
MÍTHUISCINTÍ FAOIN 
DÁTHEANGACHAS AGUS 
FAOIN OIDEACHA DÁTHEANGACH

Bíon� 
daoin� 

aonteangach de ghnáth agus is 
eisceachtúil an rud é an dátheangachas.
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Bréagac�. Meastar go labhraíon� 
40% de dhaonra an domhain níos mó 

ná teanga amháin ar bhonn laethúil.

Sula� féidi� lea� 
teang� eil� � fhoghlai�, 

caithfidh tú a bheith líofa i dteanga 
amháin cheana féin.

 A� bhfui� t� cinnt� ? Is annamh 
an rud máistreacht fhoirfe chothrom 
ar dhá theanga a bheith ag duine. 

N� bheid� t� 
dátheangac� choích� 

má fhoghlaimíonn tú an dara 
teanga ró-mhall. 

Bréagac�. Níl teorainn aoise ar 
theanga nua a fhoghlaim.

I� ionan� 
a bheith dátheangach agus a bheith

 líofa in dhá theanga agus in dhá chultúr.

N� chaithfid� n� � ! Níl i 
máistreacht fhoirfe ar theanga ach 
dallach dubh, bíonn tú ag foghlaim 

leat i rith do shaoil.

Caithfid� g� bhfui� 
tuismitheoi� 

N� chaithfid� n� bao� ai�. Tá an 
t-oideachas dátheangach do gach uile pháiste, 

beag beann ar chúlra teanga a theaghlaigh. 
Caithfid� t� � bheit� 

� d� dhalt� 
maith chun oideachas dátheangach a fháil.

Bréagac�. Tá an t-oideachas 
dátheangach do gach uile pháiste, 

gan aon idirdhealú eatarthu. 

dátheangach amháin ar a laghad ag páiste 
atá in oideachas dátheangach.

B� chea�� úsái� 
teangacha éagsúla sa rang 

a sheachaint. 

A mhalai�� a� fa�, forbróidh an duine 
dátheangach a chuid teangacha ar mhodh

 is go gcuireann siad lena chéile.

i dteanga iasachta gan máistreacht
 fhoirfe a bheith agat ar an teanga sin.

Bréagac�. Braitheann sin 
ar straitéisí an mhúinteora 

a rachaidh in oiriúint do leibhéal
 teanga na ndaltaí.

Ní� ac� buntáist�
 teang� 

ag baint le foghlaim dhátheangach.
 

Bréagac�. Tugann an t-oideachas 
dátheangach tuiscint níos doimhne faoi 

theangacha agus faoi na cultúir a 
bhaineann leo freisin.

M� theagascta� páist�
 i� dh� theang�,

méadaítear baol deacrachtaí foghlama.

Bréagac�. Ní mó na deacrachtaí 
foghlama a bhíonn ag páistí dátheangacha

 ná a bhíonn ag páistí aonteangacha.
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N� féidi� ábha� � 

fhoghlai� g� mait� 


