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Is mise Francesca Nic Colla agus tá mé anseo chun athmhachnamh 
a dhéanamh ar theagasc na Gaeilge i Meiriceá faoin Scéim 

Idirnáisiúnta Fulbright do Chúntóirí Teanga.1  Tá mé féin anseo in 
Áras Glucksman na hÉireann ó mhí Mheán an Fhómhair ag teagasc 
na Gaeilge ar an scéim Fulbright. Labharfaidh mé faoi mo chúlra ar 
dtús agus ansin faoi aidhmeanna na scéime Fulbright. Ansin, beidh 
mé ag plé buntáistí na scéime anseo i Meiriceá agus in Éirinn freisin. 
 Rugadh agus tógadh mé i nDoire. Tá Doire suite i dTuaisceart 
na hÉireann, cúpla míle taobh thoir de Dhún na nGall. Is lár-ionad 
den teanga agus den chultúr Gaelach í Doire. Tá trí naíscoil, trí 
bhunscoil agus meánscoil Ghaeilge ann. Tá neart ranganna oíche 
agus áiseanna eile lán-Ghaeilge do pháistí agus daoine fásta ar 
fáil fosta. D’fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge agus mé ag freastal 
ar Bhunscoil Cholmcille i nDoire. Is í an dara Bunscoil is sine i 
dTuaisceart na hÉireann í. Sna bunscoileanna, teagasctar na páistí go 
hiomlán trí mheán na Gaeilge i gcóras tumoideachais. Mothaím go 
bhfuil neart buntáistí ceangailte le hoideachas trí mheán na Gaeilge: 
buntáistí teanga; cultúir agus intinne, mar shampla.
Bhain mé an-sult as m’oideachas ar an bhunscoil agus mar sin de, 
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chuaigh me ar aghaidh chun cúrsa múinteoireachta a dhéanamh i 
gColáiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste. Teagasctar an 
cúrsa seo trí mheán na Gaeilge chun múinteoirí a ullmhú le bheith 
ag teagasc i scoileanna lán-Ghaeilge. Spreag an cúrsa mé le hiarratas 
a chur isteach chun teacht anseo le bheith ag teagasc i Meiriceá ar an 
Scéim Fulbright. Tá áthas orm bheith anseo ag plé mo thaithí féin 
ag teagasc i mbliana. 
Cuireadh an scéim mhúinteoireachta Fulbright ar bun sa bhliain 
1969 le teagasc na dteangacha a neartú in ollscoileanna Mheiriceá trí 
mhúinteoirí idirnáisiúnta a bheith sna ranganna. Is í príomhaidhm 
na scéime Fulbright ná go gcuideoidh an taithí idirnáisiúnta leis na 
cultúir dhomhanda tuigbheáil níos fearr a fháil ar a chéile agus go 
spreagfadh sé seo comhoibriú domhanda agus síocháin dhomhanda 
amach anseo. Freisin, cuireann an scéim deis ar fáil do mhúinteoirí 
idirnáisiúnta a gcuid scileanna teagaisc féin a fheabhsú agus iad féin 
a thumadh i gcultúr nua. Bíonn na múinteoirí ag freastal ar ranganna 
acadúla freisin. Cuidíonn seo le múinteoirí dearcadh iomlán a fháil 
ar chóras oideachais Mheiriceá ó thaobh na hoibre agus ó thaobh an 
staidéir de freisin.  
 Tá an scéim Fulbright ag dul ó neart go neart gach bliain ó 
thaobh na n-uimhreacha agus na dteangacha a bhíonn páirteach 
ann de. I mbliana, bhí breis agus trí chéad múinteoir idirnáisiúnta 
páirteach ann agus iad ag teagasc caoga teanga i mbeagnach gach 
stát i Meiriceá. Ba í 2007 an chéad bhliain ina raibh múinteoirí 
Gaeilge páirteach sa scéim. I mbliana, bhí ceathrar múinteoir Gaeilge 
ag teagasc i Meiriceá. Bhí múinteoir i gColáiste Bhoston; i Notre 
Dame; i gColáiste Naomh Thomáis i dTexas agus ar ndóigh bhí mé 
féin anseo in Ollscoil Nua Eabhrac. Beidh líon na n-Éireannach atá 
páirteach sa scéim ag méadú an bhliain seo chugainn.
 Beidh buntáistí ag an scéim do theagasc agus fhoghlaim 
na Gaeilge sna hollscoileanna i Meiriceá agus do na múinteoirí 
idirnáisiúnta a bhíonn páirteach ann. Ar ndóigh, beidh buntáistí ann 
don Ghaeilge í féin freisin. Beidh mé ag labhairt faoi na buntáistí a 
bhaineann le teagasc agus foghlaim na Gaeilge i Meiriceá ar dtús.  
 Roghnaíonn na mic léinn an Ghaeilge mar ábhar in NYU nó 
sna hollscoileanna eile mar go mbíonn buntáistí áirithe ag baint 
léi i Meiriceá. Is nasc í an Ghaeilge idir an t-am atá thart agus 
an lá atá inniu ann. Agus eolas ar an Ghaeilge ag an mhac léinn, 
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osclaítear an doras ar shean-stór atá lán d’fhilíocht, de litríocht, agus 
d’amhránaíocht. Baintear pléisiúr níos mó as an stór saibhir cultúrtha 

