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Beidh mé ag labhairt inniu faoi mo scéal féin mar mhúinteoir 
anseo i Meiriceá: na modhanna a úsáidim le mo mhic léinn 

agus an teoiric taobh thiar de na modhanna sin atá forbartha agam. 
Thosnaíos ag múineadh anseo i Nua Eabhrac sa bhliain1997 le 
hUna McGillicuddy agus ó shin, bím i gcónaí ag iarraidh an teanga 
a scaipeadh ar shlite éagsúla, ní amháin sa seomra ranga ach taobh 
amuigh de chomh maith. Dar liom, cé go bhfuil an seomra ranga 
tábhachtach don mac léinn, bíonn saol na teanga lasmuigh den seomra 
ranga i bhfad níos tábhachtaí. Creidim go mór go bhfuil cúram na 
teanga i lámha gach uile dhuine le spéis acu inti, le spéis acu í a labhairt 
agus í a labhairt i gceart. Agus as sin, í a fhágáil slán don chéad ghlúin 
eile. Ní stopann an oiliúint. Bíonn níos mó le foghlaim go deo.1 

1  Ar dtús, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Pádraig agus Áras na 
hÉireann as an gcuireadh le bheith páirteach san ócáid mhór seo inniu: Siompói-
siam Bharra Uí Dhonnabháin. Tá an-áthas orm go raibh aithne agam ar Bharra. 
Bhuaileas leis nuair a bhíos ag freastal ar dheireadh seachtaine na Gaeilge don 
chéad uair i Jamison, Pennsylvania. Bhíos in a ghrúpa comhrá ag an am san agus 
ó shin i leith, bhí sé an-fhlaithiúil domsa lena chuid cairdis agus a chuid cabhrach. 
Fíor-scoláire maidir leis an teanga a bhí ann agus do bhíodh sé i gcónaí ag iar-
raidh feabhas a chur ar a chuid Gaeilge féin agus ag iarraidh an dearcadh céanna a 
spreagadh ionainn go léir a bhí tógtha léi. D’éirigh go maith leis i mo chás féin. Is 
cuimhin liom go soiléir an chéad teacht le chéile sin leis. Chuir sé ceist orm, 
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 Sa pháipéar seo, déanfaidh mé iarracht buneolas a thabhairt 
daoibh ar na hábhair staidéir atá idir lámha agam le tamall anuas agus a 
bheidh ar siúl agam ar slí níos doimhne amach anseo. Ba mhaith liom 
athruithe teanga go ginearálta a lua anseo ar dtús. Bíonn teangacha 
ag athrú i gcónaí, sin rian a léiríonn go bhfuil siad beo. Feicimid 
go soiléir inár dtimpeallacht anseo i Nua Eabhrac agus in Éirinn 
úsáid an Bhéarla ag athrú ó ghlúin go glúin sa phobal go ginearálta. 
Athraíonn gach rud le himeacht ama. Cuirtear fáilte roimh chuid de 
na hathruithe seo ach síltear, b’fhéidir, go dtréisionn cuid eile de na 
hathruithe seo an scoilt idir iad siúd le hoideachas agus iad siúd gan 
mórán oideachais orthu. Tá meáin chumarsáide nua ann chomh maith 
a bhfuil tionchar acu ar an teanga labhartha. D’fhéadfá a rá, b’fhéidir, 
nach mbíonn daoine ag labhairt le chéile de chaint bhéil chomh minic 
agus a bhíodh agus mar sin, nach bhfuil an focal labhartha tábhachtach 
sa lá atá inniu ann. Má’s fíor, an bhfuil an fhorbairt seo le feiscint i 

