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Cur i bhfeidhm FCÁT 



Tá an-ráth, ar ndóigh, ar na scoileanna 

lán-Ghaeilge idir bhunscoileanna agus 

iar-bhunscoileanna. Aithnítear an córas 

gaelscolaíochta mar chuid an-tábhachtach 

den chóras oideachais theas is thuaidh. 

Tá na gaelscoileanna agus na gaelcholáistí, 

mar is fearr aithne orthu, ag dul ó neart go 

neart. Tá roinnt taighde déanta a léiríonn go 

bhfuil ag éirí níos fearr leis an tumoideachas 

ó thaobh scileanna léitheoireachta (Ó 

hAiniféin, 2008) agus forbairt na feasachta 

meititheangeolaíche (Dillon, 2009) a 

chothú sna foghlaimeoirí iontu. 

Ar aon dul leis an tumoideachas, 

cuireann FCÁT comhthéacs nádúrtha ar fáil 

d’úsáid aiceanta na teanga. Áitíonn Wolff 

(2002) go gcuireann FCÁT comhthéacs agus  

timpeallacht luachmhar ar fáil don 

chumarsáid inchreidte nádúrtha. Sin an 

chúis ar mhaoinigh an Coimisiún Eorpach an 

oiread sin tionscadal taighde a bhaineann 

le cur chun cinn FCÁT mar chur chuige. Gné 

shuntasach eile a bhaineann le FCÁT ná go 

bhfuil comhionannas iomlán, mar a déarfá, 

idir an teanga agus an t-ábhar acadúil. Níl 

ceachtar den dá cheann níos tábhachtaí ná a 

chéile. Is é an t-oideachas seachas oideachas 

teanga nó eolas teanga is tábhachtaí, agus 

tugtar tús áite don oideachas i gcoitinne ar an 

dátheangachas féin fiú. Bíonn béim ar úsáid 

na teanga agus ar an gcruinnúsáid i FCÁT 



Is cur chuige foghlama teangacha í 

FCÁT a úsáideann an sprioctheanga 

mar an meán chun ábhar agus an 

teanga a mhúineadh. Cé go ndíríonn 

gnáthcheacht FCÁT ar ábhar, úsáidtear 

an sprioctheanga mar an meán trína 

dtéann na daltaí i ngleic leis an ábhar. 

Éascaíonn an próiseas seo spriocanna 

ábhair agus spriocanna teanga a bhaint 

amach sa cheacht céanna. Is cineál 

FCÁT é an cur chuige i leith mhúineadh 

na Gaeilge i scoileanna lánGhaeilge, a 

d’fhéadfadh a aicmiú mar chur chuige 

tumoideachais iomláin mar gheall ar 

go leathann sé ar fud gach gné an 

churaclaim seachas Béarla. 

Cuireann fianaise in iúl go mbíonn 

foghlaim teangacha níos éifeachtaí 

nuair a thugtar fúithi i gcomhar le 

foghlaim ábharbhunaithe in ábhar 

eile seachas an teanga a bhíonn á 

foghlaim. Feabhsaíonn FCÁT oilteacht 

teanga daltaí, gan cur isteach ar 

mhúineadh. Cuireann FCÁT ar chumas 

na bhfoghlaimeoirí teagmháil a bheith 

acu leis an teanga i gcomhthéacs agus 

fíorúsáid a bhaint aisti chun cumarsáid 

a dhéanamh, agus cuireann sí dúshlán 

fúthu an sprioctheanga a úsáid chun 

críche spriocanna cognaíocha d’fhonn 

fios, scileanna agus eolas a ghnóthú. 

Tá FCÁT ag teacht leis an gcur chuige 

cumarsáideach i leith múineadh 

teangacha, agus soláthraíonn sí 

fíor-chomhthéacs le haghaidh an 

T2/T3 a shealbhú agus a úsáid. 

