilge agus is gá dúinn brath ar na trialacha
atá ar fáil i mBéarla. (Agallamh 6)

Labhair triúr múinteoirí faoi na deacrachtaí teanga atá ag a gcuid daltaí agus go bhfuil tionchar
diúltach ag na deachrachtaí teanga seo ar ábaltachtaí na ndaltaí teacht ar mheasúnuithe trí
Ghaeilge. Thagair múinteoir amháin do na deacrachtaí a bhí ag a gcuid daltaí leis na canúintí
éagsúla i nGaeilge. Ina theannta sin, dúirt an múinteoir go gcaithfear canúintí na Gaeilge a
chur san áireamh dá mbeadh measúnuithe caighdeánaithe sa Ghaeilge.

Is é an teanga an deacracht. Má tá measúnú á dhéanamh agus tá sé as Gaeilge Seans nach mbeadh sé i gcanúint na Mumhan - nach mbeadh an focail céanna á
úsáid acu fiú gan canúint a bheith i gceist. (Agallamh 10)

4.8.3. Iar-bhunscoileanna Gaeltachta
Maidir leis na dúshláin a bhaineann le leanaí a mheas trí Ghaeilge, rinne cúigear múinteoirí (n
= 6) sa chohórt seo cur síos ar an gcaoi a raibh sé seo ina dhúshlán dóibh. Dúirt duine de na
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múinteoirí go mbreathnaíonn sé go dona nach bhfuil aon mheasúnuithe caighdeánaithe ag
an scoil trí Ghaeilge, go háirithe toisc gur scoil Gaeltachta í seo.

Féachann sé go hainnis. Is droch-phoiblíocht dúinn. (Agallamh 3)

Ina theannta sin, labhair an múinteoir seo faoin gcaoi a bhfuil tuismitheoirí míshásta leis an
easpa measúnaithe trí Ghaeilge sa dara leibhéal. Tá frustrachas orthu, cé go bhfuil cónaí orthu
sa Ghaeltacht, go bhfuil Gaeilge ag a gcuid leanaí mar chéad teanga agus go bhfuair siad a
gcuid oideachais trí Ghaeilge i mbunscoileanna na Gaeltachta, níl aon mheasúnuithe ar fáil
trína gcéad teanga. Mhínigh an múinteoir an dóigh a mothaíonn na tuismitheoirí go bhfuil a
gcuid leanaí á meas go héagórach i gcomparáid le scoláirí a fhreastalaíonn ar scoileanna
Béarla.

Bíonn tuismitheoirí ag tabhairt amach go bhfuil a leanaí tar éis a bheith ag freastal
ar scoil Ghaeltachta, sa Ghaeltacht agus gur Gaeilge an chéad teanga atá acu sa
bhaile agus an chéad scrúdú a fhaigheann siad ón scoil ná scrúdú i mBéarla.
(Agallamh 3)

Dúirt múinteoir eile nach bhfuil gach bunscoil ag úsáid na measúnuithe caighdeánaithe
céanna mar an Drumcondra nó an Sigma/Micra T agus nach bhfuil gach scoil ag úsáid na
measúnuithe seo trí Ghaeilge. Féadann siad seo a dúirt siad saincheisteanna a chruthú do na
hiar-bhunscoileanna toisc nach ndearnadh gach daltaí a mheas ar an mbealach céanna: níl
aon torthaí oifigiúla, tuairiscí ná diagnóisí na ndaltaí ar iontráil dóibh. Deir an múinteoir seo
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gur chóir go mbeadh scrúdú aistrithe idir an bhunscoil agus an mheánscoil, agus gur chóir go
mbeadh sé ar fáil i nGaeilge ionas gur féidir gach daltaí a mheas go cóir.

Ba cheart go bhfuil scrúdú caighdeánaithe ann ó thús do gach duine atá ag
aistriú ó bhunscoil go dtí iar-bhunscoil agus é a bheith déanta trí Ghaeilge.
(Agallamh 4)

Phléigh triúr múinteoirí laistigh den chohórt seo an chaoi a bhfaigheann siad rochtain ar an
Scéim um Chóiríocht Réasúnta ag Scrúduithe Teastais (RACE) ina scoil, ach thug siad le fios
gur gá go mbeadh measúnú iomchuí trí Ghaeilge ar fáil chun a gcuid daltaí a mheas go cruinn.

Níl na daltaí ag fáil cothrom na féinne i gcomparáid leis na daltaí i scoileanna
Béarla mar níl sé ag taispeáint dúinn cé chomh maith nó dona is atá siad sa litriú
i nGaeilge mar níl muid in ann an measúnú sin a dhéanamh trí Ghaeilge faoi
láthair. (Agallamh 5)

In ainneoin gur aontaigh na múinteoirí go léir gur gá measúnuithe a chur ar fáil i nGaeilge,
mhínigh triúr de na múinteoirí an tábhacht a bhaineann le measúnuithe caighdeánaithe a
bheith acu ina gcanúint féin. Ina theannta sin, rinne múinteoir amháin cur síos ar an gcaoi a
bhfuil bríonna difriúla le focail éagsúla ag brath ar an gcanúint agus ní bheidh gach daltaí ar
an eolas faoi na bríonna éagsúla.
Mar sin, luaigh an triúr múinteoirí gur cheart liúntais a thabhairt do chanúintí éagsúla na
Gaeilge agus beidh am ag teastáil ó na mic léinn chun dul i dtaithí ar an teanga a úsáidtear sna
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measúnuithe trí theagasc díreach nó trí fhoghlaim ó pháipéir shamplacha. Mura ndéantar é
seo a mheas beidh tionchar aige ar na mic léinn is laige.

Caithfidh teanga an pháipéar a mhúineadh leis na daltaí. Cruthaíonn sé
deacrachtaí go háirithe do na daltaí is laige. (Agallamh 6)

4.8.4. Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Phléigh na múinteoirí uile sa chohórt seo dúshlán an mheasúnú trí Ghaeilge. Rinne duine de
na múinteoirí cur síos ar na fadhbanna a bhí acu maidir le measúnú ina scoil agus dúirt siad
gur as bunscoileanna ina labhraítear Béarla iad formhór na daltaí ina scoil agus dá bhrí sin
nach bhfuil líofacht sa Ghaeilge acu. Mar thoradh air sin, thuairiscigh an múinteoir seo go
raibh orthu a n-ábhair a theagasc dá ndaltaí céadbhliana go dátheangach d’fhonn cabhrú leo
socrú isteach agus go leor tacaíochta a sholáthar chun a n-inniúlacht sa Ghaeilge a mhéadú ba é seo ceann de na dúshláin ba mhó dóibh.

Inár scoil, is Gaelcholáiste sinn. Ach tagann formhór dár ndaltaí ó
bhunscoileanna Béarla. Bheadh fíorbheagán dár ndaltaí ag teacht ó
bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Is dócha an líofacht agus an litearthacht sin sa
Ghaeilge, bheadh sé in easnamh in an-chuid dár ndaltaí. Bíonn orainn anchuid oibre a dhéanamh leo chun caighdeán na Gaeilge a thabhairt suas
chuig caighdeán dalta na céad bliana nuair a thagann siad isteach. An
deacracht a bheadh acu ar na rudaí a úsáidimid. Sa chéad bhliain, bíonn
orainn gach rud a dhéanamh go dhátheangach chun cabhrú leo socrú
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isteach. Fiú na seicliostaí sin a úsáidimid, bheadh orainn an-chuid tacaíocht
a thabhairt dóibh chun dul i ngleic leo trí Ghaeilge. Measaim gur sin an bac
is mó. (Agallamh 29)

Os a choinne sin, níor shíl múinteoir amháin go raibh aon dhúshláin ann scoláirí a mheas trí
Ghaeilge, agus dúirt sé gur úsáid siad iar-pháipéir scrúdaithe agus leabhair mhatamaitice go
sonrach le haghaidh measúnaithe trí Ghaeilge. Chuir an múinteoir seo in iúl, áfach, go bhfuil
sé níos dúshlánaí dóibh múineadh trí Ghaeilge agus ceann de na fadhbanna a bhí ann ná an
easpa acmhainní teagaisc. Dúirt an múinteoir seo go raibh deacrachtaí ag na mic léinn is laige
na téacsleabhair trí Ghaeilge a léamh agus go raibh an teanga a úsáideadh sna leabhair ar
chaighdeán an-ard, agus nach raibh sí an-inrochtana.

Ní fadhb mhór é maidir le measúnú dar liom. Níl aon acmhainní ar fáil go bhfios
dom trí Ghaeilge chun cabhrú leat an ábhar a mhúineadh…. na daltaí le
deacrachtaí léamh, ní féidir leo iad a léamh, ní féidir leo aon de a léamh. Rud
den sórt sin. Rudaí atá níos oiriúnaí do na daltaí sin. (Agallamh 5)

4.9.

Na Measúnuithe a dTeastaíonn trí Ghaeilge

Laistigh den suirbhé, fiafraíodh de scoileanna cad iad na cineálacha measúnuithe a theastaigh
uathu trí Ghaeilge (féach Fíor 4.3). Ba iad measúnuithe dátheangacha litearthachta (GaeilgeBéarla) (61%) na cinn ba mhinice a tuairiscíodh de réir mar ba ghá. Taispeánadh go raibh
forbairt tástálacha mar seo tairbheach sa chomhthéacs seo roimhe seo (Murphy & Travers,
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2012). Ina dhiaidh sin, luaigh 55% de na scoileanna go raibh measúnuithe dátheangacha
matamaitice de dhíth orthu, thuairiscigh 54% go raibh measúnuithe luath-uimhearthachta ag
teastáil uathu trí Ghaeilge agus thuairiscigh 53% gur gá measúnuithe cognaíocha a chur ar fáil
trí Ghaeilge.

Fíor 4.3. Na measúnuithe is mó a theastaíonn go práinneach trí Ghaeilge.
4.9.1. Bunscoileanna Gaeltachta
Maidir le luathlitearthacht, rinne cúigear múinteoirí cur síos ar a thábhachtaí atá sé go
mbeadh measúnú cosúil le MIST ar fáil do litearthacht na hÉireann mar gheall ar an mbeartas
oideachais tumoideachais ina scoil faoi bPolasaí don Oideachas Gaeltachta. Ina theannta sin,
luaigh ceathrar múinteoirí gur chóir go mbeadh an BIAP ar fáil trí Ghaeilge. Dúirt múinteoir
amháin go raibh gá le measúnú scagthástála disléicse trí Ghaeilge. Dúirt beirt mhúinteoirí go

75

mbeadh NARA 5tairbheach dá mbeadh sé i nGaeilge. Measúnuithe eile dá dtagraítear de réir
mar is gá trí Ghaeilge ab ea an NEALE (n = 1) agus an Rain Sentence Reading Test (n = 1) a
bheith i nGaeilge.

Rud éigin don disléicse go mbeadh muid in ann a rá ‘Tá seans an-ard go bhfuil
disléicse ag an bpáiste seo’. Agus rud éigin cosúil leis an NARA. (Agallamh 1)

4.9.2. Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Laistigh den chohórt seo dúirt ceathrar múinteoirí go raibh géarghá le scagthástáil disléicse
don litearthacht Ghaeilge. Thug múinteoir amháin faoi deara go bhfuil Toe by Toe agus Quest
tairbheach agus gur cheart acmhainní den chineál céanna a chur ar fáil i nGaeilge. Luaigh triúr
múinteoirí sa chohórt seo an tábhacht a bhaineann le tástáil luathlitearthachta cosúil leis an
MIST a bheith ar fáil trí Ghaeilge. I measc na dtástálacha eile a luadh a bheith riachtanach trí
Ghaeilge bhí tástáil litrithe Schonell (n = 1) agus an Yark (n = 1).

