
Tá an tionscadal seo á 
mhaoiniú le tacaíocht ón 
gCoimisiún Eorpach. Léirítear 
san fhoilseachán tuairimí an 
údair amháin, agus ní fhéadtar 
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Tá gach ábhar sa Tionscadal 
We Are 1 faoi réir CopyLeft, a 
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a dháileadh gan stró ar an 
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bhaintear as de réir na 
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“I do not want my house to be walled in

on all sides and my windows to be stuffed.
I want the cultures of all lands to be blown

about my house as freely as possible.”
—Mahatma Gandhi

Réamhrá leis an Tionscadal

Cúlra an Tionscadail
Tá sé mar aidhm ag an bhfeadhnacht seo go mbeidh inimircigh in ann cur go 
dearfach le geilleagar inbhuanaithe amach anseo trí uirlisí agus ábhar a 
sholáthar do theagascóirí agus d’institúidí teagaisc teangacha a bhfuil baint 
acu le himeascadh inimircigh agus dídeanaithe. Mar bhealach chun cuidiú leis 
an réitach tacaímid le cur chuige nua-aoiseach agus iomchuí maidir le 
hoideachas aosach a mbíonn imeascadh rathúil de dhaoine sa tsochaí óstach 
mar thoradh air. Tá thart ar 13-14 milliún duine as tríú tíortha ina gcónaí san AE, 
arb ionann agus 4% den phobal é, a bheag nó a mhór. Tá an cheist seo níos 
suntasaí ná mar a shílfí ón staitistic i ngeall ar phatrúin áirithe. Lucht iarrtha 
tearmainn nó dídeanaithe atá i gcuid mhór de na hinimircigh atá i ndiaidh 
teacht chuig an AE le gairid. D’fhan cuid mhór acu i réigiúin nó i gcathracha 
áirithe, agus bíonn siad imeallaithe ó mhargadh an lucht saothair dá bhrí sin fiú 
i ndiaidh dóibh a bheith ina náisiúnaithe oifigiúla.

De réir tuairisce ón Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna 2012, táthar 
ag tuar go mbeidh fás ar chúrsaí fostaíochta mar gheall ar fheabhas ar an 
ionchas geilleagrach ar fud na hEorpa sna blianta beaga atá le teacht. Agus fás 
beag ag teacht ar phobal ag AE ó 510 milliún go 517 milliún in 2060, beidh 
pobal na hEorpa níos sine, agus ag dul isteach in aois scoir. Beidh tionchar ag 
titim san fhórsa oibre ar fhás agus ar ioncam per capita, agus beidh titim san 
fhás a d’fhéadfaí a bheith ann dá réir. Agus an pobal ag dul in aois, agus 
dídeanaithe agus inimircigh ag teacht isteach, cruthaítear dúshláin do 
gheilleagar agus do chórais leasa na dtíortha san AE.

Tá cuid mhór den lucht iarrtha tearmainn agus de dhídeanaithe i ndiaidh teacht 
isteach san AE: In 2015 cuireadh breis agus 1m iarratas ó lucht iarrtha tearmainn 
ar an taifead agus meastar gur bronnadh stádas dídeanaí nó a leithéid ar thart 
ar 350.00 go 450.000 duine. De réir torthaí ó shuirbhéanna ar na pleananna atá 
ag dídeanaithe maidir le socrú síos, fanfaidh bunús dídeanaithe ar feadh tamaill 
fhada i dtíortha óstacha an AE. De réir Lánpháirtiú Dídeanaithe sa Mhargadh 
Saothair: Straitéisí agus Dea-Chleachtais, staidéar le haghaidh an Choiste 
Fostaíochta, na nGnóthaí Sóisialta agus na gComhdheiseanna (EMPL), 2016, is 
mó seans gur fir óga iad lucht iarrtha tearmainn a thagann chun na hEorpa: Is 
fir iad 74% den lucht iarrtha tearmainn den chéad uair, agus 82% faoi 35 bliana 
d’aois. Léiríonn sonraí ó Bhallstáit áirithe gur ar bheagán oiliúna a bhíonn cuid 
faoi leith de na dídeanaithe a thagann chun na hEorpa, cé go mbíonn siad 
spreagtha go mór. Déantar conclúid sa staidéar go mbíonn ullmhúcháin áirithe 

déanta ag Ballstáit chun dul i ngleic mar is ceart le riachtanais dídeanaithe agus 
chun tacú le mar is iomchuí. Bíonn riosca leis seo nach n-éireoidh le 
lánpháirtíocht san fhadtéarma agus go mbeidh polarú mar thoradh air chomh 
maith.

Tá lucht iarrtha tearmainn ar na grúpaí dídeanaithe is mó atá i mbaol ar 
mhargadh an lucht saothair. Tá duine as gach dídeanaí atá gníomhach go 
geilleagrach dífhostaithe, tá duine as gach ochtar dífhostaithe le 12 mhí nó níos 
faide, agus tá duine as gach ceathrar déag dífhostaithe le 2 bhliain nó níos 
faide. Cuireann sé sin in iúl go mbíonn sé doiligh ag dídeanaithe agus iad 
dífhostaithe pilleadh ar fhostaíocht. (An Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt 
Eacnamaíochta 2014- ECFE) Léiríonn roinnt staidéar tionchair ar scála beag 
gur bealach maith chun lánpháirtíochta iad cúrsaí teanga ach gur minic a 
thagann moill ar an dul chun cinn seo nuair a thagann an cúrsa teanga chun 
deiridh. Moltar dá bhrí sin go leanann inimircigh ar aghaidh ag fáil tacaíocht 
chun cuidiú leo na constaicí roimh lánpháirtíocht a shárú. In áit duine a fhágáil 
chun soláthar dó/di féin, is féidir gnóthachtálacha sa dara teanga a cheangal le 
riachtanais bhreisoideachais agus fostaíochtaí, agus mar thoradh air sin bíonn 
tionchar níos láidre ann nuair a dhéantar conairí áirithe fostaíochta a ofráil 
d’inimircigh. (Riachtanais teanga le haghaidh inimircigh aosacha in mBallstáit 
CE; 2016)

Tá treocht i gcuid mhór tíortha san Eoraip i láthair na huaire gur fachtóir 
an-tábhachtach é a bheith rannpháirteach i margadh an lucht saothair chun 
lánpháirtíocht iomlán a dhéanamh sa tsochaí agus gur bealach níos gaise é 
chun an óst-teanga a fhoghlaim. Cé gur bealach sa treo cheart é post a aimsiú, 
seans ann nach leor é chun lánpháirtíocht rathúil a bhaint amach. Tá riosca ann 
go fóill maidir le socraithe comhthreomhara a chruthú as mionlaigh, agus ní gá 
díriú isteach ar iarrachtaí lánpháirtíochta chun cuidiú le forbairt na scileanna is 
gá chun go mbeidh rath ar an lánpháirtíocht.

Is ríthábhachtach le feadhnacht We Are 1 díriú isteach ar bhealaí chun 
cáilíochtaí múinteoirí in ionaid teanga a neartú, chomh maith le hoiliúnóirí i 
gcuideachtaí, agus chun cuidiú le bardais agus oifigí saothair straitéisí nua a 
aimsiú chun inimircigh agus dídeanaithe a bhfuil leibhéil ísle oideachais acu a 
lánpháirtiú. Díreofar sa tionscadal seo ar ábhar agus ar uirlisí a sholáthar atá le 
húsáid sna ranganna teanga, bunaithe ar FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar 
agus Teangacha) agus TF (Foghlaim Thascbhunaithe) chun scileanna gairmiúla 
teanga, comhthuiscint chultúrtha agus scileanna saoil a theagasc do dhaoine 
atá i ndiaidh a theacht chun na tíre. Beifear in ann úsáid a bhaint as an ábhar in 
éineacht le hacmhainní atá ann faoi láthair agus tionscnaimh eile 
lánpháirtíochta agus ina dhiaidh sin cur go dearfach leis an bpróiseas 
lánpháirtíochta. 
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Cuspóir an Lámhleabhair
Tá an lámhleabhar seo bunaithe ar chur chuige iomlánaíoch mar a ndéantar 
iarracht ar theanga a theagasc agus ar an lánpháirtíocht a chur chun cinn le 
chéile. Sa lámhleabhar seo tá an t-eolas praiticiúil atá ag teastáil chun scileanna 
a theagasc i margadh an lucht saothair trí FCÁT agus TF. Tá nasc díreach idir na 
modhanna agus an t-ábhar a chuirtear faoi do bhráid leis na huirlisí agus na 
hábhair atá ar fáil duit ar ardán foghlama WeR1.

Moltar sa chur chuige iomlánaíoch seo go mbíonn comhoibriú trasearnála ann 
chun na modheolaíochtaí a chur i bhfeidhm i réimsí áirithe den phróiseas 
lánpháirtíochta. Foghlaimeoidh léitheoirí faoi theoiricí, ar bhealach 
sothuisceana, agus beidh eolas gairid, soiléir agus cruinn istigh ann, agus beidh 
baint dhíreach aige lena gcuid riachtanas gairmiúil.

Sa lámhleabhar
 • Fiosrófar dóigheanna éagsúla chun suaitheadh cultúir a láimhseáil agus
  inniúlachtaí idirchultúir a ghnóthachtáil;
 • Tabharfar isteach dóigheanna chun spreagadh foghlaimeoirí a mhéadú;
 • Tabharfar isteach dóigheanna chun athrú a chruthú trí spreagadh ó
  shíceolaíocht dhearfach;
 • Tabharfar léargas ar mhodhanna FCÁT agus TBL do mhúinteoirí teanga, 
  d’oiliúnóirí i gcomhlachtaí, d’oibrithe sóisialta, d’eagraíochtaí    
  neamhrialtasacha (ENR) agus do ghairmithe eile a bhfuil baint acu le l 
  ánpháirtiú dideánaithe;
 • Tabharfar isteach an bealach ar féidir na dóigheanna FCÁT agus TBL a  
  úsáid ar bhonn gairmiúil i suíomhanna teagaisc teangacha;
 • Feidhmeofar mar bhonn le sraith straitéisí WeR1;
 • Cuideofar le pleananna ceachta a ullmhú trí choinche ap WeR1 a úsáid.

Bunaithe ar dhea-chleachtais ó cheithre thír san Eoraip (An Phortaingéil, Éire, 
Poblacht na Seice, agus an Danmhairg), tá eolas nua sa lámhleabhar le 
haghaidh scoileanna teanga, cuideachtaí, oifigí fostaíochta agus eagraíochtaí 
atá gníomhach maidir le próiseas lánpháirtithe daoine atá i ndiaidh teacht chun 
na tíre. Ceanglaítear le chéile ann na gnéithe áirithe a dhéantar sa tionscadal, 
dírithe ar fhorbairt na lánpháirtíochta sa tsochaí ar bhealach sláintiúil agus, mar 
bhuntáiste sa bhreis, tabharfar an t-eolas cúlra atá riachtanach chun straitéisí a 
chur i bhfeidhm go rathúil chun scileanna teanga a theagasc san ionad oibre do 
dhaoine atá i ndiaidh teacht chun na tíre.

Cé gur ar mhúinteoirí teanga is mó in ionaid teanga atá sé seo dírithe, tá deis 
san aschur seo le haghaidh oiliúna i gcuideachtaí agus deis ann don earnáil 
phríobháideach ról gníomhach a bheith aici i gcúrsaí lánpháirtíochta. 
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Is féidir é seo a dhéanamh trí acmhainní teagaisc a sholáthar, dírithe ar 
fhoghlaimeoirí aosacha nach bhfuair mórán oideachais riamh. Tabharfaidh an 
tionscadal WeR1 d’oiliúnóirí i gcuideachtaí acmhainní atá de dhíth chun 
scileanna teanga a bhaineann leis an ionad oibre a theagasc.

Is féidir aschur ón tionscadail seo a aistriú go gairmoideachas, mar ar féidir le 
hoiliúnóirí ag obair le foghlaimeoirí ilteangacha úsáid a bhaint as an eolas atá 
istigh ann.

Is le haghaidh na ngrúpaí
seo a leanas atá an lámhleabhar: 

Uirlisí chun Athrú a Chruthú agus 
Comhtháthú a chur Chun Cinn

“Thus conceived, a social system is only one 
of three aspects of the structuring of a completely

 concrete system of social action. The other two are the personality
 system of the individual actors and the cultural

 system which is built into their action.
  
 -Talcott Parsons

Sa chaibidil seo beimid ag amharc ar dhóigheanna inar féidir linn dul i ngleic le 
ceisteanna, a chruthaíonn na fadhbanna aonair, agus an aidhm atá leis ná cuidiú 
leis ná léi a bheith ag teacht le saol na sochaí óstaí. Sula dtéimid níos faide sa 
chaibidl seo, ba mhian le feadhnacht WeR1 a chur in iúl go soiléir nach bhfuil sé 
mar aidhm leis seo daoine a athrú. Ní féidir linn go leor béime a chur ar an 
bpointe seo. Ní ceist é a bhaineann le daoine atá i ndiaidh teacht isteach sa tír 
a chomhtháthú agus a mhúnlú mar dhaoine nach iad. 
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Systems develop in the direction of
questions we ask

DREAM

“WHAT MIGHT BE?”

(WHAT IS THE WORLD
 CALLING FOR)

ENVISIONING RESULTS

DESIGN

“WHAT SHOULD

BE--THE IDEAL?”

CO-CONSTRUCTING

DESTINY

“HOW TO

EMPOWER, LEARN, AND 

ADJUST/IMPROVISE?”

SUSTAINING

The Appreciative Inquiry 4-D Model

POSITIVE
CORE

DREAM

What might be?

DESIGN
What should be

the idea?

DISCOVERY

What gives life?

The best of what

is...

DESTINY
What gives life?

The best of what

is...

Ní mór spás a chruthú le haghaidh na héagsúlachta, na ndifríochtaí, agus na 
fulanga sa tsochaí. Ba mhian linn dá bhrí sin go dtuigfeadh ár léitheoirí go bhfuil 
ár mbéim ar fheasacht agus ar thuiscint ar ghnáthaimh chultúrtha agus 
shóisialta a chruthú, srl, agus gur féidir gur constaic é an easpa 
léargais/tuisceana air seo i gcásanna áirithe maidir leis an daoine aonair a 
chomhtháthú.

Fiosrúcháin Léirthuisceana
Más mian linn forbairt a dhéanamh ar bhealach níos dearfaí agus níos fóintí 
chun dul i ngleic le dúshláin, is féidir linn leas a bhaint as síceolaíocht dhearfach. 
Tá samhlacha bainistithe athruithe bunaithe de ghnáth ar an gcreidiúint go 
bhfuil gá le míshástacht ollmhór leis an saol mar atá a chruthú sularféidir athrú 
a chruthú agus, dá bhrí sin, gur spreagadh chun athraithe a bheidh sa 
mhíshástacht sin. Déanta na fírinne, de réir síceolaíocht dhearfach, ní cinnte 
gurb amhlaidh atá an scéal. Má chruthaítear an suíomh seo is féidir go bhfágfar 
an duine aonair faoi eagla agus fhrustrachas nó fiú faoi fhearg. Ina áit sin, is 
féidir athrú fadtéarmach agus dearfach a chruthú, trí dhíriú isteach ar na 
láidreachtaí nó na gnéithe dearfacha. Nuair a dhéanaimid seo is ag fiosú go 
léirthuisceanach atáimid, nó i bhfriotal eile, tríd na ceisteanna cearta a chur.

Tá an Fiosrú Léirthuisceanach bunaithe ar cheithre chéim faoi leith, nó an 
Timthriall 4-D mar is fearr aithne air.



Céim Fionnachtana 
Le linn na céime fionnachtana, fiosraíonn foghlaimeoirí “an chuid is fearr de,” 
agus aithníonn siad a gcuid láidreachtaí, agus eiseamláirí láidre is féidir leo a 
leanúint. 

An dóigh leis seo a dhéanamh sa rang 
Iarr ar na foghlaimeoirí an Suirbhé faoi Láidreachtaí Carachtair de chuid Via 
Charachter a chomhlánú.
http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey

Is féidir an suirbhé seo a chomhlánú i mbreis agus 90 teanga, agus is féidir le 
bunús foghlaimeoirí an suirbhé a chomhlánú agus na torthaí a fháil ar ais i 
dteanga a bhfuil siad líofa inti. Beidh ar fhoghlaimeoirí clárú agus cuntas a 
chruthú, agus ina dhiaidh sin beidh.

De réir taighde is mar seo a leanas a bhíonn daoine a fhoghlaimíonn an dóigh le 
bheith ag obair de réir a láidreachtaí féin:

 • Trí uaire níos dóchúla go mbeidh caighdeán níos airde beatha acu;
 • Sé huaire níos dóchúla go mbeidh siad níos rannpháirtí i saol na hoibre.

Labhair faoi thorthaí an tsuirbhé. Cá huair a bhain foghlaimeoirí úsáid as na 
láidreachtaí seo? Iarr orthu scéalta dearfacha a inse dá chéile faoi uair a raibh 
na láidreachtaí seo úsáideach. Dírigh ar na scéalta dearfacha a roinnt chomh 
maith leis an tuiscint go mbíonn láidreachtaí ag gach duine ach go n-úsáideann 
gach duine ar bhealaí éagsúla iad.

Céim Aislinge 
Baineann an chéim seo leis na spriocanna is tábhachtaí a shamhlú agus 
mionphictiúr a chruthú den dóigh a mbeidh an saol nuair a bhainfear na 
spriocanna amach.

An dóigh leis seo a dhéanamh sa rang 
Bain úsáid as samhail “Best Possible Self” le Laura King. Is Ollamh in Ollscoil 
Missouri, Columbia, í Laura King agus tá idirghabháil chórasach soirbhíochais 
ceaptha aici.
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Leid: Nuair a bhítear ag obair ar spriocanna a bhaint amach, níos moille ar 
aghaidh sa phróiseas (ag obair le céimeanna), is féidir leis na foghlaimeoirí dul 
siar agus amharc ar thorthaí an tsuirbhé maidir le láidreachtaí. Anseo is féidir 
leo na láidreachtaí is féidir leo a úsáid chun a gcuid spriocanna a bhaint amach 
a chur in iúl. Má aithníonn siad go bhfuil láidreachtaí nach n-úsáideann siad an 
oiread sin de dhíth orthu, is féidir leo a bheith ag amharc ar bhealaí chun na 
láidreachtaí seo a fhorbairt. Tugann an t-ardán ‘via’ leideanna agus tuairimí 
faoin dóigh le bheith ag obair chun na láidreachtaí éagsúla a fhorbairt.