  Chun úsáid a bhaint as meafar, tá struchtúr nó creatlach na 
teanga Gaeilge an-láidir ar fad, dar liom. Ach braitheann an chuma 
atá uirthi ar an fheoil a chuireann a cuid cainteoirí ar fáil. Bíonn 
ard-chaighdeán ag pobal amháin agus b’fhéidir caighdeán difriúil ag 
pobal eile. Is fíric í seo agus rud maith le haithint. Bíonn cainteoirí 
ar leibhéil dhifriúla i ngach teanga bheo ar fud an domhain. 
Braitheann cruth na teanga ar fhochultúr an phobail ina maireann sí. 
  Le blianta beaga anuas, foilsíodh leabhair Ghaeilge a oireann 
do gach saghas léitheora: páistí beaga sa naíolann; daoine fásta 
atá ag foghlaim agus mic léinn dáiríre ar an ollscoil. Tá meascán 
clár ar TG4 a oireann do gach uile dhuine: sobaldrámaí; cláir 

raibh aithne agam air ach cúpla nóiméad, d’aithiníos ar an bpointe gur cleas ceist a 
bhí ann, d’aithiníos an gáire ina shúile. Agus d’fhreagair mé, 
“Bhuel, de réir na fuaime ar aon chuma, sílim go mbeadh beirt fhear níos fearr.” 
 “Tá an ceart agat” a dúirt sé, “bíonn beirt fhear i gcónaí níos fearr!”agus 
lean sé ar aghaidh ansin le rud eile.
 Bhíodh sé i gcónaí an-taitneamhach teacht ar an teanga agus Barra mar 

dá mbeadh ceist chasta ghramadaí idir lámha againn agus sinn suite i measc na 
leabhar i leabharlann Uí Riain i gColáiste Í. Ní raibh ach an Ghaeilge mar theanga 
chumarsáide eadrainn agus ní mór dom a rá go raibh an t-ádh dearg orainn uilig go 
raibh Barra ina chomhairleoir againn. Is iontach an ócáid í seo, agus í suite i Nua 
Eabhrac in onóir dó as a sheirbhís luachmhar ar son na Gaeilge anseo mar “ní 
bheidh a leithéid arís ann.” 
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chomhrá agus cláir faisnéise, mar shampla. Is iontach an rud é 
na forbairtí uilig seo a fheiscint agus sílim nach raibh am riamh 
againn atá chomh dearfach agus atá sé anois. Bíonn cúrsaí ar fáil 
do dhaoine fásta i rith an tsamhraidh sna Gaeltachtaí agus sna 
cathracha móra in Éirinn, anseo i Nua Eabhrac agus i gCeanada 
agus b‘fhéidir in áiteanna eile timpeall an domhain chomh maith.
 Tá an teoiric ann ó na saineolaithe nach féidir blas an 
chainteoir dúchais a fháil má thosnaítear ar teanga a fhoghlaim 

dhuine fásta. Ní drochrud é seo mar tá faisnéis le fáil a léiríonn 
go n-éiríonn le roinnt mhaith daoine an dara nó an tríú teanga a 

Agus sin atá uainn, go mbeadh an teanga beo agus sláintiúil i 
measc an phobail a bhfuil spéis aige inti agus go mbeidís siúd in 
ann í a úsáid pé áit ina bhfuil siad taobh amuigh den seomra ranga. 

Na Cuir Chuige

Is é an cuspóir a bhíonn agamsa mar mhúinteoir ná conas an spéis 
sa teanga a spreagadh i ndaoine ionas go mbeadh suim acu a gcumas 
sa Ghaeilge a leathnú, leanúint i gcónaí chuig an chéad leibhéal eile 
agus deireadh a chur leis an diabhal “cúpla focal!” An bhfuil slí 

féidir a rá, dar liom, go bhfuil rialacha díreacha ann aon rud, go mór 
mór teanga, a mhúineadh do dhaoine fásta. Bíonn treoracha ann. 
Tá an sean-stíl ann, stíl na mBráithre Críostaí, mar shampla: “Education 
by Intimidation” mar a thug Traolach Ó Ríordáin ar an stíl seo ag 
ceardlann na múinteoirí cúpla mí ó shin in Esopus. Ach, nach bhfuil 
sé fíor go raibh an t-ádh ar go leor daoine in Éirinn an t-oideachas sin a 