Tá measúnuithe ar nós an tástáil disléicse agus mar sin de, ba cheart go bhfuil sé
sin ar fáil i nGaeilge. (Agallamh 7)

Rinne múinteoir amháin trácht ar an bhfíric nach bhfuil aon mheasúnuithe cognaíocha ar fáil
trí Ghaeilge. Mhol múinteoir eile gur chóir go mbeadh na measúnuithe seo ar fáil ar líne agus

5

Neale Analysis of Reading Ability - tomhaiseann sé cruinneas, tuiscint agus ráta léitheoireachta daltaí ó 6 go 12
bhliain d’aois (ar fáil anseo).
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gur cheart an tuarascáil a phróiseáil go huathoibríoch. Moladh freisin gur chóir go mbeadh
seicliostaí caighdeánaithe / critéar-bhunaithe ar fáil don mheasúnú teanga agus litearthachta
ar fhoghlaim na ndaltaí trí Ghaeilge.

Bheadh seicliostaí caighdeánacha iontach le léiriú go mba chóir go bhfuil an méid
seo teanga ag an bpáiste ag an aois seo. Ba chóir go dtuigeann siad an méid seo.
(Agallamh 3)

Más rud é go raibh na measúnuithe seo le cruthú trí mheán na Gaeilge, thug múinteoir sampla
den tábhacht a bhaineann le measúnú a chruthú atá inbhainistithe i dtéarmaí teanga do
dhaltaí.

Más rud éigin go bhfuil sé bunaithe ar cheann a bhfuil ar fáil cheanna trí Bhéarla má tá sé chun a bheith aistrithe - go mbeadh tionchar ag na múinteoirí mar níl an
teanga in oiriúint don aois-ghrúpa. (Agallamh 11)

4.9.3. Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta
Maidir le measúnuithe a theastaíonn dos na hiar-bhunscoileanna, luaigh múinteoir amháin
gur gá go mbeadh seicliostaí ar fáil le haghaidh measúnú a dhéanamh ar daltaí atá ag foghlaim
trí Ghaeilge chomh maith le leagan Gaeilge den chlár Saibhriú Stór Focal a mholann an NBSS
(2014) agus an measúnú CAT46. Rinne beirt mhúinteoirí cur síos ar an ngá le measúnú

6

CAT4 - Tástáil ar chumas réasúnaíochta (ar fáil anseo)
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caighdeánaithe oiriúnach trí Ghaeilge sa léitheoireacht, sa litriú, agus sa Mhatamaitic don
chéad agus don dara bliain. Thuairiscigh múinteoir amháin gur mhaith leo an measúnú a
d’úsáid siad sa scéim phíolótach measúnaithe Drumcondra a raibh siad páirteach ann roimhe
seo. Thuairiscigh siad, áfach, nár cuireadh an measúnú seo ar fáil do scoileanna go fóill.
Thuairiscigh beirt mhúinteoirí go bhfuil gá le measúnuithe iomchuí don scéim RACE, mar an
WRAT7 i nGaeilge. Dúirt duine de na múinteoirí sa chohórt seo gur mhaith leo gach ceann de
na measúnuithe a mhol an Roinn Oideachais agus Scileanna agus NEPS (NEPS, 2020) a bheith
ar fáil trí Ghaeilge agus creideann siad gur ceart daonna é go ndéanfaí measúnú ar dhaltaí sa
teanga atá mar mheán foghlama acu.

Ceapaim gur cheart daonna atá ann go bhfuil an dalta á dtástáil ina dteanga
atá siad féin ag feidhmiú sa chóras oideachas (Agallamh 6)

4.9.4. Iar-Bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Gaeltacht
Chuir comhordaitheoir oideachais speisialta sa chohórt seo béim ar an ngá le measúnú
caighdeánaithe sa litearthacht, go háirithe do dhaltaí na chéad bhliana. Mhínigh
comhordaitheoir oideachais speisialta eile sa chohórt an tábhacht a bhaineann le
measúnuithe iomchuí a bheith ar fáil chun mic léinn a mheas don scéim RACE. Rinne an
múinteoir seo cur síos ar an tslí nach bhfuil ach measúnuithe oiriúnacha áirithe ar fáil i
mBéarla. Dúirt sí, cé go bhféadfadh na mic léinn pas a fháil sa mheasúnú litrithe Béarla, go

7

Wide Range Achievement Test - measúnú scileanna acadúla a thomhaiseann scileanna léitheoireachta,
scileanna matamaitice, litriú agus tuiscint (ar fáil anseo).
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bhféadfadh a gcumas litriú i nGaeilge a bheith i bhfad níos ísle agus nach n-éireodh chomh
maith leo dá mbeadh an measúnú i nGaeilge.

RACE sin an rud is práinní, nach bhfuil muid in ann freastal orthu. (Agallamh 3)

Chuir múinteoir amháin béim ar an ngá go mbeadh níos mó tástálacha ar fáil trí Ghaeilge mar
ligfidh sé seo dóibh comparáid a dhéanamh idir leibhéil na Gaeilge agus an Bhéarla.
Thuairiscigh comhordaitheoir oideachais speisialta sa chohórt seo freisin gur mhaith leo an
measúnú CAT4, WRAT, DASH, PPAD-E a fheiceáil i nGaeilge.

Tá WRAT agus CAT ar siúl, NGRT, diagnostic reading analyis ach níl a
mhacasamhail againn i nGaeilge chun torthaí a chur i gcomparáid. (Agallamh 6)

4.10.

Measúnuithe Aistrithe ó Bhéarla go Gaeilge

Sa suirbhé, iarradh ar scoileanna ar aistrigh siad measúnuithe caighdeánaithe ó Bhéarla go
Gaeilge le húsáid chun measúnú a dhéanamh ar daltaí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais
acu. Thuairiscigh formhór na bhfreagróirí (n = 41) nár aistrigh siad tástálacha. Thuairiscigh líon
beag freagróirí gur aistrigh siad tástálacha noirm-thagartha (n = 6), tástálacha caighdeánaithe
(n = 4), agus tástálacha critéir-thagartha (n = 6).
4.10.1. Bunscoileanna
Nuair a rinneadh tuilleadh imscrúdaithe air seo sna hagallaimh sa dara céim, fuarthas amach
gur aistrigh ceathrar múinteoirí sa chohórt Gaeltachta bunscoile (n = 6) measúnuithe ar nós
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an BIAP, measúnuithe matamaitice, agus an MIST. Dúirt an bheirt mhúinteoirí eile nár aistrigh
siad measúnuithe. Laistigh den chohórt múinteoirí a cuireadh faoi agallamh i mbunscoileanna
lán-Ghaeilge lasmuigh den Gaeltacht (n = 13), thuairiscigh ceathrar múinteoirí gur aistrigh siad
measúnuithe ar nós BIAP agus Tástáil Luath-Litearthachta Drumcondra. Níor aistrigh an
seachtar múinteoir eile measúnuithe mar gheall ar neamhiontaofacht thorthaí an
mheasúnaithe nuair a aistríodh an tástáil agus nuair a úsáidtear na noirm Bhéarla.

Ní dhéanann mar ní dóigh liom go bhfuil sin inmholta, cinn atá caighdeánaithe a
aistriú go Gaeilge mar ansin níl sé caighdeánach níos mó. Níl ciall ag baint leis sin.
(Agallamh 4)

4.10.2. Iar-Bhunscoileanna
Dúirt ceathrar múinteoirí laistigh de chohórt Gaeltachta iar-bhunscoile nach n-aistríonn siad
measúnuithe caighdeánaithe Béarla. D’aistrigh múinteoir amháin an measúnú Jacksons
Phonics agus chruthaigh sí a measúnú féin i nGaeilge bunaithe air seo. Ina theannta sin, luaigh
an múinteoir seo nach bhfuil an t-am aici tuilleadh measúnuithe a aistriú, agus go háirithe ní
gach ceann de na seicliostaí. Níor aistrigh ach duine amháin de na múinteoirí sa chohórt
múinteoirí a cuireadh faoi agallamh ó na scoileanna iar-bhunscoile trí Ghaeilge lasmuigh de
mheasúnuithe na Gaeltachta, ba iad sin Access Maths agus an WRAT4.

Ó thaobh urlabhraíocht de, tá máistreacht agam féin sa teangeolaíocht agus
speisialta san fhóineolaíocht - tá mé féin in ann mo chuid acmhainní agus
measúnuithe a dhéanamh ar leibhéal na hurlabhraíochta. (Agallamh 2)
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4.11.

Na hacmhainní a úsáidtear i scoileanna meán Gaeilge agus Gaeltachta
4.11.1. Am a Chaitheann Múinteoirí agus Acmhainní á gCruthú

Fiafraíodh de fhreagróirí an cheistneora cé chomh minic a chruthaigh siad a gcuid acmhainní
féin trí Ghaeilge chun freastal ar riachtanais bhreise oideachais na daltaí a mhúineann siad
(féach Figiúr 4.4). As an gcohórt seo, thuairiscigh 17 freagróir go ndearna siad a gcuid
acmhainní féin ar bhonn laethúil. Thuairiscigh 22 freagróir eile go ndearna siad a gcuid
acmhainní féin ar bhonn seachtainiúil. Chruthaigh na freagróirí eile acmhainní gach coicís (n
= 6), go míosúil (n = 6), agus go téarma (n = 2). Dúirt triúr freagróirí a bhí ina bpríomhoidí
riaracháin nach ndearna siad a gcuid acmhainní féin riamh.
25
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Figiúr 4.4. Cé comh minic is a dhearann múinteoirí scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a
gcuid acmhainní féin.
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4.11.2. Bunscoileanna
I rith na n-agallamh i gcéim a dó, labhair ceathrar múinteoirí ó chohórt Gaeltachta bunscoile
faoin am a chaith siad ag cruthú acmhainní bunaithe ar an gcuraclam náisiúnta. Labhair duine
de na múinteoirí seo faoin gcaoi a dtógann sé seo am agus dúshlán dóibh ar bharr a ndualgas
teagaisc. Thug múinteoir eile sampla den chaoi ar chaith siad a gcuid ama.

Bheadh ort a bheith ag déanamh clóscríobh ar rudaí agus an leathanach Béarla a
chlúdach. An béarla a chlúdach leis an nGaeilge, an-chuid den saghas rudaí sin ar
siúl. Fadhb eile ná tá lámhleabhair na múinteoirí ar fad i mBéarla. (Agallamh 4)

Laistigh den chohórt múinteoirí a cuireadh faoi agallamh ó bhunscoileanna lán-Ghaeilge
lasmuigh de cheantair Gaeltachta. Phléigh beirt mhúinteoirí an t-am a chaith siad ag cruthú
acmhainní. Phléigh múinteoir amháin, áfach, a bhfuil taithí teagaisc aige thar 20 bliain na
feabhsúcháin atá déanta sa réimse seo.