Caithfidh foghlaimeoirí 20 nóiméad ag cruthú cur síos scéalaíochta ar na 
daoine a bheidh iontu féin sa todhchaí. (Is féidir é seo a dhéanamh ar bhonn 
laethúil, mar ghníomhaíocht ullmhúcháin)

Mar thús is féidir le foghlaimeoirí an saol a bheidh acu sa tír nua a shamhlú agus 
fís a chruthú, le gearrthóga ó irisleabhair, grianghraif agus íomhánna eile. Is 
féidir na póstaeir ina dhiaidh sin a chrochadh ar bhallaí sa seomra ranga, nó a 
chur i gceangláin, ionas gur féidir le foghlaimeoirí pilleadh orthu má/ nuair a 
chailleann siad léargas ar a gcuid aislíngí agus físeanna.

Is fédir an ghníomhaíocht seo a úsáid i réimsí áirithe den saol: Gairmiúil, 
rómánsúil, sóisialta, fisiciúil, srl. Ar an gcéad dul síos, ní mór do dhuine an 
catagóir a roghnú, machnamh a dhéanamh ar na spriocanna is tábhachtaí, agus 
an saol a bheidh aige a shamhlú amhail is gur éirigh go maith le gach rud.

Sula n-iarrtar ar fhoghlaimeoirí a bpóstaeir a chruthú, iarr orthu machnamh a 
dhéanamh faoin áit ar mhaith leo a bheith i gceann cúig bliana, agus iarr na 
ceisteanna seo orthu:

 • Cad é a bheifeá a dhéanamh?
 • Cá mbeifeá i do chónaí?
 • Cad é mar a bheadh gnáthlá?
 • Cad é mar a mhothófá?

Agus iad críochnaithe d’fhéadfaí na póstaeir a úsáid chun aislingí agus tuairimí 
a phlé sa rang nó is féidir iad a úsáid mar ghníomhaíocht tosaigh agus tús á 
chur le ranganna.

le leagan amach a shamhlú chun an phríomhfhís a aimsiú. .I. Aimsigh post: 
Beidh roinnt spriocanna ag teastáil chun an aisling seo a bhaint amach. Mar 
shampla: 1) Foghlaim an teanga 2) cruthaigh gréasán 3) freastail ar chruinnithe 
4) faigh ceadúnas tiomána 5) freastail ar chúrsa tosaigh chun cáilíochtaí a fháil, 
srl.

Oibrigh ar sprioc amháin i ndiaidh spríce.
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Leid: má bhíonn deacrachtaí ag rannpháirtithe a n-aislingí a aimsiú, déan ransú 
smaointe ar an gclár ar dtús, agus caith é ag plé an ábhair - aislingí don 
todhchaí. Is féidir le haislingí a bheith mór agus cinniúnach, ach is féidir leo a 
bheith níos lú freisin, mar shampla rudaí a dhéanfaidh an saol níos fusa.
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Céim Cheaptha 
Baineann an chéim cheaptha le treoir a thabhairt do na foghlaimeoirí agus 
straitéisí a cheapadh ionas gur féidir leo a gcuid aislingí a fhíorú. Cad iad na 
céimeanna atá de dhíth chun an méid seo a bhaint amach? Cé atá in ann cuidiú 
leat? Cad é atá de dhíth orthu chun é a bhaint amach? Cad iad na láidreachtaí 
atá de dhíth ort chun tuilleadh forbartha a dhéanamh? (Is féidir linn pilleadh ar 
na torthaí suirbhé faoi láidreachtaí carachtair)

An dóigh leis seo a úsáid sa rang 
Cruthaigh póstaer: Tarraing céimeanna ar phóstaer páipéir/cairtchláir agus cuir 
pictiúr den fhoghlaimeoir ar chuid amháin agus íomhá a sheasann “don aisling” 
ar an gcuid eile. Ba chóir go rachaidh na céimeanna i dtreo na spríce. Ní mór 
gach céim a líonadh le céim is gá don fhoghlaimeoir a ghlacadh le bheith níos 
cóngaraí don sprioc.

Msh. (is féidir le spriocanna a bheith mór, agus beag). Seo sampla d’fho-sprioc 
níos lú:

 An sprioc: foghlaim an dóigh leis an mbus a fháil chuig ceann scríbe nua
Céim 1: faigh amach na treonna atá ar fáil
Céim 2: aimsigh duine atá in ann cuidiú liom ar dtús
Céim 3: déan cleachtadh sa bhaile ar threoracha a iarraidh
Céim 4: déan cleachtadh ar threoracha a iarraidh le páirtithe ranga

Céim na Cinniúna
Is ag an gcéim dheiridh seo a thosaíonn na rannpháirtithe ag obair ar fhíorú na 
n-aislingí, agus tríd an bplean a leanúint ó chéim na haislinge. Is féidir go 
dtiocfaidh athruithe ar phleananna le himeacht aimsire. Nuair a athraíonn siad, 
téigh siad chuig na céimeanna agus athraigh iad. Is féidir le foghlaimeoirí cuidiú 
agus tacú lena chéile agus obair a dhéanamh ar a gcuid spriocanna, chomh 
maith le saorálaithe agus daoine ón bpobal áitiúil.
A luaithe agus a bhíonn an sprioc bainte amach, is féidir ceann nua a leagan 
síos. Ag tosú an phróisis arís. Más ionann aislíng agus post maith agus 
teaghlach sona a fháil, is féidir go mbeidh roinnt céimeanna sa chéim aislinge 
sin. Is féidir go mbeidh sé riachtanach an plean a roinnt ina staideanna agus 
céimeanna a chruthú le haghaidh gach staide. Ar an dóigh seo bíonn cuma níos 
réadúla ar na spriocanna agus beidh na torthaí le feiceáil ag staid níos luaithe.

Leid: úsáid gearrthóga de chlocha nó roghanna cruthaitheacha eile.
Is féidir go mbeidh líon difriúil céimeanna ann, ag brath ar an aisling, ar an 
bhfoghlaimeoir, agus ar an méid is gá a dhéanamh chun na spriocanna a bhaint 
amach. Is féidir íomhánna eile a chur isteach in áit an téacs, íomhanna a léiríonn 
an ghníomhaíocht. Úsáid na póstaeir chun an teanga a chleachtadh, trí labhairt 
faoi gach póstaer agus aislingí gach rannpháirtí.



Acmhainní chun a bheith ag obair le síceolaíocht dhearfach
Nuair a bhítear ag obair leis an phróiseas athraithe, sa bhosca uirlisí le haghaidh 
an togra Live2Work, ar féidir teacht anseo air: https://live2work.eu/  tá 
acmhainní soláimhsithe ann le haghaidh gairmithe atá ag obair go díreach le 
daoine óga fásta i staideanna leochaileachta gairmiúla, lena n-áirítear 
inimiricgh agus dídeanaithe.

Tá béim nach n-acmhainní seo ar na réimsí seo a leanas a fhorbairt:

 • Féinfhios
  Is éard atá ann ná réimse de ghníomhartha dírithe ar thacú le rannpháirtithe  
  agus iad ag bailiú, ag déanamh anailíse ar, ag tuiscint agus ag baint úsáid as  
  eolas pearsanta. Cuideoidh an ghné seo leis an rannpháirtí tuiscint shoiléir a  
  fháil air nó uirthi féin agus féiniúlacht níos láidre a chruthú. Áirítear leis seo  
  a  bheith ag obair le luachacnna agus le láidreachtaí carachtair.

 • Fios Domhanda 
  Is éard atá ann ná gníomhartha a ligeann do rannpháirtithe scrúdú a   
  dhéanamh ar an chaidreamh atá acu le pobail agus leis an tsochaí go  
  ginearálta. Cuideoidh obair leis na gníomhartha leis na rannpháirtithe eolas  
  a fháil ó na deiseanna atá thart orthu, na deiseanna sin a bhailiú agus  
  tuiscint a fháil orthu, agus an dóigh ar féidir seo a úsáid chun    
  spriocanna a bhaint amach.

 • Tras-scileanna 
  Scileanna nach mbaineann, de réir dealraimh, le post, le tasc ná le disciplín  
  acadúil ná réimse eolais faoi leith. Is féidir na scileanna seo a úsáid i réimse  
  leathan de staideanna agus in áiteanna oibre agus tá gá leo chun dul in  
  oiriúint le hathruithe go rathúil agus chun saolta táirgiúla fiúntacha a  
  chaitheamh.

 • Déanamh cinntí 
  An chéad chéim eile a fháil agus cinneadh a ghlacadh faoi na spriocanna is  
  cóngaraí chun spreagadh a rialú agus gníomhartha atá riachtanach chun na  
  spriocanna ar fad a bhaint amach.

Tá gníomhartha sa bhosca uirlisí atá forbartha ag an togra Live2Work ceaptha 
le haghaidh obair ghrúpa, ach is féidir iad a chur i bhfeidhm ar chláir aonair 
(comhairleoir agus rannpháirtí amháin).

Tá réimse gníomhartha sa bhosca uirlisí Live2Worki ngach diminsean. Le gach 
gníomhaíocht tá:
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Duilleog theicniúil le haghaidh an éascaitheora 
Réamhrán faoi ghníomhaíocht agus eolas faoi dhiminsean agus faoi fhad na  
gníomhaíochta, méid an ghrúpa, aidhm na gníomhaíochta, modheolaíocht,  
treoracha céim ar chéim, agus moltaí agus nascanna chun tuilleadh eolais a  
fháil faoi na teoiricí.

Duilleog eolais thacúil
 Is le haghaidh eolas cúlra atá an duilleog seo chun cuidiú leis an éascaitheoir  
 tuilleadh a fhoghlaim faoin ghníomhaíocht, agus ábhar na teoirice nó na  
 gníomhaíochta. Ag obair le héagsúlacht i measc grúpa de rannpháirtithe, is  
 féidir leis an duilleog seo a bheith mar glacán eolais thacúil le haghaidh  
 rannpháirtithe atá in ann a bheith ag obair go neamhspleách leis an cheacht.  
 D’fhéadfaí seo a úsáid le rannpháirtithe ganconstaicí teanga, nó    
 ard-fhoghlaimeoirí. Is féidir an bhileog  eolais thacúil a úsáid mar uirlis chun  
 cuidiú le rannpháirtithe atá níos mó chun tosaigh agus iad ag bogadh ar  
 aghaidh le tasc go neamhspleách, nó le féin-staidéar.  

Glacán le haghaidh rannpháirtithe 
 Réamhrá gairid faoi chuspóir na gníomhaíochta agus an cheachta, agus cur  
 síos céim ar chéim ar an dóigh leis an cheacht a chur i bhfeidhm (réidh le  
 priontáil).

Acmhainní oiliúna 
 Tá ábhar atá réidh le húsáis agus inphriontáilte le cuid de na gníomhartha ar  
 nós cártaí iomhánna faoi Luachanna agus Láidreachtaí Carachtair atá   
 inphriontáilte.

Cuimhnítear
 Le gach diminsean Féinfhios, Eolas Domhanda agus Tras-scileanna agus  
 Déanamh cinntí, tá léargas mar “Gníomhaíocht Achoimhreach” agus léargas  
 ar an togra My-Global, agus dá bhrí sin is féidir le rannpháirtithe achoimhre a  
 dhéanamh ar gach gníomhaíocht ar aon phóstaer amháin.

Tá gach ábhar Live2Work saor le húsáid agus le cur in oiriúint do do chuid 
riachtanas féin.

Gnáthaimh Shóisialta Dhiúltacha a Bhriseadh

Tagann gnáthaimh shóisialta le hoidhreacht, agus is iad is bunús le 
hidirghníomhú sóisialta le daoine eile. Agus sinn ag idirghníomhú le daoine eile, 
bíonn siad ag dúil le rudaí áirithe, agus más mian linn toradh dearfach a bheith 
leis an chruinniú sin, ní mór dúinn na rudaí sin a mbítear ag dúil leo a 
chomhlíonadh.



Muna gcomhlíontar iad is féidir bearnaí a fhágáil idir daoine nó grúpa de 
dhaoine nach mbíonn ag comhlíonadh na rialacha seo. Is féidir go mbeidh 
éagsúlachtaí i gceist anseo, ag brath ar:

 • an áit a bhfuilimid agus na daoine atá ionann;
 • na daoine a bhfuilimid leo;
 • an comhthéacs ina bhfuilimid.

Bíonn sé seo soiléir freisin nuair a amharcaimid ar na róil a bhíonn ag daoine sa 
tsochaí. Le gach riail shóisialta a nglactar leo, tagann athrú ar iompar an duine. 
Ní ceist í, dá bhrí sin, a bhaineann leis an duine a athrú ach tuiscint a chruthú ar 
na gnáthaimh shóisialta agus na rialacha sóisialta, atá mar bhunús le sochaí nua, 
na staideanna éagsúla ina mbíonn na daoine atá i ndiaidh teacht isteach sa 
tsochaí, agus an dóigh ar féidir leo dul in oiriúint leo siúd. Munar féidir dul in 
oiriúint le gnáthaimh shóisialta, is féidir leis seo bac a chur ar dhaoine ar na 
dóigheanna seo a leanas:

 • gréasán a chruthú;
 • an teanga a fhoghlaim;
 • post a fháil;
 • imeascadh leis an tsochaí óstach.

Is rialacha neamhscríofa iad, go bunúsach, gnáthaimh shóisialta, a 
gcomhlíonann bunús daoine i sochaí leo. Muna leantar na rialacha seo is féidir 
coimhlint nó caismirt chultúrtha a bheith mar thoradh air. Seo roinnt samplaí:

 • Coincheapa áirithe ar chúrsaí ama;
 • Is féidir leis an rud nó an nós atá béasach i gcultúr amháin a bheith   
  drochbhéasach nó ina chur isteach i gcultúr eile;
 • Nuair a bhítear ag plé le daoine údarásacha (i.e. fórsaí an    
  dlí/múinteoirí/fostóirí) is féidir go mbeidh struchtúr cliarlathais na sochaí  
  tábhachtach;
 • Na rudaí is / nach féidir le fir agus mná a dhéanamh.

Muna mbíonn eolas comparáideach ann faoi shaol cultúrtha daoine eile, tá 
fianaise stairiúil ann go gcúlaíonn grúpaí áirithe de dhaoine atá i ndiaidh teacht 
isteach agus mar thoradh air sin scoitear iad ón tsochaí atá thart orthu, agus sa 
deireadh maireann siad i bhfolús. Forthoradh diúltach air seo ná go leanann an 
duine aonair ar aghaidh ag buanú na steiréitíopaí atá aige/aici féin faoin tsochaí 
óstach agus a mhalairt de dhóigh. Nuair a bhíonn tuiscint ann faoin dóigh leis 
an bhealach a dhéanamh sa tsochaí óstach is féidir leis seo tionchar dearfach a 
imirt ar dhaoine atá i ndiaidh teacht isteach, agus deiseanna a chruthú le 
haghaidh athruithe fadmharthana.
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Tá gnáthaimh shóisialta agus tuiscint idirchultúrtha fite fuaite fríd a chéile, toisc 
go múnlaítear iad tríd na gnáthaimh shóisialta a thagann le hoidhreacht tríd 
idirghníomhú de shíor leis na daoine is cóngaraí don duine aonair, agus an 
tsochaí ina bhfásann sé/sí féin suas ann. Nuair a bhítear ag aistriú ó shochaí 
amháin go sochaí eile, is féidir leis na gnáthaimh shóisialta seo athrú, agus in 
amanna is féidir leis na héagsúlachtaí seo a bheith ollmhór. Nuair nach dtuigtear 
go mbíonn na difríochtaí seo ann tá baol ann go mbeidh drochthoradh ann dá 
bharr.

Úsáideann Gary Weaver (1986) íomha de chnoc oighir leis na sraitheanna 
éagsúla de chultúr (féach thíos) a mhíniú agus tríd seo is féidir linn díriú isteach 
ar na réimsí is tábhachtaí agus sinn ag obair le daoine atá i ndiaidh teacht 
isteach. Léirítear sa liosta thíos cuid de na ceisteanna cultúrtha a mbíonn 
tionchar acu ar ár n-idirghníomhaíochtaí:

Based on Gary Weaver’s (1986) Cultural Iceberg

CULTÚR 
   TEANGA 
   NA DÁNA, LITRÍOCHT 

CULTÚR NA NDAOINE
   CREIDEAMH, CEOL, FEISTEAS
   RINCE, CLUICHÍ, SPÓIRT, BIA

MODHÚLACHT, SCÉIMH, SCOLÁIREACHT, PÁISTÍ A THÓGÁIL, CAIDREAMH 
LE RUDAÍ/ DAOINE EILE, AINMHITHE AGUS PLANDAÍ, CLEACHTAIS 
CHÚIRTÉIREACHTA, CÓIR, SPREAGADH CHUN OIBRE, CEANNAIREACHT, 
CINNTEOIREACHT, BÁS, GLANACHAR, CAIDREAMH LEIS AN ÚDARÁS, 
SPÁS FISICIÚIL, CAIRDEAS, GRÁ, DÚNMHARÚ, SAOL, INSCNE, LÉIRIÚ 
AGHAIDHE, STÁDAS DE RÉIR AOISE, INSNCE, AICME, FIALAS, CEIRD AGUS 
CREIDEAMH, PÁTRÚIN CHOMHRÁ I GCOMHTHÉACS SÓISIALTA, AM & 
SPÁS, IOMAÍOCHT, COMHOIBRIÚ, INDIBHIDIÚLACHAS NÓ GRÚPA, PEACA, 
LOIGHIC AGUS BAILÍOCHT, MOTHÚCHÁIN, GLACADH LE FRUSTRACHAS 
NÓ PIAN, CREIDEAMH, PLEANÁIL DON TODHCHAÍ
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Achoimhre: Nílimid ag iarraidh duine ar bith a athrú, táimid ag iarraidh 
iompar a d’fhéadfadh a bheith ina chúis achrainn a chur in oiriúint do 
ghnáthaimh shóisialta na sochaí óstaí nua. Chun é seo a dhéanamh, ní mór 
dúinn treochlár a chur ar fáil dár bhfoghlaimeoirí sa seomra ranga faoin dóigh 
leis na staideanna seo ina mbeidh siad a thuiscint agus chun dul in oiriúint leo

Comhthuiscint Idirchultúrtha a Chur 
Chun Cinn 

“Tá eispéiris chomónta againn a mhúnlaíonn an dóigh a
 dtuigimid an domhan. Áiritear leis seo grúpaí a bhfuil

 muid mar chuid díbh ó dhúchas nó grúpaí a dtéimid leo.
 DuPraw agus Axner”. 