chur ar a sinsearacht ar leibhéal níos doimhne tríd an ainm clainne. 
Is nasc é an t-ainm clainne idir an lá atá inniu ann agus saol ár sinsear 
atá iontach stairiúil, suimiúil agus pearsanta. Ar an phointe céanna 
is féidir le foghlaimeoirí íomha níos áille a shamhlú ar thírdhreach 
nó radharcanna na hÉireann tríd na logainmneacha a thuiscint as 
Gaeilge. Mothaím féin go gcuidíonn an Ghaeilge leis na mic léinn 
léargas beo a fháil ar imeachtaí stairiúla agus ar an dóigh ina raibh 
an saol agus na daoine ansin. Cuidíonn sé seo le mic léinn tuigbheáil 
níos fearr a fháil ar ábhair eile cosúil leis an stair nó litríocht na 
hÉireann. 
 Tá na focail seo a leanas scríofa ar chloch in aice le Droichead na 
nDeor i nDún na nGall. 

 Fhad leis seo a thagadh cairde agus lucht gaoil
 An té a bhí ag imeacht chun na coigríche
 B’anseo an scaradh
 Seo droichead na ndeor

Tugadh Droichead na nDeor ar an droichead seo mar is í an áit 
inar fhág cairde agus gaolta slán leis an duine a bhí ag imeacht ar 
imirce. Tugann na focail léargas soiléir ar an tslí bheatha agus ar 
na mothúcháin a bhí ar na daoine agus iad ag imeacht. Creidim 
go spreagann na focail Ghaeilge seo íomha níos cumhachtaí 
d’fhoghlaimeoirí Gaeilge ná mar a spreagfadh aistriúchán díreach. 
 Chomh maith leis na buntáistí a bhaineann leis an Ghaeilge 
a fhoghlaim i Meiriceá, bíonn buntáistí oideachasúla ar leith ag 
baint leis an scéim Fulbright sna hollscoileanna i Meiriceá maidir le 
foghlaim na Gaeilge agus taithí idirnáisiúnta sa seomra ranga chomh 
maith. Tugann an scéim Fulbright deis an Ghaeilge a fhoghlaim i 
gcomhthéacs an chultúir. Tugtar dearcadh nua-aimseartha ar an saol 
in Éirinn sa seomra ranga. Bíonn na daltaí ábalta radharc díreach, 
ionraic agus óigeanta a fháil ar an saol in Éirinn agus i dTuaisceart 
na hÉireann inniu. Creidim féin go spreagann foghlaim mar seo 
suim na ndaltaí sa teanga agus in Éirinn. Bíonn an teanga i bhfad 
níos suimiúla agus ábhartha nuair a bhíonn na daltaí ábalta ceangal a 
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dhéanamh idir an teanga agus an cultúr ina labhartar an teanga.
 I mo thaithí féin i mbliana, bhain na mic léinn an-sult as 
díospóireachtaí foirmiúla nó neamhfhoirmiúla a bhí bunaithe 
ar an teanga. Mar shampla: na Gaeltachtaí; logainmneacha; na 
bunscoileanna, na meánscoileanna agus an córas oideachais go 
ginearálta; cúrsaí polaitiúla in Éirinn agus i dTuaisceart na hÉireann 
agus tionchar na Gaeilge ar an Bhéarla atá againn inniu. Cuireann 
neart daltaí in iúl go bhfuil suim acu leanstan ar aghaidh le staidéar 
níos doimhne a dhéanamh ar an Ghaeilge nó i ranganna ar stair nó 
litríocht na hÉireann. Bíonn sé ar intinn acu dul go hÉirinn le bheith 
ag déanamh staidéir, ag taisteal, ag tabhairt cuairte ar ghaolta, nó ag 
obair ann.
 Cuidíonn an Scéim Fulbright freisin mar go gcruthaíonn 
sé peirspictíocht idirnáisiúnta sa seomra ranga agus téann sé 
seo i bhfeidhm ar na mic léinn. San lá atá inniu ann, tá cuspóirí 
an oideachais, go háirithe ag an tríú leibhéal ag athrú. Inniu, tá an 
t-oideachas dírithe ar fhorbairt scileanna atá de dhíth don saol agus 
san áit oibre. Is scil iontach tábhachtach í a bheith eolach faoi chultúir 
dhifriúla agus a bheith ábalta comhoibriú le daoine ó na cultúir seo. 
Sa saol nua-aoiseach, tá bua pearsanta agus gairmiúil ag mic léinn a 