a fuaireadar i scoileanna na mBráithre. Bíonn cuid de na seandaoine 
seo i mo theaghlach féin, nó, mar shampla, buailim leo ar eitiltí ar 
ais go hÉirinn nó ar an traein ansin. Agus mé ag taisteal bím ag caint 
le mo chomh-thaistealaithe! Is é an rud a chuireann brón ormsa ná 
is minic nach dtuigeann siad go bhfuil Gaeilge bhreá acu mar níl 
mórán muiníne acu as í a labhairt, cé go dtuigeann siad beagnach 
gach uile fhocal. Tuigeann siad cuid mhaith gramadaí chomh maith 
ach arís bíonn drogall orthu abairt a rá ar eagla nach mbeadh sí ceart! 
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Creidim, mar sin de,  go bhfuil ról ag “foghlaim de ghlanmheabhair” 

fada agus nach dtugann sé bata agus bóthar do mhuinín an dalta 
 Úsáidim an modh seo, rote learning, mar a déarfá, ar 
uairibh sa rang. Cé go bhfuil sé as faisean, oireann an tslí 
seo, dar liom, go háirithe nuair a bhíonn na forainmneacha 
réamhfhoclacha i gceist. Mar shampla, roinnt seachtainí ó shin 
tar éis rang dom a chaitheamh ag múineadh na bhforainmneacha 
réamhfhoclacha, scríobh duine do mo mhic léinn an t-amhrán seo:

Mo Rang Gaeilge. Le Tomás de Faoite

Tagaimid go rang gach lá
Deir an múinteoir linn

Cuir é ansin.

Gach Dé Mairt ar a haon déag
Agus Déardaoin freisin
Tagaimid go dtí Teach na Gaeilge
Nílimid sa chistin

Agus deirimid
Orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu
Agam, agat, aige ,aici, againn, agaibh acu

Dom, duit, dó, dí, dúinn daoibh, dóibh
Liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo

Táim i mo chónaí inUnion Square
Tógfaidh mé tú go Starbucks
Bhí mé ansin aréir 

Éirímid ar maidin
Ithimid ár mbricfeasta
Agus nuair atá brón orainn
Tagaimid go dtí an rang Gaeilge
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Agus deirimid
Orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu
Agam, agat, aige ,aici, againn, agaibh acu

Dom, duit, dó, dí, dúinn daoibh, dóibh
Liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo

 Bíonn a lán le rá faoin gcur chuige cumarsáideach. Is modh é sin atá 
bunaithe ar ghníomhaíochtaí sa seomra ranga agus foclóir a mhúineadh 
a bhaineann leis an ngníomhaíocht a bhíonn i gceist. Is é an cuspóir 
anseo ná an foclóir a fháil trí iarracht chun cumarsáid a dhéanamh 
le hobair phéire, nó obair triúir. Ní bhíonn i gceist ach an foclóir a 
bhaineann leis an ngníomhaíocht chéanna, cuir i gcás, “Sa Bhialann”. 
 Tá maitheas sa chur chuige seo gan dabht. Ach bíonn 
teorainneacha ann chomh maith, go mór mór do dhaoine fásta agus 
suim acu sa dóigh ina n-oibríonn an teanga i gcomparáid leis an 
mBéarla, agus sna fáthanna taobh thiar d’athruithe na bhfocal anseo 
is ansiúd. Tuigim gurb í an chumarsáid an cuspóir a bhaineann le haon 
teanga. Má bhíonn an bhéim ar chumarsáid amháin, áfach, bíonn an 
baol ann nach mbeidh na mic léinn in ann dul chun cinn a dhéanamh 
thar an chéad leibhéal cainte i suíomhanna áirithe agus nach mbeadh 
cumas forleathan sa teanga acu choíche. Ag an am céanna, tá sé fíor-
thábhachtach, dar liom, go mbeidh an cur chuige cumarsáideach ar 
fáil sa seomra ranga agus beidh sampla agam de seo ar ball inniu. 

