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Roghnaigh me an cuairt seo mar is léir ó thaithí na gaelscolaíochta go bhfuil féith na dteangan ag 
formhór na bpáistí agus gur choir dúinn freastal ar sin agus dushlán breise a ghlacadh a sheasfaidh 
do na daltaí, san Eoraip ach go háirithe, amach anseo. Tháinig an cinneadh a deineadh le gairid i 
dtaobh an scéim píolóta i Leith an triú teanga isteach sa scéal freisin. 

 
Bhíos an – tógtha leis an dtreán iarracht ag tír na mBascach a dteanga dúchais a chaomhnú agus a 
shlánú agus ina theannta sin go bhfuil siad ag brú ar aghaidh leis an tríú teanga. Cheapas go raibh an 
réimse tacaíochta ar fáil ón Roinn Oideachais an shuimiúil agus béim dhifriúil acu maidir le ról na 
roinne i Leith tacaíochta a chur ar fáil. Chaitheamar na laethanta ag éisteacht le cur síos ar cur chuige 
agus taighde na dteangacha éagsúla agus ag breathnú ar modheolaíocht sna ranganna i réimse 
leathan scol trasna an chórais. Bhuaileamar le chéile um thráthnóna chun saincheisteanna an lae a 
chíoradh agus go minic lean an phlé i bhfad siar san oíche. Ba chomhartha suntasach é nár chaill aon 
bhall aon chruinniú agus cothaíodh spiorad iontach ó thus deireadh idir ceathrar déag ó cheann 
ceann na hEorpa, fiú oileán i lár an Aigéin Indiaigh de chuid na Fraince. 
 
B’iad an dá rud a sheas amach ó thaobh taithí de ná an cur chuige CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) ina mbaintear úsáid as an dtríú teanga chun ábhar seachas an teanga féin a 
mhúineadh. Is dócha go gcuidíonn sé gurab í an Bhéarla an triú teanga a roghnaítear ach ní fheicim, 
le cúlra teangan na múinteoirí in Éirinn, conas nach féidir tabhairt faoina leithéid anseo fiú ar an 
gcéad leibhéal. Bhí sé rí shoileir go dtuigeann muintir na mBascach tabhacht a dteanga féin agus an 
deis a thugann sé chun teangacha eile a fhoghlaim. An dara cleachtas ba shuntasaí a bhfacamar ná 
an grúptheagasc agus modh an tionscnaimh i ngach ábhar agus an iachall a chuirtear ar gach páiste 
cur i láthair ó bhéal a dhéanamh ag deireadh gach ceachta. Tá an tuafás pleanáil i gceist ach ní haon 
ionadh go bhfacamar an caighdeán Béarla ó bhéal ar aon chéim le leibhéal na hArd teis timéireachta. 
  
Ba thubaiste amach is amach é dá gcaillfí an clár Study visits seo. Istoíche is sinn ag caint is ag 
comhrá bhí aontas agus tuiscint le braith idir na baill a thabharfadh spreagadh duit i Leith cúrsaí 
oideachais. Ní hamháin go raibh muintír na Spáinne féin chomh dáiríre faoi nascadh agus cuideachta 
ach b’amhlaidh do bhaill na cuairte. Tá líonra ar fáil dom anois ar fud na hEorpa agus leanfaidh mé 
leis an gcaidreamh. D’fhill mé le smaointe agus dearcadh úrnua agus tá sé ar intinn agam triail a 
bhaint as gnéithe éagsúla den taithí iontach seo. 
  
Ar ndóigh fuaireamar léargas ar Leith ar thír na mBascach, a ndearcadh ionraic, a bhfáiltiú caoin agus 
a gcathair fíor álainn idir ailtireacht, bia, aimsear agus go leor eile. Ní dhéanfaidh mé dearmad uirthi 
go deo. 
  
   