bhfuil taithí acu le daoine idirnáisiúnta. 
 Creidim freisin go mbíonn buntáistí ann do mhúinteoirí 
idirnáisiúnta a bhíonn páirteach sa scéim Fulbright. Is léir go 
gcuireann an scéim Fulbright le saol na múinteoirí idirnáisiúnta maidir 
le cultúr, lena saol gairmiúil agus pearsanta. Thaitin sé liom an deis 
a fháil bheith ag obair agus bheith i mo chónaí i Nua Eabhrac agus 
bualadh le réimse leathan daoine, idir Mheiriceánaigh agus dhaoine 
idirnáisiúnta. Mhothaigh mé go raibh sé iontach sásúil mo theanga 
agus mo chultúr a roinnt agus a cheiliúradh anseo i Nua Eabhrac, 
áit ina bhfuil meas mór ar an Ghaeilge le blianta fada anuas. Bhí sé 
iontach spreagúil domsa mar mhúinteoir Gaeilge an suim agus an 
meas atá anseo i Nua Eabhrac ar an Ghaeilge a fheiceáil.
 Bhain mé an-sult as an teagasc anseo agus spreag na mic léinn 
Mheiriceánacha mé mar go raibh siad chomh díograiseach agus go 
raibh an oiread sin suime acu sa Ghaeilge. Chomh maith leis sin, 
chuidigh dearcadh na mac léinn liom léargas difriúil a fháil ar mo 
chultúr féin agus d’fhoghlaim mé féin faoin chultúr agus faoin saol 
anseo uathu. Beidh an pheirspictíocht agus na scileanna nua seo ina 
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gcuidiú liom agus mé ag teagasc sa bhaile.
 Ar ndóigh beidh dea-thionchar ag an scéim Fulbright ar an 
Ghaeilge in Éirinn, i dTuaisceart na hÉireann agus i Meiriceá freisin. 
Is buntáiste mór í an scéim Fulbright don Ghaeilge í féin i Meiriceá 
agus in Éirinn freisin. Mothaím go gcuidíonn an scéim Fulbright leis 
an chaidreamh a neartú idir pobal na Gaeilge in Éirinn agus pobal 
na Gaeilge anseo i Meiriceá. Tá coincheap na Gaeltachta ag leathnú 
sa lá atá inniu ann in Éirinn, i dTuaisceart na hÉireann, i Meiriceá 
agus i gCeanada. Tá líon na bpobal ina labhartar an Ghaeilge go 
coitianta agus go laethúil ag méadú. De ghnáth, bíonn na pobail seo 
bunaithe in áit amháin agus bíonn na cainteoirí Gaeilge ina gcónaí 
thart faoin áit sin, mar shampla, Bóthar na bhFál i mBéal Feirste. 
Ach san lá atá inniu ann is féidir leis na pobail Ghaeilge a bheith 
ceangailte le chéile trasna an domhain tríd an idirlíon. Cuireann an 
scéim Fulbright déis eile ar fáil do chainteoirí Gaeilge in Éirinn agus i 
Meiriceá dul i dteagmháil agus caidreamh a chothú le chéile. Cuidíonn 
sé seo le forbairt agus fás an phobail lán-Ghaeilge. Is léir go bhfuil an 
tacaíocht agus an caidreamh idirnaisiúnta seo fíor-thábhachtach don 
teanga. Mar a deir an seanfhocal, “Ní neart go cur le chéile.” Creidim 
go mbeidh tionchar ar leith ag an scéim Fulbright ar an Ghaeilge in 
Éirinn agus i dTuaisceart na hÉireann.
 Am iontach agus dóchasach atá ann don teanga anois agus is 
léir dom go bhfuil sé seo fíor in Éirinn agus i Meiriceá. In Éirinn 
agus i dTuaisceart na Éireann, tá líon na ndaltaí atá ag freastal ar 
bhunscoileanna agus mheánscoileanna lán-Ghaeilge ag méadú go 
bliantúil. Tá réimse slite beatha trí mhéan na Gaeilge ag leathnú 
freisin. Cuideoidh an scéim Fulbright leis an teanga ag leibhéil áitiúla 
mar seo. Tá scéimeanna cosúil leis an scéim Fulbright de dhíth le 
daoine a chur ar an eolas faoi na féidearthachtaí a bhaineann leis an 
Ghaeilge ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta. 
 Creidim go rachaidh an scéim Fulbright i bhfeidhm ar pháistí 

