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Dírítear ar na straitéisí a úsáidtear

sna naíonáin chun Gaeilge a 

mhúineadh sa tráchtas seo. Is topaic

é seo atá go mór i mbéal an phobail

mar gheall ar na polasaithe An 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

(Rialtas na hÉireann 2010), Aistear

(2009) agus Curaclam Teanga na

Bunscoile (2019). 

Breathnaítear ar na modhanna

múinte a úsáidtear chun Gaeilge a 

mhúineadh agus an tslí go dtugtar

spreagadh do pháistí.

Tháinig na téamaí seo a leanas chun solais ón bpróiseas

bailithe sonraí: Modhanna múinte chun Gaeilge a 

mhúineadh, Cleachtas an Mhúinteora, An Tumoideachas, 

An Dátheangachas agus Ról an Tuismitheora.

Modhanna Múinte chun Gaeilge a mhúineadh: 

Úsáideann na múinteoirí spraoi sna naíonáin chun Gaeilge

a mhúineadh. Baintear úsáid as drámaíocht, cluichí teanga, 

biongó, amhráin agus rím.

Athrá- Tá athrá fíor-thábhachtach chun Gaeilge na bpáistí

a fhorbairt sa chéad chúpla seachtain ar scoil. Tá sé

tábhachtach tógaint ar an bhfoghlaim go céimniúl.

Aistear- Thaitin Aistear go mór le múinteoirí Scoil B, ach i

Scoil A ní dhéanann siad Aistear mar gheall ar an easpa

acmhainní agus ar an easpa ama ar scoil. Cheap mé go 

raibh sé seo suimiúil mar den chuid is mó sa litríocht ní

luaitear ach na buntáistí a bhaineann le h-Aistear.

Tuismitheoirí- Tá tionchar an-láidir ag tuismitheoirí ar

shuim an pháiste sa Ghaeilge. Ní gá don tuismitheoir a 

bheith líofa sa Ghaeilge chun suim a léiriú in obair an 

pháiste.

Plé- Is léir go bhfuil iliomad buntáistí ag baint leis an

tumoideachas agus an dátheangachas. É sin ráite, tá

dúshláin ag Gaelscoileanna agus níl an córas gan

locht. Sa taighde seo, déantar cúpla moladh don 

domhan oideachais chun feabhas a chur ar ár

nGaelscoileanna.

Moltaí-

Foilsitheoirí- Breis ábhar tacaíochta a chur ar fail do 

mhúinteoirí naíonán i nGaelscoileanna.

Tuismitheoirí- Má fhaigheann an páiste tacaíocht le 

Gaeilge sa bhaile, músclaítear suim an pháiste sa

Ghaeilge.

Múinteoir naíonán i nGaelscoil- Pioc téama na

seachtaine agus déan athrá ar an bhfoclóir nua i

réimse ábhair trasna an churaclaim.

Baineadh úsáid as an bparaidím thógachaíoch sa

taighde seo chun tuairimí agus peirspictíochtaí

difriúla a chíoradh.

Beartaíodh an modh cáilíochtúil a úsáid mar bhí

sonraí pearsanta ag teastáil uaim in ionad na bhfigiúirí

agus na staitisticí a fhaightear i staidéar cainníochtúil.

Rinneadh agallamh leath-struchtúrtha agus grúpa

fócais le múinteoirí naíonán i ndá Ghaelscoil. 

Baineadh úsáid as an dá straitéis chun sonraí a bhailiú

agus chun éagsúlacht a fháil mar tá buntáistí agus

míbhuntáistí ag baint leis an dá straitéis.

Níl aon amhras ach gur phróiseas casta é an 

tumoideachas. Tá sé riachtanach Gaeilge chruinn agus

shaibhair a mhúineadh do pháistí chun todhchaí na

Gaeilge a chosaint. In ainneoin an bhrú, is léir ón

taighde go bhfuil múinteoirí ag cur réimse straitéisí i

bhfeidhm chun an Ghaeilge a mhúineadh agus mar sin 

tá todhchaí na Gaeilge dóchasach agus geal.

Tá an tumoideachas agus an dátheangachas go mór i

mbéal an phobail leis na cianta. 

Foilsíodh Aistear (2009) agus Curaclam Teanga na

Bunscoile (2019) chun tacú le cumarsáid na bpáistí. 

Ní cloistear tuairimí na múinteoirí ró-mhinic faoi na

polasaithe seo. Is í aidhm an taighde seo ná tuairimí, 

taithí agus dúshláin múinteoirí naíonán a chur in iúl.

Tá spéis agam i gcursaí Gaelscolaíochta agus rinneas

socrúchán scoile i nGaelscoil.

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (2009) 

Aistear: An Chreatchuraclam Luath-thumoideachas, Baile Átha

Cliath: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe.

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (2015a) An 

Curaclam Teanga na Bunscoileanna- Scoileanna Gaeltachta agus lán

Ghaeilge, Baile Átha Cliath: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim

agus Measúnaithe.

ACHOIMRE

Figiúr 1.1- Caidreamh idir na polasaithe agus an múinteoir