 -DuPraw and Axner

An “Cultúr” san Idirchultúr 
Chun tuiscint a fháil ar an chiall atá le tuiscint idirchultúrtha, is tábhachtach 
tuiscint shoiléir a bheith againn ar an téarma ‘cultúr’. Tagraíonn cultúr do 
chreidimh, chleachtais agus mheonta comhroinnte a fhoghlaimítear agus a 
chuirtear ar aghaidh ó ghlúin go glúin i measc daoine.

Is éard atá i gcultúr ná saintréithe agus eolas faoi ghrúpa áirithe daoine, lena 
gcuimsítear teanga, creideamh, cúrsaí bia, gnáthaimh shóisialta, ceol agus na 
dána, pátrúin chomhroinnte d’iompar agus d’idirghníomhaíochtaí, tógáin 
choigníocha a fhoghlaimítear trí shóisialú. Cuimsíonn cultúr an méid a 
mhúnlaíonn creidimh, meonta agus cleachtais chomhroinnte daoine agus 
amharcann sé ar an dóigh a múnlaíonn daoine struchtúir shóisialta, luachanna 
agus creidimh ag an am céanna. Sa tionscadal WeR1 measaimid go bhfuil an 
cultúr dinimiciúil agus síorathraitheach. Agus an ghné is tábhachtaí le haghaidh 
na treorach seo agus coincheap iomlán an tionscadail WeR1 ná nach dtagann 
an cultúr le hoidhreacht. Foghlaimítear é agus athraíonn sé de shíor agus 
daoine ag dul isteach i dtimpeallachtaí nua.
Sa lámhleabhar seo, tagraíonn cultúr agus éagsúlacht a théann i bhfeidhm ar 
chultúr do ghrúpaí agus do phobail a chomhroinneann eispéiris (sa seomra 
ranga agus san ionad oibre) agus a mhúnlaíonn an dóigh a n-amharcann daoine 
ar an domhan. Is féidir na grúpaí seo a shainmhíniú trí insnce, trí chine, trí 
chlaonadh gnéasach, trí idé-eolaíocht, trí chreideamh, trí chúrsaí fostaíocht 
agus teanga, srl. Ar a bharr sin, tagann éagsúlachtaí cultúrtha chun cinn go 
ginearálta sna dóigheanna ina dtugaimid faoi na gnéithe seo a leanas:
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 • Cumarsáid;
 • Cur chuige maidir le foghlaim;
 • Plé le coimhlintí;
 • Cinnteoireacht;
 • Tascanna a chur i gcrích.

Tagraíonn tuiscint idirchultúrtha don difríocht dhomhain shoch-chultúrtha a 
thuigeann daoine aonair nó grúpaí. Léireófaí ann:
 1) Staideanna agus stádais shóisialta (ina measc - eitneacht, cine, creideamh,  
  aois, féiniúlacht agus léiriú inscne, míchumas meabhrach nó fisiciúil,   
  claonadh gnéasach, aicme shocheacnamaíoch, inimirce, chomh maith le  
  stádas acadúil, fostaíochta nó gairmiúil);
 2)Stair chultúrtha, cleachtais chruthaitheacha agus na creidimh a bhíonn ag  
  grúpaí sóisialta áirithe, agus;
 3)Na caidrimh dhinimiciúla de chumhacht a mhúnlaíonn idirghníomhaíocht  
  idir cultúir atá “ceannasach” agus “neamhcheannasach”, lena n-áirítear an  
  t-uisce faoi thalamh de dhifríochtaí atá le fáil sna idirchaidrimh seo.

Comhthuiscint Idirchultúrtha sa Seomra Ranga
Diríonn an cumas i leith tuiscint idirchultúrtha sa seomra ranga ar chuidiú le 
foghlaimeoirí eolas, scileanna, iompar agus tuairimí agus meonta a fhorbairt a 
chumasaíonn an duine aonair tuiscint agus meas a léiriú ar dhaoine ó phobail 
agus ó chultúir eile. Tá trí chuid ag baint le forbairt an chumais seo:
 1) Cultúr a aithint (luachanna, creidimh, nósanna, bealaí smaointeoireachta  
  agus iompair) agus meas a fhorbairt ar éagsúlacht chultúrtha sa scoil agus  
  sa phobal;
 2)Idirghníomhú agus comhbhá a léiriú le daoine ó chultúir dhifriúla.

Seo a leanas achoimre air seo: Tuiscint ar staideanna sóisialta, cleachtais agus 
caidrimh chumhachta d’éagsúlacht shoch-chultúrtha a thuigeann daoine aonair 
nó grúpaí sa tsochaí.
Má bhíonn tuiscint idirchultúrtha ann is ionann sin agus a rá go mbíonn an 
cumas cuí ann chun éagsúlacht chultúrtha agus shóisialta a thuiscint. Áirítear 
leis seo féinfheasacht den scoth a bheith ann, nó an cumas chun na luachanna, 
na tuairimí, agus na dearcaí a mhúnlaíonn tuairimí agus iompar an duine a 
fheiceáil, agus eolas cultúrtha ar roinnt de thimpeallachtaí cultúrtha, an cumas 
chun cumarsáid a dhéanamh thar éagsúlacht chultúrtha, agus an cumas chun 
caidrimh shóisialta a chothú i ngrúpaí atá éagsúil ó thaobh an chultúir de. Is 
ionann líofacht idirchultúrtha a bheith ag duine agus feasacht, tuairimi agus 
cumas2 idirphearsanta (eolas cultúrtha, scileanna cumarsáide idirchultúrtha 
agus scileanna cruthaithe caidreamh) a bheith aige.
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Foghlaim ó eispéiris chultúrtha, ag dul i ngleic le steiréitíopáil grúpaí cultúrtha 
agus freagracht a ghlacadh as tuiscint a léiriú ar na cúiseanna a bhféafadh na 
roghanna a dhéanann daoine eile a bheith difriúil óna roghanna féin mar gheall 
ar pheirspictíochtaí cultúrtha.
Ionas gur féidir comhthuiscint idirchultúrtha a fhorbairt ina hiomláine, ní mór 
d’fhoghlaimeoirí réimse de choincheapa bunúsacha a fhiosrú (féach an léaráid 
thíos):

Cultúr a aithint agus meas a fhorbairt - chun é seo a dhéanamh ní mór an 
cumas a bheith ann gnéithe sofaisticiúla do d’fhéiniúlacht chultúrtha féin agus 
féiniúlacht chultúrtha daoine eile a aithint,  a bhreathnú, a mhíniú agus a 
anailisiú. Bogann foghlaimeoirí óna ndomhain aitheanta féin chun tuairimí agus 
eispéiris nua a bhaineann le grúpaí cultúrtha faoi leith a fhiosrú trí dheiseanna a 
chuirtear ar fáil sna réimsí foghlama. Déanann siad comparáid idir a gcuid eolais 
agus eispéireas féin le heolas agus eispéireas daoine eile, agus foghlaimíonn 
siad na dóigheanna chun cosúlachtaí a aithint, ag aithint na ndifríochtaí idir a 
saolta féin agus ag aithint an ghá le dul i ngleic le hathmhachnamh criticiúil faoi 
dhifríochtaí den chineál sin, ag iarraidh iad a thuiscint. Aithníonn agus tuigeann 
foghlaimeoirí difríochtaí idir daoine agus léiríonn siad meas ar thuairimí daoine 
eile agus a gcearta daonna. Agus iad ag forbairt agus ag gníomhú le 
comhthuiscint idirchultúrtha, déanann foghlaimeoirí an méid seo a leanas:

 • Fiosraíonn siad cultúr agus féiniúlacht chultúrtha;
 • Fiosraíonn siad agus déanann siad comparáid le heolas cultúrtha, le   
  creidimh agus le cleachtais;
 • Forbraíonn siad meas ar an éagsúlacht chultúrtha.

Organising Elements of Intercultural Understanding   
3
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Baineann Idirghníomhú agus comhbhá le daoine eile le scileanna a forbairt ar 
nós dáimh a léiriú le cultúir eile agus a bheith in ann gluaiseacht eatarthu trí 
dhul i ngleic le grúpaí éagsúla cultúrtha. Tugann sé seo diminsean eispéireasach 
don fhoghlaim idirchultúrtha i gcomhthéacsanna a d’fhéadfadh a bheith 
aghaidh le haghaidh, samhalta nó ionadach. Smaoiníonn foghlaimeoirí faoi 
choincheapa coitianta ar bhealaí nua. Spreagann sé seo solúbthacht, 
inoiriúnaitheacht agus toilteanas chun triail a bhaint as eispéiris chultúrtha nua. 
Cuidíonn comhbhá le foghlaimeoirí dlúthpháirtíocht le daoine eile a fhorbairt 
tríd na peirspictíochtaí agus na heispéiris a bhíonn ag daoine eile a shamhlú 
amhail is gurb iad a bpeirpsictíochtaí agus eispéiris féin iad. Baineann comhbhá 
le bheith ag samhlú faoin dóigh a mbeadh sé ‘siúl i mbróga duine eile’ agus 
mothúcháin, cásanna agus ábhair spreagtha daoine eile a aithint. Agus iad ag 
forbairt agus ag gníomhú le comhthuiscint idirchultúrtha, déanann 
foghlaimeoirí an méid seo a leanas:
 • Déanann siad cumarsáid trasna cultur;
 • Déanann siad machnamh agus forbairt ar an iliomad de pheirspictíochtaí;
 • Léiríonn siad comhbhá le daoine eile.

Baineann Machnamh a dhéanamh ar eispéiris idichultúrtha agus freagracht a 
ghlacadh le daltaí ag forbairt an chumais chun ciall an eispéiris a phróiseáil nó 
machnamh a dhéanamh air mar ghné riachanach san fhoghlaim idirchultúrtha.

Úsáideann na foghlaimeoirí machnamh chun tuiscint níos fearr a fháil ar 
ghníomhartha daoine aonair agus grúpaí i gcásanna ar leith agus conas a 
chruthaíonn cultúr iad seo. Tugtar spreagadh dóibh machnamh a dhéanamh ar 
a gcuid iompar féin agus ar fhreagairtí ar sheachadadh idirchultúrtha agus chun 
tionchair chultúrtha a d'fhéadfadh a bheith curtha leo seo a aithint. 
Foghlaimíonn foghlaimeoirí 'seasamh idir cultúir', luachanna agus dearcadh 
cultúrtha difriúla a réiteach agus freagracht a ghlacadh as a n-iompar féin agus 
lena n-idirghníomhaíochtaí le daoine eile laistigh agus ar fud na gcultúr Agus 
iad ag forbairt agus ag gníomhú le comhthuiscint idirchultúrtha, déanann 
foghlaimeoirí an méid seo a leanas:4

 • machnamh a dhéanamh ar eispéiris idirchultúrtha;
 • dúshlán a thabhairt maidir le steiréitíopaí agus claontacht;
 • eadránú a dhéanamh ar dhifríochtaí cultúrtha.

Forbróidh foghlaimeoirí tuiscint idirchultúrtha mar a fhoghlaimíonn siad an 
dóigh le meas a bheith acu ar a gcultúir féin, ar theangacha agus ar 
chreideamh, agus ar dhaoine eile. Ansin is féidir leo teacht ar thuiscint faoin 
dóigh a múnlaítear féiniúlachtaí pearsanta, grúpa agus náisiúnta agus nádúr 
athraitheach agus éagsúil an chultúir. Baineann tuiscint idirchultúrtha le 
foghlaimeoirí foghlaim faoi chultúir éagsúla agus dul i ngleic le cultúir éagsúla 
ar bhealaí a aithníonn coitiantachtaí agus difríochtaí, a chruthaíonn nascanna le 
daoine eile agus a chothaíonn meas araon.
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Comhthuiscint Idirchultúrtha:
 • Tá sé seo riachtanach i ndomhan éagsúil an 21ú hAois má táthar chun  
  maireachtáil le daoine eile. Cuidíonn sé le daoine agus iad á bhforbairt mar  
  shaoránaigh fhreagracha áitiúla agus domhana, agus iad réidh tríd an  
  oiliúint atá faighte acu chun cónaí agus maireachtáil le chéile i ndomhan  
  idirnasctha;
 • Ceanglaíonn sé scileanna pearsanta, idirphearsanta agus eolais shóisialta.    
  Baineann sé le mic léinn meas a bheith acu ar a dtuairimí agus ar a   
  gcleachtais chultúrtha féin agus ar dhaoine eile, agus léirmheas criticiúil a  
  dhéanamh orthu, trína n-idirghníomhaíochtaí le daoine, téacsanna agus  
  comhthéacsanna;
 • Spreagann daoine le naisc a dhéanamh idir a saol féin agus saol daoine eile,  
  chun leasanna comhpháirteacha agus comhchoiteanna a thógáil, agus  
  difríochtaí idirbheartaíochta nó idirbhearta a dhéanamh.  Forbraíonn sé  
  cumas na bhfoghlaimeoirí cumarsáid agus comhbhá a dhéanamh le daoine  
  eile agus chun anailís a dhéanamh ar eispéiris idirchultúrtha go criticiúil.  
  Tugann sé deiseanna dóibh smaoineamh agus a dtuairimí féin a mheas i  
  bhfianaise nua, agus mar sin léargas a fháil orthu féin agus ar dhaoine eile;
 • Spreagann sé spéis foghlaimeoirí i saolta daoine eile. Cothaíonn sé   
  luachanna agus diúscairtí ar nós fiosracht, cúram, comhbhá, cómhalartacht,  
  meas, freagracht, oscailteacht, feasacht chriticiúil, agus tacaíonn sé le  
  hiompar idirchultúrtha nua agus dearfach.  Cé go bhfuil gach rud suntasach  
  i bhfoghlaim le maireachtáil le chéile, eagraítear na príomh-smaointe maidir  
  le Tuiscint Idirchultúrtha I dtrí ghné idirghaolmhara sa chontanam   
  foghlama, mar atá léirithe thíos.

I sochaí ar bith tá daoine ó gach cúlraí sóisialta áirithe. Tarlaíonn na difríochtaí 
seo de ghnáth mar gheall ar an domhandú agus ar an imirce bunaithe ar na 
hacmhainní atá ar fáil dóibh agus an stádas sóisialta atá acu le hoidhreacht nó 
atá cruthaithe acu dóibh féin. Tá inniúlachtaí idirchultúrtha, mar sin, ábhartha 
do gach ball den tsochaí, agus go háirithe dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith 
páirteach i dtír nua. Is tábhachtach cuimhneamh agus inniúlachtaí 
idirchultúrtha a theagasc nach mbaineann sé leis an fhoghlaimeoir a athrú ach 
baineann sé le feasacht, tuiscint agus éadulaingt a chruthú. Baineann sé fosta 
leis na tuairimí a d’fhéadfadh scoilt a chruthú eatarthu féin agus an tsochaí i 
gcomhthéacsanna áirithe. Má thuigtear na meicníochtaí seo is féidir leis seo cur 
go mór leis an aistriú isteach sa tsochaí nua.
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Leis an eolas thuasluaite ar an chultúr agus an tuiscint idirchultúrtha, tá sé 
tábhachtach díriú ar an dóigh leis seo a theagasc. Sular féidir linn daoine a 
mhúineadh chun meas a thabhairt do chultúr daoine eile, idirghníomhú agus 
comhbhá a léiriú le daoine eile, machnamh a dhéanamh eispéireas 
idirchultúrtha agus freagracht a ghlacadh as a gcuid ról sa chruinniú 
idirchultúrtha, ní mór dúinn a aithint, cad iad na hinniúlachtaí idirchultúrtha dá 
bhfuil ann.   De réir PhD Tove Heidemann, baineann inniúlacht idirchultúrtha le 
níos mó ná eolas faoi chultúr, teanga agus stair tíortha eile, agus mar sin de. 
Baineann sé leis an chumas chun gníomhú agus beart a dhéanamh de réir 
briathair. Is féidir inniúlachtaí idirchultúrtha i gcomhthéacs oideachasúil, dar léi, 
a bhriseadh síos sa chúig dhiminsean seo a leanas:
 • An cumas chun cumarsáid a dhéanamh;
 • An cumas chun TFC a úsáid go hidirghníomhach;
 • An cumas chun tú féin a shuíomh in áit daoine eile;
 • An cumas chun a bheith páirteadh le grúpaí nua agus comhoibriú le daoine  
  ó chúlraí atá éagsúil ó do chúlra féin;
 • An cumas chun gníomhú go neamhspleách agus go machnamhach i  
  staideanna casta nach mbítear ag dúil leo.

Chuir Vibeke Vedsten Andersen5 séú diminsean leis seo;
An cumas chuig an tionchar agus an éifeacht a bhíonn ag daoine agus cultúir ar 
a chéile, nuair a thagann siad le chéile.

Buanchruthú Diúltach a Sheachaint
Ba chóir go mbeadh cosúlacht chultúrtha chun tosaigh nuair a bhíonn cultúir, 
luachanna agus tuairimí á bplé. Chun buanchruthú diúltach a sheachaint, 
caithfidh an múinteoir nó an t-oiliúnóir a thuiscint agus an tuiscint sin a 
thabhairt do na foghlaimeoirí, agus béim a leagan uirthi mar thuiscint, go bhfuil 
an ginearálú sin ina chuidiú le patrúin a aithint a chabhróidh leo an domhan a 
fheicimid a thuiscint. Nuair a bhítear ag iarraidh patrúin a aimsiú i gcultúir, i 
dtuairimí agus i gcreidimh, bíonn sé deacair ginearálú agus buanchruthú a 
sheachaint. Dá bhrí sin is riachtanach béim a leagan i gcónaí go bhfuil na 
patrúin seo ina nginearálaithe agus nach bhfuil muid ag aimsiú patrún atá in 
ann cuidiú linn feiniméin neamhchoitianta a aithint.

Ní mór don mhúinteoir nó don oiliúnóir a choinneáil i gcuimhne i gcónaí gur 
féidir leis an róghinearálú tionchar a imirt ar thuairimí foghlaimeoirí i leith 
daoine eile. Ní mór don oiliúnóir, dá bhrí sin, a bheith cúramach gan an líne sin 
a thrasnú idir ginearálú chun tuiscint a chruthú, agus róghinearálú agus mar 
thoradh air sin bac a chur ar inniúlachtaí idirchultúrtha a fhorbairt.



Is furasta a dhéanann foghlaimeoirí talamh slán de rudaí áirithe bunaithe ar 
eispéiris agus ar réadúlachtaí thart orthu. Tarlaíonn sé in amanna, in áit 
peirspictíocht chriticiúil a ghlacadh, tagann daoine ar chonclúidí nach bhfuil 
bunaithe ar eispéireas ábhartha. Is é seo an cás ach go háirithe nuair a bhíonn 
mothúchán diúltach nó eispéireas diúltach i gceist. Mar gheall air seo, bíonn 
riosca ann go ndéanfaidh an foghlaimeoir drochroghanna nach bhfuil 
éifeachtach níos moille anonn, bunaithe ar smaoineamh atá lochtach agus 
míréasúnta.