Feicim mar mhúinteoir oideachas speisialta na bearnaí móra. Tá siad á líonadh ó
thosaigh mise ag múineadh i ‘97 mar mhúinteoir ranga. Is cuimhin liom nuair a
thosaigh mé amach bhí mise ag dearadh gach rud. Ní gá le sin a thuilleadh.
(Agallamh 2)
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4.11.3. Iar-Bhunscoileanna
Mar fhreagra ar cheist faoi acmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge, dúirt triúr múinteoirí ó iarbhunscoileanna Gaeltachta nach raibh ach fíorbheagán ar fáil agus go gcaithfidh tú do chuid
féin a chruthú cuid mhaith den am. Thuairiscigh duine de na múinteoirí go gcaitheann siad
timpeall 5 uair an chloig tráthnóna ag cuardach acmhainní agus smaointe, ag aistriú
acmhainní, agus ag cruthú a gcuid acmhainní féin ansin.

Níl aon acmhainní ann trí Ghaeilge muna ndearann tú féin é. (Agallamh 1)

Dúirt múinteoir amháin go ndearnadh feabhsúcháin le cúpla bliain anuas agus gur úsáid siad
aon rud ar tháinig siad trasna air, go háirithe acmhainní atá liostaithe ar shuíomh gréasáin
COGG, Ceacht.ie agus Gaeloideachas, nó téacsleabhair trí Ghaeilge. Dúirt na múinteoirí ábhair
go léir ó iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht go gcaitheann siad go leor
ama ag cruthú acmhainní. Mhínigh múinteoir Matamaitice gur i mBéarla atá an chuid is mó
de na hacmhainní a d’úsáid siad ar dtús agus go raibh orthu iad a aistriú go Gaeilge. Dúirt siad
freisin gur chruthaigh na múinteoirí na hacmhainní go léir ina scoil. Dúirt comhordaitheoir
oideachais speisialta gur aistríodh na hacmhainní go léir a úsáideann siad ón mBéarla.
Thuairiscigh múinteoir staire nach bhfuil go leor ama acu chun acmhainní a chruthú agus go
mbraitheann siad go bhfuil bealaí níos fiúntaí ann a d’fhéadfaidís a gcuid ama a chaitheamh.

D’fhéadfadh do chuid ama a chaitheamh ag déanamh rudaí níos fiúntaí.
(Agallamh 1)
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4.12.

Acmhainní a úsáidtear trí Ghaeilge
4.12.1. Bunscoileanna Gaeltachta

Thagair múinteoir amháin do na hacmhainní den scoth a thagann ó Thuaisceart Éireann, mar
shampla acmhainní ó An t-Áisaonad agus an CCEA. Mar sin féin, bíonn dúshláin ann uaireanta
do na mic léinn agus iad ag úsáid na n-acmhainní seo toisc nach ionann canúint na Gaeilge a
labhraítear agus an teanga ó lá go lá a úsáideann siad. D’úsáid beirt mhúinteoirí Céim ar
Chéim, Séideán Sí, Féasta Focal, Giglets. Ba iad na hacmhainní eile a d’úsáid múinteoirí ná
Léigh Leat (n = 1), Fónaic agus Rang (n = 1), Léim is Léitheoireacht (n = 1), Mar a Déarfa (n =
1), Muintearas (n = 1), Scéim fónaice ó Cló-Iarchonnachta (n = 1) agus Ceacht.ie (n = 1).

Úsáidimid Mar a Déarfá, Fónaic agus Rang, faighimid an foghraíocht ó Mhuintearas.
Ach arís caithfimid a bheith cúramach mar tá focail ann nach n-úsáidfimid. Tá
foghraíocht difriúil ar fhocail a úsáidimid. (Agallamh 2)

Maidir le cláir folláine, bhí forbairt Fí na Folláine trí mheán na Ghaeilge an-suntasach do
mhúinteoirí sna scoileanna seo mar níl an chlár ‘Friends’ a mholann NEPS ar fáil trí Ghaeilge.

Úsáidimid Fí na Folláine agus FRIENDS ach níl FRIENDS as Gaeilge so caithfimid iad a
aistriú de réir mar a bhímse á mhúineadh. (Agallamh 2)
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4.12.2. Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Sa chohórt seo labhair seisear múinteoirí faoin gcaoi ar úsáid siad Séideán Sí mar acmhainn
litearthachta Gaeilge. D’úsáid cúigear múinteoirí Cleite agus bhain ceathrar úsáid as Mar a
Déarfá. Ba iad na hacmhainní eile a d’úsáid múinteoirí sa chohórt seo; Abair Liom, As go brách
liom, Beatha teanga, Black Sheep Press, Breith ar an léitheoireacht, Bua na Cainte, Bunlitriú,
Céim ar Chéim, agus Scríobh Liom. D’úsáid múinteoir amháin córas litrithe Brendan Culligan
trí Ghaeilge. Maidir le húsáid úrscéalta ranga, d’admhaigh múinteoir amháin go raibh
feabhsuithe suntasacha ar leabhair léitheoireachta do leanaí óga, ach chreid sé gur chóir go
mbeadh réimse níos leithne leabhar ann don léitheoireacht neamhspleách.

Tá an-chuid leabhar léitheoireachta ar fáil do leanaí óga Gaelscoile agus is álainn iad
ach tá mé ag ceapadh go bhféadfadh cur leis an stór go mór ó thaobh leabhair atá
feiliúnach do leanaí i gcás léitheoireacht neamhspléach. (Agallamh 7)

Arís moladh forbairt Fí na Folláine trí mheán Iris. Moladh áfach go mbeadh clár níos faide
tairbheach do gach grúpa ranga.

Fí na Folláine a úsáid agus is álainn ar fad é. Ach arís is clár é sin atá gairid go leor agus
tá breis ag teastáil uait i gcaitheamh na bliana. (Agallamh 7)
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4.12.3. Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta
D’úsáid duine de na múinteoirí ranga speisialta a lán acmhainní ó Twinkl. Dúirt an múinteoir
seo go bhfuil go leor pictiúr sna hacmhainní agus go bhfuil an cló mar an gcéanna tríd síos,
agus gur maith leis na páistí ina rang speisialta an leanúnachas. Thug múinteoir amháin faoi
deara go raibh go leor acmhainní sláinte agus folláine sa tSraith Teastas Sóisearach nua agus
go raibh cuid acu aistrithe go Gaeilge.

Ceapaim go bhfuil an Teastas Sóisearach nua tar éis cabhrú ó thaobh folláine agus chun na
hacmhainní sin a chur ar fáil trí Ghaeilge. Agus tá níos mó ar fáil. Ní bhraithimid easnamh
chomh mór ó thaobh rudaí mar sin de. (Agallamh 6)

4.12.4. Iar-Bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Maidir le teanga agus cumarsáid, dúirt an múinteoir ceoil go bhfuil an teanga sa leabhar nua
don tSraith Teastas Sóisearach dúshlánach go leor. Dúirt sí gurb é seo an t-aon leabhar atá ar
fáil i nGaeilge do cheol don tSraith Shóisearach. Ceist eile don mhúinteoir ná go raibh uirthi
go leor ama a chaitheamh ag aistriú an leabhair. Thuairiscigh an múinteoir matamaitice go
raibh an Ghaeilge a úsáideadh sna scrúduithe páipéir níos éasca ná sna téacsleabhair.
4.13.

Acmhainní Riachtanacha trí Ghaeilge

Laistigh den suirbhé, iarradh ar scoileanna liosta acmhainní a rátáil in ord práinne a
theastaíonn uathu trí Ghaeilge (féach Figiúir 4.5). Liostáladh léitheoirí grádaithe Gaeilge mar
an acmhainn is mó a theastaíonn go práinneach (n = 46). Liostáladh acmhainní Gaeilge teanga
agus cumarsáide trí Ghaeilge sa dara háit (n = 42). Liostáladh idirghabhálacha bunaithe ar
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fhianaise agus clár d’fhorbairt shóisialta agus mhothúchánach trí Ghaeilge sa tríú háit (n = 41).
Liostáladh idirghabhálacha matamaitice trí Ghaeilge atá bunaithe ar fhianaise sa cheathrú háit
(n = 40). Is iad na hacmhainní eile atá ag teastáil ná; acmhainní matamaitice (n = 37) agus
scéalta sóisialta (n = 33). I gceist oscailte, d’fhéadfadh freagróirí roghanna eile nó tuilleadh
sonraí a chur leis maidir leis na hacmhainní a theastaíonn trí Ghaeilge. Chuir cuid de na
freagróirí béim ar an ngá le níos mó acmhainní sóisialta, mothúchánacha agus folláine trí
Ghaeilge: luaigh cúigear an gá go mbeadh scéalta sóisialta i nGaeilge. Liostáil deichniúr
freagróirí leabhair grádaithe léitheoireachta agus leabhair léitheoireachta mar riachtanas
práinneach. An gá le measúnuithe trí Ghaeilge (n = 6), cluichí (n = 5), feidhmchláir / níos mó
acmhainní TFC (n = 4), acmhainní teanga agus cumarsáide (n = 2), póstaeir (n = 1), scrúduithe
iontrála (tuairiscíodh n = 1) ar fad.
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Figiúir 4.5. Na hacmhainní in ord práinne a theastaíonn ó mhúinteoirí trí Ghaeilge.
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4.14.

Bunscoileanna Gaeltachta

D'ardaigh triúr múinteoirí ón ngrúpa bunscoile Gaeltacht (n = 7) an phointe maidir le heaspa
acmhainní i réimse na matamaitice. Phléigh siad an chaoi a raibh i bhfad níos lú acmhainní ar
fáil trí Ghaeilge sa mhatamaitic, go háirithe i dtéarmaí acmhainní ar líne. Phléigh múinteoir
amháin an tairbhe a bhaineann le físeán a úsáid chun coincheapa matamaitice a theagasc.
Dúirt múinteoirí sa chohóirt seo go raibh acmhainní de dhíth orthu trí Ghaeilge le haghaidh
litriú, litearthachta agus scríbhneoireachta. Ba iad na cineálacha acmhainní a phléigh siad; clár
litrithe céimnithe (n = 1), ríomhleabhair (n = 1), léitheoirí ar leibhéal íseal úis ard (n = 1),
feidhmchláir ar nós Nessy (n = 1), leabhair lámhscríbhneoireachta (n = 1) agus léitheoirí
grádaithe (n = 1). Maidir le hAistear dúirt duine de na múinteoirí go mbainfidís leas as
lámhleabhar gníomhaíochtaí chun iad a threorú sa réimse seo.

Phléigh múinteoir eile an chaoi a mbeadh aip nó acmhainní Ghaeilge ar aireachas tairbheach
chun cabhrú le daltaí i dtéarmaí na forbartha sóisialta agus mothúchánaí. Tagraíodh freisin
don ghá le níos mó cluichí matamaitice trí Ghaeilge. Luadh acmhainní matamaitice, mar na
cinn a mhol NEPS (2020) cosúil leis an lámhleabhar numicon a bheith ag teastáil trí Ghaeilge.
Bheadh sin iontach - rud mar sin, Numicon, (Agallamh 30)
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4.14.1. Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
D'ardaigh ochtar múinteoirí ón ngrúpa bunscoile lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (n =
13) an phointe maidir le heaspa acmhainní i réimse na matamaitice toisc go raibh i bhfad níos
lú matamaitice TFC ar fáil trí Ghaeilge.

