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Ag Baint Úsáide as an Idirlíon 
chun Gaeilge a Mhúineadh: An 
Teicneolaíocht agus Foghlaim 
na Gaeilge
Elaine Ní Bhraonáin

Múinim Gaeilge ag Institiúid an Léinn Ghael-Mheiriceánaigh ag 
CUNY.1  Faoi láthair, tá beagnach tríocha mac léinn agam sa 

rang Elementary Irish I agus tá níos mó ná leath-chuid acu ag baint 
creidmheasa amach don rang seo. Tá na mic léinn éagsúil, de gach 
cúlra agus aois. Foghlaimíonn na mic léinn an Ghaeilge gan mórán 
stró mar go bhfuil teicneolaíocht an ranga chomh díreach sin. Is é 
an buntáiste is mó a bhaineann le cúrsa a mhúineadh ar an idirlíon 

in Éirinn. Níl ach ríomhaire glúine agus nasc idirlín de dhíth orm. 
Tá dul chun cinn iontach á dhéanamh ag an nGaeilge agus tugtar é 

Tá fonn mór ar dhaoine an teanga a fhoghlaim sa lá atá inniu ann. 
 Baineann buntaistí go leor le cianfhoghlaim. Is féidir leis na mic 
léinn cúrsaí a dhéanamh i gcoláistí eachtrannacha gan na deacrachtaí 
a bhaineann le víosaí agus costais arda. Is féidir creidmheasanna 
a bhaint amach ar líne ar dhóigh ghasta, éasca agus shaor (i 
gcomparáid le táillí scoileanna éagsúla).2  bbbFreisin, bíonn na mic 
1  Tá Institiúid an Léinn Ghael-Mheiriceánaigh bunaithe ag Lehman College, City 
University New York. Tá eolas ar chúrsaí Gaeilge na hInstitiúide le fáil ar Irish@
Lehman, CUNY,
2 Táillí teagaisc ag Institiúid an Léinn Ghael-Mheiriceánaigh, CUNY i Seimeastar 
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léinn compordach ina dtithe féin le linn an chúrsa. Is féidir a bheith 
lonnaithe in aon áit ar dhomhan agus a bheith páirteach sa chúrsa seo, 
rud a thaitníonn leis na mic léinn. Tá baint áirithe ag beagnach ‘chuile 
dhuine leis an teicneolaíocht sa lá atá inniu ann. Is é seo an fáth gur 
féidir rang a chur ar fáil ar an idirlíon agus go n-éiríonn go maith leis.
 Tá forbairt iontach déanta ag an nGaeilge ó aimsir an Oghaim3  
agus na ngluaiseanna ar imeall na lámhscríbhinní Laidine go dtí an 
t-idirlíon! Is é mo thuairim féin go ndearna Conradh na Gaeilge obair 
ríthábhachtach maidir le beocht na teanga agus tá an teicneolaíocht 
ag cuidiú le nua-aimsearthacht na teanga anois. Tá méadú mór 
tagtha ar líon na ndaltaí atá ag déanamh staidéir ar an nGaeilge 
sa lá atá inniu ann agus tá an-bhaint ag an teicneolaíocht leis seo. 
Tá go leor rudaí ar fail anois a chuidíonn leis an bhfoghlaimeoir 
Gaeilge: leabhair; nuachtáin; irisleabhair; dlúthdhioscaí; stáisiúin 
raidió ar nós Raidió na Gaeltachta agus Raidió na Life; an 
stáisiún teilifíse TG4; suíomhanna gréasáin agus podchraoltaí. 
Tá leagan Gaeilge de na bogearraí Microsoft ar fáil anois, rud a 
thaispeánann go bhfuil nuacht agus úire ag baint leis an nGaeilge.4  
 Cuirim léacht nua ar mo shuíomh idirlín gach seachtain. Tá 
na léachtaí seo soláimhsithe; tá cabhair theicniúil ar fáil aon uair 
a bhfuil gá ag na micléinn léi. Is ceacht iomlán é gach léacht le 
haistí; pictiúir; fuaimeanna; obair bhaile; achoimrí agus ceisteanna 
ceangailte leis. Tá fóram plé ann chomh maith agus is féidir le 
gach duine a gcuid fadhbanna, tuairimí nó ceisteanna a phlé anseo. 
Is féidir leis na mic léinn bualadh isteach ar an suíomh am ar 
bith, ar a gcaothúlacht féin. Ní bhíonn sprioclá ar bith ann i rith 
an chúrsa ach amháin do na trí scrúdú a thugaim. .Tá sé seo an-
oiriúnach do dhaoine le sceideal lán nó b’fhéidir i gcomhair daoine 
faoi mhíchumas nach mbeadh in ann an teach a fhágáil, cuir i gcás.
 Bíonn na léachtaí ar fáil ar mo shuíomh gach uair de gach lá. 

liomsa. Iarraimse ar mo mhic léinn trí huaire an chloig ar a laghad a 
chaitheamh ar an suíomh gach seachtain agus is breá liom go mbím 
in ann súil ghéar a choimeád air seo. Is é an rud is mó a thaitníonn 