ceist atá an-éasca a fhreagairt. Faighimid ár gcéad teanga sa bhaile 
ónár dtuismitheoirí ar dtús, ansin ónár gcairde beaga agus sinn 
ag iarraidh cumarsáid a dhéanamh leo. Is iad ár dtuismitheoirí ár 
bpríomhmhúinteoirí agus má bhíonn caighdeán maith acu siúd, 
bíonn caighdeán maith againn inár bpríomhtheanga. Bheadh sé seo 
ar an tslí ab fhearr an dara nó an tríú teanga a fháil chomh maith 
ach faraor, níl sé praiticiúil bogadh isteach sa Ghaeltacht ar feadh 
cúpla bliain sa lá atá inniu ann, cé go mbeadh fonn ar dhaltaí éagsúla 
é seo a dhéanamh. Cad é an tslí is fearr an dara nó an tríú teanga a 

simplí. Ar dtús, is minic nach mbíonn rang ach b’fhéidir uair amháin 
sa tseachtain agus de ghnáth, ní mhaireann an rang sin ach uair nó 
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uair go leith. 
 Ag teacht ar ais go dtí mo chur chuige féin, coimeádaim na slite 
difriúla seo i m’aigne: slí na mBráithre, an tsean-slí; an cur chuige 
cumarsáideach agus tumadh sa teanga, an tslí in a bhfaightear 
an chéad nó an phríomh-theanga. Sa bhun rang is maith liom 
radharc leathan ar an teanga a thabhairt do na mic léinn nuair 
nach bhfuil aon tuiscint acu uirthi ar chor ar bith. Is féidir ansin 
teacht ar ais chuig an bpríomh-radharc seo anois is arís nuair is gá. 
 Is aoibhinn liom íomhá an chailéideascóip a úsáid chun cur 
síos ar an radharc seo agus mé ag míniú (do bhun rang) na slite 
ina dtagann codanna na teanga le chéile. Bíonn na hainmfhocail 
i gcónaí ag athrú (mar gheall ar sheimhiú, úrú agus araile), ach 
i bpatrúin. Úsáidtear na forainmneacha réamhfhoclacha ar 
dhóigheanna difriúla leis na briathra agus tagann na cora cainte, na 
leagain chainte agus araile as seo. Go minic, bíonn sé seo deacair 
do chainteoir nua a thuiscint agus iad ag teacht ón mBéarla. 
Samhlaigh ar chailéideascóp: na mílte patrún ildathacha; áilleacht 
faoi leith ag gach ceann acu agus ansin tagann siad le chéile ar slí 
bháúil as a dtagann pléascadh an datha. Samhlaigh gach eilimint 
den chailéideascóp mar fhrása nó nath cainte a thagann le chéile:

Má théitear ró-ghar don chailéideascóp ní fheictear an 
áilleacht. 
Má dhéantar iarracht na codanna a bhriseadh óna chéile 
agus iad a thuiscint ina n-aonar, bristear an cailéideascóp. 
(Má dhéantar iarracht na cora cainte a bhriseadh, cailltear 
an chiall).
Nuair a bhíonn cailéideascóp i bhfeidhm, ní gá gach 
mionrud a thuiscint faoin oibriú chun an áilleacht a 
bhlaiseadh. (Baineann an scéal céanna leis an teanga. Ní 
gá tuiscint ar mionrudaí na teanga uilig a bheith agat chun 
a háilleacht a bhlaiseadh agus chun í a labhairt). 

Tá sé tábhachtach é seo a ghlacadh ón tús agus is féidir teacht ar ais 
chuig an íomhá seo aon uair is gá. Bíonn roinnt daltaí ag iarraidh 

ar an teanga. Má’s daoine aon teanga iad ón óige ba dheacair é modh 
na comparáide a fhágáil ina ndiaidh. Bíonn íomhá an chailéideascóip 
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áisiúil sa chás seo chun carachtar na teanga Gaeilge a mhíniú. 
 Leis na smaointí sin ar chúl m’intinne, na cuir chuige difriúla 
agus an radharc ar charachtar na teanga, bíonn ceithre chuspóir 
agamsa maidir le teagasc na Gaeilge do mo mhic léinn aosacha. 
Is iad na heilimintí bunúsacha a mbeadh gá ag an mac léinn leo:

 1. An teanga a thuiscint ó chluas
 2. A thuairimí féin a chur in iúl (cumas cainte)
 3. An teanga a thuiscint agus a léamh
 4. A thuairimí féin a scríobh amach i gceart 

 
Tá sé tábhachtach, dar liom, teacht ar gach ceann de na ceithre 
eilimint seo i ngach teacht le chéile ar shlí éadrom, sa dóigh is go 
mbeadh píosa spraoi sa rang. Mar sin, bíonn bainistíocht ama fíor-
thábhachtach agus déanaim iarracht taobh istigh den tréimhse 
ghearr sin sa seomra ranga, teacht orthu seo. Bíonn plean i gcónaí 
agam agus braitheann an méid ama a chaithim ar aon eilimint ar 
bith ar an dream atá os mo chomhair. Níl riail ann. Ní athraíonn na 
cuspóirí bunúsacha seo ó leibhéal go leibhéal. Bíonn siad ar leibhéal 
simplí go leor sa bhun rang agus éiríonn siad níos casta i rang níos 
airde, leis sin, athraím an bhéim ó eilimint amháin go ceann eile sa 
dóigh is go mbeadh an cumasc oiriúnach do leibhéal na mac léinn. 
 
Carachtar an Ranga

Nuair a bhuailim le rang, bíonn orm, ar an gcéad dul síos, 
pearsantacht an dreama sa seomra ranga a thuiscint. I gcás daoine 
fásta is minic a roghnaíonn siad an rang dóibh féin, agus anois is arís, 
roghnaíonn siad an múinteoir chomh maith. Mar sin, bíonn orm 
cuspóirí an dreama a choimeád ar m’intinn. Tagann na mic léinn 
fásta chuig an rang as a stuaim féin. Bíonn spéis acu sa teanga agus 
mar sin bíonn atmaisféar dearfach go leor sa seomra ranga de ghnáth. 
Bíonn sé soiléir domsa, tapa go leor, go mbíonn dhá thréith iontu 
de ghnáth: mic léinn atá toilteanach an teanga a fhoghlaim (agus a 
úsáid) agus daltaí atá ag iarraidh an teanga a fháil. Tá difríocht ann.
 Bíonn na mic léinn atá toilteanach an teanga a fhoghlaim (agus a 
úsáid) sásta foclóir nua a fhoghlaim idir na ranganna agus bíonn siad 
ag iarraidh an foclóir nua seo a úsáid sa seomra ranga. Bíonn siad 
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ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha (active learners). Bíonn lámh bheo 
acu san obair agus iad ar lorg na teanga in áiteanna éagsúla (m.sh. 
ar TG4, Raidió na Gaeltachta, Raidió Life, ar an idirlíon). Bíonn 
siad oscailte do na canúintí. Bíonn siad ag éisteacht go géar agus 
tuigeann siad go bhfuil fuaimeanna difriúla ann, gan trácht ar rithim. 
Bíonn a gcluasa i dtiúin leis na fuaimeanna. Is í an fhadhb amháin 
a fheicim sa dream seo ná mí-fhoighne leo féin anois is arís. Is gné 
amháin de mo ról í an spéis agus an fuinneamh seo a choimeád beo 
iontu má shroicheann siad ardchlár, má thagann siad ar Plateau mar 
a déarfá. Bíonn an baol ann go stopfaidh siad ag obair cosúil le cuid 
acu siúd atá ag teacht ar an mBéarla mar an dara teanga; chomh 

mbeadh siad ina gcainteoirí maithe. Tá sé luachach má leanann an 
mac léinn seo ar aghaidh ag foghlaim chun teacht ar úsáid forleathan 