Mar shampla, tá Firas i ndiaidh teacht chun na Danmhairge. Is as Siria dó agus 
gach lá taistealann sé óna bhaile féin go dtí an scoil theanga mar a bhfuil sé ag 
foghlaim na Danmhairgise. Tráthnóna amháin agus é ina shuí le linn buaicthráth 
tráchta, tagann bean ón ar an bhus agus cuma thraochta uirthi. Níl aon 
suíochán folamh agus tá an bhean ina seasamh cóngarach don áit a bhfuil Firas 
ina shuí. Seasann Firas láithreach agus ofrálann a shuíochán don bhean óg. 
Diúltaíonn an bhean óg glacadh leis. Síleann Firas, áfach, gur gnáthrud é diúltú 
ar dtús, agus glacadh leis ina dhiaidh sin. Ní ghlacann Firas leis an diúltú agus 
éilíonn sé uirthi a shuíochán a ghlacadh. Tagann fearg ar an bhean agus tugann 
sí freagra borb air ina gcuireann sí in iúl nár mhaith léi a shuíochán. Cuireann sé 
seo iontas ar Firas agus bíonn sé gortaithe dá bharr. Agus é ag caint faoi seo le 
comhghleacaithe sa rang arb as Siria iad, bíonn an tuairim aige go bhfuil mná 
na Danmhairge uile drochmhúinte agus gurb í seo an uair dheiridh a chaithfidh 
sé go deas le bean ón Danmhairg. Ar an drochuair, níor thuig Firas gur rud 
neamhghnách é ag fir sa Danmhairg suíochán a ofráil do bhean, agus nárbh 
ábhar iontais é an fáth nár ofráil fear ar bith eile ar an bhus suíochán di. Ar a 
bharr sin, níor mheas sé go mb’fhéidir go raibh drochlá ag an bhean agus gurbh 
í seo an chúis lena cuid feirge, nó go mb’fhéidir gur ghlac sí lena ndearna sé ar 
bhealach eile

Ceann de na gaistí is mó le róghinearálú ná gurb é an toradh a bhíonn orthu go 
minic go gcuireann siad bac ar chreideamh. Dá bhrí sin, bíonn riosca ann go 
gcinneann an foghlaimeoir ar an méid is féidir agus nach féidir a dhéanamh ar 
eolas míchruinn agus ar eispéiris ar leith. Gach seans nach ann do na constaicí 
seo agus go gcailleann an foghlaimeoir amach ar dheiseanna agus, sa deireadh, 
sa chás is measa, scoitheann sé nó sí féin amach ón tsochaí óstach. Chun cuidiú 
leis an fhoghlaimeoir na gaistí seo a sheachaint, ní mór dúinn próiseas 
smaointeoireacht chriticiúil a thabhairt isteach, cinnte a dhéanamh de go 
dtuigeann an foghlaimeoir nach féidir gach cás a ghinearálú, agus ní mór don 
fhoghlaimeoir an dóigh chun an bhrí cheart a bhaint as an ghinearálú. Is ráitis 
iad ginearálaithe atá úsáideach chun béim a leagan ar phointe ach ní féidir iad 
a úsáid ina n-aonair. Ní mór don oideoir a bheith cúramach faoin rogha focal a 
chuirtear i láthair na bhfoghlaimeoirí agus ní mór don fhoghlaimeoir an dóigh a 
fhoghlaim chun anailís a dhéanamh ar a chuid/cuid eispéireas agus tuairimí 
agus iad a bhreacadh síos. Chun cuidiú leis an fhoghlaimeoir na cumais seo a 
bhaint amach, is féidir leis an mhúinteoir nó an oiliúnóir úsáid a bhaint as 
Tacsanomaíocht Inniúlachtaí Idirchultúrtha.
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Tacsanomaíocht Inniúlachtaí Idirchultúrtha
Mar atá le hinniúlachtaí ar bith eile, is tábhachtach go mbíonn a fhios againn an 
rud atáimid ag iarraidh a theagasc chun pleanáil a dhéanamh ar an dóigh a 
bhfuilimid chun é seo a bhaint amach agus measúnú a dhéanamh ar thorthaí an 
fhoghlama seo. Is féidir Tacsanomaíocht Inniúlachta Idirchultúrtha le Vibeke 
Vedsted Andersen (2015), atá bunaithe ar thacsanomaíocht leasaithe Bloom, 
agus sainmhíniú Tove Heidemann ar inniúlachtaí idirchultúrtha a bheith ina 
dtreoir úsáideach le haghaidh oideoirí ar mian leo gné idirchultúrtha a shníomh 
isteach ina gcuid ranganna.

Go díreach mar a bhíonn daoine difriúil agus go dtagann siad ó chúlraí difriúla 
agus go mbíonn eispéiris éagsúla agus eolas éagsúil acu, bíonn leibhéil áirithe 
d’inniúlachtaí idirchultúrtha acu chomh maith. De réir na tacsanomaíochta, ní 
féidir leis an fhoghlaimeoir an leibhéal is airde d’inniúlacht idirchultúrtha a fháil, 
chun cruthaithe, go dtí go bhfuil sé nó sí i ndiaidh bogadh suas tríd na cúig 
leibhéal eile; Cuimhnigh, Tuig, Úsáid, Anailísigh agus Measúnaigh. Is é ról an 
oideora mar sin cuidiú leis an fhoghlaimeoir an leibhéal is airde foghama sa 
phirimid a bhaint amach. Cumasaíonn an tacsanomaíocht an t-oiliúnóir chun 
ceachtanna solúbtha difreáilte lárnaithe ar an fhoghlaimeoir a chruthú bunaithe 
ar riachtanais faoi leith gach foghlaimeora. Is féidir an tacsanomaíocht a úsáid 
freisin chun cuidiú leis an fhoghlaim a dhul/dul chun cinn nó riachtanais féin a 
mheas.

Tá tacsanomaíocht leasaithe Bloom bunaithe ar chur chuige seicheamhach 
maidir leis an fhoghlaim. This ciallaíonn that learners riachtanas to Córas 
Foinsiúcháin le Cuidiú Soláthair cuimhne inléite amháin/in-chomhleáite a 
íochtarach ar comhscór of smaointeachas and slowly gluaiseacht seachadadh 
ar aghaidh to a ardleibhéal of smaointeachas. Tugann an dul chun cinn seo 
creat cliarlathais úsáideach don mhúinteoir nó don oilinúnóir agus is féidir leis 
seo a bheith ina chuidiú agus ceachtanna á dteagasc. Is féidir leis freisin cuidiú 
leis an oideoir tascanna feidhmíochta a fhorbairt, ceisteanna agus gníomhartha 
a chur le chéile, agus fadhbanna atá le réiteach a chur le chéile.

Glacann an dul chun cinn tríd na sé leibhéal foghlama an foghlaimeoir ó ord 
níos lú smaointeachais (LOT):

 • (cuimhnigh) eolas a chur os do chomhair agus measúnú a dhéanamh cé  
  acu ar cuimhníodh ar an eolas, go;
 • (tuig) a bheith in ann na coincheapa a cuireadh  ina láthair a mhíniú, agus; 
 • (úsáid) An t-eolas seo a úsáid ar bhealach nua.

… agus bogtar an foghlaimeoir ar aghaidh sa phróiseas smaointeachaios chuig 
ord níos airde smaointeachais (HOT). San ord níos airde smaointeachais, beidh 
an foghlaimeoir in ann na rudaí seo a leanas a dhéanamh:
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 • (miondealaigh) Miondealú a dhéanamh idir na codanna áirithe den eolas    
  atá faighte; 
 • (measúnaigh) Léirigh go bhfuil sé nó sí in ann seasamh a ghlacadh, agus  
  breithniúnas a thabhairt ar réitigh áirithe, nó cinneadh eolach a ghlacadh ar  
  an dóigh chun tasc nó fadhb a réiteach, agus;
 • (cruthaigh) Smaoineamh nua a cheapadh nó próiseas úr smaointeachais a  
  chruthú bunaithe ar ar méid atá foghlamtha aige nó aici roimh. 

Ní amháin go gcuidíonn creat tacsanomaíochta athbhreithnithe Bloom leis an 
mhúinteoir nó oiliúnóir ábhar ceachta a phleanáil agus dul chun cinn i gcúrsaí 
foghlama a chinntiú, is gléas úsáideach é chun torthaí foghlama a mheas. Tríd 
an chreat a úsáid, is féidir leibhéal máistreachta gach foghlaimeora a mheas, ar 
gach leibhéal, nuair a bhítear ag obair le hinniúlachtaí idirchultúrtha a fhorbairt.

Is féidir samplaí de seo a fheiceáil i dTacsanamaíocht Inniúlachtaí Idirchultúrtha 
Andersen 

Aistriúchán ar Tacsanamaíocht Inniúlachtaí Cultúrtha le Vibeke Vedsted (2015)

Tóg, cuir in iúl, cruthaigh, pleanáil, cuir amach, ceap, nuáil

Cinntigh
meas,
tástáil
hipitéis,
áiti

Ceistigh, aimsigh,
struchtúraigh,
eagraigh, 
déan comparáid, triail,
léirigh, taispeáin

Aithin, ainmnigh, aimsigh, liostaigh

Is féidir leis an fhoghlaimeoir teacht ar chonclúidí, agus 
cultúr a chur i gcomhthéacs ama, spáis agus eachtra, 
gníomhú go neamhspleách agus go machnamhach
i suíomhanna casta dothuartha, tuiscintí nua a chruthú, 
greásáin nuálaíocha agus tograí a phleanáil agus a 
cheapadh.

Is féidir leis an fhoghlaimeoir labhairt faoi thuairimí agus iad 
a mheas, plé a dhéanamh agus ceisteanna a chur ó anailís 
chomparáideach, líonrú, coimoibriú, dul isteach i ngrúpaí 
nua agus eolas ar imghníomhú agus comhoibriú 
idirchultúrtha agus tuig na difríochtaí idir daoine óga agus 
cultúir

Is féidir leis an fhoghlaimeoir agallamh a chur ar dhaoine 
eile, ceisteanna chur, eolas a chur i gcomparáid, anailís dá 
gcuid féin a cheapadh, fadhbanna a shoiléiriú, cumarsáid a 
dhéanamh le daoine eile, agus a bheith páirteach ar 
bhealach fiosrach agus comparáideach

Is féidir leis an fhoghlaimeoir eolas a chur in eagar agus i 
láthair faoi thíortha eile, an t-eolas nua a dhrámatú, cur i 
láthair a dhéanamh trí TFC a úsaid, eolas nua a fháil agus a 
roghnú agus a c(h)uid féin den eolas a chur ar fáil.

Is féidir leis an fhoghlaimeoir léamh faoi chúltúir tíortha eile, 
eolas ar an chultúr a thuiscint agus a mhíniú, dul sa tóir ar 
eolas faoi chultúir eile agus achoimre agus catagóiriú a 
dhéanamh ar a c(h)uid eolais

Is féidir leis an fhoghlaimeoir eolas a aimsiú agus a aithint 
faoi thíortha eile, eolas ó atlas agus eolas geografach a 
úsáid, chomh maith le heolas ginearálta ar bhailte, 
aibhneacha, srl.

Drámaigh, maisigh,
léirigh, roghnaigh,
léirigh, réitigh

Cuir síos ar, ciallaigh, forléirigh, 
léigh, gaolaigh, achoimrigh

Cuimhnigh

Cruthaigh

Meas

Anailísigh

Tuig

Úsáid
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Ar a bharr sin, léiríonn an sampla thíos an dóigh ar féidir leis an tacsanomaíocht 
a úsaid chun torthaí foghlama a mheas. Léiríonn sé seo freisin cé chomh fada 
agus a bhog an foghlaimeoir ó leibhéil ísle na tacsanomaíochta go dtí na 
leibhéil is airde, mar a theagascann oideoir ábhar.

Cuimhneamh
 • Aimsigh na príomhaibhneacha/príomhshléibhte/agus gnéithe geografacha  
  eile i do thír óstach;
 • Ainmnigh an trí chathair is mó i do thír óstach;
 • Liostaigh na traidisiúin agus na nósanna atá sa phobal óstach. (.i. eolas  
  maidir leis an uair agus an áit a bheidh saoire, comóradh agus féilte ann,  
  agus an bhaint eatarthu).

Tuiscint
 • Faigh eolas maidir le béasaíocht shóisialta do thíre óstaí;
 • Déan cur síos ar na rialacha béasaíochta maidir le freastal ar agallamh  
  poist/bualadh le comhoibrí den chéad uair/ saol sóisialta a chaitheamh leis  
  an mhuintir áitiúil;
 • Mínigh an tuiscint atá agat ar na róil inscne i do thír óstach;
 • Déan achoimre ar na rudaí is tábhachtaí ar chóir cuimhniú orthu agus tú ag  
  obair/ ag casadh le daoine ó do thír óstach.

Úsáid
 • Déan Ról-Imirt ina léirítear na rudaí ba chóir/ nár chóir a dhéanamh le  
  haghaidh agallaimh phoist/an chéad chruinniú le comhoibrithe/ag dul fá  
  choinne dinnéir le duine de bhunadh na háite;
 • Déan cur síos ar an dóigh a mbeifeá ag idirghníomhú leis an mhuintir áitiúil  
  chun líonra a chruthú;
 • Réitigh an fhadhb tríd na coinceapa atá tugtha a úsáid.

Anailísigh
 • Déan comparáid le traidisiúin agus le nósanna do thíre óstaí agus do thíre  
  dhúchais féin;
 • Mínigh an áit as a dtagann na traidisiúin agus na nósanna seo agus a  
  thábhachtaí agus atá siad do dhaoine i do thír óstach;
 • Faigh amach an dóigh a bhféadfaí na nósanna seo a bheith ábharthach duit  
  féin agus do do theaghlach féin;
 • Déan taighde ar na dóigheanna is fearr le bheith páirteach i ngníomhartha  
  i do phobal áitiúil.

Meas
 • Má bhíonn traidisiúin agus nósanna áirithe ón tír nua i gcoimhlint le do  
  luachanna agus do chreidimh féin, mínigh an dóigh ar féidir leat seo a  
  réiteach, ar bhealach measúil;
 • Faigh amach an dóigh a gcuideodh rannpháirtíocht i do phobal áitiúil leat  
  post/cairde nua a fháil.
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 • Cinn na gníomhartha is luacmhaire chun líonra a chruthú;
 • Meas an luach a bhaineann le bheith bainteach i do phobal áitiúil.

Cruthaigh
 • Cruthaigh tuairimí le haghaidh togra comhoibríoch le grúpaí de   
  dhaoine/shaorálaithe ó do thír óstach a chuideoidh le líonraí úra a chruthú;
 • Pléigh na torthaí ón chomhoibriú le daoine ó do phobal áitiúil agus cinn na  
  torthaí dearfacha a tháinig as an eispéireas seo agus an dóigh a bhféadfadh  
  sé a bheith ina chuidiú sa saol réadúil;
 • Bunaithe ar d’eispéiris féin le do thograí féin, cruthaigh treoir le haghaidh  
  daoine atá i ndiaidh teacht isteach, le leideanna agus smaointí faoin dóigh  
  le páirt a ghlacadh i do thír óstach féin.

NÓ Ullmhaigh seisiún tosaigh le haghaidh grúpa de dhaoine atá i ndiaidh teacht 
isteach ag do scoil/chuideachta theanga

Agus teanga iasachta á teagasc, ba cheart don mhúinteoir nó don oiliúnóir 
teagasc scileanna idirchultúrtha a thabhairt isteach. Is í an chúis atá leis seo ná 
nach leor é teanga a labhairt, má bhíonn duine ag iarraidh cumarsáid agus 
idirghníomhaíocht a dhéanamh mar is cuí agus go héifeachtach le daoine ón tír 
óstach. Foghlaimítear gnáthaimh chultúir agus luachanna tríd an idirghníomhú 
sóisialta. Nuair a bhíonn daoine ag bogadh chuig tír nua, is ríthábhachtach gur 
féidir leis an duine na difríochtaí seo a aithint agus dul in oiriúint leis an 
timpeallacht nua. Ní mór don oideoir dá bhrís sin deiseanna foghlama a chruthú 
ina dtreoraítear foghlaimeoirí chun nascanna idir an cultúr s’acu féin agus na 
cultúr óstach a fheiceáil agus ní mór dó freisin comhthuiscint chriticiúil 
chultúrtha a neadú isteach ina c(h)eachtanna féin.

Comhthuiscint Chriticiúil Chultúrtha sa Seomra Ranga
Mar a luadh cheana féin is riachtanach go bhforbraítear comhthuiscint 
chriticiúil chultúrtha ionas nach mbuanaítear steiréitíopaí ná róghinearálú, agus 
nach mbíonn teorainn le creidimh. Tá an tábhacht atá le comhthuiscint 
chriticiúil léirithe ag Michael Byram (1997, 2012). Is féidir leis an pheirspictíocht 
atá aige ar inniúlachtaí cultúrtha i dteagasc teangacha, atá bunaithe ar chúig 
dhiminsean, cuidiú linn seo a bhaint amach; 

 

  Michael Byram: Avaliar Competência Intercultural no Ensino de Língua, Sprogforum, no.18, vol.6, 2000.
6
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Critical
Cultural

Awareness

Skills of
Interpreting
and Relating

Knowledge

Skills of
Discovery

and
Interaction

Attitudes

Tuairimí 
Foghlaimítear tuairimí agus luachanna ó aois an-luath. Téann an saol atá thart 
orthu i bhfeidhm ar gach duine, .i. tuismitheoirí, múinteoirí, agus cairde, agus 
d’fhéadfaí na meáin chumarsáide agus tionchair eile a bheith i gceist leis seo 
fosta. Is ionann tuairimí agus na rialacha neamhscríofa trína gcaithimid an saol 
agus trína ndéanaimid roghanna. Ní féidir talamh slán a dhéanamh de go 
dtuigeann an foghlaimeoirí na tuairimí agus na creidimh seo, agus is 
ríthábhachtach go mbíonn an t-oideoir in ann fiosracht a léiriú faoi chultúir 
agus faoi chreidimh eile agus go mbíonn sé oscailte dóibh. Is tábhachtach 
freisin go mbíonn an t-oideoir toileanach a c(h)uid luachanna, creideamh, 
iompair a dhéanamh coibhneasta agus go dtuigeann sé an áit as a dtagann na 
difríochtaí seo agus an cumas a bheith aige/aici peirspictíocht an duine ón 
taobh amuigh a thuigbheáil.