an Fhómhair 2008: cúrsa ar líne amháin $270; fochéimí iarmháithreánach $597.50 
(ina gcónaí i Stát Nua Eabhrac) nó $1,167.50 (ina gcónaí taobh amuigh de Stát 
Nua Eabhrac).
3  Aibítir sheanda a bhí in úsáid in Éirinn roimh theacht na Críostaíochta.
4  Sa bhliain 2002, cuireadh litreoir Gaeilge a oibríonn le  ar fáil.
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liom maidir le cúrsa mar seo a mhúineadh, ná gur féidir liom 
staitisticí a fháil láithreach ar an bpointe a insíonn dom cé hiad na 
mic léinn atá ag déanamh a seacht ndícheall agus cé hiad na mic 
léinn nach mbíonn ag logáil isteach choíche. Caithfear a rá go bhfuil 
ar na mic léinn bheith aibí, neamhspleách agus dáiríre faoin gcúrsa. 
Uaireanta, ní bhacann dalta nó beirt dul ar an suíomh go dtí am 
na scrúdaithe ach tugaimse é seo faoi deara nuair a bhreathnaím ar 
staitisticí an chúrsa. Tá sé éasca a fheiceáil cé atá ag obair go dian 
agus cé nach bhfuil mar déantar taifead de gach clic den luchóg.
 Bíonn an múinteoir in ann aird thabhairt ar gach uile mhac 
léinn. Más mian leis na mic léinn é, beidh cumarsáid iontach idir 
múinteoir agus dalta. Cuireann na mic léinn glaoch orm; seolann 
siad ríomhphost nó teachtaireacht téacs chugam nó cuireann siad 
nóta ar an bhfóram plé má tá aon cheist acu. Chomh maith leis 
seo, má scríobhann na mic léinn ceist san fhóram plé, faigheann 
siad aiseolas, ní amháin ón múinteoir, ach ó na mic léinn eile a 
bhíonn páirteach san fhóram plé chomh maith mar is é seo croí 
an tsuímh. Is féidir leis an múinteoir obair bhaile nó scrúduithe a 
cheartú agus a sheoladh thar n-ais chuig na mic léinn go sciobtha i 
gcomparáid le seanmhodh an seomra ranga; áit ina mbuaileann an 
múinteoir leis an rang uair amháin gach seachtain. Déanann na mic 
léinn an scrúdú béal liomsa thar an nguthán ag deireadh an téarma.
 Bogann an cúrsa ar aghaidh chomh sciobtha agus a oireann do na 
mic léinn. Le linn an chúrsa, is féidir leis na mic léinn sracfhéachaint 
a thabhairt ar ábhair a bhfuil eolas maith acu orthu gan gá acu 
fanacht le mic léinn atá níos laige. Má tá píosa áirithe den chúrsa 
nach bhfuil ar eolas go maith ag na mic léinn, áfach, is féidir leo díriú 
ar seo, na rialacha gramadaí, cuir i gcás,. I seomra ranga, bíonn roinnt 
daoine cúthail. Ní chuireann siad ceisteanna ar bith nó ní ghlacann 
siad mórán páirte sa rang é féin. Tá sé níos éasca do na mic léinn atá 
cúthail a gcuid tuairimí a nochtadh san fhóram plé ná sa seomra ranga. 

Gaeilge tríd an modh seo. Ach is féidir le go leor mic léinn tairbhe a 
bhaint as rang mar seo agus teanga nua a fhoghlaim chomh maith.
 Is dul chun cinn dochreidte é gur féidir creidmheas a bhaint 
amach do na cúrsaí seo agus is é sin an fáth go bhfuil dúil chomh 
mór ag daoine iontu. Níl mé ag iarraidh an dallamullóg a chur 
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ar aon duine; tá sé níos áisiúla cúrsa tosaitheora a mhúineadh 
ar an idirlíon ná cúrsa casta gramadaí, cuir i gcás. Agus an mac 
léinn ag cur snas níos fearr ar a chuid Gaeilge, tá géarghá le rang 
pearsanta nó áit ina bhfuil múinteoir agus mac léinn i seomra ag 
labhairt as Gaeilge. Bheadh sé iontach deacair líofacht a fháil 
sa teanga dá mbeifeá ag brath ar an teicneolaíocht amháin. 
Tá sé seo déanta ag daoine áirithe, áfach, agus fair play dóibh. 
 Díreach ag tús cúrsa, tá sé an-tábhachtach go soláthraíonn an 
múinteoir eolas ar an dóigh ina bhfuil an cúrsa leagtha amach; na 
rudaí a bhfuil an múinteoir ag súil leo ó gach mac léinn agus conas 
an suíomh a láimhseáil. Is ceann de na fadhbanna is mó a bhaineann 
leis an ríomhaire agus an Ghaeilge é, is dócha, ná go mbíonn daoine 
ar buile nuair nach féidir leo síneadh fada a chur ar ghutaí. Níl sé 
seo deacair, ach caithfear míniú do na mic léinn conas a leithéid 
a dhéanamh. Is dócha gurb é an t-eolas is tábhachtaí a sholáthar 
do mhic léinn tar éis dóibh deireadh an chúrsa a bhaint amach, ná 
cén áit is féidir an teanga a úsáid. Beidh na mic léinn in ann dul 
i dteagmháil leis an domhan Gaelach atá ar an idirlíon trí mheán 
suíomhanna gréasáin ar nós Daltaí na Gaeilge, Beo agus araile. 5

míbhuntáistí don mhúinteoir atá ag múineadh ar líne. Bíonn mic léinn 
ann a dhéanann iarracht a rá go raibh a ríomhaire briste. Is dócha 
gurb é seo an leagan nua de “The dog ate my homework.” Freisin, is gá 
cur i gcuimhne do na mic léinn arís agus arís gach rud a shábháil ar 
dhiosca mar chúltaca ar eagla go mbíonn fíorfhadhb lena ríomhaire. 
 Is aoibhinn liom bheith ag múineadh Gaeilge ar an idirlíon mar 
táim ag tabhairt deise do dhaoine Gaeilge a fhoghlaim. Is daoine iad 
seo, b’fhéidir, nach bhfaigheadh an deis iontach seo muna raibh an 
t-idirlíon ann. 

5  Daltaí na Gaeilge, www.daltai.com; Beo, www.beo.ie