 Is iad, na mic léinn atá ag iarraidh an teanga a fháil an dara 
grúpa. Tá suim nach beag ag an dream seo sa teanga. Tagann siad 
chuig na ranganna, déanann siad an obair bhaile agus bíonn siad an-
díograiseach. B’fhéidir go bhfuil siad in ann léamh ar leibhéal ard go 
leor tar eis roinnt blianta ag foghlaim. Is í an fhadhb a fheicim sa dream 
seo ná nach mbíonn siad gníomhach go leor maidir leis an teanga 
taobh amuigh den seomra ranga agus is minic de dheasca sin nach 
dtuigeann siad an fáth nach bhfuil siad in ann í a labhairt go rómhaith. 
Bíonn an foclóir acu, déanann siad an obair bhaile ach ní leor sin. Ní 
féidir leo labhairt thar ghnáthbheannachtaí agus bíonn siad in ísle brí 
ansin. Passive Learners a thugtar ar na mic léinn seo. Feicim gur minic a 
bhíonn an dalta seo i bhfolach taobh thiar den leabhar, nó taobh thiar 
de phíosa gramadaí agus drogall air no uirthi an teanga a labhairt. Is 
í an fhadhb a bhíonn ann ná go dtuigeann siad an teanga scríofa ach 
ní thuigeann siad lena gcluasa ar chor ar bith. Bíonn an-trioblóid acu 
leis na canúintí nó le blasanna difriúla; cuireann siad seo isteach go 
mór orthu. Dúirt dalta liom uair amháin go raibh uirthi ticker tape 
a shamhlú fad is a bhí sí ag éisteacht liomsa ag caint léi. Bhí sí ag 
iarraidh na focail a athrú óna cluasa féin nuair a bhí mé ag caint, go 
dtí foirm scríofa samhailteach agus ansin iad a thuiscint ón ticker tape. 
 Bíonn orm, sa chás seo, an mac léinn a spreagadh chun cainte 
agus nasc díreach a chruthú idir an chluas agus an tuiscint. Bíonn 
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sé seo deacair don mhac léinn agus is minic nach maith leis an 
chomhairle. Ach má éiríonn leis an t-athrú seo a dhéanamh agus 
má bhíonn an mac léinn oscailte roimh na blasanna agus na rithimí 
difriúla agus ag comhrá níos mó, seans an-mhaith go n-éireoidh leis. 
Is iontach an rud é go bhfuil foclóir leathan ag na mic léinn san aicme 
seo. Bím ag míniú dóibh go bhfuil an foclóir uilig faoi ghlas i gcófra 
ar chúl a n-intinne agus nach bhfuil orthu ach é a scaoileadh amach. 
Le cleachtadh, scaoileann na cluasa an foclóir amach as an gcófra sin. 
 
Ag Cruthú an Atmaisféir Chirt

Bíonn orm cúpla rud a dhéanamh chun an t-atmaisféar ceart 

Atmaisféar dearfach agus éadrom. Ar dtús, mar shampla, cuirim 
ceist nó dhó ar na mic léinn, ní chun na freagraí a fháil amach 
ach chun pearsantacht na mac léinn a fháil. An bhfuil cúpla 

De ghnáth, caithim amach ceist amaideach, nó ábhar grinn 
chun iad uilig a chur ar a suaimhneas. Braitheann na ceisteanna 
ar an leibhéal ar ndóigh, ach in ard rang, mar shampla: 

“Cad é an bronntanas is measa a fuair tú riamh” 
nó 

Is féidir le gach duine ceisteanna amaideacha mar seo a fhreagairt 
gan stró. Ní chuireann na ceisteanna isteach ar éinne agus bíonn craic 
ann. Is aoibhinn liom bheith in ardrang nuair a leanann an comhrá 
ar aghaidh idir na foghlaimeoirí agus ní bhíonn ionam ach stiúrthóir.   