 • Cad é mar is féidir é seo a chur i bhfeidhm sa seomra ranga?
  Agus ábhair á bplé, déan cinnte de go gcuirtear gach peirspictíocht agus  
  gach moladh san áireamh. Is féidir ransuithe intinne a úsáid chun   
  rannpháirtíocht foghlaimeoirí a mhealladh agus a gcuid tuairimí féin a  
  thabhairt isteach sa phlé. Bíodh deiseanna ann bualadh le daoine ó ionad  
  oibre, nó ón phobal áitiúil, le plé a dhéanamh agus lena gcuid tuairimí agus  
  creideamh a chur i láthair agus deiseanna a chruthú chun foghlaim faoina  
  chéile. Is féidir leis an mhúinteoir nó leis an oiliúnóir ábhair a thabhairt  
  isteach bunaithe ar luachanna agus ar thuairimí agus cuidiú le foghlaimeoirí  
  ceisteanna a chruthú le cur ar an aoi. Bí cinnte de go mbíonn foghlaimeoirí  
  ullmhaithe don aoi agus cur béim ar an tábhacht a bhaineann le hintinn  
  oscailte a choinneáil agus meas a léiriú ar thuairimí daoine eile. 

Diagram of Michael Byram’s (1997) Model
of Intercultural Communicative Competence (ICC)
Müller- Hartmann, Andreas / Schocker-von Ditfurth; Marita (2007).
Introduction to English Language Teaching. Stuttgart: Klett.
But what does this mean, and how can these dimensions be 
implemented in the classroom?
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  Is féidir leis an oideoir iarraidh ar fhoghlaimeoirí machnamh a dhéanamh ar  
  na tuairimí atá acu faoin chultúr óstach i gcomhar le cuairteanna nó   
  teagmháil le muintir áitiúil maidir le hearraí, cleachtais agus    
  peirspictíochtaí.

Scileanna tuisceana agus ceangail 
Cuireann sé seo síos ar chumas an duine aonair imeachtaí agus doiciméid ó 
chultúr eile a léirmhíniú, a mhíniú agus a cheangal lena chultúr féin.

 • Cad é mar is féidir é seo a chur i bhfeidhm sa seomra ranga?
  Nuair a bhíonn am caite na foghlaimeoirí am ag scrúdú a ndearcadh agus a  
  gcreideamh, is féidir leo tosú le tascanna a spreagann meastóireacht  
  mhachnamhach agus réasúnach ar pheirspictíochtaí, ar tháirgí agus ar  
  chleachtais a bhaineann leis an chultúr óstach.

Cuirfidh sé seo ar chumas foghlaimeoirí úsáid a bhaint as an eolas a fuarthas le 
linn céimeanna níos luaithe, le cruthúnas ar fhiosrúchán déine agus 
réasúnaíocht mhachnamhach, a gcreideamh faoin gcultúr óstach a chosaint. 
Nuair a bheidh tuiscint níos doimhne ag an fgoghlaimeoir ar an sprioc-chultúr, 
athróidh a gcreideamh agus a dtuairimí, agus beidh tuiscint níos mó ar an 
chultúr óstach mar thoradh air sin.

Is féidir é seo a bhaint amach trí bheith ag obair le tascanna a bhaineann leis an 
am a chruthú chun téacsanna nó cásanna a léirítear i bhfoirm bhéil nó amhairc 
a léamh, a anailísiú nó a léirmhíniú. (m.sh. físeáin, rólghrámaí, scéalta, 
podchraoltaí). Is féidir, mar shampla, samplaí a phlé ina dtagann coimhlint chun 
cinn mar gheall ar mhíthuiscintí. 

cad chuige, agus cad é a shíleann do chuid foghlaimeoirí a d’fhéadfaí a 
dhéanamh chun an choimhlint a sheachaint ar bhealach difriúil? D’fhéadfaí tasc 
a thabhairt don rang chun deireadh scéil a leasú, nuair a bhíonn an choimhlint 
réitithe.

Scileanna fionnachtana agus caidrimh
An cumas chun eolas nua a fháil ar chultúr/chleachtais chultúrtha agus chun 
eolas, tuairimí, scileanna i gcumarsáid fíor-ama agus idirghníomhú a oibriú.

 • Cad é mar is féidir é seo a chur i bhfeidhm sa seomra ranga?
  Ba cheart d'oideachasóirí gníomhaíochtaí a chruthú a spreagann   
  foghlaimeoirí chun luachanna agus creidimh nua a mheas bunaithe ar a  
  gcuid fionnachtana féin le linn imscrúdaithe comhoibrithe. Ciallaíonn sé seo  
  gur chóir a bheith ag obair le chéile chun treo na foghlama féin a rialú agus  
  is é ról an oideora ná ról an treoraí tríd an phróiseas foghlama. Ní hé ról an  
  oideora tuairim phearsanta a bhrú ar na foghlaimeoirí. Ba cheart don  
  oideoir ina áit sin timpeallacht oscailte fiosrachta a chruthú ionas gur féidir  
  le foghlaimeoirí bunúis bhreithiúnais nó steiréitíopaí a aimsiú go   
  neamhspleách.
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Fios
Ní amháin go mbaineann sé seo le heolas ar chultúr amháin faoi leith, ach:
 • Tuiscint a fháil ar an dóigh a bhfeidhmíonn grúpaí sóisialta agus   
  féiniúlachtaí;
 • Fios faoi phróisis shóisialta agus na torthaí a bhaineann leo siúd;
 • Comhthuiscint ar dhaoine eile agus ort féin;
 • Comhthuiscint aonair agus imghníomhú sochaíoch;
 • Eolas a fháil agus cuimhne a dhéanamh ar fhíricí faoi thíortha eile;
 • Feasacht agus fios faoi uath-steiréitíopaí (ar an chultúr féin);
 • Feasacht agus fios faoi heitrea-steiréitíopaí (culúr daoine eile);
 • Cad é mar is féidir é seo a chur i bhfeidhm sa seomra ranga?

Ransú intinne leis na grúpaí sóisialta atá sa tsochaí óstach, chomh maith le tír 
dhúchais na bhfoghlaimeoirí. Amharc ar na cosúlachtaí idir na sochaithe seo. Sa 
chás seo is féidir leis na foghlaimeoirí amharc ar an eolas ó na daoine eile sa 
rang agus foghlaim faoin chúlra atá acu. Bain úsaid as an Chnoc Oighir 
Cultúrtha ar leathanach xxx a úsaid chun gnáthaimh shóisialta a léiriú agus 
pleigh an dóigh ar féidir leis seo a bheith úsáideach nuair a bhítear ag gníomhú 
le daoine eile.

Mar thús bain úsáid as leagan glan den Chnoc Oighir a úsaid nó tarraing Cnoc 
Oighir ar an chlár. Cuir focail ar an chnoc oighir, mar a gcuideoidh na 
foghlaimeoirí ainmfhocail agus/nó briathra a aimsiú agus iad a scríobh isteach 
sna trí leibhéal. Déanadh na foghlaimeoirí obair agus taispeántais ar a dtíortha 
dúchais féin agus tabhair cuireadh d’aíonna ón phobal áitiúil páirt a ghlacadh i 
seisiúin eolais faoi chónaí sa tsochaí óstach.

Comhthuiscint Chriticiúil Chultúir
An cumas chun measúnacht a dhéanamh go criticiúil bunaithe ar chritéir, 
peirspictíochtaí, cleachtais, earraí i gcultúr an duine féin agus i gcultúr daoine 
eile. Nuair a bhítear ag plé le daoine ó chultúr eile baineann sé i gcónaí le 
measúnacht a dhéanamh ar an chultúr. Is minic a bhíonn ginearálú nó 
buanchruthú de chineál éigin i gceist leis an mheasúnú seo. Nuair a bhítear ag 
iarraidh meastóireacht chriticiúil a dhéanamh ar chultúr eile, ní mór don 
fhoghlaimeoir na ceithre leibhéal eile inniúlachtaí a bhaint amach (Tuairimí, 
Scileanna Tuisceana agus Ceangail, Scileanna Fionnachtana agus Caidrimh, 
agus Eolas), lena n-áirítear peirspictíocht chriticiúil ar chultúr an duine féin.

 • Cad é mar is féidir é seo a chur i bhfeidhm sa seomra ranga? 



  http://www.tonywagner.com/rigor-redefined/ 
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 • Ní mór deiseanna a chur i láthair foghlaimeoirí chun scil na    
  meastóireachta criticiúla a chleachtadh. Chun é seo a dhéanamh go   
  héifeachtach, ní mór don oideoir teacht ar bhealaí cuí chun foghlaim  
  scafaill a sholáthar (tacaíocht a thabhairt). Ar an dóigh seo foghlaimeoidh  
  foghlaimeoirí an dóigh le meastóireacht a dhéanamh ar chleachtais, ar  
  earraí, agus ar pheirspictíochtaí na chultúir óstaigh. Ní mór an t-am a  
  bheith ag foghlaimeoirí réamhthuairimí, réamhbhreithiúnais, agus   
  steiréitíopaí i leith daoine aonair ón chultúr óstach a aithint agus   
  machnamh a dhéanamh orthu. Is dosheachanta go dtabharfar isteach  
  méid áirithe de thuairimí réamhshocraithe sa phlé idirchultúrtha seo. Dá  
  bhrí sin, is é ról an oideora foghlaimeoirí a threorú agus tuairimí á   
  dtabhairt acu faoi bhunús na dtuairimí réamhshocraithe seo, cuidiú a  
  thabhairt agus ceisteanna á dtógáil faoi bhailíocht na dtuairimí seo, agus  
  cinneadh a dhéanamh faoi cé acu atá na breithiúnais seo réasúnta nó  
  míréasúnta

Scileanna Saoil a Theagasc

“Life skills are defined as psychosocial abilitiesfor
adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal

effectively with the demands and challenges of everyday life. 
They are loosely grouped into three broad categories of skills: 

cognitive skills for analysing and using information, personal skills for 
developing personal agency and managing

 oneself, and inter-personal skills for communicating
 and interacting effectively with others.” - UNICEF

Cad is Scileanna an 21ú hAois ann?
Is tábhachtach Scileanna Saoil a theagasc óir cuidíonn siad le daoine 
nuathagtha a ullmhú don tsochaí ina gcónaíonn siad anois agus iad a 
imeascadh inti. Is tairseach í rannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí i ranganna 
teanga agus i dtaithí oibre le bheith ina mbaill ghníomhacha den tsochaí, ina 
bhfoghlaimeoirí agus ina ngairmithe éifeachtacha agus ina saoránaigh nua.
Is é aidhm na caibidle seo creat coincheapúil a chur i láthair oideachasóirí le 
scileanna saoil a theagasc do theifigh agus inimircigh. Is é an dúshlán a 
bhaineann leis seo go bhfuil an iomad sainmhíniú ar cad é go díreach atá i 
gceist. Is í an rogha atá déanta ag tionscadal WeR1 an creat a bhunú ar éilimh 
an tsaoil oibre san Eoraip.
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Na 4 C i scileanna an 21ú hAois
Le teacht chun cinn teicneolaíochtaí nua, uathoibriú, próisis níos éifeachtaí, 
domhandú agus a lán eile, tá athrú déanta ag bunús chomhlachtaí na hEorpa ar 
a ndéanann siad agus, mar sin de, ar a n-iarrann siad ar a bhfostaithe. Tá fostóirí 
an 21ú haois ar lorg níos mó ná gairmscileanna. Tá oibrithe de dhíth orthu a dtig 
leo:

 • Smaoineamh go criticiúil;
 • Bheith cruthaitheach;
 • Cumarsáid rathúil a dhéanamh le piaraí agus le daoine atá difriúil leo féin;
 • Comhoibriú le piaraí agus le daoine atá difriúil leo féin.

Bíonn scileanna staidéir, digiteacha agus uimhearthachta de dhíth fosta le 
bheith beo i sochaí an Iarthair agus, mar sin de, is gá, chun imeascadh a éascú, 
gníomhaíochtaí a chuimsiú a bhaineann le forbairt na scileanna seo. Nuair a 
bhíonn siad ag obair le hinimircigh agus le teifigh a bhfuil leibhéil ísle 
litearthachta acu nó le daoine a raibh rochtain theoranta acu ar 
scolaíocht/oideachas ina dtíortha dúchais, ní thig leis an oideachasóir glacadh 
leis go bhfuil na scileanna cuí ag an fhoghlaimeoir le go n-éireoidh go maith 
leis/léi ó thaobh na ngnáthphróiseas de.

Déanaimid talamh slán de leithéidí suí go socair, treoracha a leanúint, gan cur 
isteach ar chaint duine, faisnéis a chuardach ar an idirlíon, r-phost simplí a 
scríobh nó áirimh ghasta a dhéanamh. Cuimhnigh go gcaithfidh an 
t-oideachasóir a shocrú, agus ceacht á phleanáil, cé na tacair scileanna a 
chaithfear a fhorbairt leis an tacaíocht is fearr a thabhairt d'fhoghlaimeoirí agus 
an t-ábhar agus na gníomhaíochtaí a struchtúrú dá réir. Ba chóir d'oideachasóirí 
meascán d'eispéiris foghlama a chur i láthair na bhfoghlaimeoirí agus a shocrú 
ag céim na pleanála cé acu de na 4 C a fheilfidh don ghníomhaíocht/ábhar.

COLLABORATION

COMMUNICATION

CREATIVITY

CRITICAL
THINKING



  Wlodkowski & Ginsberg, 1995; Eccles & Wigfield, 1985; Feather, 1982; Kovalik & Olsen, 2005.”
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Smaointeoireacht Chriticiúil 
Más mian le comhlachtaí a bheith iomaíoch sa gheilleagar dhomhanda, is gá 
dóibh smaoineamh ar dhóigheanna le táirgí, próisis agus seirbhísí a fheabhsú. 
Cuardaíonn siad fostaithe, mar sin de, a bhfuil cumais smaoineamh go criticiúil 
nó fadhbanna a réiteach acu, nó lena rá ar dhóigh eile: a bheith ábalta na 
ceisteanna cearta a chur.

Caithfidh oibrí an lae inniu fadhbanna a réiteach agus ciallaíonn sé seo go 
gcaithfidh sé/sí athmhachnamh agus nithe a fheiceáil ó pheirspictíochtaí 
éagsúla. Ciallaíonn sé seo fosta go gcaithfidh foghlaimeoirí ar de chultúir iad ina 
raibh claonadh orduithe a thabhairt do dhaoine tascanna a dhéanamh, go 
gcaithfidh siad athrú agus a bheith níos seiftiúla agus níos muiníní le go dtig leo 
cinntí neamhspleácha a dhéanamh agus fios a bheith acu cá huair is fearr lena 
ndéanamh.

Is féidir, smaointeoireacht chriticiúil a theagasc sa seomra ranga teanga nuair a:
 • Ligtear d'fhoghlaimeoirí freagraí a gceisteanna féin a fháil;
 • Spreagtar taighde agus fiosracht agus nuair a oibríonn foghlaimeoirí ina  
  ngrúpaí le bheith ag fiosrú le chéile;
 • Úsáidtear ceisteanna a bhíonn chomh hoscailte agus is féidir;
 • Spreagtar foghlaimeoirí a gcuid smaointe féin a chur chun tosaigh sa rang;
 • Tugtar scafláil (tacaíocht) d'fhoghlaimeoirí atá de dhíth orthu lena chinntiú  
  go n-éiríonn leo agus iad ag obair le tascanna nua;
 • Spreagtar tuiscint agus meas. Gné thábhachtach í an chomhbhá   
  intleachtúil den smaointeoireacht chriticiúil;
 • A bhíonn ábhar ceachtanna á phleanáil bunaithe ar thacsanamaíocht  
  Bloom athbhreithnithe.
Forbraítear scileanna inphearsanta na bhfoghlaimeoirí.

Cruthaitheacht
Is bua í an fhiosracht a chuidíonn le hoibrithe an 21ú hAois. Is tríd an 
chruthaitheacht a ghnóthaíonn comhlacht buntáiste iomaíoch agus, mar sin de, 
is tábhachtach an acmhainn seo a fhorbairt. Ní hionann a bheith i d'oibrí maith 
agus bheith foirfe i mbun do chuid oibre, ciallaíonn sé fosta, sa 21ú haois, dul sa 
seans corruair agus meancóga agus teip a fheiceáil mar chuid den chuar 
foghlama. Is léir é seo i bpoist "bóna gorm" mar a meastar cáilíochtaí fostaithe 
atá nuálach agus a bhfuil smaointe acu lena gcuid fadhbanna a réiteach a 
bheith ina sócmhainn. Baineann cruthaitheacht fosta le bheith solúbtha, a 
bheith ábalta athrú agus réimse uirlisí a úsáid le fadhbanna nua a réiteach. Tá 
poist an lae inniu ag síorathrú agus á gcur in oiriúint do luas na sochaí. Na poist 
a fhaigheann foghlaimeoirí inniu, d'fhéadfadh siad a bheith as feidhm amach 
anseo agus ciallaíonn sé seo go bhfuil scileanna solúbthachta agus 
cruthaitheachta lán chomh tábhachtach (mura tábhachtaí) ná scileanna 
ceirde/teicniúla.
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Is féidir an chruthaitheacht a fhorbairt nuair a:
 • Cinntítear go mbíonn deis ag foghlaimeoirí labhairt, scríobh, pictiúr a  
  tharraingt nó mím a dhéanamh faoina smaointe féin;
 • Smaoiníonn foghlaimeoirí faoi rialacha, fadhbanna nó mar a oibríonn nithe,  
  an sprioctheanga san áireamh;
 • Nach dtugtar na freagraí d'fhoghlaimeoirí ach go ligtear dóibh iad a fháil  
  dóibh féin (smaointeoireacht chriticiúil fosta);
 • Phleanáiltear tascanna ar a bhfuil níos mó ná freagra amháin, nó ar a bhfuil  
  freagraí éagsúla ag foghlaimeoirí éagsúla;
 • Spreagtar agus tugtar a luach ar na céimeanna is lú agus nach mbítear ag  
  dúil le léim mhór chun cinn ón tús.

Cumarsáid 
Cé nach dtugtar a oiread airde air leis na 3 C eile, is croíghné de scileanna an 
21ú hAois í an chumarsáid. Áirítear léi cumarsáid:
 • Digiteach;
 • Idirphearsanta;
 • Scríofa;
 • Labhartha;

Beidh inimircigh agus teifigh ag obair i gcomhlachtaí ina mbítear ag dúil le 
hoibrithe a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh. Is gá, mar sin de, an fócas a 
bheith ar na gnéithe seo a leanas a fhorbairt a oiread agus is féidir:
 • Forbairt teanga labhartha;
 • Cumarsáid éifeachtach sa seomra ranga;
 • Cumarsáid a bhaineann leis an obair;
 • Litearthacht dhigiteach agus na meáin.

