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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 



 

Mo thaithí ar CLIL 

a thabhairt isteach  

 

Múinteoir Katy Dobey, 

Gaelscoil Eiscir Riada 

Réamhobair 

 Teagmháil le tuismitheoirí 

 Polasaí/Plean/Scéim Phíolótach 

 Cuspóirí soiléire 

 Rialacha ranga: Cad faoi Bhéarla? Fadhbanna Iompair? Cead Gaeilge a labhairt? Cad leis a bhfuil tú ag 

súil roimh ré? 

Sular thosaigh mé ar CLIL, bhí pleanáil le déanamh .i. ábhar le roghnú agus cuspóirí le cumadh. Rinne mé 

cinneadh ealaín a mhúineadh trí Ghearmáinis gach seachtain ach amhrán simplí a mhúineadh gach seachtain 

freisin sa chaoi go bhféadfadh leis an rang amhrán i nGearmáinis a chanadh gach lá.  

Scríobh mé dréachtpholasaí agus chum mé plean soiléir don phríomhoide, don bhord bainistíochta agus 

d’fhoireann na scoile. Chomh maith leis sin roinn mé an plean le tuismitheoirí Rang a hAon.  

 

Pleanáil 

 Ceacht Ealaíne 

 Teanga 

 Ceol 

Agus mé ag pleanáil do cheachtanna CLIL, bíonn orm smaoineamh faoin gceacht ealaíne é féin, an t-amhrán a 

mhúinfidh mé leis agus an teanga nua atá mé ag cur os comhair na bpáistí. Déanaim iarracht aird na bpáistí a 

dhíriú ar chúpla focal nó ar nath amháin i rith an cheachta. Is iad cuspóirí foghlama na healaíne na 

príomhaidhmeanna a bhaineann le gach ceacht ach cuirim cuspóirí simplí teanga leo chomh maith.  
 

                 Ar lean 

 

Is múinteoir ranga mé ar Rang a hAon i nGaelscoil Eiscir Riada agus tá Gearmáinis mar 3ú teanga agam. 

Thosaigh mé ar CLIL a thabhairt isteach sa seomra ranga i mí na Samhna 2017 agus seo é mo thaithí leis.  
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a thabhairt isteach  

 

Múinteoir Katy Dobey, 

Gaelscoil Eiscir Riada 

 

Struchtúr an Cheachta 

1. Intreoir don cheacht ealaíne: 

‘Hata’ T3 an mhúinteora 

Teanga shimplí, go mall, go soiléir, úsáid a bhaint as seifteanna 

Foclóir: spriocfhocail le múineadh m.sh. Portráid 

2. Ceol: Comhtháite le téama an cheachta 

3. Ealaín 

4. Teanga: Dul siar neamhfhoirmiúil 

5. Ceol: Ar siúl sa chúlra don ghlanadh suas 

Leanaim struchtúr simplí éifeachtach sna ceachtanna CLIL. Ag tús gach ceachta, cuirim “Hata Gearmáinise” 
orm. Is siombail é seo a thuigeann na páistí agus a thugann comhthéacs teanga dóibh don cheacht. Tosaím le 
hintreoir don cheacht ealaíne ag baint úsáide as teanga shimplí shoiléir agus seifteanna. Tugaim spriocfhocail 
do na páistí mar chuid den intreoir freisin (mar shampla, má táimid ag obair ar phortráid, beidh codanna den 
aghaidh mar spriocfhocail acu). Déanaim iarracht ceol a roghnú a bhaineann leis an bhfoclóir sin agus múinim 
an ceol ag tús an cheachta chomh maith. Ansin tosaíonn na páistí ag déanamh ealaíne agus ag obair go 
gníomhach. Bím ag siúl timpeall agus ag cabhrú leo agus mé ag labhairt an 3ú teanga amháin. Bíonn na páistí 
ag labhairt i nGaeilge agus ag baint úsáide as focal nó dhó sa 3ú teanga freisin. Chun críoch a chur leis an 
seisiúin CLIL, téann an rang siar ar aidhmeanna an cheachta, ar an teanga agus canann siad an t-amhrán. 
 

Moltaí 

Go dtí seo, tá CLIL ag obair go han-mhaith i Rang a hAon. Tá na páistí ag baint an-sult as na ceachtanna agus tá 
siad ag piocadh suas cúpla focal cheana féin. Cé go gcuirim béim ar fhoclóir cuí mar chuid de gach ceacht, tá sé 
suimiúil gurb í teanga shainiúil na healaíne an teanga go n-úsáideann na páistí, mar “Schere” (siosúir), 
“Kleber” (taos), “Papier” (páipéar). Tá na tuismitheoirí an-sásta leis an scéim freisin agus níl ach aiseolas 
dearfach faighte ag an scoil. Mar mhúinteoir, tá mé ag baint an-taitneamh as múineadh na gceachtanna. Gan 
dabht is dúshlán breise é ábhar a mhúineadh trí mheán an 3ú teanga ach is iontach an sásamh é forbairt na 
bpáistí a fheiceáil. Tá siad compordach ag leanúint na gceachtanna agus anois tar éis níos mó ná deich gceacht 
CLIL déanta acu, tá siad ag cur focail le chéile agus ag déanamh iarracht an 3ú teanga a úsáid. Mholfainn d’aon 
mhúinteoir triall a bhaint as CLIL agus as na hacmhainní seo a leanas:  

bbc.co.uk/primary/languages  twinkl.ie  crickweb.co.uk  primaryresources.co.uk 

Google agus Youtube: Cuardaigh an t-ábhar sa sprioctheanga 



 

 

Ceisteanna 

Coitianta 

 

 

Is togra de chuid An Foras Pátrúnachta atá i CLIL a thabhairt isteach inár scoileanna & é bunaithe ar mhúnla 
rathúil ar an mór-roinn. Is mór linn go bhfuil tacaíochtaí ar fáil ón PDST chun tacú le scoileanna. 