Chomh luath agus a bhíonn saghas tuisceana ar chuspóirí na 
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mac léinn agam, míním mo chuspóirí féin dóibh. Ní fheicim 
mo ról mar mhúinteoir i gceannas ranga agus na mic léinn uilig 
ciúin, éigníomhach ina suíocháin ag feitheamh ar gach rud mar 
leanbh ag feitheamh ar spúnóg bhia! Bíonn an rang i bhfád níos 
fearr má bhíonn na mic léinn ag díriú ar chosán atá roghnaithe 
acu dóibh féin, agus má thuigeann na mic léinn é seo ón tús. 
Míním i gcónaí go ngearrfar an t-am sa rang ina míreanna éagsúla, 
mar shampla: comhrá oscailte, nó comhrá bunaithe ar ábhar 
áirithe; píosa beag léitheoireachta agus ceisteanna gramadaí. 
Ar ndóigh, bíonn na míreanna seo bunaithe ar na ceithre 
eilimint a luaigh mé cheana, go mbeadh an mac léinn in ann:

  1. An teanga a thuiscint ó chluas
   2. A thuairimí féin a chur in iúl (cumas cainte)
   3. An teanga a thuiscint agus a léamh
   4. A thuairimí féin a scríobh amach i gceart 

Bíonn an nós agam ceisteanna a chaitheamh ar ais chuig an rang. 
Má chuireann mac léinn ceist orm, in ionad í a fhreagairt, cuirim 
an cheist ar an rang. Seans go bhfuil an freagra ag duine agus má 
bhíonn, bíonn air an cheist a fhreagairt trí mheán na Gaeilge.
 Ba mhaith liom teacht ar ais ar feadh leathnóiméid go dtí saol 
na teanga taobh amuigh den seomra ranga. Nuair a bhíonn daoine 
fásta atá ag iarraidh an dara teanga a bheith ar a gcumas acu i gceist, 
is léir go mbraitheann an toradh ar an méid oibre a chuirtear isteach 
taobh amuigh den seomra ranga. Is féidir liom, mar mhúinteoir, na 
mic léinn a dhíriú agus tacaíocht a thabhairt dóibh, ach bíonn ar an 
dalta féin an t-am a chur isteach agus teacht ar gach seans an teanga 
a labhairt. Téann sé seo ar ais go dtí na pointí a luaigh mé inniu: an 
difríocht idir daltaí atá toilteanach an teanga a fhoghlaim agus iad 
siúd a bhíonn ag iarraidh í a fháil gan mórán a dhéanamh taobh 
amuigh den seomra ranga. Ach sílim go bhfuil ról agamsa tacaíocht 
a thabhairt ar shlite éagsúla eile, taobh amuigh den seomra ranga. 
 Mar shampla, bím i gcónaí ag iarraidh an Ghaeilge amháin a labhairt 
le mo mhic léinn uilig chun cleachtadh éisteachta a thabhairt dóibh. 
Cuirim grúpaí comhrá le chéile, i gcaife nó i dteach tábhairne nó in aon 
áit ar bith chun seans a thabhairt do na mic léinn an teanga a labhairt i 
suíomh cairdiúil cuideachtúil. Tugann sé seo cleachtadh cainte dóibh. 
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 I rang amháin i mbliana, bhaineas úsáid as an gcóras Blackboard. 
Seo suíomh gréasáin faoi leith a thugann tacaíocht do na mic léinn. 
Ba mhodh cumarsáide comhaimseartha é an suíomh seo dúinne 
an téarma seo. Ní raibh cead ach ag na mic léinn sa rang cuairt a 
thabhairt air. Chuireas fógraí don rang thuas ansin go rialta. Dheineas 
comhad fuaime ar mo ríomhaire den fhoclóir nua a bheadh againn 
sa rang agus chuireas seo ar an suíomh chomh maith. Bhí sé sin 
an-áisiúil, agus bhí na mic léinn in ann cumarsáid a dhéanamh le 
chéile agus ceisteanna a chur orm, mar a bheadh fóram plé ann. An 
téarma seo, fuair mé cead ó John Spillane agus Louis de Paor cóip 
a dhéanamh de phíosa ceoil/ amhrán dá gcuid agus é a chur ar ár 
suíomh Blackboard ionas go mbeadh teacht ar na fuaimeanna cearta 
ag na mic léinn fad is a bhíomar ag foghlaim an amhráin sin sa rang. 
 Déanaim rud eile atá tábhachtach, i mo bharúil féin. 
Taispeánaim go bhfuil an teanga beo i mo shaol féin; go mbaineann 
an teanga le mo shaol agus gur féidir leosan a bheith páirteach i 
saol beo na teanga fosta. Sin an fáth go bhfuil an blog sin agam, 
chun cleachtadh léitheoireachta a thabhairt do na mic leinn agus 
is féidir leo a bpíosaí a scríobh isteach ann aon uair is maith leo.2 
 Is rud iontach an spéis sa Ghaeilge anseo i Meiriceá a fheiscint 
agus í ag fás ó bhliain go bliain. Teipeann ar roinnt daltaí sa chéad 
agus sa dara bliain. Tá sin ar eolas againn agus tuigimid cén fáth. 
Tarlaíonn sé sin i ngach ábhar staidéir le daoine fásta, ní amháin 
sa Ghaeilge. Bíonn ar an mac léinn fásta a bheith sách dáiríre 
faoin staidéar, fuinneamh nach beag a chur isteach ar bheagán 
toraidh ar dtús, ach le himeacht ama agus le foighne, tagann an 
teanga chuig an díograiseoir. Ní féidir rith gan siúl! Mar a dúirt 
mé ag tús an léachta seo, tá forbairtí ar siúl ar gach taobh agus ní 
fheadar an raibh am riamh againn atá chomh dearfach agus atá 
sé anois dúinn. Bíonn laethanta na Gaeilge agus deirí seachtaine 
na Gaeilge ag fás gan trácht ar an nGaeltacht nua sin idir lámha 
ag Aralt McCionnaith thuas i gCeanada. Táimid uilig níos gnóthaí! 