Tá i bhfad níos lú sa mhata i nGaeilge. Is dóigh leis an mata, is trealamh coincréiteach
a bhíonn tú ag úsáid. Na cluichí mata Top Marks, sin dochreidte maith agus chomh
simplí chun é a chur i nGaeilge (Agallamh 13)

Dúirt triúr múinteoirí go bhfuil scéalta sóisialta an-chabhrach agus gur chóir go mbeadh siad
ar fáil trí Ghaeilge. Dúirt beirt mhúinteoirí eile go dteastaíonn scagairí disléicse Gaeilge agus
feidhmchláir litearthachta Gaeilge uathu. Cuireadh béim bhreise ar an ngá le níos mó
acmhainní TFC trí Ghaeilge leis an tréimhse cian-theagaisc a tharla mar gheall ar phaindéim
Covid-19.

Shoiléirigh an phaindéim an easnaimh atá ann ó thaobh feidhmchláir de, rudaí ar líne.
(Agallamh 4)

Luaidh múinteoirí sa ghrúpa seo go raibh go leor acmhainní ag teastáil trí Ghaeilge ó thaobh
na litearthachta Gaeilge, mar shampla; an idirghabháil Arrow (n=1), áiseanna/scéim
foghraíochta (n=1), idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise (n=1), idirghabhálacha/acmhainní
don disléicse (n=2), clár teagasc beachtais (n=1), scéim cosúil le Toe by Toe (n=1), agus sraith
leabhar grádaithe (n=1).
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Ó thaobh forbairt teanga agus cumarsáide na Gaeilge dúirt múinteoir amháin go bhfuil gá le
acmhainní sa réimse seo.
4.14.2. Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta
Maidir le hábhar na n-acmhainní a theastaíonn trí Ghaeilge, dúirt beirt mhúinteoirí go raibh
físeáin bunaithe ar féinchúraim, conas déileáil le mothúcháin, sláinte mheabhrach agus
folláine, conas cairde a dhéanamh agus a choinneáil, conas ordú a dhéanamh i siopa, conas a
bheith sábháilte ag teastáil. Mothaíonn duine de na múinteoirí seo go gcuideoidh sé seo leis
an teanga a shealbhú agus a thaispeáint do na páistí go bhfuil an teanga fós beo agus in úsáid.
Dúirt beirt mhúinteoirí gur mhaith leo go mbeadh bunachar sonraí de na hacmhainní go léir
atá ar fáil i nGaeilge ionas go mbeidh múinteoirí in ann acmhainní a roinnt agus a chuardach.
Phléigh múinteoir amháin freisin an luach a bhaineann le líonra tacaíochta a bheith ann do
mhúinteoirí lán-Ghaeilge, cosúil leis na grúpaí neamhoifigiúla Facebook a cruthaíodh. Chuir
múinteoir eile béim ar thábhacht an chórais cumarsáide PECS agus ar an gcaoi a gcaithfidh sé
a bheith ar fáil i nGaeilge. Thairis sin, dúirt an múinteoir seo freisin gur chóir go mbeadh
acmhainní cosúil le clár am físiúil ar fáil trí Gaeilge do dhaltaí a bhfuil uathachas orthu.
Dhaingnigh múinteoir eile an pointe seo, dúirt siad go dteastaíonn níos mó póstaeir sa
Ghaeilge uathu timpeall na scoile/an tseomra ranga agus gur chóir go mbeadh siad seo ar fáil
sna trí chanúint dhifriúla. Ina theannta sin, theastaigh ó mhúinteoir amháin scéim
léitheoireachta grádaithe a bheith ar fáil i dtrí chanúint dhifriúla na hÉireann. Pléadh freisin
an tábhacht a bhaineann le feidhmchláir uimhearthachta a chruthú i réimsí matamaitice mar
chomhaireamh agus airgead.
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Féinchúraim - acmhainní físe ann le lipéidí i nGaeilge orthu chun féinchúraim a
mhúineadh dóibh - conas iad féin a nigh, a n-éadaí a chur sa mheaisín níocháin, conas
iad féin a choinneáil sábhailte timpeall leictreachas, jabanna sa teach. (Agallamh 2)

Thuairiscigh múinteoir eile an gá le tuilleadh acmhainní sa réimse seo trí Ghaeilge. Dúirt siad
go bhfuil gá le scéim folláine mar My Friends Youth, Working Things Out agus Retracking i
nGaeilge.
4.14.3. Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Thuairiscigh na múinteoirí go léir go bhfuil ganntanas acmhainní meán Gaeilge i ngach ceann
dá róil. Mar fhreagra ar a bheith ag fiafraí de na hacmhainní atá ag teastáil láithreach trí
Ghaeilge, dúirt duine de na comhordaitheoirí oideachais speisialta go raibh gá leo go léir.

Tá siad go léir práinneach - tá siad ar fad de dhíth. Níl muid ag freastal ar dhaltaí
trí Ghaeilge. (Agallamh 3)

Tuairiscíodh laistigh den chohórt seo freisin go mbeadh níos mó póstaeir i nGaeilge cabhrach,
le heochairfhocail d’ábhair éagsúla agus briathra éagsúla. Ina theannta sin, pléadh an gá atá
le cleachtais bunaithe ar fhianaise a fhorbairt. Phléigh comhordaitheoir oideachais speisialta
sa ghrúpa seo an gá atá le léitheoir tumtha i nGaeilge. Ina theannta sin, dúirt siad go mbeadh
scéalta sóisialta an-úsáideach, ach tá a lán de na scéalta sóisialta atá ann faoi láthair dírithe
ar leanaí bunscoile agus go bhfuil siad i mBéarla rud atá ina dhúshlán dóibh. Luaigh an
múinteoir seo go mbeadh leabhair ardspéise/leibhéal léitheoireachta íseal trí Ghaeilge ina
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chuidiú. Dúirt múinteoir eile freisin go mbeadh acmhainní trí Ghaeilge le cuidiú leis an
léitheoireacht agus an tuiscint an-chabhrach. Tá an múinteoir ceoil a cuireadh faoi agallamh
sa ghrúpa seo ag brath go mór ar fhóraim múinteoirí, ar ghrúpaí Facebook agus ar Chumann
Múinteoirí Ceoil Iar-Bhunscoile (PPTMA) chun teacht ar acmhainní dá gcuid daltaí. Mhínigh
an múinteoir seo freisin go bhfuil acmhainní ceoil ar fáil don tSraith Shóisearach ach go bhfuil
a bhformhór acu i mBéarla. Phléigh siad an chaoi nach raibh leabhar oibre ná leabhar
cumadóireachta ar fáil i nGaeilge. Dúirt múinteoir eile go raibh go leor acmhainní ag NEPS do
leanaí ach nach raibh aon rud ann do dhéagóirí a raibh deacrachtaí foghlama acu agus gur
fíorbheagán de na hacmhainní a aistríodh go Gaeilge.

4.15.

Acmhainní TFC trí Ghaeilge

Fiafraíodh de scoileanna mar chuid den suirbhé cad iad na cineálacha TFC a bhí ag teastáil trí
Ghaeilge. Liostáladh téacs go teanga (n = 36), closleabhair (n = 36), agus feidhmchláir (n = 36)
mar na hacmhainní ba mhó a bhí ag teastáil (féach Figiúr 4.6 thíos). Liostáladh teicneolaíocht
próiseála focal trí Ghaeilge ina dhiaidh seo (n = 34). Liostáladh feidhmchláir chun forbairt
fóineolaíochta daltaí a mheas sa cheathrú háit (n = 33), agus ina dhiaidh sin feidhmchláir ar
litearthacht na Gaeilge a mheas (n = 32). Is iad na hacmhainní TFC eile trí Ghaeilge a
dteastaíonn ná; scéalta sóisialta (n = 31), tadhaill-chlóscríobh (n = 31), feidhmchláir chun
forbairt cumais chognaíoch / chuimhne oibre an mhic léinn (n = 30), cláir litrithe (n = 29),
measúnuithe matamaitice (n = 29), agus léitheoir scáileáin (n = 23). Bhí cúig fhreagra ‘eile’
ann, le beirt fhreagróirí ag aibhsiú a thábhachtaí atá córas seiceála litrithe, feidhmchláir a
chlóscríobh (n = 1), físeáin le haghaidh folláine / yoga (n = 1). Laistigh den dara céim den
phróiseas comhairliúcháin, dúirt seachtar múinteoirí ón gcohórt iomlán (n = 32) go raibh
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easpa acmhainní TFC ann trí Ghaeilge. Thuairiscigh triúr múinteoirí gur chóir go mbeadh níos
mó físeáin trí Ghaeilge ar fáil. Luadh léitheoir tumtha, Justmote.me, nótaí cainte, tadhaillchlóscríobh uair amháin i dtéarmaí réimse riachtanas.
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Figiúr 4.6. Na cineálacha TFC a theastaíonn trí Ghaeilge.
Sna hagallaimh, phléigh múinteoirí sna cineálacha éagsúla scoileanna na cineálacha TFC a
úsáideann siad faoi láthair agus freisin na cineálacha TFC a theastaíonn trí Ghaeilge. Pléitear
é seo níos mionsonraithe thíos.
4.15.1. Bunscoileanna Gaeltachta
D'úsáid múinteoir amháin feidhmchláir ach dúirt sé go raibh siad go léir i mBéarla. Úsáideadh
na ranganna teagaisc ó Gafa le Mata, ach mhínigh múinteoir go gcaithfeadh sí guth a
dhéanamh thar na treoracha mar gur i mBéarla a bhí siad. Labhair múinteoir eile faoin gcaoi
a raibh Séideán Sí an-chabhrach do dhaltaí a raibh deacrachtaí foghlama acu mar gur stíl
éagsúil foghlama a bhí ann dóibh.
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Nuair atá tú ag plé le páistí le RBO, tugann sé sos deas dóibh. Bíonn an-bhrú orthu
agus tá na cluichí i Séideán Sí an-mhaith. (Agallamh 1)

4.15.2. Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Labhair triúr múinteoirí faoi acmhainní CCEA, agus faoin gcaoi a raibh siad an-úsáideach
dóibh. D'úsáid beirt mhúinteoirí acmhainní ó shuíomh gréasáin COGG. Rinne múinteoir
amháin cur síos ar an gcaoi ar bhain a gcuid daltaí taitneamh as an teicneolaíocht a úsáid agus
bhí an t-aiseolas láithreach ina fhachtóir spreagúil dá gcuid foghlama.