Tig le múinteoirí cuidiú lena bhfoghlaimeoirí le go n-éireoidh go maith leo ina 
gcuid post, nuair a theagasctar dóibh an dóigh le cumarsáid shoiléir, chruinn a 
dhéanamh, le cois fócas, fuinneamh agus paisean a chruthú nuair a bhíonn 
smaoineamh á chur i láthair ag comhghleacaí nó fostóir. Ní gá go gciallaíonn 
cumarsáid shoiléir dea-fhocalstór, dea-fhuaimniú agus gramadach, ach gur 
soiléir na smaointe a chuirtear in iúl.

Is féidir scileanna cumarsáide a theagasc trí:
 • Bheith ag obair ar fhorbairt scileanna idirphearsanta
 • Bheith ag obair ar fhorbairt scileanna teanga ar chúiseanna cumarsáide
 • Rólghlacadh a bhaineann leis an obair i gcásanna éagsúla agus ar a mbíonn  
  torthaí difriúla
 • Tuiscint gur féidir smaointe a chur in iúl ar dhóigheanna éagsúla agus go  
  mbíonn go leor freagairtí éagsúla ar an mhéid a deirtear agus mar a   
  deirtear é.
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Comhoibriú (comhoibriú idirchultúrtha san áireamh)
D'ainneoin nach léir i gcónaí é, i mbunús gach poist bíonn obair foirne de shórt 
éigin i gceist. Ní bhaineann sé seo leis na daoine atá ag obair in aon 
fhoirgneamh leat agus leo sin amháin. Baineann sé fosta le bheith ag obair le 
daoine as réimsí, cultúir agus leibhéil fostaíochta eile. Mar sin de, tá scileanna 
ceannaireachta agus comhoibrithe agus a bheith ábalta dul i bhfeidhm ar 
dhaoine eile de dhíth ar oibrithe an 21ú hAois.

Bunús an ama, tarlaíonn comhoibriú in eagrais ina bhfuil stíl cheannaireachta 
chomhréidh, a chiallaíonn go dtéitear i muinín grúpaí taobh istigh den eagras 
maidir le ceannaireacht agus is lú baint ag bainisteoirí le réiteach tascanna. 
Bíonn ar fhoirne a bheith ag obair as lámha a chéile le tasc a chur i gcrích agus 
caithfidh siad comhoibriú le:

 • Teacht ar réiteach fadhbanna;
 • Dul i gceann cumarsáide lena chéile agus tascanna a roinnt ar a chéile;
 • Cuidiú lena chéile leis na torthaí is fearr a fháil;
 • Foghlaimeoirí a spreagadh le ligean do dhaoine eile seilbh a ghlacadh ar a  
  smaointe, tacaíocht agus obair foirne a chothú;
 • Feidhm a bhaint as na 3 C eile.

Má tá foghlaimeoirí le bheith ábalta freastal ar éilimh an mhargaidh saothair, is 
tábhachtach a bheith ag obair ar fhorbairt na scileanna atá de dhíth. Is léir nach 
leor glacadh leis go mbeidh gach rud eile go breá nuair a shealbhaítear an 
teanga.
Ní ann don aon dóigh amháin le go n-éireoidh linn i saol an lae inniu atá ag athrú 
agus ag forbairt go gasta agus is ar an ábhar seo is gá do na daoine a 
mhaireann agus a oibríonn ann a bheith ábalta glacadh le hathruithe go 
han-ghasta agus a bheith compordach ina cheann. Mura bhfuiltear ábalta ag 
éilimh an mhargaidh saothair, cuireann sé bac ar an neamhspleáchas airgeadais 
agus a bheith imeasctha sa tsochaí.
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Bainistíocht Ranga

“You can motivate by fear and you can motivate by reward.
But both those methods are only temporary.

The only lasting thing is self-motivation.”

 Homer Rice

Mar a Spreagtar Foghlaimeoirí
De réir torthaí taighde, tá gach foghlaimeoir spreagtha chun foghlama a fhad is 
go bhfuil ionchas soiléir ann, go bhfuil luach leis na tascanna agus 
gníomhaíochtaí agus go gcuirtear chun cinn an spreagadh sainiúil sa 
timpeallacht foghlama. Nuair nach mbíonn spreagadh thiomantas na 
bhfoghlaimeoirí bunaithe ar ghrádú, caithfidh an múinteoir nó an t-oiliúnóir a 
thuiscint cad é a spreagann foghlaimeoirí le cumais nua a shealbhú. Féadann sé 
go bhfuil siad spreagtha cheana féin as siocair iad a bheith ina gcónaí sa tír 
óstach agus gur ar an ábhar sin go bhféadfadh siad a bheith spreagtha leis an 
teanga óstach a fhoghlaim, cé nach dtig linn glacadh leis gur seo mar atá i 
gcónaí. Tasc dúshlánach é teanga agus cumais nua a fhoghlaim. Éiríonn roinnt 
daoine as a luaithe a thagann deacrachtaí aníos. Is tábhachtach, mar sin de, go 
bpleanálann oideachasóirí ceachtanna suimiúla, spreagúla. An chéad chéim 
thábhachtach le ceachtanna suimiúla, spreagúla a chruthú a chinntiú go bhfuil 
an t-ábhar bainteach le saol an fhoghlaimeora.  Is gá don fhoghlaimeoir a 
aithint go dtig leis/léi úsáid a bhaint as an cheacht seo agus go mbeidh 
tionchar dearfach aige ar a s(h)aol.

D'fhéadfadh sé nár leor i gcónaí a mhíniú go gcuideodh an teanga leis an 
fhoghlaimeoir teacht in oiriúint don tsochaí. Is gá don fhoghlaimeoir nasc 
díreach a fheiceáil idir ábhar nó téama an cheachta agus mar a bhaineann sé 
lena s(h)aol.

Le cuidiú leis an fhoghlaimeoir atmaisféar spreagúil a chruthú, is féidir na 
samplaí seo a leanas a fheidhmiú:
 • an fhoghlaim teanga a nascadh leis an chomhthéacs is leithne imeasctha. Is  
  féidir é seo a dhéanamh trína ailíniú leis an phróiseas cuardaithe poist le  
  cois an phróisis cuimsiú sóisialta;
 • béim a chur ar an ghné phraiticiúil d'fhoghlaim teanga agus díriú ar   
  scileanna teanga atá de dhíth sa chumarsáid laethúil;
 • ranganna a chruthú bunaithe ar acmhainní teanga agus, más féidir, mholfaí  
  breis roinnte de réir réimsí gairme óir tá riachtanais agus tosaíochtaí  
  éagsúla i réimsí éagsúla;
 



  Boss, Roberta S., The influence of cultural values on classroom behaviours of adult Vietnamese refugees. 1982
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 • gníomhaíochtaí seach-churaclaim a dhéanamh ar aidhm dóibh foghlaim a  
  spreagadh sa réimse seachas an creat foirmiúil ranga. An cuspóir atá ag na  
  gníomhaíochtaí seo a chur ar chumas na bhfoghlaimeoirí plé le cásanna sa  
  saol fíor. Mar shampla, is féidir é sin a dhéanamh trí thurais nó cuairteanna  
  a eagrú chuig imeachtaí, taispeántais srl;
 • bogadh ón phróiseas thraidisiúnta foghlama go dtí eispéireas níos   
  idirghníomhaí, níos rannpháirtí ina bhfeidhmítear gníomhaíochtaí grúpa le  
  comhbhá a chruthú agus cur le fuinneamh inghrúpa;
 • modheolaíochtaí atá dírithe ar an fhoghlaimeoir a chuimsiú. Áirítear leis na  
  modheolaíochtaí seo cur chuige foghlaim ghníomhach sa teagasc. Is é an  
  difear suntasach idir modheolaíochtaí foghlaim ghníomhach agus   
  modhanna traidisiúnta teagaisc go bhfuil an fócas ar an fhoghlaimeoir  
  seachas ar an mhúinteoir nó oiliúnóir. Go bunúsach, áirítear leis na cuir  
  chuige seo gníomhaíochtaí ina mbíonn an foghlaimeoir rannpháirteach sa  
  phróiseas foghlama agus spreagtar iad le, mar shampla, fadhbanna a  
  réiteach, ceisteanna a fhreagairt agus a chumadh, bheith ag plé, ag   
  díospóireacht, ag míniú agus ag tobsmaoineamh.

An Múinteoir na hIonchais a Chur i Láthair an Fhoghlaimeora
Tá sé iontach tábhachtach go bhfuil an múinteoir ar an eolas faoi chúlra na 
bhfoghlaimeoirí, chomh spreagtha agus atá siad leis an teanga a fhoghlaim 
agus chomh tábhachtach agus atá sé dóibh teanga na háite a fhoghlaim.

Nuair a bhítear ag obair le foghlaimeoirí a bhfuil de thosaíocht acu post a fháil 
i sochaí atá iomlán úr acu, is é an dúshlán is mó an teanga a úsáid sa dóigh go 
dtig leo imeascadh inti. I roinnt cásanna, bíonn foghlaimeoirí againn nár 
fhreastail ar scoil nó nár chuir an t-oideachas i gcrích riamh. Mar sin de, 
caithfimid glacadh leis fosta go mb'fhéidir nach mbeadh an taithí ná na 
scileanna ag cuid de na foghlaimeoirí atá de dhíth le heolas úr a shealbhú i 
suíomh traidisiúnta ranga. Mar sin de, caithfidh an múinteoir timpeallacht 
spleodrach, chuimsitheach a chruthú le suim na bhfoghlaimeoirí a mhúscailt 
agus iad a spreagadh.

Caithfidh an t-oideachasóir a bheith go maith ar an eolas faoin dóigh a 
dtarlaíonn neamhshuim agus díspreagadh i bhfoghlaim na teanga le linn 
ceachtanna.

Mura mbíonn foghlaimeoirí spreagtha agus suim acu sna topaicí/ceachtanna, 
baintear a n-aird de na ceachtanna agus cailltear suim. Is gá na topaicí a 
theagasctar sna ranganna a phleanáil go cúramach agus ba chóir go n-éascódh 
siad an t-athrú cultúrtha agus sóisialta do na foghlaimeoirí. 

 



  David Little, Responding to the language needs of adult refugees in Ireland: an alternative approach to 
  teaching and assessment, Trinity College Dublin and Integrate Ireland Language and Training
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Is tábhachtach fosta go mbreathnaíonn agus go n-anailísíonn an t-oideachasóir 
go cúramach na dearcthaí atá ag foghlaimeoirí ar na ranganna. Caithfidh toradh 
a bheith ar an anailís a chruthaíonn dóigheanna le suim a chothú san ábhar:
 • Spreagadh le níos mó a fhoghlaim níos fearr;
 • Oscailteacht d'eolas úr a chuideoidh leo imeascadh sa tsochaí.

Comhthuiscint - Cad is Dea-Fheidhmíocht ann?
De réir taighde, is léir go braitheann éirí liteartha sa dara teanga ar:
 • Ullmhúchán múinteoirí;
 • Cáilíocht an teagaisc;
 • Déine/iomláine an teagaisc;
 • Na modhanna a úsáidtear le tacú leis na riachtanais ar leith atá ag   
  foghlaimeoirí an dara teanga;
 • A fheabhas atá an mhonatóireacht ar an fhoghlaim.

Maíonn Dreshler (2001) go gcaithfidh múinteoirí a bheith ábalta eolas a chur i 
láthair ar dhóigh atá intuigthe ag foghlaimeoirí trí;
 • Iad a bheith rannpháirteach go gníomhach sa phróiseas foghlama;
 • Nithe praiticiúla a dhéanamh d'ábhar teibí;
 • Faisnéis úr a cheangal d'eolas atá acu cheana (féach fosta an Zón   
  Neasfhorbartha);
 • Idirdhealú idir faisnéis atá criticiúil agus faisnéis nach bhfuil, i measc go leor  
  straitéisí teagaisc eile.

De réir an údair chéanna, tacaíonn na cleachtais seo le forbairt focalstóir agus 
eolas coincheapúil agus torthaí feabhsaithe litearthachta dá mbarr. De réir 
Walsh (1999), is iad na tréithe atá i gclár foghlama dara teanga dea-chumtha do 
dhaoine ar cuireadh isteach ar a n-oideachas foirmiúil (SIFE):
 • Cúrsaí litearthachta a bhfuil a n-ábhar comhordaithe go téamach agus ina  
  spreagtar aistriú foghlama ó réimse ábhair go chéile
 • Leanúint d'ábhar téamach agus forbairt scileanna trí ranganna am dúbailte 
 • Ranganna beaga ina dtig le múinteoirí aird phearsanta a thabhairt
 • Struchtúr cúrsa a chuireann ar chumas foghlaimeoirí forbairt ar a luas féin.

D'fhonn feidhmíochtaí réadúla foghlama a shocrú, is ríthábhachtach go mbíonn 
an t-oideachasóir go hiomlán ar an eolas faoi chúlra oideachais agus faoin eolas 
atá ag na foghlaimeoirí cheana



  (Prates, D. R., 2014). “Não quero lembrar… muito sofrimento”: percursos da memória entre os refugiados 
  palestinos no Brasil. Horizontes Antropológicos, 42, p. 133-152. Retrieved from 
  http://www.scielo.br/pdf/ha/v20n42/06.pdf
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Próifíliú Foghlaimeoirí i Rang WeR1
Teifigh agus inimircigh a bhfuil scileanna uimhearthachta agus litearthachta 
teoranta acu spriocghrúpa thionscadal WeR1
D'fhéadfadh sé gur dhoiligh leis an gnrúpa seo teacht chun réitigh leis an 
timpeallacht ranga, ar a leithéid seo de chúiseanna:
 • Easpa taithí ar fhreastal ar scoil;
 • Easpa scileanna foghlama;
 • Neamhlitearthacht/leibhéil ísle litearthachta;
D'fhéadfadh na gnéithe seo foghlaim an dara teanga a mhoilliú.

Caithfear an dóigh a gcuirimid ábhar i láthair agus struchtúraímid 
gníomhaíochtaí a bheith bunaithe i gcónaí ar na foghlaimeoirí. Chuige seo, is gá 
na nithe seo a leanas a chur sa mheá:
 • Cé na scileanna atá ag mo chuid foghlaimeoirí? (Cad é a thig leo a   
  dhéanamh cheana?);
 • Cén t-eolas atá ag mo chuid foghlaimeoirí? (Cad é atá foghlamtha acu  
  cheana?);
 • Cad e mar a réitíonn an rang lena chéile? (An oibríonn siad go maith lena  
  chéile? An bhfuil baol coimhlinte idir foghlaimeoirí áirithe? srl.).

Is ríthábhachtach an t-oiliúnóir teanga a bheith ar an eolas faoina 
bhfoghlaimeoirí le seisiúin foghlama a éascú atá sainoiriúnaithe don ghrúpa 
shonrach seo foghlaimeoirí. D'fhonn freastal ar fhoghlaimeoirí a bhfuil leibhéil 
ísle litearthachta acu, is den tábhacht ábhair a úsáid a fhóireann don 
spriocghrúpa. Áirítear leis úsáid litreacha móra, clófhoirne soiléire agus cuid 
mhór léaráidí amhairc (siombailí, íomhánna agus/nó físeáin).

Mhaígh Gombert (1994) dá mhéad oideachas atá ag duine, is amhlaidh is fusa 
gach gné de theanga úr a fhoghlaim. Dá laghad oideachas atá ag duine, is ea is 
deacra leas a bhaint as oideachas foirmiúil óir tá scileanna eagrúcháin agus 
smaointeoireacht de dhíth chomh maith le scileanna scoile le go n-éireoidh leat.

I dtuairisc Florez and Terrill (2003) ar thionscadal Oiliúint Mhórshrutha i 
mBéarla (MELT) san Astráil do theifigh ón Áise Thoir Theas sna 80í luatha, 
maíodh go mbíonn 500-1,000 uair an chloig teagaisc de dhíth do dhaoine fásta 
atá liteartha ina dteanga dhúchais, ach nach bhfuil Béarla ar bith acu le leibhéal 
a bhaint amach ina dtig leo feidhmiú go sásúil gan acu ach idirghníomhú 
teoranta leis an Bhéarla.



  Ingo E. Isphording, What drives the language proficiency of immigrants?, IZA World of labor, August 2015
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Aithníodh i dtuairisc TEC ar ESOL bearnaí agus tosaíochtaí (TEC, 2008, lch. 6) 
go mbíonn 'dul chun cinn d'fhoghlaimeoirí réamhliteartha an-mhall ar fad'. 
Aithníodh sa tuairisc go bhfuil riachtanais na bhfoghlaimeoirí seo casta agus go 
mbíonn acmhainní agus cuir chuige teagaisc ar leith de dhíth atá fóirsteanach 
go cultúrtha agus go sóisialta

Dearbhaíonn múinteoir ESOL teifeach (Kaur, 2011) fosta an ráta fadálach dul 
chun cinn le foghlaimeoirí neamhliteartha agus iad ag tosú ar a gcúrsaí.
Maíonn sí gur mar gheall ar easpa cumais díriú ar an obair agus easpa cuimhne 
ghearrthéarmach is cúis leis na rátaí malla foghlama. Le gur fearr a 
fhreastalaítear ar a riachtanais siúd, molann sí gan níos mó ná 10 
bhfoghlaimeoir a bheith sa rang. Nuair a phrófílítear iad, is tábhachtach go 
mbíonn oiliúnóirí teanga go hiomlán ar an eolas faoi riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí agus ionchais feidhmíochta a athrú dá réir.

Comhaontú - Ó Rialacha Ranga go hIompraíocht Inghlactha 
Baineann impleachtaí teagaisc le hiompraíocht ranga teifeach maidir le próisis 
foghlama, ó bhainistiú ranga go roghnú ábhar foghlama. Is de chultúir éagsúla 
teifigh agus, mar sin, bíonn dearcthaí éagsúla acu ar a straitéisí foghlama. Le 
cois na ndifríochtaí cultúrtha, tá tosca eile ann a théann i bhfeidhm ar a 
n-iompraíocht; amhail tosca síceolaíochta a phléitear sa chaibidil seo ar ball. Is 
é an príomhrud a nglactar leis anseo "go dtugann mic léinn idirnáisiúnta leo 
dearcthaí agus luachanna i leith an oideachais atá réamhshocraithe ag a 
gcultúr". De réir thaighde de chuid Brooks (1966) agus Kaplan (1966), is gá aird 
a thabhairt ar an tábhacht atá le gné chultúrtha na teanga.