Tá an coincheap fíorchomhthéacs 

ríthábhachtach d’fhoghlaimeoirí ionas 

gur féidir leo an t-ábhar lena bhfuil siad 

ag dul i ngleic i gceachtanna a thuiscint. 

De bharr go bhfuil an t-ábhar socruithe 

i gcomhthéacs, baineann na daltaí 

úsáid as an eolas comhthéacsúil seo, 

chomh maith le heolas a bhí acu cheana 

féin, chun brí a bhaint as an gceacht. 

Is rannpháirtithe gníomhacha ina 

i ranganna FCÁT agus úsáideann siad 

próisis chognaíocha chasta chun 

eolas a fhoghlaim. Féadann an cumas 

seo chun smaoinimh i dteanga eile 

a bheith ina thionchar maith ar 

fhoghlaim ábhair chomh maith. 

Sleachta bainte as: 

Tumoideachas agus FCÁT (Foghlaim 

Chomhtháite Ábhar agus Teangacha) i 

gcomhthéacs mhúineadh na Gaeilge i 

gcóras oideachais na hÉireann Muiris Ó 

Laoire. : Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, 

M. (eag.). (2016) An Tumoideachas: 

Bua nó Dua? An Chéad Chomhdháil 

Taighde Uile-oileánda ar an Tumoideachas: 

Imeachtaí Comhdhála. Baile Átha Cliath: 

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta 

agus Gaelscolaíochta. 

Múineadh éifeachtach teangacha: sintéis ar 

thaighde John Harris Scoil na nEolaíochtaí 

Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, 

Coláiste na Tríonóide Pádraig Ó Duibhir 

Coláiste Phádraig, Droim Conrach Feabhra 

2011. Taighde arna choimisiúnú ag an 



 

 

An chéad 

chéim eile 

 

Scéim Phíolótach 

Tá tús curtha le scéim phíolótach FCÁT inár scoileanna ó mhí na Samhna 2017. 

Tá sé i gceist fáilte a chur roimh tuilleadh scoileanna páirt a ghlacadh sa scéim seo sa chéad dul síos tar éis an 

tseimineáir in earrach 2018 agus arís i Meán Fómhair 2018 agus na hacmhainní cuí curtha in áit acu i rith an 

tsamhraidh. Tá sé i gceist go mbeidh sé mar sprioc ag na scoileanna ar fad an córas seo a thabhairt isteach go 

fadtéarmach.  

 

Seimineár 

Beidh saineolaithe, múinteoirí cleachtaithe le FCÁT agus eile i láthair do sheimineár speisialta maidir leis an 

ábhar ar an 8 Feabhra 2018 san Óstán Mullingar Park. Déanfaidh duine de na múinteoirí atá páirteach sa scéim 

phíolótach cur síos ar na ceisteanna, dúshláin & deiseanna atá tagtha chun cinn ar an gcur i bhfeidhm. Cuirfidh 

creatlach ar fáil do scoileanna maidir le conas is fearr an córas a chur i bhfeidhm agus beidh cur i láthair ón PDST 

maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh fáilte roimh ionadaithe ó gach scoil bheith i láthair beag beann ar cén 

uair a bheadh FCÁT á chur i bhfeidhm.  

 

Tacaíochtaí 

Tá sé i gceist go bhfaighfidh na scoileanna na tacaíochtaí atá uathu leis an scéim seo a thabhairt isteach. Is 

scéim ceannródaíoch atái gceist le FCÁT a thugann freagra ar cheann de na móréilimh a bheidh don lucht oibre 

sa tír amach anseo. Ar an ábhar sin, tá go leor ráitis dhearfacha tagtha chugainn ó earnáil an oideachais, 

tacaíocht pholaitiúil, ón lucht gnó agus ón bpobal. Tá sé i gceist go mbeidh creatlach tacaíochtaí curtha i 

bhfeidhm, creatlach a bheidh solúbtha bunaithe ar an gcur i bhfeidhm de réir mar a fhorbraíonn sé.  



 