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 i Meán Fómhair 2018. Tá sé mar sprioc againn go mbeidh na 
scoileanna ar fad ag tacú le CLIL san fhadtréimhse.  

Is togra fadtéarmach atá i CLIL agus tá solúbthacht i gceist ar an gcur i bhfeidhm.  

  

 
 

Déantar an curaclam caighdeánach céanna a mhúineadh faoi CLIL ach déantar ábhar scoile a mhúineadh trí 
mhórtheanga eorpach (fraincis, gearmáinis, spáinnis, iodáilis &rl.)  

Moltar tuismitheoirí a chur ar an eolas trí litir a sheoladh abhaile le sonraí ar an bplean ranga agus eolas maidir 
le CLIL féin (ar fáil sa leabhrán seo).  Is fiú a lua gur scéim phíolótach atá ann agus mar sin ní bheidh gach dalta 
sa scoil páirteach inti sa ghearrtéarma.  

Tá sé i gceist go mbeidh múinteoirí sa scéim phíolótach mar mheantóirí do mhúinteoirí eile amach anseo. 
Moltar do scoileanna scileanna 3ú teanga a chur san áireamh agus earcaíocht ar siúl chomh maith.  

 

 
 

Ní gá líofacht a bheith ag an múinteoir sa 3ú teanga le CLIL a thabhairt isteach. Leibhéal bunúsach a theastaíonn 
sna bunranganna agus beidh an múinteoir ag feabhsú a scileanna teanga chomh maith trí CLIL a chur i 
bhfeidhm.  Ós rud é go mbeidh an curaclam caighdeánach á mhúineadh, teastaíonn go mbeidh múinteoirí na 
scoile i mbun CLIL seachas múinteoirí seachtracha.  

Tá sé roghnach do mhúinteoirí páirt a ghlacadh ann ach moltar do gach múinteoir triall a bhaint as.  

Tá sé ag brath ar scileanna teanga sa scoil an mbeidh múinteoir amháin, roinnt múinteoirí nó gach múinteoir 
páirteach ar an gcur i bhfeidhm. Is féidir le múinteoir ranga babhtáil le múinteoir eile do ranganna CLIL.  

Measúnú a dhéanamh ar an ábhar curaclaim is tábhachtaí agus CLIL i bhfeidhm. Is féidir breathnú isteach ar 
mheasúnú ar an 3ú teanga sa mheántéarma. Tá an scoil clúdaithe ó thaobh cigireachta, beidh cigireacht ar siúl 
ar an ábhar curaclaim ar an ngnáthbhealach.  

 Brollach 

 Ginearálta 

 Maidir le múinteoirí 
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Moltar do scoileanna teanga amháin a roghnú seachas cúpla ceann.   

Tá sé de rogha ag scoil an rogha teanga a nascadh le teanga a mhúintear i meánscoil. Tá sé de rogha ag scoil cén 
mórtheanga eorpach (fraincis, gearmáinis, spáinnis, iodáilis &rl.) a thabharfaidh siad isteach.  

 

 

 

Is rogha scoile atá ann cén rang CLIL a thabhairt isteach ar dtús. Is óige a thugtar an teanga don dalta, is fearr an 
toradh ó thaobh sealbhú teanga de. Is luaithe a thosaíonn siad, is mó blianta a bheidh acu an 3ú teanga a 
fhoghlaim sa bhunscoil. 

Is rogha scoile atá ann cén t-ábhar is fearr a mhúineadh tríd an 3ú teanga ach ní bheidh aon athrú ar an méid 
ama a chaithtear ar mhúineadh an ábhair sin.  

 

 

 

Tá sé cruthaithe ag taighde go gcruthaíonn daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu i suíomh ilteangach chomh 
maith le daltaí i suíomh aonteangach ach tacaíocht a bheith ar fáil dóibh.  

Imríonn seilbh an 3ú teanga tionchar dearfach ar shealbhú an dara teanga beag beann ar mhórteanga nó 
mionteanga a bheith i gceist. Cruthaíonn seilbh an 3ú teanga go mbeidh buntáiste breise acu ar an meánscoil 
agus sa saol oibre freisin.  

 

 

 

Beidh an PDST ag cur lá traenála in aghaidh an téarma ar fáil do suas go 6 scoil a thiocfaidh isteach faoin scéim 
phíolótach. Gheobhaidh na scoileanna sin tacaíocht go fadtéarmach leis an togra.  

Beidh an curaclam céanna á mhúineadh agus CLIL i bhfeidhm. Tá an-chuid acmhainní ar fáil agus mórtheanga na 
hEorpa atá i gceist. Tá go leor acmhainní ar fáil ar líne agus tá acmhainní ar fáil ón PDST chomh maith.   

 Cúrsaí teanga 

 Sa seomra ranga 

 Cé na tacaíochtaí atá ar fáil? 

 Maidir leis na daltaí  



 

 

Foirm Iarratais ar Scéim 

Phíolótach CLIL 

 

Ainm na scoile:   _______________________________________________________ 

 

 

 

Cad é an tríú teanga? _______________________________________________________ 

 

 

 

Cén líon oidí a bhfuil an tríú teanga sin acu? _______________________________________ 

 

 

 

Cén rang/cé na ranganna a bheadh CLIL ar siúl acu?   ________________________________ 

 

 

 

Cén t-ábhar/cé na hábhair a bheadh múinte sa tríú teanga?  __________________________ 

 

 

 

Síniú an Phríomhoide:   ________________________________________________________ 

 

Seol an fhoirm seo go: cormac@foras.ie faoin 22 Márta 



 