Cuireann Castaneda síos ar an phróiseas sóisialaithe agus léirítear go dtéann 
luachanna grúpa cultúir (dóigheanna aireachtála agus smaointeoireachta) i 
bhfeidhm ar stíleanna teagaisc agus tógáil páistí (tosca gaoil agus spreagtha) a 
théann i bhfeidhm ar stíleanna cumarsáide páistí agus, ar deireadh, bíonn 
tionchar suntasach acu ar a stíleanna cognaíocha foghlama.

Tá ról suntasach ag luachanna cultúrtha agus ag fealsúnacht saoil sa phróiseas 
foghlama. Leagann cultúir an oirthir béim ar thábhacht na sochaí agus 
comhoibriú pobail agus diúltaíonn don indibhidiúlacht agus do luachanna na 
hiomaíochta. Is léir go mbíonn tionchar ag an ghné chultúrtha seo ar an dóigh 
a mbítear ag dúil le foghlaimeoirí a bheith á n-iompar féin sa rang. Ar dhóigh 
amháin, dearctar ar an oideachasóir mar phearsa údarásach, a gcaithfear a 
bheith umhail agus measúil dó agus, os a choinne sin, is aistriú faisnéise atá sa 
stíl teagaisc agus bítear ag dúil le foghlaimeoirí é a fhoghlaim de 
ghlanmheabhair. Is ról diúltach, glacach atá ag an fhoghlaimeoir ina bhfuil an 
luach is airde ar chloí leis na rialacha.
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Tá de chodarsnacht idir sin agus an luach a chuireann cultúr an iarthair ar 
indibhidiúlacht agus neamhspleáchas agus ina spreagtar foghlaimeoirí a 
gcumais agus scileanna a léiriú go hoscailte. Is é cuspóir an phróisis teagaisc 
smaointeoireacht chriticiúil, cruthaitheacht agus réiteach fadhbanna a 
spreagadh. Lena chois sin, aithnítear i gcultúir an iarthair an mac léinn a théann 
i mbun plé rannpháirteach sa rang agus i ngníomhaíochtaí agus a théann san 
iomaíocht ghníomhach lena gcomhfhoghlaimeoirí agus lena bhfeidhmíocht 
féin. 

Mar sin de, ba chóir d'oideachasóirí smaoineamh ar na difríochtaí cultúrtha 
agus a n-impleachtaí ar iompraíocht a bhfoghlaimeoirí. Caithfidh oideachasóirí 
a oibríonn le teifigh a bheith thar a bheith daingean agus a bheith ábalta 
modhanna agus straitéisí úra a chur in oiriúint don ghrúpa foghlaimeoirí seo. Dé 
réir taighde, is iad na hoideachasóirí is mó a n-éiríonn leo iad siúd a dtig leo 
tógáil ar an taithí a bhí ag na foghlaimeoirí roimhe seo le coincheapa nua 
teanga acadúla a chur ina láthair.

Lena rá ar dhóigh eile, na múinteoirí a aithníonn go dtugann na foghlaimeoirí 
eolas agus taithí saoil chuig an chomhthéacs foghlama, is fearr a éiríonn leo ná 
iad siú d a shíleann go bhfuil eolas 'ar iarraidh' ag na foghlaimeoirí. Caithfidh 
siad a thabhairt dá n-aire fosta nár chóir foghlaimeoirí a mhúnlú as an nua ach 
am agus deis a thabhairt dóibh teacht chun réitigh le luachanna an chultúir úir.

Tábhacht le Spreagadh - Foghlaimeoirí Aosacha
Is próiseas cuimsitheach é spreagadh teifeach ar chóir páirtithe leasmhara 
éagsúla dul ina cheann. Tá sé roinnte ina dhá phríomhchatagóir:
 • Tosca seachtracha a bhaineann le cúinsí eacnamaíocha, sóisialta,   
  dleathacha agus polaitiúla a théann i bhfeidhm ar na teifigh sa tír óstach;
  • Spreagadh eacnamaíoch: Is toisc thábhachtach é sealbhú na teanga sa  
    phróiseas imeasctha agus leis an mhargadh post a rochtain. Is leir gur mó  
    na deiseanna fostaíochta dóibh sin a labhraíonn teanga na tíre óstaí .  
    Lena chois sin, is fearr na poist a bheidh acu10 agus is fearr na deiseanna  
    ardú céime amach anseo;
  • Imeascadh sóisialta: Le cois cuidiú le hinimircigh imeascadh sa mhargadh  
    saothair, bíonn tionchar suntasach ag scileanna teanga ar thorthaí   
    neamh-mhargaidh ar nós oideachais, sláinte, pósta, imeascadh sóisialta  
    agus rannpháirtíocht pholaitiúil. I saothar taighde ar ghrúpa inimirceach  
    sna Stáit Aontaithe, aithníodh go raibh tábhacht le sealbhú teanga maidir  
    le mothú cómhuintearais agus glactha (Keyes & Kane, 2004);
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 • Tosca inmheánacha a bhaineann leis an phróiseas oideachais:
  • Socrú Spriocanna: I saothar taighde a rinne Carson (2006) ar theifigh  
    fhásta ag foghlaim Béarla in Éirinn, rinneadh iarracht a fháil amach cén ról  
    atá ag socrú spriocanna le foghlaimeoirí fásta a spreagadh. Ba e tátal an  
    tsaothair go gcuireann socrú agus obair i dtreo spriocanna pearsanta go  
    dearfach le spreagadh chun foghlama. I saothair eile, maítear go   
    gcuireann an próiseas roghnú agus gnóthú spriocanna dúshlánacha a  
    chuidíonn linn rudaí úra a fhoghlaim, go gcuireann sé lenár dtiomantas, ár  
    gciall den chumas agus lenár leibhéil gnóthachtála (Young, 2005). Ba  
    chóir go mbeadh an próiseas socrú spriocanna bunaithe ar anailís ar  
    riachtanais foghlaimeoirí de réir an iomad fachtóirí, lena n-áirítear a  
    gcúlra oideachais agus gairme;
  • Féinriar foghlaimeora: Cuireadh béim i saothair taighde ar an tairbhe a  
    bhaineann le cuidiú le daoine a lánacmhainneacht a bhaint amach trí  
    fhreagracht a ghlacadh as a bhfoghlaim féin. Mar shampla maíonn   
    Ushioda (1996), "gur ionann foghlaimeoirí neamhspleácha agus   
    foghlaimeoirí spreagtha". Mar sin de, tá múinteoirí freagrach as a mic  
    léinn a spreagadh agus seilbh ar an phróiseas agus cuspóirí foghlama a  
    thabhairt dóibh;
  • Foghlaim trí úsáid na teanga: Gné thábhachtach amháin in Integrate  
    Ireland Language and Training” (IILT) an bhéim láidir ar fhoghlaim teanga  
    trí úsáid teanga. Baineann an bhéim seo le réadúlacht an teagaisc/na  
    foghlama . “Ar dhóigh amháin, tugann IILT timpeallacht thumtha dá  
    fhoghlaimeoirí … Os a choinne sin,is dócha go mbeidh foghlaimeoirí  
    spreagtha agus dearfach a fhad is go mbíonn tionchar láithreach ar a  
    bhfoghlaimíonn siad sa rang ar a éasca atá sé a saol a chaitheamh sa  
    domhan Béarla taobh amuigh”;
  • An t-ábhar foghlama a bheith bainteach lena saol: Ba chóir go mbeadh an  
    próiseas foghlaim teanga bainteach le saol na dteifeach chun an próiseas  
    foghlama a éascú (Dooley agus Thangaperumal, 2011). Chuige seo,  
    molann Bigelow (2010) deiseanna a thabhairt dóibh teacht ar   
    dhóigheanna lena n-eolas agus scileanna féin a chur i láthair an ranga.

Tráma Féideartha a Chur san Áireamh
D'ainneoin go léiríonn a lán teifeach siomptóim strus iarthrámach, ní gá go 
laghdódh sé seo a gcumas. Go ginearálta is mó a chuireann ábhair láithreacha 
struis - bunriachtanais phearsanta nó teaghlaigh, ciníochas, leithcheal - as do 
theifigh ná tráma an ama a chuaigh thart. Is fiú a lua fosta, mar bharr ar an 
tráma féideartha, is baolach go bhforbróidh foghlaimeoirí coimhthíos cultúir 
mar gheall ar thumadh tobann i gcultúr nua, gan aon ullmhúchán nó cuidiú le 
plé leis na dúshláin a bhaineann leis.
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Ní gá gur de bharr strus iarthrámach a bhaineann le cúrsaí cogaíochta a 
thagann Síceapaiteolaíocht ar theifigh; ina ionad sin, is minic ar léiriú é ar 
thosca comhthéacsúla (eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha, dleathach) ar féidir 
iad a mhaolú trí struchtúir thacaíochta sa tír óstach.
Fiú nuair a bhíonn stair tráma ann, is annamh a labhraíonn teifigh faoinar 
fhulaing siad san am atá caite:    

    "Is mian liom dearmad a dhéanamh den am atá  
    thart, dár tharla. Ní mian liom ach smaoineamh  
    faoin am atá romhainn. Sa ghort bhí mé mar a  
    bheadh ainmhí ann seachas duine. Anois tá mé  
    daonna arís agus tá gnáthshaol de dhíth orm…“

    “Tá an foréigean ag sárú na teanga, ar dhóigh, ní  
    féidir an saol sin a chur in iúl; óir ciallaíonn  
    cuimhne pian. Mura cuimhin linn, táimid ag  
    seachaint phian na cuimhne sin.”

    "Ní mian liom cuimhneamh... barraíocht   
    fulaingthe!”

    “Nuair a d'fhág mé (campa na dteifeach san  
    Iordáin) agus chuaigh mé ar bord an eitleáin,  
    shocraigh mé an glas a chur ar an doras agus  
    gach rud a fhágáil i mo dhiaidh, níor mhian
     liom cuimhneamh."

Tugann siad seo agus go leor foinsí eile dúshlán an chuir chuige leighis nó 
síceapaiteolaíochta i leith thaithí na dteifeach. Mar sin de, ag an oideachasóir 
teanga do theifigh, is RÍTHÁBHACHTACH go mbíonn múinteoirí:
 • Ar an eolas go bhfuilimid mar "oiliúnóir agus oiliúnaí" ag an am céanna, ós  
  rud é gur minic taithí saoil ag na teifigh a thagann chuig na seisiúin oiliúna  
  teanga atá i bhfad níos leithne ná an t-oideachasóir. Mar sin de, caithfidh an  
  t-oideachasóir teanga a bheith cinnte dearfa go bhfuil sé/sí ar comhthuras  
  a chuimsíonn a bheith i d'fhoghlaimeoir agus i d'oideachasóir 
  san am céanna;
 • Ag obair i dtreo a oiread eolais agus is féidir a aimsiú faoin cheist   
  dhomhanda maidir le líon ollmhór daoine a bheith díshealbhaithe, mar  
  gheall ar chogadh, athrú aeráide, bochtaineacht, eisiamh, srl;
 • Ag forbairt feasachta ar an tionchar atá ag a c(h)ultúr ar an dóigh a   
  bhfeiceann sé/sí daoine ar de chultúir agus reiligiúin eile iad agus an   
  caidreamh leo; acmhainn a fhorbairt le bheith comhbhách, gan breithiúnas  
  a dhéanamh orthu siúd a bhfuil cultúr agus taithí dhifriúil acu;
 • Ag smaoineamh ar na foghlaimeoirí (teifigh nó inimircigh) mar dhaoine ina  
  bhfuil teacht aniar, seachas daoine faoi thráma;
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 • Ar an eolas gurb é an tosaíocht atá ag duine fásta ar bith freastal ar   
  bhunriachtanais (bia, dídean, sábháilteacht, srl), idir phearsanta nó   
  theaghlaigh; is láidre seo arís ag teifigh óir d'fhág siad gach rud ina ndiaidh  
  agus gan de dhóigh acu freastal ar na riachtanais sin ach carthanacht agus  
  poist bheaga neamhfhoirmiúla. Ba bheag a thabharfadh ar na daoine seo,  
  mar sin de, gan tús áite a thabhairt don fhoghlaim teanga;
 • San áireamh i ngréasán (foirmiúil nó neamhfhoirmiúil) de ghairmithe a dtig  
  leo tacaíocht a thabhairt do na foghlaimeoirí nuair a bhíonn idirghabháil  
  shainiúil de dhíth. Mar shampla, ar eagla go mbíonn bagairt nó sárú ar a  
  mbunchearta; nuair a bhíonn baol eisiamh sóisialta ann; nuair a bhíonn a  
  sláinte fhisiciúil nó mheabhrach faoi bhagairt agus nuair a bhíonn   
  idirghabháil chliniciúil de dhíth.
   

Foghlaim Teanga mar Ghníomhaíocht 
faoi Stiúir Spriocanna
     “Positive attitude changes in learners towards learning

a language, and towards themselves as language learners.
This is a profound advantage. Then there is the question

– why? Why are the results so good? We are now thinking
that this relates mainly to the emotional dimension of

learners; the ways in which CLIL connects them to their own
‘worlds’ using multi-mode technology; and the impact on the

brain when language learning becomes ‘acquisitional’,
and not just ‘intentional’.”

-David Marsh

Ba chóir go mbeadh an próiseas pleanáil ceachtanna i dtionscadal WeR1, agus 
na torthaí a thagann dá bharr, bunaithe ar mhodhanna seanbhunaithe CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) agus TBL (Task Based Learning). 
Ba chóir go mbeadh an phríomhbhéim ar ardán a chruthú d'fhoghlaimeoirí le 
staidéar a dhéanamh ar an teanga óstach agus í a shealbhú trí chomhthéacs 
ábhartha, comhaimseartha a bhaineann leis an tír ina bhfuil siad ina gcónaí.

Ba chóir gurb é sprioc fhoriomlán na gceachtanna agus na dtorthaí foghlama 
cuidiú leis na foghlaimeoirí le:  
 • Eolas ar theanga na tíre óstaí a fheabhsú;   
 • Lad a imeascadh le riachtanais agus éilimh mhargadh fostaíochta shochaí  
  na linne;
 • Na scileanna teanga a rochtain atá de dhíth le cumarsáid éifeachtach a  
  dhéanamh i sochaí na linne.     



  http://languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20En.pdf 
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Ceachtanna a Phleanáil le CLIL le torthaí éifeachtacha a chruthú
Is dóigh éifeachtach é Modh Teagaisc CLIL lena chur ar chumas daoine teanga 
a fhoghlaim ag aoiseanna éagsúla agus ag leibhéil éagsúla líofachta. Le húsáid 
CLIL, cuirtear ar chumas foghlaimeoirí scileanna trasdisciplíneacha sa 
sprioctheanga a fhoghlaim, a chothú agus a fheidhmiú. Is tábhachtach go 
léiríonn na ceachtanna agus na torthaí foghlama an sprioc seo, chomh maith le 
tacú le forbairt smaointeoireacht chriticiúil agus scileanna comhoibrithe. Ba 
chóir go spreagfadh na ceachtanna breathnóireacht agus foghlaim na teanga 
trí fhoghlaim faoi ábhair eile tríd an teanga sin. Ba chóir go gcuirfeadh na 
ceachtanna ar chumas na bhfoghlaimeoirí réimse leathan d'ábhair a fhoghlaim 
agus, sa chás seo, teanga a bhaineann le cúrsaí oibre go háirithe.

Seachas a bheith mar fhócas an teagaisc, ba chóir gurbh uirlis chumarsáide í an 
teanga. Ba chóir go mbeadh cothrom idir pleananna ceachta agus torthaí 
foghlama agus an teanga á cur i láthair ar bhonn leanúnach agus ról lárnach ag 
an spreagadh.

Nuair a bhítear ag pleanáil ceacht éifeachtach CLIL ina mbeidh torthaí rathúla 
foghlama, is gá don oideachasóir coincheap, topaic, scil nó teoiric shainiúil a 
chuimsiú - seachas gné den teanga. Ba chóir cur leis seo le hobair leantach 
agus ceachtanna nasctha, sa dóigh go dtig leis na mic léinn a dtaighde féin a 
dhéanamh agus an méid atá foghlamtha acu a dhaingniú.

Roimh cheacht a phleanáil, ba chóir na bearta seo a leanas a dhéanamh:
 • Taighde ar an ábhar roimh ré;
 • Bunchoincheapa agus téarmaíocht chuí a léiriú. 

Ba chóir gurbh é eolas a roinnt ina chodanna an cuspóir, sa dóigh go dtig le 
foghlaimeoirí a gcuid eolais a chur i bhfeidhm ina saol iomlán. Feabhsaítear 
foghlaim trí thuilleadh spreagtha agus nuair a fheictear an teanga nádúrtha i 
gcomhthéacs. Nuair a bhíonn suim ag foghlaimeoirí i dtopaic, spreagtar iad leis 
an teanga a shealbhú ar chúiseanna cumarsáide. Cluintear an teanga sa saol 
beo ina dtig le foghlaimeoirí an teanga a shealbhú.

Scafláil agus ZPD
De réir mar a dhírímid aird ar an ábhar is éifeachtaí a chumasóidh an bealach is 
gasta foghlama, is gá dúinn dúshlán na bhfoghlaimeoirí a thabhairt ach gan 
barraíocht ná gan go leor a thabhairt dóibh. De réir Vygotsky agus a theoiric ar 
an Zón Neasfhorbartha, tá "zón sábháilte" ag foghlaimeoirí ina bhfuil an méid a 
thig leis/léi a dhéanamh cheana. 
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Is furasta na tascanna agus gníomhaíochtaí sa zón seo a chur i gcrích a thig le 
foghlaimeoirí a dhéanamh ar bheagán dua nó cabhrach. Sa "zón contúirteach" 
tá tascanna agus gníomhaíochtaí nach dtig le foghlaimeoirí a dhéanamh go fóill 
agus, nuair a bhíonn siad le déanamh is dóichí go mothóidh siad teip nó 
frustrachas. Is é an "zón foghlama" (ZPD) an áit ina mbíonn na tascanna agus 
gníomhaíochtaí bunaithe ar a dtig leis an fhoghlaimeoir a dhéanamh gan 
chuidiú, ach go bhfuil faisnéis úr ann a chaithfear a fhoghlaim. Is iad seo na 
tascanna ina mbíonn cuidiú de dhíth ar an fhoghlaimeoir ó mhúinteoir, piaraí nó 
scafláil lena gcur i gcrích agus is í seo an áit a dtarlaíonn an fhoghlaim.