Thaitin an teicneolaíocht go mór leo - aon rud a bhain leis an ríomhaire agus bhí siad in
ann nuair a bhfuair siad aiseolas láithreach dearfach, chabhair sé sin go mór leo.
(Agallamh 6)

4.15.3. Bunscoileanna Gaeltachta
Dúirt ceathrar múinteoirí ón gcohórt seo go raibh gá le níos mó feidhmchláir trí Ghaeilge agus
theastaigh beirt mhúinteoirí suíomhanna gréasáin níos idirghníomhaí trí Ghaeilge.
Thuairiscigh triúr múinteoirí go bhfuil gá le níos mó feidhmchláir agus cluichí matamaitice trí
Ghaeilge. Labhair beirt mhúinteoirí faoin tábhacht a bhaineann le sraith leabhar grádaithe
léitheoirí a bheith acu.
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Tá níos mó feidhmchláir ag teastáil sílim. Mar shampla Cód na Gaeilge - tá sé thar barr
ach ní thosnaíonn sé sna Naíonáin Bheaga. (Agallamh 1)

4.15.4. Iar-bhunscoileanna Gaeltachta
Maidir le TFC, dúirt múinteoir amháin go n-úsáideann siad ríomhaire sa seomra ranga ach
déanann siad iarracht TFC a sheachaint mar níl feidhmchláir nó láithreáin ghréasáin ann trí
Ghaeilge. Déanann múinteoir eile iarracht aon suíomh gréasáin nó acmhainn ar líne a bhfuil
Béarla air a sheachaint chomh maith. Ina áit sin, d’úsáid an múinteoir seo bileoga oibre ar líne
nach bhfuil aon scríbhneoireacht agus a lán pictiúr iontu. Chuir múinteoir amháin béim ar
thábhacht na cainte go théacs agus na buntáistí a bhain sí as agus rinne cuid dá mic léinn
feabhsúcháin mhóra sa réimse seo. Tá an múinteoir seo ag úsáid Speechnotes.com faoi láthair
agus ba mhaith leis go mbeadh sé ar fáil i nGaeilge agus le húsáid i scrúduithe stáit.
Thuairiscigh múinteoir eile go raibh sé ag úsáid TFC an t-am ar fad ach de ghnáth ní úsáideann
sé feidhmchláir ar bith trí Ghaeilge. Tuairiscíodh go raibh foclóirí ar líne mar Teanglann.ie,
Abair.ie, Tmhara.ie in úsáid (n = 1). Dúirt an múinteoir seo freisin go bhfuil neart feidhmchláir
liostaithe ag an NCSE ar a suíomh gréasáin maidir le litearthacht, iompar agus focail
ardmhinicíochta ach go bhfuil siad go léir i mBéarla. Tá feidhmchláir ag BBC freisin ach tá siad
i mBéarla arís. Maidir le matamaitic, d’úsáid an múinteoir seo Khan Academy ach níl sé seo
ach i mBéarla.
4.15.5. Iar-Bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Maidir le TFC, ba mhaith leis an múinteoir Gaeilge agus Staire agus an múinteoir ceoil
suíomhanna gréasáin níos idirghníomhaí i nGaeilge. Thug an múinteoir ceoil faoi deara go
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raibh go leor amhrán i nGaeilge ag Coláiste Lurgan ar a gcainéal YouTube agus ba mhinic a
d’úsáid sí iad ina ranganna ceoil, ach seachas sin, tá ganntanas amhrán i nGaeilge. Dúirt an
múinteoir seo gur i mBéarla atá formhór na suíomhanna gréasáin a úsáideann siad mar gheall
ar easpa suíomhanna gréasáin atá ar fáil trí Ghaeilge. Féadann sé seo fadhbanna a chruthú
maidir le téarmaíocht. Baineann an múinteoir seo úsáid as Teanglann.ie, an foclóir GaeilgeBéarla ar líne, agus mhol sé an chuid fuaimnithe den suíomh gréasáin. Maidir le stair a
theagasc, dúirt an múinteoir gur mhaith leo Tráth na gCeist ar líne, stiallacha grinn agus
póstaeir i nGaeilge. Maidir leis na hacmhainní a theastaíonn chun Gaeilge a theagasc,
thuairiscigh an múinteoir gur bhain a gcuid daltaí taitneamh as gnéithe éagsúla den
ghramadach a fhoghlaim trí Kahoot. Ina theannta sin, mhínigh siad go mbeadh aip chun
cabhrú le mic léinn gramadach a fhoghlaim tairbheach agus luaigh siad go mbeadh na mic
léinn in ann obair ar a luas féin agus go neamhspleách. D'úsáid an múinteoir seo YouTube
chun mic léinn a mhúineadh faoi dhánta Gaeilge. Mhínigh an múinteoir Matamaitice go raibh
gá le leabhar athbhreithnithe don Mhatamaitic i nGaeilge, a bheadh oiriúnach do dhaltaí a
raibh deacrachtaí foghlama acu. Dúirt múinteoir amháin gur bhain a gcuid daltaí an-taitneamh
as DuoLingo a úsáid agus gur úsáid a mic léinn Abair.ie freisin. Thuairiscigh múinteoir eile go
raibh iPadanna ag na mic léinn go léir ina scoil ach nár úsáid siad aon feidhmchláir trí Ghaeilge.
Ina theannta sin, d’úsáid an múinteoir seo Kahoot chun gramadach na Gaeilge a mhúineadh
agus dúirt sé gur bhain a chuid mac léinn taitneamh as é seo a úsáid. D'úsáid múinteoir amháin
Folens Hive. Dúirt siad gur beag acmhainní atá ar fáil i gcomparáid le hábhair eile cosúil leis
an mBéarla.
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4.16.

Conclúid

Tá sé soiléir ó na torthaí taighde thuas go bhfuil múinteoirí i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag úsáid na hacmhainní trí Ghaeilge atá ar fáil
dóibh. Chomh maith leis sin, tá sé soiléir go bhfuil feabhas tar éis teacht ar an méid acmhainní
atá ar fail trí Ghaeilge thar na blianta. Tá sé soiléir, áfach, go bhfuil níos mó áiseanna
caighdeánaithe agus neamh-caighdeánaithe ag teastáil trí Ghaeilge i réimse ábhar, mar
shampla, litearthacht na Gaeilge, matamaitic, teanga agus cumarsáid, agus forbairt
pearsanta, sóisialta, agus mothúchánach. Tá na háiseanna measúnaithe ag teastáil dos na
daltaí sna bunscoileanna agus na h-iarbhunscoileanna seo mar tá sé soiléir go bhfuil siad ag
braith go mór ar mheasúnuithe trí mheán an Bhéarla sna réimsí seo agus ó thaobh measúnú
cognaíoch. Tá sé le feiceáil i Roinn 2 go bhfuil go leor cláracha, acmhainní, agus
idirghabhálacha á moladh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, NEPS agus an PDST nach
bhFuil ar fáil trí Ghaeilge agus déanann na múinteoirí a ghlac páirt sa taighde seo plé faoi cé
chomh tábhachtach agus atá sé go mbeadh siad seo ar fáil trí Ghaeilge dóibh siúd atá ag fáil
a chuid oideachas trí Ghaeilge. Sa chéad roinn eile déantar plé ar moltaí don todhchaí ó
thaobh na measúnuithe agus na hacmhainní atá ag teastáil trí Ghaeilge ó thaobh an taighde
naisiúnta agus idirnáisiúnta (Roinn 2) agus tuairimí na mhúinteoirí a ghlac páirt sa taighde seo.

5. Moltaí don Todhchaí
Rinneadh athbhreithniú ar na cleachtais mholta sa litríocht i gCaibidil 2 den tuairisc seo.
Cuireadh tuairimí na múinteoirí i scoileanna T1 i láthair i gCaibidil 4. Déantar moltaí maidir le
forbairt don todhchaí i réimse an mheasúnaithe agus acmhainní do dhaltaí a bhfuil RBO acu
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atá ag foghlaim trí Ghaeilge sa chuid seo den tuairisc. Is iad na príomhthéamaí faoina ndéantar
moltaí sa chuid seo ná; seirbhísí seachtracha, litearthacht, teanga agus cumarsáid,
uimhearthacht, agus forbairt shóisialta agus mhothúchánach. Faoi gach ceannteidil pléitear
an measúnú, idirghabhálacha, agus acmhainní/TFC. Baineann na moltaí a dhéantar leis an
gcleachtas is fearr a mholtar go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta maidir le freastal ar dhaltaí a
bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu i gcomhthéacsanna tumoideachais agus iad siúd atá
ag foghlaim tríd an dara theanga. Sula bpléitear na moltaí don todhchaí tugtar achoimre
ghairid maidir le príomhthorthaí an taighde.
5.1.

Achoimre ar na Torthaí Taighde

Is léir go mbíonn sé dúshlánach nó an-dúshlánach d’fhormhór na scoileanna T1 rochtain a
fháil ar mheasúnuithe agus ar acmhainní teagaisc trí Ghaeilge (Andrews, 2020; NCCA, 2007).
Dúirt an chuid is mó de scoileanna (n = 38) a ghlac páirt sa chéad chuid den taighde seo gur
thuig na soláthraithe seirbhíse seachtracha (m.sh., síceolaí oideachais agus teiripeoirí
urlabhra agus teanga) RBO a gcuid daltaí a bhí ag foghlaim trí Ghaeilge go maith. Tá sé seo
suimiúil, mar níor thuairiscigh ach tromlach beag de na scoileanna seo sa suirbhé go raibh
rochtain acu ar na seirbhísí seo trí Ghaeilge. Chuir formhór na seirbhísí seo measúnuithe agus
idirghabhálacha ar fáil do dhaltaí i scoileanna T1 trí mheán an Bhéarla, cleachtas a théann i
gcoinne bheartas teanga scoileanna T1 na hÉireann. Maidir le measúnú, fuarthas amach go
bhfuil an chuid is mó de bhunscoileanna T1 ag úsáid measúnuithe caighdeánaithe trí Ghaeilge
chun measúnú a dhéanamh ar mhatamaitic agus litearthacht Ghaeilge. Bhí sé le tuiscint ó na
sonraí go bhfuil roinnt múinteoirí i scoileanna T1 ag aistriú measúnuithe, mar shampla,
scagairí disléicse agus measúnuithe cognaíocha ó Bhéarla go Gaeilge agus iad ag úsáid na
noirm tástála Béarla. Is cleachtas é seo atá neamhiontaofa agus a sholáthraíonn torthaí
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measúnaithe míchruinne (Pert & Letts, 2006; O’Toole & Hickey, 2013). Mar sin féin, níl na
measúnuithe seo ar fáil trí Ghaeilge agus dá bhrí sin b’fhéidir go mbraitheann na múinteoirí
seo nach bhfuil an dara rogha acu os rud é go bhfuil a gcuid daltaí ag foghlaim trí Ghaeilge. I
ngach ceann de na catagóirí scoileanna a chuimsítear sa phróiseas comhairliúcháin,
tuairiscíodh go raibh easpa measúnuithe caighdeánaithe ar fáil trí Ghaeilge. D’éiligh
múinteoirí go bhforbrófaí measúnuithe caighdeánaithe trí mheán na Gaeilge sna réimsí seo a
leanas; scagairí disléicse, tástálacha cumais chognaíoch, luath-litearthacht, luathuimhearthacht, litearthacht agus uimhearthacht iar-bhunscoile, agus tástálacha aistrithe do
dhaltaí atá ag bogadh ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Phléigh cuid de na múinteoirí iarbhunscoile Gaeltachta an gá atá le measúnuithe Gaeilge a chur ar fáil i gcanúintí éagsúla
Gaeilge mar is féidir leis na difríochtaí sa téarmaíocht a úsáidtear sna canúintí éagsúla
mearbhall a chur ar dhaltaí. B’fhéidir nach bhfuil stór focal na gcanúintí éagsúla ar eolas acu
agus bheadh tionchar aige seo ar a gcumas rochtain a fháil ar an tástáil. Phléigh múinteoirí
eile an gá atá leis an nGaeilge a úsáidfear in aon mheasúnuithe a fhorbrófar amach anseo a
bheith ag teacht le Gaeilge na ndaltaí.
Cé go ndúirt roinnt múinteoirí go raibh feabhas tagtha ar an réimse acmhainní a bhí ar fáil trí
Ghaeilge, ba léir ón taighde seo go bhfuil go leor oibre le déanamh go fóill ionas go mbeidh
rochtain ag daltaí T1 ar acmhainní agus ar idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise i dteanga
teagaisc a scoile. Is léir ón léirbhreithniú litríochta go bhfuil go leor acmhainní agus
idirghabhálacha ar fáil trí Bhéarla a mholann an Roinn Oideachais agus NEPS nach bhfuil ar
fáil trí Ghaeilge. Ciallaíonn sé seo go mb’fhéidir nach mbeidh daltaí T1 ag fáil rochtain ar na
hidirghabhálacha agus na hacmhainní atá ag teastáil uathu. Tá sé soiléir ó thorthaí an tsuirbhé
agus na agallaimh go bhfuil níos mó acmhainní trí Ghaeilge ag teastáil i réimsí litearthachta
na Gaeilge teanga agus cumarsáid na Gaeilge, uimhearthacht, agus forbairt phearsanta,
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shóisialta agus mhothúchánach. Rinne múinteoirí tagairt freisin don ghá atá le níos mó
acmhainní TFC sna réimsí seo, mar shampla, maidir le bogearraí teanga go téacs agus
feidhmchláir éagsúla. Sa chéad chuid eile den chaibidil seo, déantar moltaí maidir le tuilleadh
forbartha maidir le measúnuithe agus acmhainní Gaeilge i réimsí na litearthachta, na teanga
agus na cumarsáide, na huimhearthachta, agus na forbartha pearsanta, sóisialta agus
mothúchánach. Ba cheart na moltaí seo a chur i gcrích le cinntiú go mbeidh an deis chéanna
ag gach dalta T1 ardchaighdeán oideachais a bhaint amach.
5.2.
•

Seirbhísí Seachtracha trí Ghaeilge
Moltar seirbhísí seachtracha dátheangacha (Gaeilge agus Béarla) a chur ar fáil do
dhaltaí atá ag freastal ar scoileanna T1 maidir le measúnú agus idirghabhálacha (m.sh.
síceolaithe oideachais agus teiripeoirí urlabhra agus teanga) (IASLT, 2016).

