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Coimisiúnaithe ag Gaeloideachas

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)

(ii)

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,
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 lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
agus na cleachtais is fearr idirnáisiúnta/náisiúnta a mholtar. Bhí trí chéim
sa phróiseas comhairliúcháin:
(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
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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
(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 lán-Ghaeilge tacaíocht bhreise teagaisc ón
múinteoir oideachais speisialta sa scoilbhliain 2017-2018 (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.
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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 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) 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). 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 hiar-bhunscoileanna 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.

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
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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.

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
measúnuithe chaighdeánaithe mhatamaitice (71%) i mBéarla agus i nGaeilge araon.
¹

DÉANTAR IDIRDHEALÚ IDIR NA FREAGRAÍ Ó BHUNSCOILEANNA AGUS IAR - BHUNSCOILEANNA LÁN - GHAEILGE AGUS

GAELTACHTA I GCORP AN TAIGHDE THÍOS
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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.

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), 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).

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,
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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 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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