Is í an scafláil an tacaíocht a thugann an múinteoir do na foghlaimeoirí agus iad 
sa Zón Neasfhorbartha. Braitheann an méid scaflála ar inniúlacht teanga na 
bhfoghlaimeoirí agus is féidir é a bhaint ó chéile, de réir a chéile, agus an 
foghlaimeoir ag dul chun cinn. Nuair a bhíonn eolas nó tascanna úra a gcur i 
láthair, is féidir an scafláil a dhaingniú. Mar shampla, más é cuspóir an cheachta 
a bheith ábalta freastal ar agallamh poist, caithfidh an scafláil a léiriú dóibh mar 
a oibríonn a leithéid. Is é croí an scéil scafláil a thógáil agus a bhaint ó chéile, 
agus an foghlaimeoir ag dul chun cinn. 

5 C CLIL 
Nuair a bhítear ag pleanáil cheacht CLIL, tá comhairle phraiticiúil i 
dTreoirleabhar CLIL ar cad é ba chóir a chur san áireamh agus maítear:

“Nuair a bhíonn ceacht CLIL á phleanáil, tá cúig mhór-réimse le cur san 
áireamh: Ábhar, Cumarsáid, Cumais, Pobal agus Cognaíocht”

WHAT I
CAN DO

An Zón
Neasfhorbartha

W

ha
t I 

can do with help

What I can´t do
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The
5 Cs

Content

Community

Communication

Cognition Competence

Ábhar
Ba chóir don mhúinteoir ceachtanna a fhorbairt ar an mhéid atá a fhios ag 
foghlaimeoirí cheana. Forbróidh foghlaimeoirí a gcuid eolais ar an ábhar de réir 
a chéile ina chéimeanna.

Cumarsáid
Nuair a bhíonn ceacht á ullmhú, caithfear tabhairt faoi na ceisteanna seo a 
leanas:
• Cén cineál cumarsáide a mbeidh na foghlaimeoirí páirteach ann?
• Cén teanga a bheidh úsáideach sa chumarsáid sin?
• Cé na croífhocail ábhair a bheidh de dhíth orthu?
• Cén scafláil a thabharfaidh mé dóibh?

Inniúlachtaí
Smaoiníonn múinteoirí CLIL ar na ráitis 'is féidir liom' a bhaineann le torthaí 
dearfacha foghlama. Is gá dóibh a rá go soiléir cad é an sprioc ba chóir a bheith 
ag na mic léinn ag deireadh an cheachta.
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Pobal
Le foghlaimeoirí imirceacha go háirithe, feiceann siad go bhfuil níos mó i gceist 
ná go díreach ag foghlaim teanga ach rud a bhaineann le himeascadh san obair 
agus sa tsochaí. Mar sin de, is den ríthábhacht ábharthacht an cheachta.

Cognaíocht
Tá na foirmeacha ceisteacha ríthábhachtach i dtorthaí an cheachta: 'cén uair?', 
'cén áit?', 'cé acu?, 'cé mhéad?' agus 'cé?'

Buntáistí na Foghlama Bunaithe ar Thascanna

“Teachers and learners cannot simply choose what is to be learned.” Halliwell, 
2007

Sa teagasc agus foghlaim teanga, bíonn an cur chuige traidisiúnta "PPP" ag 
cuid mhór múinteoirí, ina bhforbraíonn agus a dtugann siad a gceachtanna 
chun tosaigh ar an dóigh seo:
 • Cur i láthair (Presentation): 
  Cuireann an múinteoir gné den teanga i láthair i gcomhthéacs a léiríonn an  
  chiall trí chomhrá samplach amhail rólghlacadh nó le téacs srl;
 • Cleachtadh (Practice):
  Déanann na foghlaimeoirí an ghné theanga a athrá trí dhruileanna, nó  
  ceacht téacsbhunaithe amhail meaitseáil nó líonadh bearnaí;
 • Táirgeadh (Production):
  Tugtar tasc amhail rólghlacadh do na foghlaimeoirí agus bítear ag dúil go  
  dtáirgfidh siad an ghné den sprioctheanga le cois réimsí eile den teanga a  
  foghlaimíodh cheana agus a fhóireann don tasc atá idir lámha.

Cé go bhfuil an-tóir ar an chur chuige seo agus cuma loighciúil air, tá fadhbanna 
ag baint leis óir is minic:
 • A bhíonn foghlaimeoirí compordach leis an ghné den teanga óir tá siad á  
  táirgeadh go cruinn sa rang ach ag streachailt níos moille sa saol fíor;
 • A bhaineann siad ró-úsáid as an ghné úr den teanga;
 • Nuair a bhaineann siad céim an táirgthe amach, titeann siad siar ar   
  ghnéithe den teanga a d'fhoghlaim siad roimhe más leor iad leis an
  tasc a chomhlánú.

Ní hionann, áfach, Foghlaim atá Bunaithe ar Thascanna agus an cur chuige 
traidisiúnta óir tá cur chuige níos nádúrtha i gceist i leith sealbhú teanga ná an 
pharaidím thraidisiúnta PPP. Tá sé seo níos oiriúnaí fosta d'fhoghlaimeoirí 
lánfhásta teanga óir feiceann siad na buntáistí ar dhóigh níos iomlánaíche agus 
go bhfuil siad níos baintí lena ngnáthshaol. 
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Leis an TBL, ní bhíonn an múinteoir ag iarraidh 'gné' ar leith den teanga a 
theagasc ach bunaítear an ceacht ar thasc a chur i gcrích agus is í an teanga atá 
de dhíth leis an tasc a chomhlánú an 'bhearna eolais' a chaithfidh foghlaimeoirí 
a líonadh trí chiall a chruthú atá bunaithe ar eolas reatha agus eolas úr a 
fhaightear ó ábhair thagartha nó a thugann piaraí nó múinteoir.

Athraíonn cur chuige TBL fócas an cheachta óna bheith bunaithe ar an 
mhúinteoir go dtí bunaithe ar an fhoghlaimeoir. Múinteoirí nach bhfuil cleachta 
leis an chur chuige bunaithe ar an fhoghlaimeoir, beidh orthu a ról a athrú. Sa 
rang atá bunaithe ar an mhúinteoir, tá sé/sí ag tosach an ranga agus dáileann 
sé/sí faisnéis ar an fhoghlaimeoir a ghlacann ar bord go neamhghníomhach, a 
bheag nó a mhór, an fhaisnéis. An múinteoir a rialaíonn gníomhaíochtaí agus 
fanann an foghlaimeoir le treoracha breise nuair a bhíonn tasc curtha i gcrích.

San fhoghlaim atá bunaithe ar an fhoghlaimeoir, is ról éascaitheora nó treoraí 
atá ag an mhúinteoir seachas ról suí ag an tábla agus an foghlaimeoir ag obair.

Déanann an múinteoir monatóireacht ar an obair, caitheann seal le gach grúpa 
agus tugann cuidiú de réir mar is gá. Is é seo an t-am fosta don mhúinteoir dul 
chun cinn foghlaimeoirí a bhreathnú agus tabhairt faoi aon fhadhb a thiocfadh 
aníos. Níor chóir don mhúinteoir fad a chur idir é/í agus na foghlaimeoirí ach a 
bheith réidh le tacaíocht a thabhairt d'fhoghlaimeoirí aonair de réir a 
riachtanas.

Tá buntáistí suntasacha ag baint le cur chuige TBL seachas cur chuige PPP:
 • Níl foghlaimeoirí teoranta do 'ghné' amháin den teanga agus tig leo réimsí  
  eile a thabhairt isteach a d'fhoghlaim siad cheana leis an tasc a chomhlánú;
 • Le TBL tá blaiseadh i bhfad níos éagsúla ag na foghlaimeoirí den teanga  
  agus is ó riachtanais na bhfoghlaimeoirí a thagann an teanga a chuirtear ina  
  láthair;
 • Is iondúil gur mó i bhfad an chumarsáid idir na foghlaimeoirí le linn 
  cheacht TBL.

Go ginearálta, nuair a bhítear ag obair le cur chuige TBL, caithfidh an múinteoir 
ualach a chur ar na foghlaimeoirí ról gníomhach a ghlacadh ina bhfoghlaim féin. 
Déantar timpeallacht shábháilte den seomra ranga, ina spreagtar meancóga 
agus foghlaim trí thriail agus earráid. Ní gá a rá go gcaithfidh foghlaimeoirí 
meas a léiriú ar a chéile agus a thuiscint nach bhfuil an inniúlacht ná an leibhéal 
scile céanna ag gach duine. Ba chóir don mhúinteoir féachaint le grúpa cumas 
measctha a chruthú le foghlaim piar le piar a éascú.
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Ceacht Bunaithe ar Thasc a Phleanáil  
Sampla 1

Foghlaimeoir: " tá dhá gcarr sa charrchlós".
Múinteoir: "Ní hea, Tá dhá charr. Abair i mo dhiaidh- tá dhá charr…

Foghlaimeoir: ….

Sa chás seo, baineann an fócas dian ar an fhoirm aird den chiall agus cuireadh 
stop leis an fhoghlaimeoir agus é/í ag iarraidh ciall a chur in iúl. Ba chóir dúinn 
drochnósanna a sheachaint agus gan meancóga a cheadú arís agus arís eile. 
Ach ní gá é seo a dhéanamh agus sibh i mbun comhrá.

Sa TBL tugann an t-athbhreithniú iar-thaisc ar chumas an mhúinteora díriú ar 
fhadhbanna ar dhóigh ghinearálta. Is féidir go fóill idirghabhálacha a dhéanamh 
le linn an taisc ach níl a oiread cur isteach ag baint leis má chuirtear in iúl iad 
mar an mhúinteoir ag tabhairt leideanna agus moltaí cuidiúla seachas 
ceartúcháin.

Sampla 2
Foghlaimeoir: Tá dhá gcarr sa charrchlós

Múinteoir: Is ea, sin ceart, tá dhá charr sa charrchlós. Feicim iad.
Foghlaimeoir: Is breá liom an carr dearg.

Múinteoir: Is ea. Carr an-deas é sin.
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Sa chás seo, tugtar faoin fhadhb go discréideach agus bíonn faill ag an 
fhoghlaimeoir feidhm a bhaint as a scileanna teanga agus labhairt leis an 
mhúinteoir. Is iondúil go bpleanáiltear ceachtanna TBL mar seo a leanas:

Céim Réamh-Thaisc (Bonnlíne)
Cuireann an múinteoir síos ar an mhéid a bhfuiltear ag dúil leis an fhoghlaimeoir 
a dhéanamh le linn chéim an taisc. B'fhéidir nach mbeadh  gceist ach treoir 
shimplí agus bítear ag dúil leis na foghlaimeoirí sprioc shoiléir a ghnóthú. Ba 
chóir go n-éascófaí sa tasc seo cleachtadh cumarsáideach le struchtúir agus 
focalstór na sprioctheanga. D'fhéadfadh sé gur mhian leis an mhúinteoir an tasc 
a léiriú fosta lena shoiléiriú cá leis a bhfuiltear ag dúil ó na foghlaimeoirí.

Timthriall an Taisc
Is é an chead chuid de Thimthriall an Taisc nuair a chuirtear an tasc i láthair na 
bhfoghlaimeoirí agus a chaitheann siad am cuí ag fiosrú an ábhair atá, dar leo, 
riachtanach leis an tasc a chur i gcrích. Is tábhachtach go gcaitheann 
foghlaimeoirí am cuí ag gabháil dó seo le tosú a thuiscint cén bhearna eolais atá 
ann agus mar is féidir an focalstór agus frásaí cuí atá de dhíth leis an tasc a chur 
i gcrích a shealbhú.

Ina dhiaidh seo, oibríonn na foghlaimeoirí go neamhspleách leis an tasc a chur 
i gcrích. Ba chóir don mhúinteoir critéir ratha a thabhairt do thascanna níos 
casta sa dóigh go dtig leis na foghlaimeoirí tic a chur le céimeanna agus iad á 
gcomhlánú. Le linn na céime seo, caitheann an múinteoir seal le gach grúpa ag 
breathnú ar dhul chun cinn, ag cuidiú le foghlaimeoirí atá ag streachailt agus ag 
freagairt d'iarratais dhíreacha cuidithe.
Ar deireadh, nuair a bhíonn a sáith ama ag foghlaimeoirí ar an tasc, léireoidh 
siad a bhfuil bainte amach acu. Tig leo cur i láthair a dhéanamh, ar a seal, don 
chuid eile den rang nó cur i láthair duine le duine nó grúpa le grúpa. Le linn na 
céime seo, breathnóidh an múinteoir go géar arís agus déanfar nóta 
d'fhadhbanna comónta ar bith a thagann aníos maidir le húsáid na 
sprioctheanga nó, go deimhin, d'úsáid eiseamláireach na sprioctheanga ag 
foghlaimeoirí.

Iar-thasc
Cuirtear an chuid deiridh den cheacht i leataobh le hachoimre a dhéanamh ar 
bhuanna agus laigí an ranga. Tugann an múinteoir faoi chuid de na 
mórcheisteanna a breathnaíodh le linn an cheachta. Réitítear fadhbanna trí 
mhíniúcháin agus díriú ar earráidí córasacha teanga. Is fiú a rá fosta, nach é 
ceartú teanga agus úsáid fhoirfe teanga an fócas. Is é an fócas le linn chéim an 
taisc tógáil na céille agus triail a bhaint as úsáid teanga.
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Plean Oibre/ Seicliosta Pleanála Reamh-Thasc Cheacht WeR1 
 • Cad é atá ar eolas cheana féin ag na foghlaimeoirí ?
 • Cad air a gcaithfidh tú cuimhneamh ón cheacht deiridh?
 • Cad é mar a thig leat suim do chuid foghlaimeoirí a mhúscailt sa topaic?
 • Cén dóigh a bhfuil an topaic ábhartha don mhargadh saothair/ do chuid  
  foghlaimeoirí?
 • Cur i láthair an taisc -. Cad é mar a chuirfidh tú an tasc i láthair? .i. an  
  dtaispeánfaidh tú físeán de dhuine ag gabháil don tasc nó sampla de  
  dhéantúsán ar toradh an taisc é m.sh. taifeadadh, plean, físeán, treoir srl.?  
 • Cad é mar a chuirfidh tú tacaíocht/scafláil ar fáil do d'fhoghlaimeoirí leis an  
  tasc a chur i gcrích?
 • Cén teanga/focalstór a bheidh de dhíth leis an tasc a chur i gcrích?

Timthriall an taisc
 • An fearr a ghnóthófar cuspóir an taisc ag foghlaimeoirí ag obair ina   
  n-aonar, ina bpéirí nó ina ngrúpaí móra? An bhfuil fáil ag na foghlaimeoirí ar  
  na hacmhainní uilig atá de dhíth m.sh. ábhair thagartha (clóite nó ar líne),  
  ríomhairí le bogearraí sainiúla (eagarthóireacht físe, bogearraí cruthaithe  
  cluichí, próiseáil focal agus trealamh priontála)?
 • An bhfuil go leor ama ar fáil leis an tasc a chur i gcrích - ar chóir é a   
  phleanáil thar 2 cheacht?
 • Cad é mar a chuirfidh na grúpaí a dtorthaí i láthair?
 • Cé dó a gcuirfidh siad a dtorthaí i láthair ?
 • Cá mhéad ama a bheidh de dhíth orthu lena gcur i láthair?

Iarthasc
 • Ar éirigh go maith leis an tasc?
 • An raibh gnéithe ar bith den tasc nó den treoir ba chóir a fheabhsú?
 • An féidir le foghlaimeoirí aischothú a thabhairt dá chéile?
 • Fócas sa teanga – an bhfuil ceisteanna ar bith teanga ar chóir aird a
  dhíriú orthu?
 • Déan achoimre le: Cad é a d’fhoghlaim muid inniu? Focail nua? Struchtúr  
  nua gramadaí? srl.
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SAMPLA CEACHTA:

Rothaíocht
Topic: Do Bhealach a Dhéanamh
Learner level: B1

Cycling is a popular leisure activity and in some countries it is the dominant 
form of personal transport. Cycling is an affordable way of achieving transport 
independence and also of getting to know and enjoy the local area.

Intended learning outcomes
At the end of this lesson learners will have:
 (1) Explored language relating to cycling;
 (2) Practiced discussing various aspects of cycling.

During the lesson the class will participate in a series of activities that are 
designed to facilitate the learning process. These activities will be supported by 
the following materials:
 (1) Access to online or print dictionaries;
 (2) 1 recording device (e.g. smartphone with recording app and ample  
   storage capacity for short audio files) per group.

Pre-task:
The teacher will begin the lesson by facilitating a short discussion on the 
advantages and disadvantages of cycling. The learners will be encouraged to 
share their views on cycling and talk about their previous experience of using 
or owning a bicycle.

The teacher will then introduce the task. Working in pairs, learners will compile 
a short audio presentation (2-3 mins) on the benefits of cycling. The learners 
will be asked to imagine that the audio presentation will be broadcast during a 
morning radio show listened to by commuters.



Task:
Preparation: (25 mins)
The groups will have freedom to choose which area of cycling they wish to 
focus on in their audio presentations, however, the teacher may wish to provide 
some ideas e.g.

 • Bicycle maintenance i.e. keeping brakes, gears, chain, tyres etc. in good  
  working order, where is the best place to buy parts or get a bicycle service;
 • Accessories - what are the current must have accessories and why should  
  you want them e.g. bike computer, clothing, helmets, security
  equipment etc.;
 • Commuting by bicycle and its advantages and disadvantages e.g. does it  
  save time or take more time? What are the long term health implications?  
  What do you do with your bicycle once you get there? The ways in which  
  employers can support/promote cycling e.g. providing storage and lockers  
  or showers, assisting with purchasing a bicycle;
 • Cycling as a leisure activity: What are the physical and mental health  
  benefits? How cycling can be a social activity e.g. by cycling with family or  
  a club? How can holidays be planned around cycling?

The groups will be encouraged to write a script as they go, however, more 
confident users may wish to rely on a set of points as they record their 
presentation. During this phase, the teacher will circulate amongst the groups 
offering support as required. The groups will utilise dictionaries (online/print) 
as necessary and can ask the teacher to check their work as they go.

Practice: (15 mins)
The groups will use their practice time to test their script and get used to 
speaking it aloud.

Recording: (10 mins)
Ideally at least one member of each group will have a phone with recording 
capability. The learners should be encouraged to make the recording within 
one or two takes, everything does not have to be perfect, the process is the 
most important thing.
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Sharing: (20 mins)
The teacher will now ask the groups to play back their recordings in turn. The 
teacher will make note of any issues relating to language use and 
pronunication.

The Task – Exposure
The teacher will facilitate a short discussion about the audio presentations and 
encourage the groups to provide feedback to each other and tell each other 
what they liked about each other's recordings. The teacher will then provide 
group feedback on how language was used during the task and focus any basic 
errors that need immediate attention
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