•

Ba chóir oiliúint dátheangach a chur ar na daoine atá ag soláthair seirbhísí seachtracha
chun cabhrú leo a gcuid oibre a dhéanamh i nGaeilge agus i mBéarla de réir riachtanas
na ndaltaí (Hammer, Detwiler, Detwiler, Blood, & Deon Qualls, 2004; O’Toole &
Hickey, 2013; Ware, Lye, & Kyffin, 2015)

•

Ní mór trialacha measúnaithe trí Ghaeilge a chur ar fáil do shíceolaithe oideachais agus
teiripeoirí urlabhra agus teanga chun cabhrú leo measúnú cuí a dhéanamh ar dhaltaí
a bhfuil RBO acu i scoileanna T1.
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5.3.

Litearthacht
5.3.1. Measúnú

•

Tá gá le measúnuithe chaighdeánaithe ar an luath-litearthacht Ghaeilge do dhaltaí atá
ag foghlaim trí Ghaeilge. Tá sé seo an-tábhachtach chun cabhrú le scoileanna daltaí a
bhfuil deacrachtaí acu a aithint go luath le linn na tréimhse luath-thumoideachais.

•

Moltar measúnaithe chaighdeánaithe dhátheangacha (Gaeilge-Béarla) a chur ar fáil
don luath-litearthacht chun daltaí a bhfuil Béarla mar chéad teanga acu agus atá ag
freastal ar scoileanna T1 a mheas go cruinn.

•

Ba chóir tástálacha caighdeánaithe ar léamh neamhfhocail (non-word) agus ar léamh
focal, mar aon le measúnuithe cumais chognaíoch a chur ar fáil do dhaltaí atá ag
freastal ar scoileanna T1, ach go háirithe dóibh siúd le Gaeilge mar theanga bhaile
(Barnes, 2017).

•

Teastaíonn tástáil i nGaeilge chun cumas réasúnaíochta neamhbhriathartha agus
cumas uimhearthachta daltaí a mheas agus chun cabhrú le scoláirí atá ag aistriú ón
mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil (ERC, 2020).

•

Moltar scrúdú litearthachta chaighdeánach trí Ghaeilge a fhorbairt agus a chur ar fáil
d’iar-bhunscoileanna T1 (ERC, 2020).
5.3.2. Idirghabhálacha Litearthachta

•

I scoileanna tumoideachais T1, moltar gur chóir tacaíocht oideachais speisialta a chur
ar fáil do dhaltaí trí theanga theagaisc laethúil na scoile .i. an Ghaeilge (Andrews, 2020;
Ní Bhaoill & Ó Duibhir, 2004; Ní Chuaráin, 2009).
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•

Ba chóir cláracha idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise a fhorbairt trí Ghaeilge
bunaithe ar; (1) sainaithint fóinéim agus múineadh do dhaltaí conas an aibítir a aithint,
(2) scileanna díchódaithe, (3) scileanna litrithe, (4) forbairt foclóra ó bhéal, agus (5)
amharcfhocail (Barnes, 2017; NEPS, 2019).

•

Moltar gur chóir go n-eagrófaí forbairt ghairmiúil sa bhreis do mhúinteoirí a chuireann
idirghabhálacha litearthachta Ghaeilge ar fáil do dhaltaí T1 sna réimsí seo a leanas:
fuaimeanna na Gaeilge, comhfhreagairt litreacha agus fuaimeanna, feasacht
fóinéimeach, forbairt scileanna fóineolaíochta, agus inspreagadh daltaí a mhéadú
(Barnes, 2017).
5.3.3. Acmhainní

•

Dúirt na múinteoirí a ghlac páirt sa taighde go bhfuil gá le tuilleadh léitheoirí grádaithe
Gaeilge do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile.

•

Ní mór bogearraí TFC trí Ghaeilge a fhorbairt chun cabhrú le daltaí a bhfuil deacrachtaí
litearthachta acu, mar shampla, teanga go téacs (Bruce, Edmonson & Coleman, 2003;
Chiu, Liou, Yeh, 2007; Gardner, 2008; Higgins & Raskind, 2000, 2004; MacArthur,
2009), téacs na teanga (Parr, 2013; Wood, Moxley, Tighe, & Wagner, 2017), bogearra
tuartha focal (Evmenova, Graff, Jerome, & Behrmann, 2010), leabhar idirghníomhacha
(Huriyah, 2018).

•

Ba cheart cúrsa tadhaillchlóscríofa a dhearadh don Ghaeilge chun cabhrú le daltaí a
bhfuil deacrachtaí léitheoireachta nó scileanna luaileacha acu (Koorland, Edwards,
and Doak, 1996; Tenney agus Osguthorpe 1990)
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•

Moltar réimse leathan feidhmchlár litearthachta a dhearadh do dhaltaí bunscoile agus
iar-bhunscoile T1. Tá liosta de na feidhmchláir ar fad a mholtar i dtábla X ar leathanach
X

5.4.

Teanga agus Cumarsáide
5.4.1. Measúnú

•

Ba chóir go mbeadh na huirlisí measúnaithe seo a leanas ar fáil trí Ghaeilge do dhaltaí
atá á dtógáil trí Ghaeilge nó ag fáil scolaíochta trí Ghaeilge; seicliosta scileanna
forbartha cumarsáide, seicliosta scileanna éisteachta, seicliosta foclóra teibí, measúnú
feasachta fóinéimeach, agus scagthástáil teanga (NCSE, 2021).

•

Measúnuithe chaighdeánaithe foirmiúla urlabhra agus teanga a dhéanfadh daltaí a
mheas i roinnt réimsí éagsúla, mar shampla, próiseáil fóineolaíochta, gabhchumas
teanga, teanga léiritheach (expository), agus cumarsáid shóisialta agus measúnú
scileanna sóisialta (NCSE, 2021).

•

Tá gá le feidhmchláir a chur ar fáil trí Ghaeilge chun cabhrú le daltaí a gcuid scileanna
sóisialta agus mothúchánacha a fhorbairt.

•

Tuarascála tuismitheoirí le struchtúir marcála a fhorbairt chun ionchur teanga daltaí
dátheangacha a mheas go cruinn (O’Toole & Hickey, 2017). De réir an taighde is
táscairí láidre iad na huirlisí seo ar lagú teanga i leanaí dátheangacha a aithint (Boerma
& Blom, 2017).

103

5.4.2. Idirghabhálacha Teanga agus Cumarsáide
•

Moltar roinnt straitéisí chun cabhrú le daltaí foghlaim tríd an dara teanga a fhorbairt
agus a chur ar fáil dóibh siúd atá ag foghlaim trí Ghaeilge (NBSS, 2014).

•

Ba cheart clár a fhorbairt trí Ghaeilge a chuimsíonn gníomhaíochtaí chun ginchumas
teanga, gabhchumas teanga agus ceistiúchán struchtúrtha na ndaltaí a fhorbairt agus
a leathnú (NEPS, 2019).

•

Moltar seicliosta tacaíochta cumarsáide ranga a chuimsíonn na heilimintí seo a leanas
a fhorbairt; timpeallacht foghlama teanga, deiseanna foghlama teanga, agus
idirghabhálacha foghlama teanga (Lindsay, Dockrell, Law, & Roulstone, 2012).

•

Moltar idirghabhálacha dátheangacha (Gaeilge-Béarla), nó i dteanga bhaile an linbh
(mionteanga, Gaeilge) a fhorbairt agus a chur ar fáil dóibh siúd le fadhbanna teanga
agus urlabhra.

•

Idirghabhálacha teanga baile curtha i bhFeidhm ag tuismitheoirí.

•

Ba chóir clár teanga na matamaitice ó bhéal a fhorbairt trí Ghaeilge do dhaltaí
bunscoile agus iar-bhunscoile T1 (Hufferd-Ackles, Fucus, & Sherin, 2004; O’Halloran,
2005; Sfard, 2007).
5.4.3. Acmhainní Teanga agus Cumarsáide

•

Tá treoracha ag teastáil do mhúinteoirí i scoileanna T1 Gaeilge faoi na bealaí le
scileanna teanga agus cumarsáide na ndaltaí a fhorbairt ar aon dul leis na treoracha
atá ar fáil trí Bhéarla (PDST, n.d; NEPS, 2015).

•

Tá réimse acmhainní ag teastáil trí Ghaeilge do scoileanna agus tuismitheoirí, mar
shampla, scileanna teanga a fhorbairt, smaointe maidir le spraoi sa bhaile, pacáiste
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gníomhaíochta baile, cluichí, closleabhair, forbairt foclóra, agus athmhúnlú/
athmhúnlú (NCSE, 2021). Acmhainní eile gur féidir le múinteoirí a úsáid chun teanga
agus cumarsáid na mac léinn a fhorbairt ná boscaí cainte, cluichí Cad iad?, éisteacht
agus dathú, bileoga gníomhaíochta léiriúcháin fuaime, cluichí cuimhne éisteachta,
cártaí comhrá pras, abairtí amaideacha, agus gníomhaíochtaí le forainmneacha. Tá na
hacmhainní seo ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí trí Bhéarla ach ar an drochuair níl
mórán ar fáil trí Ghaeilge.

5.5.

Matamaitic
5.5.1. Measúnú

•

Teastaíonn réimse modhanna measúnaithe éagsúla a chur ar fáil atá oiriúnach dóibh
siúd atá á dtógáil trí Ghaeilge agus iad siúd atá ag foghlaim trí Ghaeilge mar a mholtar
ag NEPS (2020), mar shampla, seicliostaí agus ceistneoirí.

•

Moltar measúnú caighdeánaithe, mar shampla, tástálacha scagtha agus measúnuithe
diagnóiseacha a fhorbairt trí Ghaeilge do dhaltaí scoileanna T1.