An Todchaí

2  Hilary NY (Miscellany, in Irish, of  whatever is going on in my neck of  the woods, which is 
usually New York), http://www.hilaryny.blogspot.com/
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Ní stopann sé choíche agus ní féidir linne nó duine ar bith stop a 
chur leis. Bheadh sé fuar againn a bheith ag féachaint siar an t-am ar 
fad agus ag iarraidh an clog a chasadh ar ais. Agus ní ceart go mbeadh 
cúram iomlán na teanga ar phobail na nGaeltachtaí in Éirinn. Tá sé sin 
iomarcach go bhfuil daoine áirithe ag iarraidh an saol agus an teanga 
ansin a “chaomhnú” i stíl na laethanta atá thart. Beidh na déagóirí sna 
Gaeltachtaí ag éisteacht lena nIPODs agus ag féachaint ar YouTube 
in ionad a bheith ag féachaint ar (cuir i gcás) Ros na Rún. Beidh cuid 
acu ag bogadh agus ag baint úsáide as an mBéarla in a saolta. Sin mar 
atá, agus níl sé ceart ná cóir a bheith ag gearán faoi fhorbairtí mar seo. 
 Beidh focail ag imeacht as foclóir na Gaeilge fad is atá slite 
beatha ag athrú, fad is atá forbairtí ar an domhan agus ós rud é go 
bhfuil athruithe móra tagtha ar shlite beatha in Éirinn le blianta beaga 
anuas. Ní foláir go bhfuil scáileanna na n-athruithe céanna sa teanga. 
Sin ráite, bíonn focail nua ag teacht isteach chomh maith. Tá súil 
agam leis na hathruithe uilig seo, go mbeidh ár bhfoclóir ag leathnú i 
bhfíorstíl na teanga in ionad saghas aistriúcháin ón mBéarla an t-am 
ar fad. Tá súil agam chomh maith go mbeidh spiorad na nGael sa 
teanga amach anseo: spiorad iad siúd a chaith a saolta á labhairt; 
spiorad ár gcairde nach maireann, a chaith a saolta ag iarraidh spéis 
sa teanga a spreagadh agus spiorad bhur leithéidí uilig a aithníonn 
cé chomh luachmhar agus atá ár dteanga dhúchais. Agus chun 
críoch a chur leis seo i bhfocail Bharra Uí Dhonnabháin, a chloistí 
ar ghléas taifeadta a ghutháin, “Má tán Ghaolainn agat, labhair í.”