fhoghlaim, gur teanga dearfach agus tábhachtach í agus gur buntáiste 

d’fhoghlaimeoirí gur féidir leo neart rudaí difriúla a dhéanamh leis an 
Ghaeilge in Éirinn agus i Meiriceá freisin. Den mórchuid, ní bhíonn 
eolas ag daltaí scoile nó daoine fásta in Éirinn ar an suim sa Ghaeilge 
anseo i Meiriceá. Tríd an scéim seo, cuirtear daoine ar an eolas go 
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bhfuil daoine i Meiriceá an-tógtha leis an Ghaeilge. B’fhéidir go 
spreagfadh seo  an tsuim s’acu coinneáil leis an teanga a fhoghlaim. 
Tugann an scéim eiseamláir dhearfach don aos óg den Ghaeilge mar 
theanga úsáideach, fhiúntach agus idirnáisiúnta freisin. 

san Aontas Eorpach. Leis an aitheantas idirnáisiúnta ó Fulbright, sílim 
go mbeidh an Ghaeilge in ann leanstan leis an fhorbairt ag leibhéal 
áitiúil agus ag leibhéal náisiúnta. Leis an aitheantas idirnáisiúnta ó 
Fulbright, cuirtear an teanga ar leibhéal teanga ar bith eile maidir leis 
an tábhacht a bhaineann leis an teanga a fhoghlaim. Tá súil agam 

go háirithe i dTuaisceart na hÉireann, mar gheall ar an aitheantas 
idirnáisiúnta seo.
 Neartaíonn an scéim Fulbright teagasc teangacha in 
ollscoileanna Mheiriceá. Cuidíonn múinteoirí idirnáisiúnta leis na 
mic léinn an teanga a fhoghlaim ar bhealach atá ceangailte leis an 
ghnáth-shaol. Bíonn foghlaim na Gaeilge níos suimiúla agus níos 
éifeachtaí sa chomhthéacs seo.Chomh maith leis sin, cruthaíonn 
an scéim Fulbright peirspictíocht idirnáisiúnta sa seomra ranga. 
Cuidíonn sé seo le mic léinn agus le múinteoirí tuigbheáil níos fearr 
a fháil ar chultúir dhifriúla agus scileanna nua a fhoghlaim. Creidim 
go gcuireann an scéim le saol na múinteoirí agus saol na mac léinn 
maidir le buntáistí pearsanta, cultúrtha agus gairmiúla. Maidir leis an 
Ghaeilge, creidim go neartaíonn an scéim Fulbright caidreamh fíor-
thábhachtach idir na pobail lán-Ghaeilge i Meiriceá agus in Éirinn. 
Creidim go bhfuil an t-aitheantas ón scéim Fulbright ag teacht ag am 
an-mhaith don teanga. Tá súil agam go rachaidh an scéim seo agus 
an nasc idir Éire agus Meiriceá i bhfeidhm ar fhás agus ar fhorbairt 
na Gaeilge amach anseo. 