•

Ba chóir measúnú luath-scagthástála agus diagnóiseach matamaitice mar aon leis an
Tástáil Dhroim Conrach Luathuimhearthachta (ERC, 2020) a fhorbairt do scoileanna
T1. Ba chóir go mbeadh triail nua deartha agus normaithe ar scoileanna T1. Ní leor an
triail Bhéarla a aistriú go Gaeilge agus na noirm don triail Bhéarla a úsáid (O’Toole &
Hickey, 2013; Pert & Letts, 2006).
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•

Ba chóir measúnaithe scagthástála agus dhiagnóiseacha matamaitice a dhearadh agus
a chur ar fáil trí Ghaeilge do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ionas gur féidir
leo measúnú ceart a dhéanamh ar dhaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge.

•

Moltar go láidir measúnuithe chaighdeánaithe scagtha agus diagnóiseacha
dátheangacha a fhorbairt don mhatamaitice ionas gur féidir le múinteoirí cumas na
ndaltaí atá ag foghlaim trí Ghaeilge mar dhara teanga a mheas go cruinn (Barnes, 2017;
Murphy & Travers, 2012)

•

Moltar níos mó taighde a dhéanamh ar an méid ama gur chóir a thabhairt do dhaltaí
atá á dtástáil sa mhatamaitic sa dara teanga chun a chinntiú go mbeidh deis acu torthaí
coibhéiseacha a bhaint amach i gcomparáid leo siúd atá á dtástáil trína gcéad teanga
(De Courcy, Bourton, 2000).

•

Measúnú caighdeánaithe matamaitice a fhorbairt agus a chur ar fáil d’iarbhunscoileanna T1 ar aon dul leis an Drumcondra Post-Primary Maths Test (DPPTMATHS) (ERC, 2020).

5.5.2. Idirghabhálacha Uimhearthachta
•

Ba chóir taighde a dhéanamh ar éifeachtacht idirghabhálacha matamaitice sa
chomhthéacs oideachais lán-Ghaeilge, mar shampla, réiteach fadhbanna focal a
athinsint (Kong & Swanson, 2019), straitéisí matamaitic dinimiciúil (Orosco, 2013,
2014a, 2014b), straitéis líníochta samhlacha (Sharp & Dennis, 2017), agus
idirghabhálacha scéimre sofhreagracha (Driver & Powell, 2017).
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•

Moltar leabhrán úsáideach d’fhoclóir matamaiticiúil a chruthú a liostaíonn an stór
focal sonrach ba chóir a mhúineadh do dhaltaí ag gach rang leibhéal (NCCA, 2014a,
b).

•

Tá liosta idirghabhálacha bunaithe ar fhianaise le fáil sa ‘Treoir Dea-Chleachtais do
Mhúinteoirí 2020’ (NEPS, 2020). Moltar do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna na h-idirghabhálacha seo a úsáid le daltaí a bhfuil deacrachtaí
mata acu. Ar an drochuair, níl an chuid is mó de na hidirghabhálacha molta seo,
seachas Mata sa Rang agus Réidh Socair Déan ar fáil trí Ghaeilge. Cruthaíodh iad
dóibh siúd atá ag freastal ar scoileanna Béarla gan mórán tagartha dóibh siúd atá
ag foghlaim trí T2 nó mionteanga. Ba chóir go mbeadh idirghabhálacha
matamaitice atá bunaithe ar fhianaise ar fháil trí Ghaeilge do scoileanna T1.

5.5.3. Acmhainní
•

Ba chóir feidhmchláir mhatamaitice agus TFC matamaitic a chur ar fáil trí Ghaeilge do
dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile atá ag foghlaim trí Ghaeilge (Outhwaite et al.,
2018; Outhwaite, Gulliford, & Pitchford, 2020).

•

Teastaíonn cluichí matamaitice fíorúla chun foghlaim agus inspreagadh na ndaltaí a
bhfuil RBO acu a chur chun cinn (Lämsä, Hämäläinen, Aro, Koskimaa & Äyrämö, 2018).
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5.6.

Forbairt Phearsanta, Shóisialta, agus Mhothúchánach
5.6.1. Measúnú agus idirghabhálacha

•

Moltar cláracha agus measúnaithe bunaithe ar fhianaise d’fhorbairt phearsanta,
sóisialta, agus mothúchánach a chur ar fáil trí Ghaeilge do dhaltaí scoileanna T1 mar
aon leis na cinn atá molta ag an NBSS (2013) agus NCSE (2022).

•

Moltar cláracha agus measúnaithe bunaithe ar fhianaise a fhorbairt trí Ghaeilge chun
chabhrú le daltaí scoileanna T1 a bhfuil deacrachtaí iompair acu (NBSS, 2013).
5.6.2. Acmhainní

•

Teastaíonn níos mó cluichí boird agus acmhainní trí Ghaeilge chun cabhrú le forbairt
phearsanta, shóisialta, agus mhothúchánach dhaltaí scoileanna T1 (Hromek & Roffey,
2009).

•

Ba chóir tuilleadh leabhar scéalta sóisialta a fhorbairt atá oiriúnach do dhaltaí
scoileanna T1 agus iad a bheidh ar fáil mar aip/ar líne (Benish & Bramlett, 2011;
McGill, Baker, & Busse, 2015).

•

Tá réimse áiseanna saor in aisce trí Bhéarla ar fháil ar líne, mar shampla, clár ama
físiúil, póstaer bunaithe ar mhothúcháin srl. Tá acmhainní mar seo ag teastáil ó
mhúinteoirí scoileanna T1 (Rutherford et al., 2020).

•

Tá níos mó feidhmchlár agus acmhainní TFC ag teastáil trí Ghaeilge chun cabhrú le
forbairt phearsanta, shóisialta, agus mhothúchánach dhaltaí scoileanna T1 (Boucenna
et al., 2014; Mitchel, Parsons, Leonard, 2007).

108

6. Freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin
Cuireadh páipéar comhairliúcháin gairid le torthaí an taighde seo ar fáil do bhunscoileanna
agus d’iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta trí ríomhphost agus na meáin
shóisialta. Tugadh deis do scoileanna agus do mhúinteoirí freagra a thabhairt ar thorthaí an
staidéir trí shuirbhé gairid. Bhí gach freagra ar an bpáipéar gan ainm. Níor thug ach deichniúr
múinteoirí san iomlán freagra ar an bpáipéar. Múinteoirí iar-bhunscoile i ngaelcholáistí
lasmuigh den Ghaeltacht ba ea ceathrar de na freagróirí seo. Bhí triúr múinteoirí ag obair i
mbunscoileanna Gaeltachta, beirt i mbunscoileanna lán-Ghaeilge taobh amuigh den
Ghaeltacht, agus duine eile in iar-bhunscoil Ghaeltachta. Múinteoirí oideachais speisialta ba
ea formhór na ndaoine a d’fhreagair an páipéar (féach Figiúr 6.1).

Figiúr 6.1. An post múinteoireacht a bhí ag na daoine a thug freagra ar an bpáipéar
comhairliúcháin.
Bhí raon taithí múinteoireachta ag na daoine a d’fhreagair an páipéar, idir iad siúd a raibh
taithí 0-5 bliana acu agus múinteoirí le breis agus 25 bliain de thaithí (féach Figiúr 6.2).
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Figiúr 6.2. Blianta taithí a bhí ag na múinteoirí a d’fhreagair an suirbhé.
Fiafraíodh de na freagróirí ar aontaigh siad le torthaí an pháipéir chomhairliúcháin a foilsíodh
i réimse an litearthacht Gaeilge, matamaitic, TFC, forbairt teanga agus cumarsáide, agus
forbairt phearsanta shóisialta agus mhothúchánach na ndaltaí. Bhí formhór na ndaoine a
d’fhreagair sásta leis na moltaí a rinneadh (féach Figiúr 6.3).

110

Figiúr 6.3. - Cé chomh mór is a aontaíonn nó a easaontaíonn rannpháirtithe le torthaí an
pháipéar comhairliúcháin sna réimsí; litearthacht Gaeilge, matamaitic, TFC, forbairt teanga
agus cumarsáide?
Iarradh ar fhreagróirí freisin na 5 acmhainn teagaisc is práinní a shainaithint (féach Figiúr 6.5).
Liostaíodh idirghabhálacha matamaitice fianaise-bhunaithe ar dtús (n=5), clár d’fhorbairt
phearsanta, shóisialta agus mhothúchánach trí Ghaeilge, acmhainní matamaitice, agus clár
litrithe céimnithe (n=4) sa dara háit agus ansin idirghabhálacha léitheoireachta Gaeilge
bunaithe ar fhianaise (n=3).

Figiúr 6.5. Na cúig acmhainn teagaisc is práinní atá luaite sa pháipéar comhairliúcháin ar ghá
a fhorbairt trí mheán na Gaeilge.
Ansin roghnaigh na rannpháirtithe na cúig acmhainn teagaisc TFC is práinní atá luaite sa
pháipéar comhairliúcháin ar ghá a fhorbairt trí mheán na Gaeilge (féach Figiúr 6.6). Is iad na
príomhacmhainní a luaitear ná; measúnú matamaitice, feidhmchláir amharcfhocal,
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teicneolaíocht phróiseála focal trí Ghaeilge, feidhmchláir forbartha fóineolaíochta (measúnú),
agus feidhmchláir litearthachta na Gaeilge (measúnú).

Figiúr 6.6. Na cúig acmhainn teagaisc TFC is práinní atá luaite sa pháipéar comhairliúcháin ar
ghá a fhorbairt trí mheán na Gaeilge.
Ina dhiaidh sin, roghnaigh na rannpháirtithe na cúig áiseanna measúnuithe is práinní atá luaite
sa pháipéar comhairliúcháin ar ghá a fhorbairt trí mheán na Gaeilge. Ba iad na hacmhainní
measúnaithe is práinní trí mheán na Gaeilge ná; luathlitearthacht, luathuimhearthacht,
scagairí disléicse, measúnuithe fónaice, agus seicliostaí forbairt teanga agus cumarsáid (féach
Figiúr 6.7).
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Figiúr 6.7. Na cúig áiseanna measúnuithe is práinní atá luaite sa pháipéar comhairliúcháin ar
ghá a fhorbairt trí mheán na Gaeilge.
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7. Conclúid
Tá sé soiléir ó na tuairimí luachmhara a tháinig ó na múinteoirí a ghlac páirt sa taighde go dtí
seo go bhfuil go leor acmhainní teagaisc agus measúnuithe ag teastáil trí Ghaeilge chun
cabhrú le múinteoirí i scoileanna T1 tacú le daltaí a bhfuil RBO acu. Táimid thar a bheith buíoch
do na múinteoirí uilig a thug a gcuid ama go fial agus as na tuairimí luachmhara a chuir siad in
iúl. Is léir go bhfuil acmhainní teagaisc agus measúnuithe breise ag teastáil trí Ghaeilge chun
cabhrú leo tacú le daltaí a bhfuil RBO acu. Tá siad ag baint úsáide as na hacmhainní atá ar fáil
trí Ghaeilge ach ní leor iad. É sin ráite, tá sé soiléir go bhfuil feabhas tar éis teacht ar an méid
acmhainní atá ar fáil trí Ghaeilge i gcaitheamh na mblianta. Teastaíonn níos mó áiseanna
caighdeánaithe agus neamh-caighdeánaithe i litearthacht na Gaeilge, matamaitic, teanga
agus cumarsáid, i bhforbairt phearsanta, shóisialta, agus mhothúchánach. Bhí sé soiléir go
raibh idir múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile ag brath go mór ar mheasúnuithe trí
Bhéarla. Tá go leor cláracha, acmhainní, agus idirghabhálacha á moladh ag an Roinn
Oideachais, NEPS agus an PDST nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge. Léirigh na múinteoirí cé chomh
tábhachtach is a bhí sé iad seo a bheith ar fáil trí Ghaeilge.
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Aguisín A: Ceistneoir
1. Cén cineál scoile ina mhúineann tú?
Bunscoil lán-Ghaeilge
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Bunscoil Ghaeltachta
Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge
Iar-bhunscoil Ghaeltachta
2. Cén cúige ina bhfuil do scoil suite?
Laighean
Mumhan
Uladh
Connacht

3. An scoil DEIS í do scoil?
DEIS Banda 1
DEIS Banda 2
DEIS
Tuath
Ní
scoil
DEIS í

4. An bhfuil rang(anna) speisialta ag do scoil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu?
Tá
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Níl
5. Cé mhéad dalta atá cláraithe i do scoil?

6. Cén ról atá agat faoi láthair i do scoil?
Múinteoir Ranga Príomhshrutha
Múinteoir Oideachais Speisialta
Múinteoir Múinteoir Rang Speisialta
Príomhoide Teagasc
Príomhoide Riaracháin
Ábhar Iar-bhunscoile
Múinteoir Oideachais Speisialta Iar-bhunscoile
Eile, sonraigh le do thoil

7. Cé chomh dúshlánach is atá na heaspa acmhainní teagaisc agus measúnaithe trí
mheán na Gaeilge do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu duit?
An-dúshlánach

Rudbeag dúshlánach Ní dúshlán é

8. Cé acu de na gairmithe seo a leanas a d’fhreastail ar riachtanais speisialta na mac léinn
i do scoil le 3 bliana anuas? Roghnaigh an teanga / na teangacha a d'úsáid siad.

Gaeilge Amháin
Síceolaí Oideachais
Teiripeoir Urlabhra & Teanga
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Béarla Amháin

Gaeilge & Béarla

Teiripeoir Ceirde
Oifigeach Leasa Oideachais
Múinteoir ar Cuairt
Tacaíocht Iompraíochta
Oibrí sóisialta
Eile, sonraigh le do thoil

9. I do thuairim, cé chomh maith agus a thuigeann na soláthraithe seirbhíse seachtracha
atá liostaithe i gceist 8 riachtanais speisialta oideachais na ndaltaí i do scoil?
Tuigeann siad go han-mhaith
Tuigeann siad go maith
Ní thuigeann siad ar chor ar bith

10. Ar an meán, cé chomh minic a chruthaíonn tú d’acmhainní féin trí mheán na Gaeilge
do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu?
Go laethúil
Go seachtainiúil
Go coicísiúil
Go míosúil
Gach
téarma
Riamh

11. Cén cineál acmhainní a chruthaíonn tú?
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12. An aistríonn tú tástálacha caighdeánaithe, normthagartha, agus / nó critéar ó Bhéarla
go Gaeilge?
Aistrím tástálacha caighdeánaithe
Aistrím tástálacha normthagartha
Aistrím tástálacha critéar
Ní aistrím tástálacha
13. Liostaigh na measúnuithe a aistríonn tú féin le do thoil.

14. Roghnaigh na measúnuithe a úsáideann tú i do scoil agus teanga na measúnuithe seo
le do thoil. Muna bhfuil na measúnuithe seo i do scoil, roghnaigh na measúnuithe atá
ag teastáil trí mheán na Gaeilge.
Ag Teastáil trí
Gaeilge

Measúnuithe Chaighdeánaithe
Litearthachta
Scagairí Luathlitearthachta
Measúnuithe Fónaice
Measúnuithe Litearthachta
Dátheangacha (Gaeilge-Béarla)
Scagairí Disléicse
Measúnuithe
Luathuimhearthachta
Measúnuithe Chaighdeánaithe
Mhatamaitice
Measúnuithe Mhatamaitice
Dhátheangacha (Gaeilge-Béarla)
Triail Éirime Neamhbhriathartha
Measúnuithe Chognaíocha
Tástálacha Litrithe
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Béarla

Ghaeilge

Eile, sonraigh le do thoil

15. Liostaigh aon acmhainní measúnuithe eile ar mhaith leat a bheith ar fáil trí mheán na
Gaeilge.

16. Ar scála 1-5, roghnaigh na hacmhainní is práinní trí mheán na Gaeilge ón liosta thíos?
(1 anphráinneach - 5 níl sé práinneach)
Acmhainní matamaitice

Léitheoirí Grádaithe: Gaeilge

Idirghabhálacha Gaeilge fianaise-bhunaithe
Idirghabhálacha matamaitice fianaise-bhunaithe trí Ghaeilge

Acmhainní Gaeilge teanga agus cumarsáide
Scéalta sóisialta

Clár bunaithe ar fhianaise d’fhorbairt shóisialta agus mhothúchánach trí Ghaeilge

Eile, sonraigh le do thoil

17. Liostaigh na hacmhainní atá ag teastáil trí Ghaeilge.

18. Cén TFC atá ag teastáil trí Ghaeilge chun freastal ar na daltaí a bhfuil riachtanais

speisialta oideachais acu?
Áiseanna scríbhneoireachta / próiseáil focal
Teanga go Téacs (Speech to Text)
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Téacs go Teanga (Text to Speech)
Closleabhair (Audio Books)
Cláracha litrithe
Aipeanna
Oiliúint scileanna speisialta, m.sh. oiliúint chuimhne
Léitheoir Scáileáin
Measúnuithe Fónaice
Measúnuithe Matamaitice
Scéalta Sóisialta
Eile, sonraigh le do thoil

19. Go raibh míle maith agat as an am a ghlac tú leis an gceistneoir seo a líonadh.
Cabhróidh sé le Gaeloideachas tuiscint níos fearr a bheith acu ar na dúshláin atá
romhat. Ba bhreá linn do chuid tuairimí a phlé níos mine leat in agallamh chun tuiscint
níos doimhne a fháil orthu agus ar na bealaí ab'fhearr le freastal orthu. Má tá tú sásta
é seo a dhéanamh, an miste leat d'ainm agus seoladh ríomhphoist a thabhairt anseo.
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Aguisín B – Sceideal na h-Agallaimh
•

Inis dom faoin bpost teagaisc atá agat faoi láthair.

•

Cén taithí atá agat a bheith ag obair le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu?

•

Cad iad príomhriachtanais oideachais speisialta na daltaí ina mbíonn tú ag múineadh?

•

Cad iad na measúnaithe a úsáideann sibh trí mheán na Gaeilge i do scoil?

•

Cad iad na dúshláin atá ann duit maidir le measúnú a dhéanamh trí mheán na Gaeilge?
Cén ábhar srl.?

•

Cad iad na measúnaithe a úsáideann sibh trí mheán an Bhéarla i do scoil? Ábhar srl.?

•

An ndéanann sibh aistriúcháin ar measúnaithe atá i mBéarla go Ghaeilge? Ábhar srl.?

•

Cad iad na uirlisí measúnaithe trí mheán na Gaeilge a rachadh i gcabhair leat agus tú
ag obair le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu?

•

Cad iad na hacmhainní teagaisc atá ar fáil faoi láthair trí mheán na Gaeilge ó thaobh
litearthacht na Ghaeilge/matamaitic/TFC/forbairt shóisialta agus mhothúchánach
phearsanta/teanga agus cumarsáid?

•

Cad iad na hacmhainní teagaisc a rachadh i gcabhair leat ó thaobh litearthacht na

•

Gaeilge/matamaitic/TFC/forbairt shóisialta agus mhothúchánach phearsanta/ teanga
agus cumarsáid trí mheán na Gaeilge agus tú ag obair le mic léinn a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu?

•

Aon tráchtanna eile?
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Aguisín C – Ceistneoir Chomhlairliúcháin
Tugann an ceistneoir seo deis duit do thuairimí a roinnt ar ábhar an pháipéir chomhairliúcháin
maidir le measúnú agus acmhainní teagaisc trí Ghaeilge do dhaltaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu. Tá forbairt an pháipéir chomhairliúcháin seo maoinithe ag
Gaeloideachas. Tá naoi gceist ghearra sa pháipéar - freagair an oiread agus is mian leat. Tá
cúpla ceist ann fút féin chun comhthéacs a thabhairt dúinn maidir le do dhearcadh. Rachaidh
do thuairimí go mór i bhfeidhm orainn agus táimid an-bhuíoch díot as do chuid ama a
thabhairt dúinn. Coinneoimid do chuid freagraí faoi rún agus ní roinnfear iad mura dtugann
tú cead go sonrach dúinn. Más mian leat trácht níos ginearálta a dhéanamh ar an bpáipéar nó
ar an gcreat atá beartaithe, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig sinead.andrews@dcu.ie.
Cuir acmhainní teagaisc agus measúnuithe trí Ghaeilge i líne an ábhair ar an ríomhphost le do
thoil. Go raibh maith agat as spéis a léiriú sa pháipéar comhairliúcháin seo agus go raibh maith
agat as an gceistneoir seo a chomhlánú.

Má chomhlánann tú an cheistneoir seo, tuigeann tú cuspóir an taighde seo agus
toilíonn tú páirt a ghlacadh ann.
Cén phost ina bhfuil tú?

Múinteoir bunscoile i scoil Gaeltachta
Múinteoir iar-bhunscoile i scoil Gaeltachta
Múinteoir bunscoile i nGaelscoil lasmuigh den Ghaeltacht
Múinteoir iar-bhunscoile i nGaelscoil lasmuigh den Ghaeltacht

Léirigh do ról sa scoil le do thoil.
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Príomhoide cúnta
Príomhoide teagaisc
Múinteoir ranga
Múinteoir oideachais speisialta
Eile. Sonraigh le do thoil.

Cé chomh fada is atá tú ag múineadh?
0-4 bliain
5-14 bliain
15-24 bliain
25-34 bliain
35 bliain +

Cé mhéad daltaí atá i do scoil?
Níos lú ná 20
20-50
51-100
101-200
201-450
450+

Aiseolas ar pháipéir chomhairliúcháin
Cá mhéad agus a aontaíonn tú nó easaontaíonn tú go léiríonn an páipéar chomhairliúcháin na
hacmhainní teagaisc agus na measúnuithe atá ag teastáil trí mheán na Ghaeilge do dhaltaí le
riachtanais speisialta oideachais sna réimsí thíos.
Aontaím go

Ní aontaím
139

láidir

Aontaím

Neamhchinnte

Ní aontaím go

láidir
Gaeilge (litearthacht)
Mata
TFC
Teanga/Cumarsáid
Forbairt phearsanta,
shóisialta agus
mhothúchánach na ndaltaí
Liostaigh na cúig acmhainn is práinní atá luaite sa pháipéir chomhairliúcháin a bhfuil géarghá
leo le forbairt trí mheán na Gaeilge.
Rogha 1
Rogha 2
Rogha 3
Rogha 4
Rogha 5
An bhfuil aon acmhainní nár aithníodh sa pháipéar comhairliúcháin a bhfuil géarghá le forbairt i do
thuairim?

Déan cur síos orthu le do thoil.
An bhfuil aon mheasúnuithe nó acmhainní ar fáil trí mheán na
Gaeilge atá in easnamh sa pháipéar seo?

Liostaigh le do thoil.
An bhfuil aon tuairimí eile agat ar an bpáipéir chomhairliúcháin?
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